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 ועוסק בפיתוח מנהיגות צעירה בקרב סטודנטים וצעירים מתוך2013-'חזון לאומי – המרכז למנהיגות ציונית’ נוסד ב
. רוחב דעת וזהות יהודית מפותחת,עומק רעיוני
 בנוסף למפגשים שבועיים של הרצאות וסיורים ברחבי. תל אביב וירושלים, חיפה- הפעילות מתבצעת בשלושה מרכזים
 כחלק מפיתוח המנהיגות וכחלק, משתלבים משתתפי התוכניות של 'חזון לאומי' גם בעשיה ציבורית משמעותית,הארץ
.מהרצון להשפיע על השיח הציבורי בישראל
' נועה לזימי ואלמוג תורג'מן השתתפו מטעם 'חזון לאומי. הוא דוגמה לכך, בשיתוף המכון לאסטרטגיה ציונית,מחקר זה
: מחקר זה מצטרף לפרויקטים אחרים שראו אור לאחרונה.בכתיבת ועריכת המחקר
/http://from-time-immemorial.co.il –  לקידום ההסברה והחינוך הציוני בישראל,'האתר 'מאז ומקדם
'ירושלים – עובדות לעומת נרטיבים' – לקריאה
'תהליך השלום – העמדה הפלסטינית' – לקריאה
/http://bbgalil.co.il - 'פרויקט התיישבות – 'ביתנו בגליל






אריאל קלנר
'יו"ר 'חזון לאומי – המרכז למנהיגות ציונית
www.hazonleumi.co.il
https://www.facebook.com/h.leumi

Zionist Horizon was established in 2013 in order to develop young leadership armed with knowledge, broad
Zionist consciousness, and deep Jewish identity.
We operate in three centers: Haifa, Tel Aviv and Jerusalem.In addition to lectures and educational excursions
all over the country, the participants of Zionist Horizon programs are engaged in public action in order to
make an impact on processes taking place in the public sphere. This research is an example of such project.
Our fellows, Almog Turjman and Noa Lazimi, participated in writing and editing this document as part of
their internship at Zionist Horizon. Among our recently published projects:




The web site - From Time Immemorial
The booklet: Jerusalem – Narratives vs. Facts.
The booklet: Palestinians, Peace and the Attitude towards Israel
Ariel Kallner,
Zionist Horizon Chairman & Founder
www.hazonleumi.co.il
https://www.facebook.com/h.leumi
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תקציר
פעמים רבות ובהקשרים שונים נשמעות טענות כנגד מדינת ישראל כי סמליה הלאומיים :הדגל ,הסמל וההמנון
הם בעלי אופי מפלה כלפי המיעוטים החיים בארץ ובפרט המיעוט הערבי .המאפיינים היהודיים הפרטיקולריים
המופיעים בהמנון המדינה ,בדגלה ובסמלה הרשמי מעוררים את התנגדותם של חלקים מסוימים בציבור
הישראלי ושל ארגונים שונים דוגמת עדאלה (המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל) המציגים עצמם
כדואגים לזכויות המיעוטים בישראל .ארגון עדאלה הגדיל לעשות ואף מגדיר את "חוק הדגל והסמל" אשר
אושר בשנת  1949על ידי כנסת ישראל ואשר בשנת  2004הוחלט כי יכלול גם את המנון המדינה ,כחוק מפלה.
על מנת לנסות להכריע בסוגיה ,בחרנו ללמוד על הנעשה במדינות בעלות אופי ומשטר דומה למדינת ישראל -
מדינות לאום הדוגלות בעקרונות הדמוקרטיה .לצורך כך ,המחקר המובא להלן בחן את השימוש בסמליים
לאומיים בקרב  32מדינות דמוקרטיות מפותחות החברות ב OECD-בדומה למדינת ישראל .ההשוואה נערכה
אל מול דגלים ,סמלים והמנונים לאומיים של מדינות אלו.
מן הממצאים עולה תמונה חד משמעית :ברוב המכריע של המדינות שנבחנו יש שימוש בסמלים לאומיים
המבטאים מורשת דתית ,אתנית או לאומית של מקימי האומה .להלן עיקרי הממצאים:
 30 מתוך  32מדינות אינן הומוגניות מבחינה דתית ,דהיינו הקבוצה הדתית הדומיננטית אינה מהווה יותר מ-
 90%מקרב האוכלוסייה .רק  13מדינות הומוגניות מבחינה אתנית.
 ב 28-מתוך  32מדינות ,המנון המדינה כולל מילים הנושאות אופי דתי ,לאומי או אתני.
 ב 26-מתוך  32מדינות ,סמל המדינה הינו בעל זיקה דתית או לאומית .ב 11-מקרים הסמל נושא צלב או סהר.
 ב 25-מתוך  32מדינות ,דגל המדינה כולל מרכיבים דתיים בעלי זיקה ללאום המייסד ,לדת או מולדת
היסטורית .ב 11-מקרים הדגל נושא צלב או סהר.
מכל אלה ניתן לראות בבירור כי מדינת ישראל אינה יוצאת דופן בבחירת סמליה הלאומיים .למעשה ,השימוש
של ישראל בסמלים הלקוחים מתוך ההיסטוריה והמורשת היהודית מהווה ביטוי של מסורת אוניברסלית
ארוכת שנים אשר אין בה כדי להעיד על אפליה או הדרה של מיעוטים החיים בישראל.
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מבוא
בשנת  1949אושר על ידי כנסת ישראל חוק הדגל הסמל והמנון המדינה בשמו הראשוני “חוק הדגל והסמל”.
בשנת  2004נוסף באופן רשמי לחוק זה המנון "התקווה" בנוסח הנוכחי .על פי ארגון עדאלה – המרכז המשפטי
לזכויות המיעוט הערבי בישראל (להלן :עדאלה) ,חוק זה מפלה לרעה את הערבים בישראל מכיוון שהוא מאמץ
את הדגל של הקונגרס הציוני הראשון ושל התנועה הציונית המבוסס על הטלית ומגן הדוד 1.טענה נוספת היא
כי סמל מדינת ישראל הרשמי ,מנורת המקדש ולצידה שני עלי זית ,מפלה מכיוון שהוא לקוח מההיסטוריה
היהודית .בדומה לכך ,יש הטוענים כי המנון המדינה מפלה מיעוטים לא יהודים אשר יתקשו להזדהות עם
השורה "נפש יהודי הומייה".
טענות אלו מעלות שאלה כללית יותר לגבי סמלים לאומיים (דגלים ,סמלי מדינה והמנונים רשמיים) וזיקתם
לכלל אזרחי המדינה :האם מדינות נוספות בעולם נוהגות לאמץ סמלים לאומיים בעלי חשיבות היסטורית
ללאום המייסד ? האם קיימים ביטויים פרטיקולריים דתיים או אתניים בסמלים אלו? האם מוזכרות מילים
בעלות אופי דתי או לאומי בהמנונים? לטובת חקירתן של שאלות אלו ניתן לבחור מקרי מבחן שונים; מדינות
דמוקרטיות או דיקטטורות ,מפותחות או מתפתחות מיבשת זו או אחרת ועוד.
מחקר זה משווה את ישראל אל מול מדינות דמוקרטיות מפותחות אחרות אשר חברות בארגון הבינלאומי
 .OECDהמחקר מתמקד במדינות אלו דווקא ,בשל העובדה כי מדובר במדינות לאום אשר דוגלות בעקרונות
הדמוקרטיה .השוואה תיערך למול דגלים ,סמלים והמנונים לאומיים של מדינות חברות בארגון.
מטרת המחקר היא לבחון האם טענתו של ארגון עדאלה עומדת במבחן המציאות .קיימות שתי תוצאות
אפשריות למחקר :האחת ,מדינת ישראל היא מדינה מערבית היחידה או לפחות בין הבודדות אשר סמליה
לקוחים מהיסטוריה או דת משותפת לרוב המכריע של האזרחים .אפשרות שנייה היא שלפחות רובן של המדינות
המערביות אימצו סמלים לאומיים פרטיקולריים בעלי סממנים דתיים או כאלו המזוהים עם ההיסטוריה של
הלאום המייסד ,ממצא אשר יוכיח כי מדובר בתופעה מקובלת בעולם הדמוקרטי והמערבי.

" ,NGO Monitor 1מאגר 'החוקים המפלים' של עדאלה :גזענות מדומיינת להכפשת ישראל" 22 ,דצמ'  ,2014נשלף ב10-
לאפריל  2017מתוךhttp://www.ngo-monitor.org.il :
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מתוך ההשוואה ניתן יהיה ללמוד האם מדינת ישראל יוצאת דופן בקרב מדינות הלאום הדמוקרטיות
המפותחות ביחסה למיעוטים הלא יהודיים בקרבה כפי שהדבר בא לידי ביטוי בסמליה הלאומיים ,מה שעשוי
להעיד על אפליה מכוונת כלפי מיעוטים לא יהודיים ובפרט האוכלוסייה הערבית ,או שמדינה זו אינה שונה
מחברותיה בבחירת סמליה הלאומיים ,ולכן אין בכך להעיד על הדרה או אפליה מכוונת.
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ישראל
אוכלוסייה :מדינת ישראל חיים כ 8.6-מיליון איש ,מתוכם  6.4מיליון יהודים 1.8 ,ערבים (מרביתם מוסלמים)
וכ 384-אלף נוצרים לא ערבים ,בני דתות אחרות וחסרי

סיווג2.

דגל :צבעי הדגל הם כחול ולבן צבעים הלקוחים מהטלית הלבנה ופסי התכלת המעטרים אותה .הדגל משלב שני
אלמנטים היסטוריים מתולדות עם ישראל :הטלית וסמל "מגן דוד" .סמל המגן דוד מלווה את המסורת
היהודית דורות רבים ,לפחות מן המאה ה.12-
סמל :מגן אשר במרכזו מנורת בית המקדש בעלת שבעה קנים ,משני צדדיה ענפי זית ובתחתית המגן הכיתוב
"ישראל" .סמל זה מוטבע על תעודותיה ומסמכיה הרשמיים של המדינה ומוצב במוסדותיה השונים.
המנון :ההמנון של מדינת ישראל נקרא "התקווה" ונכתב על ידי נפתלי הרץ אימבר בשנת  .1878מהקמת המדינה
בשנת  1948השיר נחשב כהמנון אך קיבל מעמד רשמי על ידי הוספתו לחוק רק ב .2004-השיר המקורי,
"תקוותנו" ,כלל תשעה בתים המתארים את תקוות השיבה של האומה היהודית לארץ ישראל ,קינה על שיממונה
של הארץ מיהודים וכמו כן אזכור של מקומות קדושים ליהדות 3.להמנון התקבלו שני בתים מתוך השיר ולאחר
שינויים קלים .בקרב האוכלוסייה הישראלית ,קיימים מתנגדים להמנון ,יהודים ובני דתות אחרות ,זאת מפני
שתוכן השיר עוסק בכמיהת העם היהודי לארצו ,דבר שלטענתם אינו עולה בקנה אחד עם שילובם של
המיעוט הערבי ומיעוטים אחרים כשווים לרוב היהודי בחברה הישראלית.

