
שבעההלאוםבדגללקבועחשבהוצל

כבובגולהוגםהעברביישובאןכוכבים,

ווושמגןהנחול־לבן,פסיאתהניוו

שלההיסטוו"םגלגוליובעקבותבאמצעם.

המוינהוגל

ופל//יואל

אדוני!לאאריג?ומטליתכלונסזה?מהדגל,

.\_Lאדםבנימוליכיםבדגלמזה.למעלההואדגל

חייםהםדגללמעןהיעודה.לארץואפילורוצים,לאשר

למותמוכניםהםלמענואשרהיחידהדברזהוומתים;

לכך.אותםמחנכיםאםבהמוניהם,
במ־הרצלזאבבנימיןהמדינהחוזהכתבאלהדברים

כתב

$TS1$במכתב$TS1$

$DN2$במכתב$DN2$מבטאיםוהם,(1895במארס6)הירשלברוןתשובה

קייםשהיהלאומי,בדגלהצורךאתביותרהיפהבצורה

ראשיתה.בימיהציוניתבתנועה

עלחשבאףאלאבדגלבצורךהכיררקלאהרצל
הרגלאתמתארהואהיהודים""מדינתבספרוצורתו.

הלב־היריעהזהב.כוכבישבעהעםלבן"דגלהעברי

נה

$TS1$הלבנה$TS1$

$DN2$הלבנה$DN2$הםהכוכביםהטהורים;החדשים,החייםאתמסמלת

הולכיםהעבודהבסימןשכןשלנו,העבודהשעותשבע

החדשה".הארץאלהיהודים

שלואחרתהצעההתקבלה.לאהרצלשלהצעתו

שללסמלולבסוףהפכהאךהיא,גםנתקבלהלאלדגל

דודמגןהרצלהציעהשני,הזה,בדגלהציוני.הקונגרס

המרכיביםהקטניםהמשולשיםמששתאחרכלשבקצה

המשולשמעליתנשאשביעיכוכבכוכב.ישכוןאותו

העליון.
הרגלצורתאתשהגההואהרצללאכיאפואמסתבר

עולהומאליהלנו.מוכריםשהםכפיוצבעיוהלאומי
במרכזו?דוהומגןהכחול־לבןלדגלהגענוכיצדהשאלה:

רפל,יואל

וחוקרוסוריון

מחברהואות,

אגדה:זו"איןפר

הסיפורומת

:עשה"

ולחוץלפניםחשיבות
"אישב(:)ב,במדברבספרקוראיםאנוהדגלעל

איןישראל".בני_יחנואביתםלביתבאתתדגלועל

המ־זהאינו"דגל"במילההמקראיהשימושכיספק

קובל
$TS1$המקובל$TS1$

$DN2$המקובל$DN2$לשמשנועדוהואימינו,שלמדינהבענייני

נאמר:י()במדברתנחומאבמדרשאסטרטגי.כינוי

הואברוךהקדושחבבגדולהחבהדגלועל"איש

כדיהשרת,כמלאכיתליםשעשאןישראלאת

לעצמן".שמעון'ובנילעצמןראובןבניי'נכריזשיהיו
חב־הזדהותסמלהדגלייעודעולהאלהמדברים

רתית.

$TS1$.חברתית$TS1$

$DN2$.חברתית$DN2$אלאפנים,כלפירקלאחשיבותישלדגלאך

וגדולים"קדושיםיא(:שם,)תנחומאחוץכלפיאף

בהם".מסתכליןהאומותוכלבדגליהם,ישראל

נוספת,משמעותלדגלנתןסולובייצ׳יקי"דהרב

דרשות,)חמשישראלמדינתבהקמתהנקשרתהלכתית,
:(89עט׳תשל"ד,ירושלים

דגלעלמביסתלמודיכיהודיאניאיךתשאלוניאם

אענההלכתי,ערךבכלללוישואםישראלמדינת

וסמליםדגלשלמקוםבכללגורסאינניפשוט:לכם

עצמיםפולחןשוללתהיהדותכמותו.טקסיים

)ש"ךערוךבשולחןמדיןנתעלםנאאלברם,גשמיים.
קובריןעכו"םבידישנהרגהרוגכייא(שסד,יריד
"ונ־שנאמר:ויקום,דמואתשיראהכדיבבגדיו,אותו

