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סמל מדינת ישראל מנורה וענפי זית

כאשר קמה מדינת ישראל ביו ה' בחודש אייר תש"ח )מאי
 ,(1948היה צור בדגל ובֵסֶמל למדינה החדשה .ראשי המדינה
פתרו את בעיית הדגל בקלות .ה החליטו להשתמש בדגל של
התנועה הציונית כדגל המדינה :הדגל הכחול&לב %ע מג %דויד
היה לדגל המדינה.
ההחלטה ,מה יהיה סמל המדינה ,הייתה לא קלהְ .גָרִפיָקִאי,
ציירי ואנשי אחרי הציעו הצעות רבות ,אבל א +אחת
מההצעות לא התקבלה .בסופו של דבר בחרו ַוֲעָדה מיוחדת ,כדי
למצוא סמל מתאי למדינה .חברי ַהֲַ.עָדה פנו אל האחי
שמיר ,שהיו גרפיקאי .האחי הציעו סמל :מנורה במרכז,
וענפי של ע&0זית בשני הצדדי .המנורה היא סמל יהודי
עתיק .מנורה כזאת הייתה בבית המקדש בירושלי ,ואילו
ענפי ע 0הזית ה סמל לשלו לפי המסורת היהודית.
א&+על&פי&כ %הרבה אנשי התנגדו להצעה ,וראו בסמל חוסר
טע וחוסר תרבות .רק מעטי קיבלו אותו בשמחה .למרות
הביקורת הוא התקבל ,ומאז סמל מדינת ישראל הוא "מנורה
וענפי זית".
על פי ''שער למתחיל''
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סמל מדינת ישראל מנורה וענפי זית

חֶדִ 1אָ3ר ַ"12ח )ַמאי
ֲַ8א ֶ1ר ָקָמה ְמִדיַנת ִי ְָ7רֵאל ְ5י 6ה' ְֹ 5
ָ ,(1948הָיה צֵ6רְ ְֶ5דֶגל ְ.בֵסֶמל ַל ְִ9דיָנה ַהֲחָד ָ1הָ .רא ֵ1י ַה ְִ9דיָנה
ָ<ְתרֶ .את ְָ5עַית ַהֶֶ:גל ְַ5ק;.תֵ .ה ֶהְחִליטְ .לִה ְֶ:ֶ5ַ 19ֵ 2ַ 1גל ֶ1ל
חל&ָלָבִ %ע ָמֵגִ:ָ %וד
ַה ְ2נָ.עה ַה ִ=ִ 63נית ְֶ8דֶגל ַה ְִ9דיָנהַ :הֶֶ:גל ַה ָֹ 8
ָהָיה ְלֶדֶגל ַה ְִ9דיָנה.
ַהַהְחָלָטהַ ,מה ִיְהֶיה ֵסֶמל ַה ְִ9דיָנהָ ,ה ְיָתה לֹא ַק ָ;הָ>ְ .רִפיָקִאי,
ַצִָ3רי ַוֲאָנ ִ1י ֲאֵחִרי ִה ִ=יעַ .ה ָ=ע6ת ַר65תֲ ,אָבל ַאַ +אַחת
ֵמַהַה ָ=ע6ת לֹא ִהְתַק ְָ5לה5ְ .ס6פ1ֶ 6ל ָָ:בר ֲָ5חרַ .וֲעָדה ְמי?ֶחֶדתֵ8ְ ,די
צא ֵסֶמל ַמְתִאי ַל ְִ9דיָנהַ .חְבֵרי ַהֲַ.עָדה ָ<נֶ .אל ָהַאִחי
ִלְמ ֹ
ִָמירָ1ֶ ,היָ>ְ .רִפיָקִאיָ .הַאִחי ִה ִ=יעֵ .סֶמלְ :מנָ6רה ְַ9ֶ 5ר ָ8ז,
ַוֲעָנִפי ֶ1ל ֵעַ&0ז ִית ִֵ1ְ 5ני ַה ְ=ָדִדיַ .ה ְ9נָ6רה ִהיא ֵסֶמל ְיהִ.די
ַע ִ2יקְ .מנָ6רה ָֹ8זאת ָה ְיָתה ְֵ5בית ַה ְִ 9קָ5ִ 1:ירַ1ָ .ל ִיְ ,וִא;ַ .ע ְנֵפי
סֶרת ַה ְ3הִ.דיתַ .אַ&+על& ִ<י& ֵ%8
ֵעַ 0הַ@ ִית ֵה ֵסֶמל ְל ָ1לְ 6לִפי ַה ָֹ 9
ַהְר ֵ5ה ֲאָנ ִ1י ִהְתַנ ְ>דַ .לַה ָ=ָעהְ ,וָראֶAֵ 5ַ .מל חֶֹסר ָטַע ְוחֶֹסר
ֶBרת ה.א
ְַ2ר.5תַ .רק ְמַע ִCי ִק ְ5ל .א6תְ7ִ 5ְ 6מָחהַ .לְמר6ת ַה ִֹ 5
ִהְתַק ֵ5לֵ. ,מָאז ֵסֶמל ְמִדיַנת ִי ְָ7רֵאל ה.א "ְמנָ6רה ְוַע ְנֵפי ַז ִית".
על פי ''שער למתחיל''
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הפעלי
Traduction
résoudre
décider
utiliser
s'adresser à
proposer
s'opposer à
adopter

שורש
ר.ת.פ
ט.ל.ח
ש.מ.ש
ה.נ.פ
ע.צ.י
ד.ג.נ
ל.ב.ק

הוא & עבר
פתר
החליט
השתמש
פנה
הציע
התנגד
התקבל

%בניי
פעל
הפעיל
התפעל
פעל
הפעיל
התפעל
התפעל

ש הפועל
לפתור
להחליט
להשתמש
לפנות אל
להציע
..להתנגד ל
להתקבל

Vocabulaire
besoin
drapeau
symbole
Mouvement sioniste
état
dessinateurs
commission
branches d'olivier
tradition
néanmoins
manque de gout
manque de culture
malgré
critique

צור
דגל
סמל
התנועה הציונית
מדינה
ציירי
ועדה
 זית0ענפי של ע
מסורת
%&על&פי&כ+א
חוסר טע
חוסר תרבות
למרות
ביקורת
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שאלות על הטקסט
 .1אי ראשי המדינה פתרו את בעיית הדגל ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .2מדוע ההחלטה מה יהיה הסמל הייתה קשה ?
______________________________________________________________

 .3למה חברי הועדה פנו אל האחי שמיר ?
_____________________________________________________________

 .4מה הציעו האחי שמיר ?
_______________________________________________________________

 .5מה אמרו המתנגדי של האחי שמיר ?
_______________________________________________________________

 .6למה בכל זאת התקבלה בסופו של דבר ההצעה של האחי ?
_______________________________________________________________

 .7מה לדעת החשיבות ) (importanceשל הסמלי ?
_______________________________________________________________
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