 2הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" ,אוכלוסייה לפי דת ורמת דתיות" ,נשלף ב 10-לאפריל  2017מתוך:
http://www.cbs.gov.il
" 3סמלי המדינה והנשיאות" ,נשלף ב 10-לאפריל  2017מתוךhttp://www.president.gov.il :
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מילות המנון מדינת ישראל:

כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומייה
ולפאתי מזרח קדימה
עין לציון צופיה

עוד לא אבדה תקוותינו
התקווה בת שנות אלפיים
להיות עם חופשי בארצנו
ארץ ציון וירושלים
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אוסטריה
אוכלוסייה :באוסטריה חיים כיום כ 8,223,062-איש ,מתוכם כ 68.5%-נוצרים 7% ,מוסלמים וכ 24%-בני דתות
אחרות או חסרי

דת4.

דגל :דגל אוסטריה מורכב משלושה פסים אופקיים השווים בגודלם .הדגל מורכב משני פסים אדומים (העליון
והתחתון) ומפס לבן במרכז .ישנן שתי גרסאות לעיצוב הזה :האחת טוענת כי היה זה בגדו המוכתם בדם של
המלך ליאופולד החמישי לאחר שחזר מקרב קשה וגילה שמיקומה של החגורה נותר נקי .השנייה טוענת כי הדגל
ניתן על ידי מלך אחר לאחר אותו הקרב .הדגל הונף לראשונה בשנת  , 1230והפעם השנייה בה נעשה בו שימוש
היה לאחר מלחמת העולם השנייה ,כשהוקמה הרפובליקה

השנייה5.

סמל :סמל אוסטריה הוא עיט שחור שעל חזהו דגל אוסטריה .העיט מסמל את האימפריה האוסטרו-הונגרית
והאימפריה הרומית הקדושה .בצדו הימני הוא מחזיק מגל המסמל את החקלאות ,ובצדו השמאלי מחזיק העיט
פטיש המסמל את התעשייה .לראשו חובש העיט כתר המסמל את הבורגנים ואת האחדות בין המעמדות .לרגלי
העיט מחוברות שתי שלשלאות קרועות המסמלות את השחרור מגרמניה

הנאצית6.

המנון אוסטריה :נקרא "ארץ ההרים ,ארץ הנהרות" .נכתב על ידי פאולה מולדן והולחן על ידי מוצרט חמישה
ימים לפני מותו .בתקופת מלחמת העולם השנייה ,המנונה של אוסטריה היה ההמנון הגרמני .בשנת  1946לאחר
המלחמה וביטול סיפוחה של אוסטריה לרייך הגרמני ,אומץ על ידי העם האוסטרי המנון חדש .בשנת  2012שונו
חלקים בהמנון כדי שיהיה שוויוני בין גברים

לנשים7.

4

"Religion in Austria", retrieved on April 10, 2017 from: https://en.wikipedia.org
" 5אוסטריה :סמלים לאומיים" ,נשלף ב 10-לאפריל  2017מתוךhttps://he.wikipedia.org :
" 6אוסטריה :סמלים לאומיים" ,נשלף ב 10-לאפריל  2017מתוךhttps://he.wikipedia.org :
7
"Austrians Look Forward to New National Anthem", The Guardian (October 31, 2011), Europe, retrieved on April
10, 2017 from: https://www.theguardian.com
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מילות המנון אוסטריה:

ארץ ההרים ,ארץ פלג מים
ארץ השדות ,ארץ הכנסיות
ארץ הפטיש והסדן ,עתידה מבטיח
מולדת לבנייך ובנותייך הדגולים (קודם :לבנייך)
משמחת בני עמך ברוב הודך
הו ,אוסטריה הנודעה
הו ,אוסטריה הנודעה

מושא למריבות ,רבים חשקו בך,
שוכנת את לבטח בלב היבשת
כמוך כלבב רב חוסן
נשאת מאז ימי הקדם
בעול שליחותך הנכבדה
הו ,אוסטריה המנוסה,
הו ,אוסטריה המנוסה.

אל עתות חדשות באומץ
ראי אותנו פוסעים באמונה ובחרות
חרוצים ואחוזי תקווה,
מאוחדים במקהלות צוהלות (קודם :אחוות אחים)
מולדתנו ,קבלי שבועת אמונינו לך,
אוסטריה הנאהבה,
אוסטריה הנאהבה!
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אוסטרליה
אוכלוסייה :באוסטרליה חיים כ 23-מיליון איש ,מתוכם  60%נוצרים 2.5% ,מוסלמים 2.5% ,בודהיזם ו35%-
מוגדרים כדתות אחרות או כחסרי

דת8.

דגל :ריבוע כחול עם דגל הממלכה המאוחדת ברבע השמאלי העליון ,ברבע השמאלי התחתון ישנו כוכב לבן גדול
בעל שבעה קודקודיים הנקרא "כוכב חבר העמים" ובחציו הימני של הדגל חמישה כוכבים לבנים הנקראת
"קבוצת הכוכבים הצלב הדרומי" -ארבע כוכבים בינוניים ואחד קטן .לדגל יש מעמד רשמי משנת

9.1954

סמל :שמו הרשמי "סמל חבר העמים של אוסטרליה" הוא סמלה הרשמי משנת  1912והוענק על ידי המלך גורג'
החמישי .הקנגורו האדום והאמו (סוג של יען) משני צדי המגן הינם בעלי החיים אשר מסמלים את אוסטרליה
באופן לא רשמי ,בשל היותם ילידי אוסטרליה וייחודיים ליבשת .שני בעלי חיים אלה אינם מסוגלים ללכת
אחורנית ולכן מסמלים את הקידמה .המגן הוא מוקד שלט האצולה ,במרכזו מצויים סמלי מדינות אוסטרליה:
ניו סאותויילס -צלב ג'ורג' הקדוש משובץ באריה כוכבים וזהב ,סמל ויקטוריה-צלב הדרום ומעליו כתר אדוארד
הקדוש וסמל קווינסלנד -צלב מלטזי כחול ובמרכזו כתר אדוארד הקדוש .בחלקו התחתון של המגן סמל
אוסטרליה הדרומית-הקעקע המציץ האוסטרלי ,אוסטרליה המערבית-הברבור השחור וסמל טזמניה-אריה
אדום הולך .על בסיס מגן זה עוצב הנס המלכותי האוסטרלי של אליזבת

השנייה10.

המנון :נכתב במקורו כבר בשנת  1878כשיר עממי אוסטרלי ושמו הוא "צעדי קדימה אוסטרליה הנאה" .הפך
להמנון רשמי רק בשנת  .1984עד אז ,המנון הממלכה המאוחדת "האל נצור המלכה" שימש כהמנון הלאומי של
אוסטרליה 11.ההמנון הנוכחי מורכב משני בתים ,משפט הפתיחה של הבית השני בהמנון הוא "תחת הצלב

8

Australian Bureau of Statistics, "People and Communities", retrieved on April 10, 2017 from:
http://www.abs.gov.au
9
"Australian National Flag", retrieved on April 10, 2017 from: http://www.australia.gov.au
10
"Commonwealth Coat of Arms", retrieved on April 10, 2017 from: http://www.australia.gov.au
11
"History of the Australian National Anthem", retrieved on April 10, 2017 from: http://www.dpmc.gov.au
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הדרומי הקורן שלנו נעמול בלבבותינו ובידינו" .מעניין לציין כי בשיר המקורי היו שני בתים נוספים אשר
שהושמטו מהמנון המהללים את סיפור גילוייה של אוסטרליה על ידי קפטן ג'יימס קוק ונעשה בהם שימוש
ברגשות אוהדים לאימפריה הבריטית וביטויי נאמנות ל"נפש הבריטית" .בשתי הגרסאות ,המקורית וזו
שהתקבלה כהמנון ,אין אזכור לשבטים הילידים של אוסטרליה ולתרבותם.
מילות המנון אוסטרליה:

אוסטרלים הבה כולנו נגיל,
שכן הננו צעירים וחופשיים;
לנו אדמה זהובה ועושר לעמול עבורו,
ביתנו מוקף ים;
ארצנו ברוכה במתנות הטבע
העשירות והנדירות ביופיין;
ובכל דף מדפי ההיסטוריה
הצעידו קדימה את אוסטרליה הנאה!
בשמחה הבה נשיר,
"צעדי קדימה אוסטרליה הנאה"!

תחת הצלב הדרומי הקורן שלנו,
נעמול בליבותינו ובידינו;
להפוך את הקהילה שלנו
ידועה בכל הארץ;
לאלה שהגיעו מעבר לים
מישורים ללא גבול לנו לחלוק;
הבה באומץ כולנו נתאחד
להצעיד קדימה את אוסטרליה הנאה!
בשמחה הבה נשיר,
"צעדי קדימה אוסטרליה הנאה"!
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איטליה
אוכלוסייה :אוכלוסיית איטליה מונה כ 61,680,122-איש .רוב האוכלוסייה מזדהה כנוצרית והיא נחלקת באופן
הבא 88% :קתולים 1% ,אורתודוקסים 1% ,פרוטסטנטים 7% ,חסרי דת 2% ,מוסלמים ו 1%-דתות

אחרות12.

דגל :דגל איטליה הושפע ממספר גורמים בהם נפוליאון ,היעקובינים והמהפכה הצרפתית .הטריקולור האנכי
הושפע מדגל צרפת וצבעיו הושפעו מצבעי דגל מילאנו האדום -לבן וכמו כן מהצבע הירוק ששימש את המשמר
האזרחי13 .

סמל :סמל איטליה מורכב מגלגל שיניים ובתוכו כוכב לבן .הגלגל נתמך על ידי שני ענפים :ענף זית משמאל וענף
אורן מימין המסמלים את הרצון לשלום ואת העוצמה והכבוד של איטליה בהתאמה .הגלגל מסמל עבודה
וקדמה ,הכוכב מייצג את הרפובליקה

האיטלקית14.

מתחת לגלגל ובין הענפים משולב סרט ועליו כתוב

באיטלקית :הרפובליקה האיטלקית.
המנון :נקרא בשם "שיר האיטלקים" או "אחי איטליה" .השיר נכתב בשנת  1847על ידי סטודנט בשם גופרדו
מאמלי ואומץ להמנון כאשר נוסדה הרפובליקה האיטלקית ב .1946-לפניו" ,הצעדה המלכותית" ,שיר שחובר
עבור בית המלוכה סבויה ,היה ההמנון הרשמי של איטליה החל מאיחוד איטליה ב 15.1861-מילות ההמנון
עוסקות במאבק לאיחוד איטליה ושחרורה מהאימפריה האוסטרית .ההמנון האיטלקי מזכיר בתוכנו את
ההמנון הצרפתי והוא מבטא קריאת קרב ,הקרבה וכמיהה לאחדות בחסות האל.