קיתי

$TS1$ונקיתי"$TS1$

$DN2$ונקיתי"$DN2$אחרות,במיליםכא(.ד,)יואלניקיתי"לאדמם

מוכתמיםכשהםמסוימתקדושהמקבליםיהודיבגדי

וחומרקלשלבנובןוחומרקלוהדבריםקדוש.בדם

צעיריםאלפישלבדמםשטבוללבן,הכחוללדגל

השחרורבמלחמתשנפלודתיים(ולא)דתייםיהודים

והישוב.הארץעלבהגנתם

מעמדעליוןמעמדלדגלקובעסולובייצ׳יקהרב

המחתרותלוחמיישראל,מערכותלוהמיקדושה!של

קידשוישראל,מדינתהקמתעלשנפלוצה"לוחיילי

אשרהדיודגלאתלהניףבדרכועמודעלמטפס)ברן(אדןאברהםהחיילבצילום,אילת,רשרש,באוםהדיודגלהנפת

לע"מפארי,מיכהצילום:1949החטיבה,חייליידיעלאולתר

מזהלמעלההואדגל

הכחול־לדגלהגענוכיצד

לבן

$TS1$הכחוללבן$TS1$

$DN2$הכחוללבן$DN2$סמלבמומו-דודומגן

יהודי?אינוכללשבמקורו

היסטוריבמסעופליואלד"ו

היהודי־ישואליהסמל:עקבות
H?

MTהוא

הנהונה

ובהול1?
זוהר?

רקיע"

spMpi ??

sfl

-**rn -nrmmm

במרכזו.דודשמגןהכחול־לבןהדגלאתבדמם

ישראלארץצבעי
הכחול־ישראלמדינתדגלשלראשיתוהיאהיכן

לבן?
$TS1$?הכחוללבן$TS1$

$DN2$?הכחוללבן$DN2$ישבהתשע־עשרההמאהשלהתשעיםבשנות

שחו־דרייפוסלפרשתעדוהיהבפריז,הרצלזאבבנימין

ללה

$TS1$שחוללה$TS1$

$DN2$שחוללה$DN2$לאחרקצרזמןגדולות.תמורותובמחשבתובקרבו

שנענתהלעזרהפנייההירשלברוןבכתבפנייתו

והואהיהודים""מדינתספרואתהרצלכתבבשלילה

.(1896)תרנ"ובשנתפורסם

שהאמיןכיווןלדגלהצעותיואתהרצלמפרטבספרו
מדי־בטריטוריהלאומיתהגשמהתתגבשהדגלשסביב

נית.

$TS1$.מדינית$TS1$

$DN2$.מדינית$DN2$טריטוריהלואיןואשרלאוםשאינועםכיהביןהוא

זיהההמדיניבחושוונעלם.מתבוללשמתפרק,עםהוא

ילךהעםשלאורםסיסמה,דגל,ליצורהצורךאתהרצל
מדינהלעצמולהשיגכדילהיאבקמוכןיהיהולמענם

וזהות.

באוגוסט31שבתבמוצאימכן,לאחרוחצישנה

הרא־הציוניהקונגרסשבשוויץבאזלבעירנפתח,1897

שון.

$TS1$.הראשון$TS1$

$DN2$.הראשון$DN2$לאעדייןהצהרייםאחרשישיביוםהמסופר,לפי

הקזינובנייןמעללמחרתשיונףהדגליהיהמההוחלט

במרכזויפהפהמפוארקונצרטיםאולםשהיהבבאזל,

וולפסון,דודהרצלשלעוזרוטיפלהדגלבסוגייתהעיר.
לקונ־שניםוחמשעשריםלציוןהקונגרס)ספרשהציע
גרס

