חומש במדבר

במדבר · נשא · בהעלותך · שלח לך ·

דגלים
אִיׁש עַל ִּדג ְלֹו ,בְאֹתֹת לְבֵית אֲבֹתָם,
לגננות

באדיבות השירות הבולאי  -דואר ישראל

פרשת במדבר מתארת את ארגון מחנה ישראל במדבר־סיני
לקראת ההליכה לארץ ישראל .לכל אחד משבטי ישראל היה דגל
מיוחד וייחודי ,אשר ציין את מקום החנייה של השבט במחנה.
דגלים מזכירים לילדים הרכים אירועים משמחים ומרגשים ,כמו
את טקס יום העצמאות ואת הריקודים בשמחת תורה .ילדי הגן
ייהנו להכין דגלים בעצמם ולנופף בהם.

תפקיד הדגל
פרשת השבוע מזמנת שיחה על הדגלים הקדומים ביותר בהיסטוריה –
דגלי השבטים .תחילה כדאי לספר לילדים על ציּון החנייה של כל שבט
ושבט באמצעות הדגלים .נוכל לשוחח עם הילדים על תפקידם של
הדגלים ביצירת ארגון וסדר וכסימן זיהוי לאנשים המחפשים את השבט והמשפחה שלהם.

חלונות שאגאל ב עיצוב:
מארק שאגאל

למה כל שבט צריך דגל מיוחד משלו?
מתי מניפים דגלים?
איפה ראיתם דגלים מונפים?

מהות הדגל
לכל שבט ושבט היה דגל ייחודי משלו .התורה אינה מפרטת כיצד נראו אותם דגלים .ננסה
לחשוב יחד עם הילדים מה היה צבע הדגלים ומה היה מצויר בהם .אפשר לדבר עם הילדים על
אחד מהדגלים או על כמה מהם בהתאם לגיל הילדים והתפתחותם.
מה היה צבע הדגל של שבט( ?...כדאי להביא תמונה של החושן כדי לגלות את צבעי הדגלים).
מה ,לדעתכם ,היה מצויר על אותו הדגל? (נוכל להיזכר בברכת יעקב לבניו (בראשית ,מט)
ובסיפורי התורה על בני יעקב כדי לשער מה היה צויר על דגליהם ,לדוגמה :לאיזה בעל חיים המשיל
יעקב את יהודה?).
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· קרח

חוקת · בלק · פנחס · מטות · מסעי

ׂש ָראֵל
יַחֲנּו ּבְנ ֵי י ְ

(במדבר ב ,ב)

דגל המדינה
כיום ,לכל מדינה יש דגל הייחודי לה.
הצבעים והסימנים שנבחרו לדגלה של
מדינה כלשהי מספרים לנו סיפור עליה .הם
רומזים לנו על הערכים החשובים לאותה
מדינה ,על הנוף המאפיין אותה וכן הלאה.
מדוע בחרה מדינת ישראל דווקא ברקע
לבן המעוטר בפסים כחולים ומגן דוד?

דגלים באומנות
דגלי השבטים שימשו השראה לאומנים
רבים .בתי כנסת רבים מעוטרים בחיקויים
לדגלי השבטים ,כמו למשל “חלונות שאגאל”
בבית הכנסת של בית החולים הדסה עין כרם,
מומלץ לבקר במקום ולראותם .חלונות אלו
הונצחו אחר כך על בולים .כדאי להתבונן
בצוותה על יצירות האומנות הללו ודומיהן,
לזהות מה מצויר בהן ולהבין את משמעותן.

פרשת במדבר

סיור בחלונות
שאגאל

שאו ציונה
נס ודגל

איזה “מעמד מצויר”
נכין לשולחן השבת?
לקראת שבת נכין דגלים עם
ילדי הגן .כל ילד יכין דגל
מצויר משלו ויחליט אם יהיה
זה דגל של אחד השבטים או
דגלה של מדינת ישראל .אם
הילד הבין שדגל מסמל ערכים
חשובים ,אפשר להציע לו
לצייר דגל המבטא את אופייה
של משפחתו או של מקום
מגוריו.
המעמד המצויר שיעטר את
שולחן השבת ישמש כתזכורת
לפעילות בגן ודרכו יוכל
הילד לחלוק בבית את חוויית
הלמידה עם בני משפחתו.

שבטים  1955-1956 .עיצוב :ג .המורי
באדיבות השירות הבולאי  -דואר ישראל
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