12

Pew Research Center, "The Global Religious Landscape", retrieved on April 10, 2017 from:
http://www.pewforum.org
" 13איטליה :סמלים לאומיים" ,נשלף ב 10-לאפריל  2017מתוךhttps://he.wikipedia.org :
" 14איטליה :סמלים לאומיים" ,נשלף ב 10-לאפריל  2017מתוךhttps://he.wikipedia.org :
15
"Italy", retrieved on April 10, 2017 from: http://www.nationalanthems.info/it.htm
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מילות המנון איטליה:

את דרכו של האל.
הבה נשבע לחרות
אדמת מולדתנו:
תאוחד ,בחסות האל,
ומי יוכל להביסנו?
(פזמון)

הו ,אחי איטליה,
איטליה נעורה,
בקסדתו של סקיפיו
הציבה היא את ראשה,
היכן הניצחון?
הניחו לה לכרוע,
שהאל יעשנה
לשפחת רומא.

מהאלפים ועד סיציליה
קרב לניאנובכל מקום הוא,
כל חייל של פרוציו[
בעל יד ,בעל לב הוא,
בני איטליה
קוראים אל ּבָלִי ָלה,
כל פעמון מצלצל
משמיע את הערבית.
(פזמון)

פזמון:
הבה נתלכד לפלוגה,
נכונים אנו למות.
נכונים אנו למות,
איטליה קוראת לנו.
זה מאות שנים שאנו
נרמסים ,נלעגים,
משום שאיננו אומה מאוחדת,
משום שאנו מפולגים.
הניפו דגל אחד ,תקווה אחת
שתאסוף את כולנו:
שנהיה מאוחדים
צו השעה כבר קרא.
(פזמון)

הם קני סוף הכורעים
חרבות שכירי-חרב:
הנשר האוסטרי
כבר איבד את נוצותיו.
דמה של איטליה,
וזה של הקוטב,
שותה היא עם הקוזקים,
אך לבבה נשרף בלהבות.

הבה נתאחד ,נאהב את הזולת,
רק אחדות ואהבה
יראו לעם

(פזמון)
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איסלנד
אוכלוסייה :באיסלנד חיים כ 336-אלף איש ,מתוכם כ 83%-נוצרים ו 17%-מוגדרים כדתות אחרות או כחסרי
דת16.

דגל :דגל איסלנד אומץ רשמית בשנת  1915על מנת לסמל את איסלנד כטריטוריה דנית ,וב 1944-הוא הפך לדגל
הרשמי של רפובליקת איסלנד העצמאית 17.הדגל הוא כחול כצבע השמיים עליו צלב בצבע לבן כשלג וצלב אדום
כלהבה בתוך הצלב הלבן ,דגל איסלנד מבוסס על הדגל הנורבגי שצבעיו הפוכים.
סמל :מורכב מארבעת השומרים של איסלנד :השור ,העיט ,הדרקון וענק הסלעים העומדים על לוח בזלת עם
דגל איסלנד ובו צלב מאונך בחזית .הסמל מופיע באיסלנד על גבי מטבעות ועל מסמכים רשמיים של

המדינה18.

המנון :נקרא "המזמור" וידוע גם בשם "הו אלוהי ארצנו" .את המילים כתב מאתיאס יוכמסון .ההמנון הוא
מזמור דתי אשר מורכב משלושה בתים אך בדרך כלל נהוג לשיר רק את הבית הראשון 19.יש לציין כי לאיסלנד
יש כנסיה לאומית משלה והנצרות היא מיסודות התרבות שלה.

"People and Society": Iceland (January 12, 2017), retrieved on April 16, 2017 from:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ic.html
" 17איסלנד :סמלים לאומיים" ,נשלף ב 10-לאפריל  2017מתוךhttps://he.wikipedia.org :
" 18איסלנד :סמלים לאומיים" ,נשלף ב 10-לאפריל  2017מתוךhttps://he.wikipedia.org :
19
"Icelandic National Anthem-History", retrieved on April 10, 2017 from: https://eng.forsaetisraduneyti.is
16
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מילות המנון איסלנד:

הו אלוהי ארצנו! הו אלוהי ארצנו!

אנו מזמרים ומודים בדמעה רוטטת,

סוגדים אנו לשמך המקודש עד מאוד.

שכן אתה המכין את גורלנו.

מכל מערכות השמש של השמים קושרים לך כתר

אלף השנים של איסלנד,

בידי לוחמיך ,אוסף העידנים!

אלף השנים של איסלנד

בשבילך כל יום הוא אלף שנה

הם צפריר הבוקר ,דמעה נופלת

ואלף שנה הן יום אחד ,לא יותר:

המתחממת בשמש הזורחת.

פרח נצח קטן אחד עם דמעה רוטטת
המהלל את אלהיו ומת.

אלוהי ארצנו! אלוהי ארצנו!

אלף השנים של איסלנד,

אנו חיים כקש רעוע עד מאוד,

אלף השנים של איסלנד

אנו מתים ,אם אינך האור והחיים

הן פרח נצח קטן אחד עם דמעה רוטטת

המרימים אותנו מאשפות.

המהלל את אלהיו ומת.

הה ,היה בכל בוקר חיינו המשובחים מכל,
מנהיגנו בימי מבחן

הה ,אל ,הה ,אל! אנו משתחוים,

ולעת ערב מנוחתנו השמימית ומגיננו

אנו מקריבים נפש בוערת עד מאוד.

ומושלו מסלול חיי אומתנו.

האב האל ,אדון כל איש ואיש,

אלף השנים של איסלנד,

מזמרים אנו את דברינו המקודשים ביותר.

אלף השנים של איסלנד

אנו מזמרים ומודים אלף שנה,

יהיו חייה של ארץ עם דמעה צונחת

שכן אתה הוא מפלטנו היחיד;

הצומחים בתלמּה של מלכות שמים.
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אירלנד
אוכלוסייה :אוכלוסייתה של אירלנד מונה כ 4,952,723-איש .מרבית האוכלוסייה היא קלטית אך ישנו גם מיעוט
גדול של אנגלים .נכון ל ,2011-כ 85%-מהאירים הם נוצרים קתולים .בנוסף ,ישנן מספר כתות נוצריות קטנות
וקהילות

מוסלמיות20.

דגל :דגל אירלנד הוא טריקולור הדומה במעט לדגל איטליה ,אך בניגוד לאיטליה השליש הימני צבוע בכתום
ולא באדום .הדגל ,שהובא לאירלנד ב 1848-בעת מרד אירלנד הצעירה ,הפך לסמל לאומי עת הונף בשנת  1916על
גגות בית הדואר המרכזי של דבלין בעת מרידת חג הפסח .הוא אומץ כדגלה הלאומי של המדינה האירית
החופשית בשנת  1922וקיבל מעמד חוקתי בשנת  1937כששינתה המדינה את שמה ל .Éire-הצבע הירוק בדגל
מייצג את עברה הגאלי-קתולי של אירלנד ואת דגל לנסטר שהיה דגלה של הפרובינציה האירית .הצבע הכתום
בדגל מסמל את התמיכה באיחוד עם בריטניה ואת מסדר אורנג' של המלך הפרוטסטנטי וויליאם מאורנג' והוא
מבטא את הרצון לפיוס ודו-קיום עם המיעוט הפרוטסטנטי

באירלנד21.

סמל :סמל אירלנד הוא נבל על רקע מגן כחול .הנבל מזוהה עם אירלנד כבר מהמאה ה 13-והופיע על מטבעות
בתחילת המאה ה .16-הנבל קרוי גם "נבל בריאן בורו" על שם המלך הנשגב של אירלנד (אף על פי שהוא מת
מאות שנים לפני יצירתו).
המנון :עד להקמת אירלנד החופשית ב" ,1922-אלוהים ,נצור את המלך" היה המנונה הלאומי של אירלנד
שהייתה חלק מממלכת בריטניה המאוחדת .בשנת  1907כתב פיאדר קרני והלחין יחד עם פטריק היני את "שיר
החיילים" אשר נעשה פופולרי בקרב המורדים במרידת חג הפסח ובהמשך גם בקרב אסירים במחנות המעצר

20

"People and Society": Ireland (January 12, 2017), retrieved on April 10, 2017 from:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ei.html
21
"Ireland", retrieved on April 10, 2017 from: https://flagspot.net/flags/ie.html
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הבריטיים 22.הפזמון מתוך השיר אומץ כהמנון הלאומי .השיר עוסק במרד האירי כנגד ההגמון האנגלי ,או
במילות השיר המלא" :האויב הסקסוני" במטרה להשגת עצמאות ,והוא מייחס לחיילים האיריים תכונות של
"גזע לוחם" אותם ירשו מאבותיהם האמיצים.
מילות המנון אירלנד:

חיילים אנחנו
שאת חייהם חייבים לאירלנד
חלק הגיעו
מהארץ שמעבר לים
נשבעו להיות חופשיים
לא עוד הארץ העתיקה היא ההורה
והעריץ יחוס על העבד
הלילה אנו מאיישים את פער הסכנה
למען ארין ][1מגיעים החיים או המוות
בקרב שאגות התותחים והרובים הרועמות
את שיר החיילים נשיר

22

"Ireland", retrieved on April 2017 from: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ei.html
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אסטוניה
אוכלוסייה :אוכלוסיית אסטוניה מונה כ 1,258,545-איש .כ 65%-אסטונים 28% ,רוסים 2.5% ,אוקראינים,
 1.5%בלרוסים 1% ,פינים ו 1.6%-מיעוטים אחרים .נכון ל ,2011-אחוז הנוצרים האוונגליסטים לותרנים
במדינה עמד על  16% ,10%אורתודוקסים ,כ 2%-זרמים נוצריים אחרים וכ 71%-חסרי דת או לא

מוגדרים23.

דגל :דגל אסטוניה דומה לדגל הפדרציה הרוסית אלא שהוא הפוך ובמקום הצבע האדום יש את הצבע השחור.
הכחול מסמל את האגמים ,השחור את אדמת אסטוניה והלבן את השאיפה לשמחה .הדגל גם מזכיר מאוד את
נוצת העורבני

הכחול24.

סמל :סמל אסטוניה הוא מגן מוזהב ועליו שלושה אריות כחולים .משני צדי המגן יש ענפי אלון מוזהבים.
האריות הם העתיקים בסמליה הלאומיים של אסטוניה והיו בשימוש כבר במאה ה 13-כשסימלו את עיר הבירה,
טאלין 25.סמל זה קיבלה טאלין ממלך דנמרק ששלט בצפון אסטוניה באותה תקופה .עם סיפוחה של אסטוניה
לבריה"מ הוחלפו הדגל והסמל בסמלים סובייטים והוחזרו לשימוש לאחר נפילתה של בריה"מ .הסמל דומה
מאוד לסמל דנמרק.
המנון :נקרא "מולדתי ,האושר והשמחה שלי" ואומץ כהמנון בשנת  1920ושוב בשנת  . 1990השיר נכתב על ידי
יוהאן וולדמאר יאנסן ולווה במנגינ תו של ההמנון הלאומי של פינלנד שהולחן על ידי פרדריק פאסיוס .השיר
הוצג לציבור בשנת  1869וקובע כסמל התחייה הלאומית של

אסטוניה26.