$TS1$לקונגרס$TS1$
$DN2$לקונגרס$DN2$תרפ"ב(:ירושליםהראשון,הציוני

בחוליום,יוםלתפילהמתעטפיםאנובההטלית

ופסיהיאלבנההמועדובימיהמעשהבימיובשבת,

תכלת...פסיעםלבןדגלנונאיהיאותה.עוטריםתכלת

לנווהיהמתיקוהמקופלדגלנואתלהוציאעלינו

ציוויתיהעמים.כלולעיניישראלכללעיניוגאון,לנס

נבראכךדוד.מגןבוולצייןתכלתלבןדגללעשות

הלאומי.דגלנו

ארץצבעיהםהכחול־לבןצבעיהטלית.רקזואיןאך

בהו־שמיםהתשע־עשרה:במאהשנראתהכפיישראל,

לים,
$TS1$,בהולים$TS1$

$DN2$,בהולים$DN2$פר־לודוויגושממה.לבן,חולהיאשברובהאדמה

נקל,
$TS1$,פרנקל$TS1$

$DN2$,פרנקל$DN2$המשפחהמטעםבארץביקראוסטרי,יהודימשורר

אתהשאר,ביןויזם,(1856)תרט"ובשנתלמלהווינאית

"'"שלימה"בספרובירושלים."למל"ספרביתהקמת

המקורשהואהבאהשיראתכותבהוא,(1864)ירושלים

הםישראלארץאתהמסמליםשהצבעיםהמצייןהראשון

הכחול־לבן.צבעי
יהודהארץצבעי

מלאלבורוממותרחשיועת

ארצו:צבעיהואעוטר

הואועטוףבתפילההואעומד

מזהירה.לבנהגלימה

הלבנההגלימהשולי

יכתירו:רחביםתכלתפסי

גדולכוהןשלמעילוכמו

תכלת.חוטישלסרטיםעטור

האהובההארץצבעי

יהודה:גבולותהםתכלת־לבן

הכהונהזיוהואלבן

הרקיע.זוהריוכחולים

עלמספרהואהכהןהללבןמרדכישלבזיכרונותיו
מאהמלאתלכבוד1884בשנתבקייבשנערכהמסיבה

עט׳,1929אביבתלב,)עולמי,מונטיפיורילמשהשנה
צב־אתהרחבהקהללפניגילינוהראשונה"בפעם:(63

עינו

$TS1$צבעינו$TS1$

$DN2$צבעינו$DN2$ולבןתכלתכיידעולארביםרביםכיהלאומיים
עמנו".צבעיהם

הרפורמיהרבכותב,(1885)בתרמ"השנה,כעבור

נמנהשהואקטוביץ,ועידתבעקבותילינק,אדולףד"ר

מתנגדיה:ראשיעם

יאמראשרלכלבהחלטלהתנגדמוכרחים

בעמיהמשך



יסודותעלישראלארץשליישובהאתלהעמיד

אונייה,עליורםלבן־כחולהדגלואשרלאומיים...

הקודש.לארץהגוליםאתשתביא

שניםשתים־עשרהכיעולהואחרותאלהמעדויות

חובביבקרבמוסכםהיההראשוןהציוניהקונגרסלפני

העברי.הדגלשלמראהושבגולהציון

ידועעבריסמל

במושבותאףאלאידועהדברהיהבגולהרקלאאך

לציוןבראשוןמונףבלקינדישראלשלביוזמתויהודה.
זאבאלבמכתבוכחול־לבן.דגל(1885)תרמ"הבקיץ

ראשונים,)מימיםהדגלהוכןכיצדבלקינדמספרדובנוב
:(41־42,עט׳)עורך(,דרויאנובא׳

תכלתשלרצועותשתייםשתייםלבנה:אריגיריעת

שלדודומגןשלנו,הטליתדוגמתקצוותיה,משני

באמצע.תכלת

נערך,(1891)תרנ"אבחורףמכן,לאחרשניםשש

היאהנין,בוואדיהפועליםלמושבתיסודאבןהנחתטקס

פלו־בראשהלפריןמיכאלהופיעהטקסבעתציונה.נס

גת

$TS1$פלוגת$TS1$

$DN2$פלוגת$DN2$,בחרבותוחמושיםתכלת־לבןלבושיםכולםרוכבים

חייה,שנותשבעיםציונהנס)מ.0מילנסקי,וברובים
.(40,עט׳1953אביבתל

הל־מיכאלאמרארצנו",אתנגאלוזהבבכסף"לא

פרין,

$TS1$,הלפרין$TS1$

$DN2$,הלפרין$DN2$תקום".יהודהואשבדםנפלה,יהודהואש"בדם
כרוךובדארוךעץמוטאדרתומתחתשלףעתובאותה
הואהכחול־לבן"הדגלמיכאל,קרא"אחים",סביבו.

שלהשמיםכצבעהואהתכלתצבעשלנו.העבריהדגל

תקוםכאןאמונתנו.בטוהרהואהלבןוהצבעארצנו,
דגלה".יהיהוזהעבריתמדינה

הוע־לאאךהכחול־לבןהדגלאתהניפורבותשנים

נק

$TS1$הוענק$TS1$

$DN2$הוענק$DN2$לשאלתהקדישההציוניתהתנועהרשמי.מעמדלו

שנערךהשמונה־עשרבקונגרסרקמיוחדדיוןהדגל
החל־בעתרקהדגלזכהומחייברשמילמעמדב־3391.

