תולדות המגן-דוד

*

מטרות
• לעמוד על "תחנות" שונות בתולדות המגן-דוד
כסמל יהודי.
• לברר תחושות אישיות כלפי המגן-דוד כסמל.
אוכלוסיית היעד
גילאי 18 – 13
משך הפעילות
 45דקות
עזרים
כרטיס משימה קבוצתית
נספח :כרטיסי מידע לקבוצות ( 4כרטיסים).

* עובד על פי" :תולדות המגן-דוד" ,מתוך :על סמלים ,טקסים ומועדים ,מינהל חברה ונוער.1997 ,
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מהלך הפעילות

שלב א'  /קבוצתי
המשתתפים מתחלקים לקבוצות בנות  7 – 6חברים כל אחת.
כל קבוצה מקבלת כרטיס משימה קבוצתית וכרטיס מידע ופועלת בהתאם להנחיות.

כרטיס משימה קבוצתית
עיינו בתמונות ובקטעי המידע הצמודים להן ,ודונו בשאלות הבאות:
 .1מה תפקידו/משמעותו של המגן-דוד בכל אחת מן התמונות ובקטעי המידע?
 .2האם זכורה לכם חוויה אישית הקשורה למגן-דוד? ספרו אותה לקבוצה.
 .3אילו דברים משותפים היו בין הספורים האישיים?
 .4האם היה במידע על המגן-דוד או בתמונות משהו שהפתיע אתכם? ספרו לחברי
הקבוצה מהו.
• התכוננו לדיווח במליאה:
 הציגו את התמונות. בחרו את אחד הסיפורים האישיים וספרו אותו. -ספרו מה הפתיע אתכם.

שלב ב'  /במליאה
כל קבוצה מציגה את התמונות ,ומדווחת למליאה בהתאם להנחיות בכרטיס המשימה
הקבוצתית.
שאלות לדיון:
 .1מהי התמונה שדיברה אליכם יותר מכל? נמקו.
 .2מדוע לדעתכם נבחר המגן-דוד לשמש כסמל מרכזי בדגל הלאום?
 .3באילו סמלים נוספים מופיע מגן-דוד? (סמל צה"ל ,סמל הסוכנות היהודית).
 .4האם הסיפורים האישיים ששמעתם הוסיפו משמעויות למגן-דוד כסמל? הסבירו.
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נספח  /כרטיסי מידע
כרטיס מידע מס' 1
המגן-דוד מורכב משני משולשים שווי צלעות המורכבים זה על גבי זה במהופך.
בהודו ,במצרים ובעמי קדם במזרח התיכון נודע המגן-דוד כבעל משמעות מאגית (בעל כוחות
כישוף) הדוחה את "עין הרע".

בן גוריון מכריז על הקמת המדינה.
תל אביב  14במאי  – 1948ה' באייר תש"ח

חזית בניין בצורת מגן דוד ,בבניין הישיבה
שניצב היה ביישוב נווה דקלים (.)2005
צולם על ידי :מיכאל יעקובסון

כרטיס מידע מס' 2
המגן-דוד מורכב משני משולשים שווי צלעות המורכבים זה על גבי זה במהופך.
מקורו אינו ברור .המגן-דוד ,יחד עם צורה גיאומטרית דמוית כוכב בעל חמישה חודים ,שנקראה
חותם שלמה ,היו ידועים כדוחי כוחות מזיקים .שתי הצורות מופיעות בקמעות ועל גבי קברים
של עמי מזרח שונים.

סמל הבריגדה – חטיבה
יהודית לוחמת (חי"ל)
באדיבות אתר הצנחנים
www.202.org.il

קריאה להתגייסות לגדוד
העברי של קלעי המלך

דגל שהוצע על ידי
תאודור הרצל ובו
שבעה כוכבי זהב
בצורת מגן-דוד
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מגן דוד כעיטור מגולף
באבן ,מעל לכניסה
למבנה מגורים משנת
תרצ"ו ( )1936בשכונת
נחלאות שבירושלים.
צולם ע"י :מיכאל יעקובסון

כרטיס מידע מס' 3
המגן-דוד מורכב משני משולשים שווי צלעות המורכבים זה על גבי זה במהופך.
השם "מגן-דוד" מוזכר לראשונה בתלמוד הבבלי כשם של ברכה "ברוך אתה ה' מגן-דוד"
(פסחים קי"ז ,ע"ב) .ברכה זו נאמרת בבית הכנסת ,בתור קמע .על פי המסורת היהודית ,דוד
המלך נשא על מגינו סמל של מגן-דוד .בתורת הקבלה נחשב סמל המגן-דוד כסמל לגאולה,
אשר תגיע באמצעות משיח מצאצאי דוד המלך .משיח השקר שבתאי צבי ( )1676-1626אימץ
את המגן-דוד והשתמש בו כסמל ל"משיחיותו".

שלושת קדקודי המשולש במגן הדוד ,אשר מחוברים ביניהם
בצלעות ,מהווים את שלושת יסודותיו של עם ישראל :אלוהי
ישראל ,תורת ישראל וארץ ישראל.
נוצר על ידי :נבון קצב

מגן-דוד בחזית בית הכנסת של פילזן,
בוהמיה ,צ'כיה
יוצרNorbert Aepli, Switzerland :

כרטיס מידע מס' 4
המגן-דוד מורכב משני משולשים שווי צלעות המורכבים זה על גבי זה במהופך.
במאה ה 19-נעשה המגן-דוד לסמל היהודי הנפוץ ביותר .התנועה הציונית הכריזה שהמגן-דוד
הוא הסמל המרכזי בדגל התנועה ,שנהפך לאחר מכן לסמל מדינת ישראל .בתקופת השלטון
הנאצי באירופה שימש המגן-דוד כאות קלון ליהודים ,והם חויבו לשאת על בגדיהם מגן דוד צהוב
ובו הכתובת יהודי .כמו כן ,צויר מגן-דוד על שטרות הכסף שהנאצים הוציאו לשם שימוש בגטאות.

עלי הכותרת של הפרח שושן צחור יוצרים מגן דוד.
צילוםMathKnight :

ציור קדום של מגן דוד משנת  1008על כריכת כתב
יד לנינגרד.
יוצרShmuel Ben-Ya'aakov :
תמונות מגן דוד באדיבות  -ויקיפדיה ,האנציקלופדיה החופשית
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