"People and Society": Estonia (January 12, 2017), retrieved on April 10, 2017 from:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/en.html
24
"National Symbols", retrieved on April 10, 2017 from: https://president.ee/en/republic-ofestonia/symbols/index.html
25
"National Symbols", retrieved on April 10, 2017 from: https://president.ee/en/republic-ofestonia/symbols/index.html
26
"National Symbols", retrieved on April 10, 2017 from: https://president.ee/en/republic-ofestonia/symbols/index.html
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מילות המנון אסטוניה:

מולדתי שמחתי,
כמה יפה את!
אני לעולם לא אמצא כזו
בעולם רחב זה
שתהיה כה יקרה לי
כמוך ,מולדתי!

ילדת אותי
וגידלת אותי;
אודה לך מעתה ועד עולם
ואוותר נאמן לך עד יום מותי,
את לי היקרה ביותר,
מולדת יקרה!

מי יתן והאל ישמרך,
מולדת יקרה!
מי יתן ויהיה לך למגן
ויספק לך ברכתו
בכל נתיב אליו תפני,
מולדת יקרה!
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ארצות הברית
אוכלוסייה :אוכלוסיית ארה"ב מונה כ 323,995,528-איש .כ 70%-הם אירופאים במקור ,כ 14%-הם אפרו
אמריקנים .כ 78%-מהאוכלוסייה מזדהה כנוצרית ( 51%פרוטסטנטים ו 23%-קתולים) 1.7% ,יהודים0.7% ,
הינדואיסטים 0.4% ,מוסלמים 1.2% ,אחרים והיתר חסרי

דת27.

דגל :דגל ארה"ב מעוצב לפי דגל האיחוד הגדול ששימש כדגלן המשותף של  13המושבות .הוא בנוי משלוש עשרה
פסים אופקיים בצבעים לבן ואדום ובחלק השמאלי העליון יש ריבוע כחול עם כוכבים לפי מספר המדינות
החברות באיחוד.
סמל :סמל ארה"ב או בשמו הרשמי ,החותם הגדול של ארה"ב ,מעוצב עם עיט במרכזו על רקע לבן .העיט שהוא
הציפור הלאומית של ארצות הברית אוחז בימינו ענף זית עם  13זיתים ומביט לצד ימין ,דבר המסמל את העדפת
השלום ,ואילו בשמאלו אוחז העיט ב 13-חיצים המסמלים את המלחמה .מעל העיט ישנם  13כוכבים המסודרים
בצורת מגן דוד .לפי הסברה המקובלת ,מגן הדוד הוא מחווה לבנקאי היהודי חיים סלומון שמימן את צבאותיו
של ג'ורג' וושינגטון .על העיט יש מגן הדומה לדגל ארה"ב ובפיו מחזיק העיט סרט שעליו כתוב "מתוך רבים
אחד" בלטינית אשר שימש כמוטו לאומי לא רשמי של ארה"ב עד  .1956משמעות המוטו היא מתוך מדינות רבות
נוצרה אומה אחת ובפרשנות מודרנית יותר ,מתוך ערבוביה של גזעים ,עמים ודתות שונים ,נוצר עם

אחד28.

המנון :המנון ארה"ב נכתב בשנת  1814במהלך מלחמת  .1812השיר נכתב לאחר הקרב על מבצר מק הנרי
בבולטימור מרילנד .הבריטים ביצעו הפגזה בת  25שעות שבסופה נותר דגל המשמר הגדול (שאינו דגל האיחוד
אלא דגל הקרב) מתנופף על התורן באור הבוקר .כותב השיר פרנסיס סקוט קי שהיה משורר חובב כתב את
התרשמותו מהדגל ומאז הפך השיר להמנון לא רשמי 29.ההמנון הפך לרשמי רק בשנת  1931כשאושר על ידי

"People and Society": USA (January 12, 2017), retrieved on April 10, 2017 from:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html
28
Library of Congress, "Symbols of the United States", retrieved on April 10, 2017 from: http://www.loc.gov
29
Library of Congress, "Symbols of the United States", retrieved on April 10, 2017 from: http://www.loc.gov
27
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הקונגרס ועד אז נוגן בעיקר באירועים פטריוטים .ההמנון הוא בן ארבע בתים אך רק הראשון הוא ההמנון
הרשמי .ההמנון הוא ככל הנראה המקור למוטו הלאומי הרשמי של ארה"ב" ,באל נשים מבטחנו" אשר עוגן
בחוק בשנת  .1956השינוי נבע בין היתר מהרצון של ארה"ב כדמוקרטיה מערבית נוצרית להבדיל את עצמה
מהקומוניזם אשר דגל באתאיזם במהלך המלחמה הקרה.
מילות המנון ארה"ב:

הו ,אמור ,התוכל לראות באור השחר המוקדם,
את שבירכנו בגאווה באור הדמדומים האחרון?

ואיה אותם אשר ברהב נשבעו,

שבפסיו הרחבים וכוכביו הבוהקים בסכנת הקרב,

שחורבן המלחמה ותוהו הקרב,

צפינו מעבר למתרסים ,בנפנופם האמיץ?

לא יותירו דבר מבית וממדינה!

והבזקן האדום של הרקטות ,פצצות מתפוצצות

דמם שטף את זיהום צעדיהם המתועבים.

באוויר,

שום מחסה לא ינצור את השכירים והעבדים,

העידו לאורך הלילה כי דגלנו עודנו שם.

מאימת המנוסה ומאפלולית הקבר.

הו ,אמור ,האם אותו הנס זרוע הכוכבים עודנו

והנס זרוע הכוכבים בניצחון מתנופף

מתנוסס,

מעל ארצם של בני החורין ומולדתם של האמיצים.

מעל ארצם של בני החורין ומולדתם של האמיצים?
הו! שכך יהא תמיד ,כשבני חורין יעמדו
על החוף ,נראה במעומעם דרך ערפל המעמקים,

בין ביתם האהוב לשממת המלחמה!

שם יהירות האויב שוכנת עם אימת הדממה הנמה,

ברוכת ניצחון ושלום ,מי ייתן והארץ שניצלה בידי

מהו זה ,אשר הרוח ,מעל הצוק הנישא,

שמיים

בנושבה ללא מנוח ,לעתים מסתירה ולעתים מגלה?

ושימרנו כאומה.
ָ
שיצרנו
ָ
תשבח את הכוח

עתה הוא תופס את זוהר קרן הבוקר הראשונה,

לכן עלינו לכבוש ,כשמטרתנו צודקת,

הבוהק במלוא ההוד בהשתקפות מי הנחל.

וזו תהא סיסמתנו" :באל מבטחנו".

זהו הנס זרוע הכוכבים ,מי ייתן ויתנוסס ארוכות,

והנס זרוע הכוכבים בניצחון יתנוסס

מעל ארצם של בני החורין ומולדתם של האמיצים.

מעל ארצם של בני החורין ומולדתם של האמיצים.
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בלגיה
אוכלוסייה :בבלגיה חיים כ 11,409,077-איש ,מתוכם  87%נוצרים 4% ,מוסלמים ו9%-

אחרים30.

דגל :דגל בלגיה הוא טריקולור שמורכב מאדום ,צהוב ושחור מאונכים .הדגל שונה פעמים רבות והושפע
מגורמים רבים ששלטו בבלגיה לפני עצמאותה .בשנת  1830היה הדגל בשימוש בעת שהבלגים מרדו בהולנדים
אך הוא היה אופקי .לאחר קבלת העצמאות בשנת  1831שונה הדגל לדגל אנכי .צבעי הדגל מושפעים גם מסמל
המדינה ,כשהשחור מסמל את המגן עליו נמצא האריה וגם מסמל נחישות ,הצהוב מסמל את האריה וגם מסמל
נדיבות ואילו האדום מסמל את הכתר ,לשון האריה וציפורניו וגם מסמל

אומץ31.

סמל :סמל בלגיה מורכב ממספר סמלים קטנים יותר שהידוע שבהם נמצא בשימוש ממשלתי .הסמל המלא
מורכב מהגלימה המלכותית המסמלת את המלוכה ,הכתר המסמל את המלך של בלגיה ,מאחורי הכתר נמצאים
דגלי כל המחוזות המרכיבים את המדינה ,בתוך הגלימה יש שני אריות העומדים משני צדדיו של המגן וכל אחד
מהם אוחז בדגל בלגיה והם מסמלים את האחדות הלאומית ,המגן במרכז הוא סמלה המסורתי של בלגיה.
מתחת למגן יש סרט ועליו המוטו הלאומי של בלגיה" :אחדות מביאה כוח" (בצרפתית או בפלמית ,תלוי היכן
מוצג הסמל) .בגרסא הממשלתית ,הסרט נושא את המדליה של מסדר אבירי

ליאופולד32.

המנון :ההמנון הבלגי נקרא הבראבאנטית .הוא נכתב על ידי אלכסנדר דכט בשנת  1830ואומץ באופן רשמי
בשנת  .1860ההמנון נכתב לפי האגדה בשנת  1830כשהוקרא על ידי מהפכן בשם ז'נבאל בכינוס בבית קפה.
ז'נבאל ששמו האמיתי היה אלכסנדר דכט מת לאחר כתיבת ההמנון וההמנון הולחן בספטמבר אותה שנה
( .)1830ההמנון פותח במילים "הו בלגיה ,הו ארץ קדושה של אבותינו" וכך מתכתב עם המונח "ארץ אבות" אשר

30

"People and Society: Belgium" (January 12, 2017), retrieved on April 10, 2017 from:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/be.html
" 31בלגיה :סמלים לאומיים" ,נשלף ב 10-לאפריל  2017מתוךhttps://he.wikipedia.org :
" 32בלגיה :סמלים לאומיים" ,נשלף ב 10-לאפריל  2017מתוךhttps://he.wikipedia.org :
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יוצר ריחוק עבור מהגרים חדשים שהגיעו למדינה .השורה האחרונה בהמנון דומה למוטו הצרפתי בימי המהפכה
(חירות ,שוויון ,אחווה) והיא מביעה תמיכה במונרכיה החוקתית אותה ייסד מלכה הראשון של בלגיה,
ליאופולד33.

מילות המנון בלגיה מהולנדית:

הו בלגיה אהובה ,הו ארץ קדושה של אבותינו,
נשמותינו ולבותינו לך מסורים.
קבלי את כוחנו ואת הדם שמוורידינו,
מטרתנו היא בעמל ובמאבק.
שגשגי ,הו ארץ ,בהרמוניה שאינה בת חלוקה;
תמיד עצמך ולעולם לא נכנעת ,נאמנה למילתך שאת צריכה לבטא ללא מורא,
עבור המלך ,עבור החרות ועבור הזכות.