טת

$TS1$החלטת$TS1$

$DN2$החלטת$DN2$המדינהמועצת)פרוטוקולהזמניתהמדינהמועצת

הדתותשראמרישיבהבאותה.(28.10.1948הזמנית

)מימון(:פישמןהכהןליביהודההרב
מאזעתיקהבמסורתזהדגלנתקדשלדידי

הדגל()אתזאתהציעוולפסוןדודולבן...תכלת
ואניולבן,תכלתשהיאהטליתצבעיסודעל

מגןשלהתוספתעםההצעהאתלקבלשישחושב

ישראל.במסורתהואגםשנתקדשדוד,

היובמרכזודודומגןהכחול־לבןדגלשהוכחנו,כפי

הרא־הציוניהקונגרסלפנימעטותלאשניםמוכרים

שון

$TS1$הראשון$TS1$

$DN2$הראשון$DN2$דייקלאוולפסוןכיחד־משמעיבאופןלקבועוניתן
הכיהדגל"המצאת"אתלעצמוייחסכאשרבכתיבתו

חול־לבן.
הרבכותבוהתפילה""הסידורבספרוהפסים?ומדוע

:(429עט׳,1994אביב)תלשטיינזלץאבן־ישראלעדין

שהיולבגדיםהטליתדומהוהשימושהמבנה"מבחינת

אחריםבעמיםבא"י(רומאשלטון)ימיעתבאותהמצויים

חתןשפרבר,דניאלפרופ׳הרבהתיכון".היםבארצות
בטלית.הפסיםמקוראחרהתחקהלתלמוד,ישראלפרם

רז(עט׳תשנ"ה,ירושליםה,ישראל,)מנהגילדעתו

הסנטוריםשלבטוגההואהצבעוניהפסמקור

Latus

$1ST$Latus$1ST$

$2ND$Latus$2ND$Cavus.מעטריםהיוהיהודיםאףברומא

מממצאילנושידועכפיאלה,בפסיםבגדיהםאת

בדורההכנסתביתומפרסקויהודהמדברמערות

ארופוס.

פסיםשנישעליובבגדללכתשהנוהגלהניחמותר

ברומאשחיההיהודיתהאוכלוסייהבקרבמקובלהיה

בארץשחיההיהודיתהאוכלוסייהבקרבואףעת,באותה

שלטוןתחתכךואחררומאשלטוןתחתשהייתהישראל,
הלבוש,סגנוןעלאףהשפיעהלשלטוןהקרבהביזנטיון.
הטלית.שעלהפסיםמקורשפרבר,לדעתומכאן,

דודמגןאגדות

יש־עםשללאומיסמלהמהווהדוד,למגןומכאן

-L-c'

?דובכתבהרצלששרטטכפיהכוכב??שבעתדגל

והואכלליהודיסמלזהאיןבמקורוישראל.ומדינתראל

קיבלרבפרסוםשונות.בתקופותשונותבתרבויותמוכר
בע־יהודיםמיליוניכאשרהשואה,בתקופתדודהמגן

רים,

$TS1$,בערים$TS1$

$DN2$,בערים$DN2$,חויבוההשמדהובמחנותהעבודהבמחנותבגטאות

מגןמיוחד.זיהויסימןשהיהקלוןאותבגרםעללשאת
המגןנבחרהמדינההקמתעםהצהוב.הטלאיצהובדוד
הצבועדודמגןלישראל.הגנהצבאצה"לכסמלדוד

ישראל.מדינתשלההצלהארגוןסמלהואאדוםבצבע

מדי"הארץ"עיתוןפרסםמעטותלאשניםבמשך

ארץ־ישראלעלאלמנךשהיההארץ""לוחאתשנה
פרקיהחולפת,השנהעלמדיניותסקירותגםוכלל
תש"טלשנתהארץ"ב"לוחמידע.והרריומחקרספרות

חוקרשכתבגדולהמסה־מחקריתפורסמה(1949־1948)

