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ארגון רבני צהר ,מבקש להביע את תמיכתו בהצעת החוק להנפת הדגל במוסדות ציבור ,בשל
הערך הרב הטמון בה.
עם ישראל לדורותיו היטיב להבין את משמעותם של סמלים ודגלים כמעצבים תודעה עמוקה של
זהות ,שייכות והזדהות .הדגל הוא סמל ייחודי המבטא את ההתאגדות סביב אידיאל משותף,
והוא כלי ההבעה החיצונית של הגאווה הלאומית בשותפות אידיאלית זו.
א .גאווה לאומית :בהליכת ישראל ובחנייתם במדבר שימשו דגלי השבטיםִ " :איׁש עַ ל ִדגְ לֹו
אתֹת לְבֵ ית אֲ ב ָֹתם יַחֲ נּו ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל"(במדבר פרק ב ,ב) .המדרש מסביר ,כי הצורך בדגלים
בְ ֹ
אינו ארגוני בלבד ,אלא נועד לעצב תודעה של גאווה לאומית:
"וכיון שעלו ישראל מן הים ,אמר הקב"ה למשה :עשה אותם
דגלים דגלים שיהיו מהלכין בטכסיסי מלכים" (דברים רבה ,פרשה טז)
ב .הקרנת עוצמה כלפי חוץ :יש בכוחה של התודעה הפנימית המתבטאת בהנפת הדגל ,בכדי
להקרין את עוצמתו של עם ישראל גם כלפי חוץ ,וכפי שמתאר המדרש את התוצאה של
שימוש ישראל בדגלים במדבר:
אתֹת" ... -כל האומות מסתכלין בהם ותמהין ואומרים' :מי זאת
" ִאיׁש עַ ל ִדגְ לֹו בְ ֹ
הנשקפה 'וגו' (במדבר רבה ,פרשה ב).
ג .סמל למסירות נפש :משמעות עמוקה ונוספת נוספה לו לדגל בזכות מסירות נפשם של
חיילי ישראל ,כפי שביטא זאת בדבריו המרגשים הרב יוסף דב סולוביצ'יק ,מגדולי
הרבנים בארה"ב במאה העשרים ,בספרו 'חמש דרשות':
"דגל כחול לבן שטבול בדמם של אלפי צעירים יהודים ,שנפלו במלחמת השחרור
בהגנתם על הארץ והיישוב ...יש בו ניצוץ של קדושה הנובע ממסירות נפש והקרבה
עצמית".

ונסיים בדבריו של ד"ר זרח ורהפטיג ,מחותמי מגילת העצמאות ומהפועלים לשילוב סממנים
יהודיים בסמליה של מדינת ישראל עם הקמתה" :אל יהיו סמלים קלים בעיניך .הם מעוררים
מחשבה ,כיסופים עמומים למסורת דורות ,למקורות ולמקוריות ,נימי קסם המקיימים שרשרת
הדורות עבר ,הווה ועתיד בלתי מנותקת" (סמלים לתחיית המדינה ,בתוך :ישועות עוזו ,עמ' .)984