33

Lemmers, F.,"La Brabançonne, brief history of the Belgian national anthem", retrieved on April 10, 2017 from:
https://www.europeanasounds.eu
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בריטניה
אוכלוסייה :הממלכה המאוחדת של בריטניה מונה כ 64-מיליון איש מתוכם  60%נוצרים 5% ,מוסלמים25% ,
חסרי דת ו 10%-מדתות שונות 34.היא מורכבת מארבע אומות המכונות אומות הבית :אנגליה ,ויילס ,סקוטלנד
וצפון אירלנד .אנגליה מהווה כמחצית מגדולה של הממלכה ,סקוטלנד כשליש ,ויילס פחות מעשירית וצפון
אירלנד היא הקטנה ביותר.
דגל :נקרא "יוניון ג'ק" וגם "דגל האיחוד" .העיצוב הנוכחי של הדגל מתוארך לאיחודה של בריטניה הגדולה
ואירלנד משנת  35.1801הדגל מורכב משילוב של שלושה צלבים ,המונחים זה על גבי זה :צלב ג'ורג' הקדוש,
פטרונה של אנגליה ,בצבע אדום על רקע לבן; צלב פטריק הקדוש ,פטרונה של אירלנד ,צלב אלכסוני אדום; וצלב
אנדרו הקדוש ,פטרונה של סקוטלנד ,צלב אלכסוני לבן על רקע כחול.
סמל :נקרא גם שלט האצולה המלכותי .סמל זה מורכב ממגן ,קסדה ,התומכים ,חלקה ,המוטו וסמלי מסדר
הברית .המגן מחולק לארבע חלקים ובהם סמלים של שלוש האומות המרכיבות את הממלכה ללא זכר לאומה
הרביעית ויילס .המוטו בתרגום לעברית הוא "אלוהים וזכותי שלי" אשר הונהג על ידי הנרי השישי באמצע
המאה

ה36.15-

המנון :ההמנון של הממלכה המאוחדת הוא המנון לא רשמי אך משמש באירועים רשמיים והוא נקרא "אלוהים
נצור את המלכה" .ההמנון פונה לאל ונפתח במשפט "אלוהים נצור את מלכתנו רבת

החסד"37.

34

"People and Society: United Kingdom" (January 12, 2017), retrieved on April 10, 2017 from:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html
" 35דגל הממלכה המאוחדת" ,נשלף ב 10-לאפריל 2017 ,מתוךhttps://he.wikipedia.org :
" 36סמל הממלכה המאוחדת" ,נשלף ב 10-לאפריל 2017 ,מתוךhttps://he.wikipedia.org :
" 37המנון הממלכה המאוחדת" ,נשלף ב 10-לאפריל 2017 ,מתוךhttps://he.wikipedia.org :
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מילות המנון בריטניה:

אלוהים נצור את מלכתנו רבת החסד,
תאריך ימים מלכתנו האצילה,
אלוהים נצור את המלכה:
שלח לה ניצחון,
אושר ותהילה,
כדי שיארכו שנות מלכותה עלינו:
אלוהים נצור את המלכה.

הו האדון ,אלוהינו ,קום,
הנס את אויביה,
והבא לנפילתם.
בלבל את מדיניותם,
סכל את תכסיסיהם הנבזיים,
בך אנו תולים את תקוותינו,
אלוהים נצור את כולנו.

את מתנותיך המובחרות,
המטר עליה בטובך;
שתמלוך שנים ארוכות:
ותגן על חוקינו,
ותיתן לנו תמיד סיבה
לשיר בלבנו ובקולנו
אלוהים נצור את המלכה.
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גרמניה
אוכלוסייה :בגרמניה חיים כ 80-מיליון איש ,מתוכם כ 70%-נוצרים 5% ,מוסלמים וכ 25%-לא מוגדרים או
מוגדרים כדתות

אחרות38.

דגל :טריקולר אופקי אשר אומץ בשנת  1949על ידי ממשלת גרמניה .הוא מורכב משלושה פסים אופקיים
ושווים :פס עליון בצבע שחור ,פס אדום באמצע וצהוב זהב הוא הפס האופקי התחתון .צבעי הדגל מייצגים הן
את חירותו של הפרט והן את חירותה של האומה

הגרמנית39.

סמל :מגן בצבע זהב אשר במרכזו עיט שחור בעל מקור ורגלים אדומות (צבעי הדגל) .העיט מיוחס כבר שנים
רבות לשבטים הגרמאנים ,משום שזוהי הציפור של האל אודין (האל הבכיר במיתולוגיה הנורדית)  .עוד בשנת
 1200הוכר העיט כסמלו של קרל הגדול .לאחר מספר שינויים והחלפות של צורת העיט בהתאם לשינויים בשלטון
נקבעה הצורה הרשמית והיא עיט הרייך .העיט מעטר את אולם המליאה בבונדסטאג ואת מטבעות גרמניה,
מוצג על מסמכים רשמיים של המדינה וכן על דגלים במקים

מסוימים40.

המנון :נכתב על ידי הופמן פון פאלרסלבן בשנת  ,1841הלחן של יוזף היידן נכתב ב 1797-ונועד תחילה להיות
המנון האימפריה הרומית הקדושה .לאחר שהאימפריה פורקה על ידי נפוליאון בונפרטה היה השיר להמנון הלא
רשמי של אוסטריה .לפני איחוד גרמניה בשנת  ,1871השיר נתפס כבעל משמעויות ליברליות ונחשב לטקסט
מהפכני .בעקבות מלחמת העולם השנייה ,שני הבתים הראשונים של ההמנון אינם מושרים יותר בציבור בשל
חשש שהדבר יעורר קונוטציות מיליטנטיות ולאומניות המזוהות עם המפלגה הנאצית .בבתים הראשונים

"Germany Population 2017 ", retrieved on April 10, 2017 from:
http://worldpopulationreview.com/countries/germany-population/
" 39דגל גרמניה" ,נשלף ב 10-לאפריל  2017מתוךhttps://he.wikipedia.org :
" 40סמל גרמניה" ,נשלף ב 10-לאפריל  2017מתוךhttps://he.wikipedia.org :
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מו זכרים תווים גאוגרפיים של גבולות גרמניה הרצויים כפי שנראו לפון פאלרסלבן באמצע המאה ה 19-לפני
שהייתה מדינה גרמנית מאוחדת; "מהמאס ועד לממל ,מהאטש ועד

לבאלט"41.

מילות המנון גרמניה:

גרמניה ,גרמניה ,מעל הכל,

למעשים אציליים יעוררונו

מעל כל דבר בעולם,

כל ימי חיינו.

כל עוד באחווה תמיד נדבוק

נשות גרמניה ,נאמנות גרמנית,

יחדיו להגנתה.

יין גרמני ,שירה גרמנית!

מהמאס ועד לממל,
מהאטש ועד לבלט,

אחדות ,צדק וחירות

גרמניה ,גרמניה מעל הכל,

למולדת הגרמנית!

מעל כל דבר בעולם!

אליהם נשאף כולנו
באחווה בלב ובמעש!

נשות גרמניה ,נאמנות גרמנית,

אחדות צדק וחירות

יין גרמני ,שירה גרמנית,

הם הערובה לאושר;

ישמרו ברחבי עולם

פרחי ,בזוהרו של זה האושר,

על צלילם הנושן והנעים,

פרחי ,מולדת גרמנייה.

" 41המנון גרמניה" ,נשלף ב 10-לאפריל  2017מתוךhttps://he.wikipedia.org :
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דנמרק
אוכלוסייה :בדנמרק חיים כ 6-מיליון איש ,מתוכם כ 80%-חברים בכנסייה האוונגלית לותרנית 4% ,הם
מוסלמים וכ 16%-בני דתות

אחרות42.

דגל :מוכר בשם דנּברֹוּו שמשמעותו "הבד הדני" .הדגל מורכב מצלב נורדי אדום ובתוכו צלב לבן הנמתח עד
לקצות הדגל; החלק האנכי של הצלב מוזח לכיוון העמוד .העיצוב בצורת צלב אומץ מאוחר יותר על ידי מדינות
נורדיות נוספות אשר חברות בארגון  .OECDבמהלך האיחוד הדני-נורבגי שימש הדנברוו כדגלה הלאומי גם של
נורבגיה והמשיך להיות ככזה (עם תיקונים קלים) עד שנורבגיה אימצה את דגלה הנוכחי בשנת

43.1821

סמל :הוצג לראשונה כסמל דנמרק המודרני בשנת  1819בתקופת מלכותו של פרדריק השישי שהחליט על מספר
קבוע של תשעה לבבות ועל כך שהחיות בסמל הן אריות והם לא מסתכלים אל פני הצופה .מעל כל אריה מופיעים
שלושה לבבות אדומים .מעל המגן מוצג הכתר של מלכי דנמרק .השימוש הראשון הידוע בסמל זה התרחש עוד
בשנת  1194בחותם של קנוט השישי (מלך דנמרק) .זה חבש כריסטיאן החמישי מלך

דנמרק44.

המנון :המנון לאומי-אזרחי של דנמרק נכתב בשנת  1819על ידי אדם גוטלוב אוהלנשלאגר ונקרא "ישנה ארץ
נפלאה" .כאשר משפחת המלוכה נוכחת שרים את ההמנון המלכותי שנקרא "קונג קריסטיאן" 45.הבית הראשון
של ההמנון מזכיר את דנמרק הוותיקה בתור "הפרוזדור של פריה" ,אלת הפריון במיתולוגיה הנורדית.

"People and Society: Denmark" January 12, 2017), retrieved on April 10, 2017 from:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/da.html
43
"Danish National Flag", retrieved on April 10, 2017 from: http://estland.um.dk
44
"Danish Coat of Arms", retrieved on April 10, 2017 from: http://estland.um.dk
45
"Denmark (national anthem), retrieved on April 10, 2017 from: http://www.nationalanthems.info/dk.htm
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30

מילות המנון דנמרק:

ישנה ארץ נפלאה

הארץ הזו עדיין נפלאה,

העומדת עם אשורים רחבים

הים סביבה כחול,

ליד חוף המזרח המלוח

והעלים בה עומדים כה ירוקים

הריה ועמקיה צחים

ונשים אצילות ,עלמות יפהפיות,

שמה הוא דנמרק הוותיקה

וגברים ונערים חסונים

והיא הפרוזדור של פריה.

מאכלסים את איי הדנים.

שם ישבו בימי קדם,

הללו את המלך ואת ארץ האבות!

הלוחמים עטורי השריון,

הללו כל אזרח דני,

החלימו מן העימותים

העובד כפי יכולתו

אז הם המשיכו כדי להכות באויביהם,

דנמרק הוותיקה שלנו תשרוד,

כעת עצמותיהם נחות

כל עוד האשור משקף

מאחורי מצבות עשויות אבן

צמרתו בגל הכחול.
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הונגריה
אוכלוסייה :אוכלוסיית הונגריה מונה כ 9,919,128-איש .כשני שלישים מהאוכלוסייה הם נוצרים קתוליים
(רומאית ויוונית) ,כ 20%-הם קלוויניסטים ,בסביבות  5%לותרנים .עם זאת רק  25%מכל האוכלוסייה מוגדרים
דתיים ורובה של האוכלוסייה היא

חילונית46.