תולדותיודוד:"מגןשלום:גרשםפרופ׳הנודעהקבלה

.(163־148)עט׳סמל"של

מסהפורסמהחרודבעיןהאומנותמשכןבהוצאת

וההדירהשערכה(2009)תשס"ט,מיוחדתבמהדורהזו

פרופ׳שלמבואמאמרישניונוספוחזן־רוקםגליתפרופ׳

ומאמרצוקרשלמהשלוהפניותהערותשפירא,אברהם

סלהוב.שבאשלמסכם

שווימשולשיםשנימונחיםשבוסמלהינודודמגן

בעלכוכבשלדמותויוצריםזה,גביעלזהצלעות
שלהפנימיהמבנה.(Hexagram)קודקודיםשישה

המחוב־צלעותשווימשולשיםשישהשלהואהכוכב

רים

$TS1$המחוברים$TS1$

$DN2$המחוברים$DN2$נתגלתהדודהמגןשלצורתוהמשושה.לצלעות

המיניםמשבעתאחדהרימון,פריבכתרבטבעגם

הכותרתעליבמבנהוכןישראל,ארץבהםשנשתבחה

הצחור.השושןפרחשל

כעיטורהמופיעדודהמגןאתמכיריםודאירבים

איןשםאךבכפר־נחום,העתיקהכנסתבביתגיאומטרי
צלבנראהאליו)צמודליהדותזיקהאומשמעותשוםלו

ההקסגרםלידמשמעות(.כלללאכעיטורהואוגםקרס

חמשתבעל)כוכבהפנטגרםפעםלאהופיעדוח)המגן

הואאףהעתיק,בעולםמוכרעיטורשהיההקודקוד,®

מוכריםהיוהעיטורים־סמליםשניליהדות.זיקהכלללא

אתקיבלוהםהבינייםובימיהיהודיתהמאגיהבעולם

דוד.מגןשלמה,חותםשמותיהם:

בתלמודלראשונהמוזכרדודמגןוהשםהמושג

ההפט־לאחרברכהכחתימתע"סקיז)פסחיםהבבלי

רה,

$TS1$,ההפטרה$TS1$

$DN2$,ההפטרה$DN2$מספרתהיהודיתהמסורתדוד".מגןה׳אתה"ברוך

רבותשניםבמשךבגדיו.עלמגןנשאדודהמלךכי

שלמה""חותםלשםדוד""מגןהשםביןזהותהתקיימה

המבק־לחכמיםשהורישוהמלך,לשלמהאותווייחסו
שים

$TS1$המבקשים$TS1$
$DN2$המבקשים$DN2$אחרת,דעהרעות.רוחותמפניהבריותעללהגן

מוצאתדוד,המגןואתהמלךדודאתלקשורהמבקשת

)יש־ישי"מגזעחוטר"ויצאישעיהובנבואתסימוכין

עיהו

$TS1$ישעיהו($TS1$

$DN2$ישעיהו($DN2$,יא.)אתמסמליםהקצוותששתזודעהפיעלא

"רוחדודבןלמשיחב()יא,ישעיהושנתןהתאריםששת

לצדה׳".ויראתדעתרוחוגבורה,עצהרוחובינה,חכמה

בימי־הסודבעלי"בקרבשלום:פרופ׳שמצייןכפיזאת,

הביניים

$TS1$בימיהביניים$TS1$

$DN2$בימיהביניים$DN2$המלךדודשלמגינועלשונותאגדותהתהלכו

הסגולי".וכוחו

היהדותסמל

לציירשאסורפוסקהשתי®עשרהבמאההרמב"ם

ללמודניתןההערהמעצםשבמזוזה.המיליםביןדודמגן

זהמנהגשלמקורוימים.באותםקייםהיהכזהמנהגכי

להביןניתןכךרקדוד.המגןשלבכוחוהמאגיתבאמונה
שלום:גרשםשלהפסקנייםדבריואת

מאגיתכסגולהאלאהייחודאמונתכסמללא

סימןשלהקריירההתחילהמזיקיםמפנילשמירה

משמ־עיקרנשארהוזאתיותר,רחביםבחוגיםזה

עותו

$TS1$משמעותו$TS1$

$DN2$משמעותו$DN2$שלהראשונההמחציתעדהעםהמוניבקרב

התשע־עשרה.המאה

הר־קארלהקיסרהתיר(1354)הארבע־עשרהבמאה

ביעי

$TS1$הרביעי$TS1$

$DN2$הרביעי$DN2$דודמגןעליוולקבועדגללהניףפראגלקהילת

הרא־הפעםזוהייתההעיר.ליהודישנטהלחסדכסימן

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$ב־7251מובהק.יהודיסמלשימשדודהמגןשבה