דגל :דגל הונגריה הוא טריקולור אופקי מאוזן המורכב מאדום ,לבן וירוק .הדגל אומץ במהלך מהפכת 1848
ולפני כן היה מורכב ממספר פסים אדומים לבנים 47.הדגל עבר ווריאציות שונות ללא שינוי במבנה צבעיו אלא
בסמל המופיע במרכזו .הצבעים מסמלים :כוח (אדום) ,נאמנות (לבן) ,תקווה (ירוק) .הדגל דומה בהרכבו לדגל
הולנד ולוקסמבורג ,אך בניגוד אליהם הצבע התחתון הוא ירוק ולא כחול.
סמל :סמל הונגריה הוא מגן המחולק בניצב ומעליו כתר הונגריה .הסמל הוצג לראשונה לאחר נפילת הקומוניזם
ללא הכתר אך הוא נוסף לאחר מכן .בסמל יש אלמנטים ביזנטיים רבים ומימי הביניים .בחלקו הימני של הסמל
ניצבת גבעה משולשת ירוקה ומעל חלקה האמצעי יש כתר שיוצא ממנו צלב פטריארכי לבן (צלב ארוך בעל שתי
הצטלבויות) .בחלקו השמאלי של המגן יש שדה אדום ועליו פסים לבנים ומעל המגן יש את כתר הונגריה בעל
הצלב העקום .הדעה הרווחת היא ששלושת ההרים מסמלים את הרכסים המרכזיים בהונגריה וארבעת הפסים
הלבנים מייצגים את הנהרות המרכזיים בהונגריה אך לטענה אין ביסוס רשמי .מקורם של הפסים הוא כנראה
בחותמו של מלך הונגריה אימרה משנת

48.1202

46

"People and Society: Hungary" (January 12, 2017), retrieved on April 10, 2017 from:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hu.html
47
"The National Symbols of Hungary", retrieved on April 10, 2017 from:
http://www.ohb.hu/guide/national_symbols.en.html
48
"The National Symbols of Hungary", retrieved on April 10, 2017 from:
http://www.ohb.hu/guide/national_symbols.en.html
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המנון :נקרא "המנון" ,נכתב על ידי המשורר ההונגרי פרנק קלצ'יי בשנת  1823ואומץ בשנת  1844כשהונגריה
הייתה עדיין חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית .בתחילת השלטון הקומוניסטי בהונגריה הייתה הצעה
להחליף את ההמנון בשיר אחר" ,המזמור הלאומי"( ,מהונגרית (“Szózat” :בשל סלידתם של הקומוניסטים
מאופיו הדתי של ההמנון הקיים .אף על פי שלא התקבל כהמנון ,שיר זה נוגן רבות ללא מילים בחגיגות והוא
פופולרי בקרב ההונגרים 49.ל"המנון" שמונה בתים ,אך הבית הראשון של ההמנון הוא זה המושמע בטקסים
רשמיים .מילות השיר חוזרות למאה ה 17-בה הונגריה הייתה משוסעת לשלושה אזורים עיקריים .השיר הוא
מעין תפילה המגוללת את ההיסטוריה הכאובה של הונגריה ,החל מהשתלטות המונגולים ועד הכיבוש הטורקי,
ויש בו פנייה ובקשה מהאל שיגן על העם ההונגרי לעתיד לבוא.
מילות המנון הונגריה:

אלוהים ,ברך את העם ההונגרי
בעליזות ורֹב שפע,
הושט לעברו זרוע מגִ נה,
בהיאבקו עם אויביו;
גורלו הרע ,קורעו מאז,
הבא עליו שנות נועם,
לעם הזה כבר ֻּכ ָפר
על שעבר ועל שעתיד לעבור!

"Hungary", retrieved on April 2017 from: http://www.nationalanthems.info/hu.htm
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טורקיה
אוכלוסייה :בטורקיה חיים כ 71-מיליון איש ,מתוכם  99.8%הם מוסלמים ו 0.2%-הם יהודים

ונוצרים50.

דגל :מקור הדגל הוא באימפריה העותומאנית והצבע האדום מלווה את טורקיה כבר מהמאה ה.13-
הסהר והכוכב במרכז הם סמלים מוסלמים אשר היו בשימוש כבר לפני שנים באסיה הקטנה לפני עליית
האסלאם .בשנת  1844עם תנועת הרפורמה באימפריה ,הוסף הכוכב בצורתו הנוכחית .סמל הכוכב מגיע
מתקופת קונסטנטין ונחשב לסמל של מרים ,אם ישו באותה תקופה.
סמל :סמלה של טורקיה אינו מוסדר בחוק .עיצובו הוא מגן בצורה אליפטית בצבע אדום ובו סהר וכוכב בדומה
לדגל המדינה .סביב הסמלים רשום שמה הרשמי של המדינה בטורקית .סמל המדינה מעוצב בצורה המזכירה
את סמל האימפריה

העות'מאנית51.

המנון :נקרא "מצעד העצמאות" ואומץ רשמית בשנת  .1921שימש כשיר מוטיבציה עבור החיילים שלחמו
במלחמת העצמאות של טורקיה וכהמנון ניצחון עבור הרפובליקה שקמה לאחר המלחמה 52.השיר בעל אופי
פטריוטי מובהק וניתן להבחין בביקורת חריפה כלפי אומות המערב והיחס העוין כלפי הנצרות "הוי אל רב
פעלים ,משאלת הלב היחידה של לבי הפצוע היא שאף יד כופר לא תיגע בחזה של מקדשי".

50

"People and Society: Turkey" (January 12, 2017), retrieved on April 10, 2017 from:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html
" 51טורקיה :סמלים לאומיים" ,נשלף ב 10-לאפריל 2017 ,מתוךhttps://he.wikipedia.org :
" 52טורקיה :סמלים לאומיים" ,ב 10-לאפריל 2017 ,מתוךhttps://he.wikipedia.org :
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מילות המנון טורקיה:
אל חשש! דגל הארגמן ,המתנוסס בגאווה ,לעולם לא ייעלם,

אל תראה באדמה עליה אתה מהדס עפר גרידא ,הכר בה!

לפני שהגחל הבוער האחרון שבוער בתוך אומתי יתכלה.

וחשוב אודות האלפים העירומים אשר קבורים בכבוד תחתיך

שכן הדגל הוא כוכב אומתי ,והוא יזרח לנצח.

אתה הבן האציל של קדוש מעונה ,התבייש ,אל תפגע באבותיך!

הוא שלי ושייך בלעדית לאומתי האמיצה

אל תוותר על גן העדן של המולדת ,אפילו אם תקבל בתמורה
עולם ומלואו.

אל תזעף ,מתחנן אני בפניך ,הוי חצי סער ביישן
חייך בפני הגזע ההרואי שלי! מדוע הכעס ,מדוע הזעם?

איזה אדם יבחר שלא למות עבור פיסת אדמה שמיימית זו?

שאם לא כן ,הדם ששפכנו עבורך היה לחינם

קדושים מעונים היו פורצים החוצה אילו היה ניתן לסחוט את

שכן החירות היא הזכות המוחלטת של אומתי יראת האל.

האדמה! קדושים מעונים,
מי יתן ואפילו אם ירצה האל לקחת את כל אהובי ונכסי ממני

הייתי חופשי תמיד ולנצח אמשיך להיות

יותיר לי את אומתי היחידה האמיתית עלי אדמות

היכן המטורף אשר יכבול אותי בשלשלאות? אני שולל את עצם
הרעיון!

הוי אל רב פעלים ,משאלת הלב היחידה של לבי הפצוע היא

אני כמו שיטפון מהדהד .רב עוצמה ועצמאי

שאף יד כופר לא תיגע בחזה של מקדשי

אני אקרע את ההרים ,אתנשא במרומים ,ועדיין אתפרץ החוצה

האד'אנים והשהאדות ששמיעתי כבר מורגלת בהם ,הם יסודות
דתי.

אדמות המערב אולי מוקפות חומות של פלדה

מי יתן וצלילם האצילי יחלוש ברוב עוצמה על מולדתי הנצחית

אך לי יש גבולות המוגנים בעוצמתו הרבה של המאמין
הכר בכוחך המולד ,ידידי! וחשוב :הכיצד זה תוכל אמונה

שכן רק אז ,מצבתי התשושה ,אם תהיה כזו ,תיפול ארצה אלף

פועמת שכזו להיכחד אי פעם?

פעמים באקסטזה

על ידי אותה מפלצת מוכה ,בעלת שן אחת ,שאותה אתה מכנה

ודמעות של דם גועש ישצפו החוצה מכל אחד מפצעי

"ציוויליזציה" ?

וגופי חסר החיים יבקיע מהאדמה כרוח נצחית
אולי רק אז ,אעלה בשלווה ואגיע לאחר המתנה ארוכה לגן העדן

ידידי! פן תפקיר את מולדתי בידי רשעים
הפוך את חזך לשריון ואת גופך למחפורת! עצור את החיפזון,

לכן התנופף כמו השמיים הבוהקים ,הוי חצי סהר רב תהילה

ממיט הקלון הזה

כך שכל טיפת דם אחרונה שלנו לא תהיה לחינם

שהרי בקרוב יבואו ימים עולצים של הבטחה אלוהית

לא אתה ולא הגזע שלי לא תוכחדו לעולם!

מי יודע? אולי מחר? אולי אף מוקדם יותר

שכן החופש הוא זכות מוחלטת של הדגל החופשי שלי
שכן החופש הוא הזכות המוחלטת של אומתי יראת האל.
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יוון
אוכלוסייה :ביוון חיים כ 11-מיליון איש ,מתוכם  98%נוצרים 1.7% ,מוסלמים ו 0.3%-דתות בעלי דתות
שונות53.

דגל :מורכב מתשעה פסים אופקיים שווים בצבעי כחול ולבן לסירוגין .בפינה העליונה בצד התורן
ישנו מלבן כחול ובתוכו צלב לבן .הצלב מסמל את הכנסייה היוונית אורתודוקסית ,דת המדינה הרשמית .תשעת
הפסים מסמלים כל אחד את  9ההברות של המוטו הלאומי "חופש או מוות" ביוונית (א-לפ-ת'ִ -ריָ -אה ִאי ָת'ָ -נ-
טֹוס) .הצבע הכחול מסמל את הים והשמים ,הצבע הלבן מסמל את הטוהר של לוחמי החירות

היוונים54.

סמל :עוגן בחוק בשנת  1822והוא מוצג על מדי הצבא וכוחות הביטחון היוונים .הסמל כולל מגן כחול ובתוכו
צלב יווני לבן ,המגן מוקף בשני ענפי דפנה .דפנה הייתה נימפה (יצור על טבעי במיתולוגיה
היוונית) והאל אפולו התאהב בה ורדף אחריה ,כיוון שהיא לא חשקה בו היא ביקשה מאביה ,אל הנהר פיניוס,
שיהפכה לעץ הער .כזכר לאהבתו הנכזבת ענד אפולו לראשו זר מענפי

הער55.

המנון :משמש גם כהמנונה הלאומי של קפריסין ונכתב על ידי דיוניסוס סולמוס בשנת  1823בהשראת הכרזת
העצמאות היוונית מהאימפריה העותומאנית שנתיים קודם לכן .השיר מורכב מ 158-בתים ,ובשנת  1865הפכו
שני הבתים הראשונים באופן רשמי להמנון יוון 56.הבית הראשון הוא למעשה קריאת קרב והבעת סולידריות עם
הלוחמים היוונים בעוד הבית השני מרמז על מאמציהם העיקשים של היוונים להשתחרר מהדיכוי העותומאני.

53

"People and Society: Greece" (January 12, 2017), retrieved on April 10, 2017 from:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gr.html
54
Information about Greece", retrieved on April 10, 2017 from: http://www.interkriti.org/greece.htm?vpg=1
55
Information about Greece", retrieved on April 10, 2017 from: http://www.interkriti.org/greece.htm?vpg=1
56
"Greece", retrieved on April 10, 2017 from: http://www.nationalanthems.info/gr.htm
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מילות המנון יוון:

אני מזהה אותך לפי הקצה
של החרב האימתנית
אני מזהה אותך לפי המבע
שסוקר את הארץ בכוח

עולה מעצמותיהם הקדושות של היוונים,
ואמיצה כבראשונה,
האח ,הו האח ,חירות!
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יפן
אוכלוסייה :אוכלוסיית יפן מונה כ 127,103,388-איש ,מתוכם הרוב המכריע יפני .מבחינה דתית יפן איננה
הומוגנית .רבים מהאזרחים אינם יודעים בוודאות לאיזו דת הם משתייכים ויש שימוש רב במנהגים מכמה
דתות במקביל כגון :הורים וילדים המקיימים את טקסי השינטו ,תלמידים שמתפללים לפני בחינות ,זוגות
שמתחתנים בכנסייה נוצרית והלוויות שנערכות במקדשים בודהיסטים ,ומכאן החפיפה בנתונים :כ80%-
מגדירים עצמם כשינטו 67% ,כבודהיסטים וקרוב ל 9%-בני דתות אחרות 57.על אף השייכות מתוארת כאן,
רבים מהתושבים מזהים עצמם כחילונים :אתאיסטים או אגנוסטים.
דגל :דגל יפן מעוצב כעיגול אדום על רקע לבן .העיגול האדום מסמל את השמש והרקע הלבן את השמיים בעת
הזריחה .האגדה הרווחת היא שהדגל הוענק לקיסר בעת פלישת המונגולים במהלך המאה ה .13-עיצוב הדגל
היה בשימוש של סמוראים עוד במאה ה .12-הדגל הונף לראשונה בשנת  1870בתור דגל ימי אזרחי והוכנס
לשימוש במספר גרסאות ,הידועה שבהן היא גרסת הדגל ממלחמת העולם השנייה ,שהייתה גם דגל הצי וגם דגל
המדינה58.

סמל :סמל יפן הוא החותם הקיסרי .לאורך השנים הופיעו חותמים רבים ואין חותם שנשאר באופן מלא .לרוב,
כל קיסר יצר לעצמו חותם משלו .חותם יפן הוא חרצית מוזהבת בעלת שתי שורות חופפות של  16עלים .הסמל
נמצא במסדר הגבוה ביותר של יפן הוא מסדר

החרצית59.

57

"People and Society: Japan" (January 12, 2017), retrieved on April 10, 2017 from:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html
" 58יפן :סמלים לאומיים" ,נשלף ב 10-לאפריל  2017מתוךhttps://he.wikipedia.org :
" 59יפן :סמלים לאומיים" ,נשלף ב 10-לאפריל  2017מתוךhttps://he.wikipedia.org :
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המנון :נקרא "שלטונך" ,מחברו לא ידוע והוכר רשמית בחוק רק בשנת  .1999עד אז ,במשך שנים רבות היה
מושר בחגיגות ציבוריות .המנון יפן הוא ההמנון בעל המילים העתיקות ביותר והוא אחד מההמנונים הקצרים
בעולם60.

מילות המנון יפן:

ששלטונך יהיה
אלף דורות שמונת אלפים דורות
עד אשר חלוקי נחל יתאחדו לסלעי ענק
מכוסי אזוב.

" 60יפן :סמלים לאומיים" ,נשלף ב 10-לאפריל  2017מתוךhttps://he.wikipedia.org :
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לוקסמבורג
אוכלוסייה :אוכלוסיית לוקסמבורג מונה כ 520,672-איש .מבחינה דתית רוב האוכלוסייה של המדינה ()87%
הם נוצרים קתולים וקיימות קהילות קטנות של יהודים ,נוצרים פרוטסטנטים ,יוונים

ומוסלמים61.

דגל :דגל לוקסמבורג דומה לדגל הולנד ולרוב אף מבלבלים ביניהם .עם זאת ,דגל לוקסמבורג בהיר יותר .הדגל
אומץ בשנת  1830במהלך המהפכה הבלגית וככל הנראה הוא מייצג את הרוזנים ,הדוכסים ולאחר מכן הדוכסים
הגדולים של לוקסמבורג .על אף שאומץ בשנת  ,1830הפך הדגל לדגלה הרשמי של לוקסמבורג רק בשנת

62.1972

סמל :סמל לוקסמבורג מעוצב בדמיון רב לסמל בלגיה והולנד והוא מייצג את דוכסות לימבורג ההיסטורית
(כיום בלגיה והולנד) 63.הסמל בנוי מגלימת מלוכה שמעליה כתר ובתוכה שני אריות התומכים במגן .במרכזו של
סמל לוקסמבורג יש מגן ובו אריה אדום על רקע פסי תכלת לבן .האריה חובש לראשו כתר ומעל המגן נמצא כתר
מלוכה נוסף.
המנון :המנון לוקסמבורג כולל את הבית הראשון והאחרון של השיר "המולדת שלנו" שנכתב על ידי המשורר
מישל לנץ בשנת  .1859בהמנון יש קריאה נרגשת לשלום וחירות ,והוא מבטא את אושרה של האומה לאחר קבלת
עצמאותה

ב64.1839-
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"People and Society: Luxemburg" (January 12, 2017), retrieved on April 10, 2017 from:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lu.html
62
"National Symbols", retrieved on April 10, 2017 from: http://www.luxembourg.public.lu
63
" National Symbols", retrieved on April 10, 2017 from: http://www.luxembourg.public.lu
64
"National Anthem", retrieved on April 10, 2017 from: http://www.luxembourg.public.lu
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מילות המנון לוקסמבורג:

במקום בו האלזט זורם בין האחו לכפרים,
הזאוור שוטף את הסלעים,
היכן שהמוזל ,נעים ויפה זורם,
נכין מתנה מהגפן והכרמים:
זוהי הארץ אשר
אנחנו מסתכנים על אדמתה.
המולדת היקרה והנערצת שלנו
שממלאת את אהבתנו.
המולדת היקרה והנערצת שלנו
שממלאת את אהבתנו.

הו ,את שתחת שמי הלילה והיום
מובילה את עמי העולם,
שמרו על הארץ הלוקסמבורגית הזו
מפני עושק הזרים;
הילדים שקיבלנו ממך
הם נשמת החירות,
תני לשמש החירות,
להאיר לעד!
תני לשמש החירות,
להאיר לעד!
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מקסיקו
אוכלוסייה :אוכלוסיית מקסיקו מונה כ 123,166,749-איש ,מתוכם כ 60%-הם מסטיסים (ילדים להורים
ממוצא אירופי ואינדיאני) 30% ,אינדיאנים ו 9%-אירופאים .מקסיקו היא מדינה חילונית אולם הדת השלטת
היא נצרות קתולית (.)89%
דגל :דגל מקסיקו הוא טריקולור אנכי הדומה מאוד לדגל איטליה .ההבדל המרכזי ביניהם הוא סמל המדינה
המופיע במרכז הדגל המקסיקני .הסמל מייצג את הבירה מקסיקו סיטי .אימוץ שלושת צבעי הדגל :אדום ,ירוק
ולבן החל במלחמת העצמאות של מקסיקו כנגד האימפריה הספרדית 65.צבעים אלו קיבלו משמעויות שונות
לאורך השנים.
סמל :סמל מקסיקו מורכב מציפור התופסת בפיה ובאחד מטפריה נחש .הציפור עומדת על קקטוס הצומח מתוך
מעמד ומתחת לקקטוס יש ענף דפנה הפונה לשמאל וענף אלון הפונה לימין .את שני הענפים מחבר סרט הנראה
כמו דגל מקסיקו ללא הסמל .הנחש והציפור הם בעלי משמעות דתית עמוקה לאצטקים וצבעיו של הנחש
מושאלים מצבעיו של האל האצטקי קווטזאלקואטל .עבור האירופאים הסמל מייצג

את ניצחון הטוב על הרע66.

המנון :המנון מקסיקו נכתב על ידי המשורר פרנסיסקו גונזלס והמוזיקאי ג'יימי נונו .השיר הוכתר כהמנון
לאומי בשנת  34 ,1854שנה לאחר מלחמת העצמאות 67.השיר הוא קריאה למרד באימפריה הספרדית והוא רווי
ביטויים פטריוטיים ורגשות לאומיים חזקים .נראה כי הבית הראשון משמש כרמז להכרזת המלחמה שניתנה
בספטמבר ב 1810-בעיירה קטנה במקסיקו שסימנה את פתיחת המרד (".)“Cry of Dolores

65

Embassy of Mexico UK, "Symbols of Mexico", retrieved on April 10, 2017 from: https://embamex.sre.gob.mx
Embassy of Mexico UK, "Symbols of Mexico", retrieved on April 10, 2017 from: https://embamex.sre.gob.mx
67
"Mexican National Anthem", retrieved on April 10, 2017 from: https://www.inside-mexico.com/referenceinfo/national-anthem/
66
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:)מילות המנון מקסיקו (בתרגום לאנגלית

Mexicans, at the cry of war,

Oh country, ‘ere your children

prepare the steel and the steed,

defenseless bow to the yoke,

and may the earth shake at its core
May your fields be watered with blood,

to the resounding roar of the cannon.

may they trod upon blood.
Gird, oh country, your brow with olive
May your temples, palaces & towers

the divine archangel of peace,

collapse with horrid clamor,

for your eternal destiny was written

and their ruins live on to say:

in the heavens by the hand of God.

This land belonged to a thousand heroes
But if a strange enemy should dare

Chorus

to profane your ground with his step,

Oh, country, country, your children swear

think, oh beloved country, that heaven

to breathe their last in your honor,

has given you a soldier in every son.

if the trumpet with warlike accent
should call them to fight with courage.

War, without truce to any who dare
to tarnish the country’s coat-of-arms!

For you the olive branches!

War, war! Take the national pennants

A reminder for them of glory!

and soak them in waves of blood.
A laurel of victory for you!
War, war! In the mountain and valley,
For them a tomb with honor!

thunder the cannons in horrid unison

Mexicans, at the cry of war,

And the resonant echoes

prepare the steel and the steed,

with the voices of

and may the earth shake at its core

Union,

to the resounding roar of the cannon.

Liberty!
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נורבגיה
אוכלוסייה :אוכלוסייתה של נורבגיה מונה כ 5,147,792-איש .רוב האוכלוסייה האתנית בנורבגיה הוא נורדי
וישנו גם המיעוט הלאפי .כ 82%-מזדהים כנוצרים 15% ,מגדירים עצמם חסרי דת 2% ,מוסלמים ו 1%-הם בני
דתות

אחרות68.