הראשוןפרדיננדהקיסרפניאתפראגיהודיקידמו
כסמלדודמגןמוטבעהיהשעליוויפה"גדולב"דגל

באג־הקיסרהורה1598בשנתהדתית־יהודית.לזהותם

רת

$TS1$באגרת$TS1$

$DN2$באגרת$DN2$דודדגלאת"להניףליהודיםלהתירשפרסםחסדים

שהואכפי)האלטנוישול,החדש"הכנסתבביתהמלך

מבקרוכלהכנסתבביתהיוםעדקבועהדגלהיום(.מוכר
ולמרכזיותולגודלולבלשיםשלאיכולאינומתפללאו

התפילה.באולם

היהיהודייםלאורהוצאהבתישלהתפתחותםעם

השונותבעריםמהםרביםשלמסחריסמלדודהמגן

אפשרוהשבע־עשרההשש־עשרהבמאותאירופה.של

כך,שונים.יהודייםלנושאיםבהקשרדודמגןלמצוא

מו־דוד.מגןצוירדודבשםאדםשלמצבתועללמשל,

כרת

$TS1$מוכרת$TS1$

$DN2$מוכרת$DN2$דודוההיסטוריוןהגאוגרףהאסטרונום,שלמצבתו

שעליהבפראגהעתיקהקברותבבית(1541־1613)גנז
מספריו.אחדכשםדוד,מגןנחקק

היהודידודהמגןביןהקייםלניגודחד־משמעיביטוי

בווינהלראשונהנראהבין־דתי,כעימותהנוצרי,לצלב

השכונהביןגבולאבנינקבעושנהבאותהב־6561.

לאהגבולאבניעלהנוצריות.לשכונותבעירהיהודית

מווינהזה.מולזהוצלב,דודמגןאלאהעירסמלינחקקו

אירופה.רחבילכלדודהמגןלהתפשטהחל

נמ־היהודיבעולםכסמלדודהמגןשלהתקבלותו

שכה

$TS1$נמשכה$TS1$

$DN2$נמשכה$DN2$לסמלהיההואהתשע־עשרהובמאהשניםמאות

כותבמשמעותועלביותר.והנפוץביותרהמוכרהיהודי

שלום:גרשום

ליהדות,סמלביקשוהאמנציפציהתקופתיהודי
אםמקום.בכלהנצרות""סמללעיניהםשראוכשם

יהיהלהשגםראוימשה"בני"דתאלאאינההיהדות

הקרירההדתות.כלשארופשוטבולטהכרסימן
התשע־עשרהבמאהדודהמגןשלוהריקניתהנהדרת

דודהמגןנבחרכאשרבה.ישהיהודיההגיוןמסימני

נפוץהיהאחדמצדהכל.עלמוסכםלהיותהפךהוא
נעשהחסרונודתית.משמעותחסרהיהאחרומצד

לעתיד.תקווהאלאלעברזכרבוואיןמעלתו

היהדודהמגןכילומריכוליםהיינוימינובלשון

מכללאותוהוציאווהיהודיםמשמעות,להטענתפנוי

וט־מאגיתמשמעותכבעלאוגרידאכעיטורשימושו

ענו

$TS1$וטענו$TS1$

$DN2$וטענו$DN2$הדרךקצרהמכאןגדולה.לאומיתבמשמעותאותו

המאמרבסוףישראל.עםשלהלאומיכסמללהתקבלותו

שלום:כתבדוד,המגןתולדותאתסיכםשבו

סמלשלקדושהלהקנותהציונותמשעשתהיותר

קלוןלאותשקבעורשעאותועשהדוד,למגןאמיתי
עלו.זהובסימןנהרגוזהבסימןעמנו...בנילמיליוני

לסמלים,משמעותהמצמיחהקרקעישאמנםואם
הכליהאלהלכובוהסימןלטעון:אפשרכאן.הריהי

ואפשרחיים.שלבסימןלהחליפוראויהגזים,חדריואל

ועי־בייסוריםבימינושנתקדשהסימןלהפך:לטעון

נויים,

$TS1$,ועינויים$TS1$

$DN2$,ועינויים$DN2$צורךירידהוהבניין.החייםדרךשיאירהואראוי

גדולתו.מוצאאתהשםשפלותוובמוםהיא,עלייה