דגל :דגל נורבגיה מורכב משני צלבים נורדים ,כחול בתוך לבן על רקע אדום .הדגל הושפע מדגלן של שבדיה
ודנמרק והוא אות לאמונה בדת

הנוצרית69.

סמל :סמל נורבגיה הוא מגן אדום שעליו אריה זהב זקוף ,לראשו כתר ובידו גרזן שראשו כסף .מעל המגן ,כתר
מלכותי .הכתר והאריה מסמלים את בית המלכות ורומזים על שלטונו הבלתי מעורער של המסדר המלכותי
בראשותו של הקדוש אולף הידוע בתוארו "המלך הנצחי של נורבגיה" אשר קיבל הכרה עולמית כקדוש של
הכנסייה הקתולית לאחר מותו בשנת

70.1030

המנון :לנורבגיה אין המנון לאומי רשמי ובמשך ה 200-שנה האחרונות ,היו מספר שירים (לעיתים במקביל)
שקיבלו מעמד של המנון בשל הפופולריות הרבה שזכו לה בקרב העם הנורבגי ,הבולט מביניהם הוא השיר "הו,
נאהב ארץ זו" .מילות ההמנון נכתבו על ידי חתן פרס נובל לספרות ביירנסטרנה ביירנסון בין השנים .1859-68
הלחן נכתב בשנת  71.1864להמנון שמונה בתים ונהוג לשיר רק את הראשון ושני האחרונים .בנוסף להמנון
הלאומי יש גם המנון מלכותי .מילות ההמנון מהללות את ניצחונה של נורבגיה במסע רווי התלאות לעצמאות
תוך הודאה לאל על סיועו ב"מאבק -אבות" ממושך זה.

68

"People and Society: Norway" (January 12, 2017), retrieved on April 10, 2017 from:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/no.html
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מילות המנון נורבגיה:

הֹו ,נאהב ארץ זו

גם באופל השורר.

אשר עולה

כל שנלחמו אבותינו

חרושת תלמים ,חשופה על פני המים,

ובכו אמותינו,

אלפי בתים בה.

שיכך האל בדממה

נאהב ,נאהבה ,ונהרהר-

כשזכינו בזכותנו.

על אבינו ועל אמנו
ועל אותו ליל-סאגה המרווה

הו ,נאהב ארץ זו

את אדמתנו בחלום.

אשר עולה

ועל אותו ליל-סאגה המרווה

חרושת תלמים ,חשופה על פני המים,

מרווה את אדמתנו בחלום.

אלפי בתים בה.
וכמו שמאבק-אבות הניף

על אדם נורבגי בבקתתו,

את ההכרח לכדי ניצחון,

תודה לך אלי הטוב!

אף אנו ,לעת צורך,

על הארץ הוא יגן,

למען שלומּה נקים המחנה.
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ניו זילנד
אוכלוסייה :אוכלוסיית ניו זילנד מונה כ 4,401,916-איש .כ 80%-הם ממוצא אירופאי ,כ 7.9%-הם מאורים,
( 14.9%הם מאורים למחצה או מאורים טהורים) 6.6% ,הם אסייתים ו 6.5%-הם פולינזים .כ 40%-מתושבי ניו
זילנד הם חילונים או חסרי דת ,שני הזרמים השולטים בחברה הנוצרית הם נצרות קתולית ואנגליקנית .ישנה
גם תנועת הרטאנה שאומצה בעיקר על ידי המאורים ומיעוטים דתיים הכוללים יהודים ,מוסלמים ,הינדים,
סיקים

ובודהיסטים72.

דגל :דגל ניו זילנד דומה מאוד לדגל אוסטרליה .הדגל מעוצב בתור דגל קולוניאלי בריטי ודגל בריטניה מופיע
בצדו השמאלי העליון של הדגל כסמל לעבר והקשר עם בריטניה .בצדו הימני של הדגל יש ארבעה כוכבים
אדומים במסגרת לבנה המסודרים בצורת הצלב הדרומי על רקע כחול שמסמל את האוקיינוס.
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סמל :סמל ניו זילנד הנוכחי אומץ בשנת  .1956הסמל הוא שלט אצולה שבמרכזו מגן המחולק לארבע .ברבע
העליון משמאל נמצא הצלב הדרומי כפי שהוא מופיע בדגל .ברבע הימני העליון נמצאת גיזת זהב המסמלת את
חשיבותה של החקלאות ואת ענף הצמר הנחשב למרכזי בכלכלת ניו זילנד .ברבע השמאלי התחתון יש אלומת
חיטה המייצגת את החקלאות וברבע הימני התחתון יש שני פטישים המייצגים את התעשייה והכרייה .במרכז
המגן יש פס אנכי לבן ובו שלוש ספינות שחורות המייצגות את הסחר וההגירה .משני צדדיו של השלט ניצבים
שני תומכים :אישה לבנה המייצגת את האירופאים וגבר מאורי המייצג את המאורים .מעל המגן ניצב כתר
אדוארד הקדוש המייצג את המונרכיה .מתחת לתומכים יש שני ענפי שרך כסוף ועליהם קלף שעליו כתוב ניו
זילנד

באנגלית74.

72

"People and Society: New- Zealand" (January 12, 2017), retrieved on April 10, 2017 from:
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המנון :לניו זילנד שני המנונים בעלי מעמד חוקי זהה" :אל ,הגן על ניו זילנד" לצד "אל ,נצור המלכה" אך רק
הראשון בשימוש בשגרה .מילות ההמנון באנגלית נכתבו על ידי מהגר אירי תומאס בראקן בשנות ה 70-של המאה
ה 19-וב 1878-נוספה גרסה בשפה המאורית .הנעימה הושמעה באופן רשמי באולימפיאדת מינכן ב ,1972-וב-
 1977אומצה הנעימה כהמנון השני של ניו זילנד לאחר הסכמתה של אליזבת השנייה מלכת בריטניה 75.במילות
ההמנון מופיע מוטיב חוזר "אל הגן על ארצנו החופשית" המבטא את בקשת העם לחיות באחדות ,שלום ושגשוג.
מילות המנון ניו זילנד:
אלוהי העמים! לרגליך,

הנס את אויבנו,

בחבלי אהבה אנו נפגשים,

עשה את מטרתנו צודקת ונכונה,

שמע קולנו ,אנו מתחננים,

אל הגן על ניו זילנד.

אל הגן על ארצנו החופשית.
שמור על הכוכב המשולש הפסיפי.

עשה את אהבתנו אליך כבירה,

ממכשלת סכסוכי המלחמה,

תן שברכתך לעולם לא תחדל,

שא תהילתה למרחקים,

הענק לנו שפע ,הענק לנו שלום,

אל הגן על ניו זילנד.

אל הגן על ארצנו החופשית.
מאי-כבוד ומבושה,

אנשי כל אמונה וגזע,

שמור את שם ארצנו נטול הרבב,

נאספים כאן לפניך,

הכתר אותה בתהילה אלמותית,

מבקשים הם כי תברך את המקום הזה,

אל הגן על ניו זילנד.

אל הגן על ארצנו החופשית.
ממחלוקת ,קנאה ,שנאה,

ישכנו הרינו לעד,

ומשחיתות ,שמור ארצנו,

כמעוז חירות לחוף הים,

עשה ארצנו טובה וכבירה,

עשה אותנו נאמנים לך,

אל הגן על ניו זילנד.

אל הגן על ארצנו החופשית.
הדרך אותה כחלוץ לעמים,

יהא שמנו שלום ,לא מלחמה,

המטיפים אהבה ואמת לאדם,

אך אם צרנו יפליגו עד חופנו,

פועלים את תוכניתך עטורת התהילה,

עשה כי נקביל פניהם כחזקים,

אל הגן על ניו זילנד.

אל הגן על ארצנו החופשית.
אדון הקרבות ,בעוצמתך,
" 75ניו -זילנד :סמלים לאומיים" ,נשלף ב 10-לאפריל  2017מתוךhttps://he.wikipedia.org :
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סלובניה
אוכלוסייה :אוכלוסיית סלובניה מונה כ 2,061,085-איש .כ 83%-הם סלובנים אתניים 6.2% ,משתייכים לעמים
יוגוסלביים אחרים (סרבים ,קרואטים ובוטניקאים) 0.6% ,הונגרים ,צוענים ואיטלקים ו 11%-לא משתייכים
לקבוצה כלשהי .כ 88%-מדברים סלובנית ו 6%-מדברים בדיאלקטים שונים .לפי חלוקה דתית כ 57.1%-הגדירו
את עצמם כנוצרים קתוליים 2.4% ,מוסלמים 2.3% ,הם נוצרים אורתודוקסים ו 0.9%-פרוטסטנטים .כ36.5%-
לא משתייכים לדת מסוימת ו 10.1%-מגדירים את עצמם

כאתאיסטים76.

דגל :דגל סלובניה דומה לדגל רוסיה ומעוצב על פי צבעי הלאומיות הפאן סלאבית .בדומה לדגל סלובקיה ,לדגל
סלובניה יש את סמל המדינה בצד שמאל .בעת שסלובניה הייתה חלק מיוגוסלביה היה כוכב אדום במקום הסמל
הנוכחי .הסמל הוחזר בשנת  1991לאחר נפילת

הקומוניזם77.

סמל :סמל סלובניה דומה במובנים רבים לסמל סלובקיה .הוא מגן המופיע בצדו השמאלי של דגל המדינה ויש
בו הר .הסמל עצמו הוא מגן כחול בעל שוליים אדומים ,בתוכו ישנן שלוש פסגות מושלגות ומתחתיהן יש שני
פסים כחולים גליים .מעל הפסגה האמצעית יש משולש הפוך של שלושה כוכבים צהובים .ההרים מסמלים את
הר טריגלב שהוא הנקודה הגבוהה ביותר במדינה ,שני הפסים הגליים מסמלים את הים האדריאטי והנהרות
שבמדינה .שלושת הכוכבים מייצגים את שושלת סלג'ה ששלטה בסלובניה בסוף המאה ה 14-ותחילת ה .15-בעת
היותה רפובליקה קומוניסטית החזיקה סלובניה בסמל דומה אלא שהיו בו אלמנטים קומוניסטיים טיפוסיים
ובמקום שלושה כוכבים זהובים היה כוכב אדום

אחד78.
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המנון :לקוח מהשיר "הרמת כוסית" שנכתב על ידי המשורר הסלובני הדגול ,פרנק פרסרן ,ב .1844-קודמו
כהמנון לאומי היה "קדימה ,דגל הכבוד" (בתרגום לאנגלית ,)"Forward, Flag of Glory" :שיר פטריוטי
המתאר ילד היוצא להגן על מולדתו והוא שימש כהמנון מ 1860-ועד כמעט סוף המאה ה .20-הרפובליקה
הסלובנית אימצה את "הרמת כוסית" כהמנון בשנת  1989תחת שלטון הפדרציה היוגוסלבית כחלק מתנועת
התעוררות לאומית ושאיפה לריבונות ,והוא המשיך לשמש כהמנון הלאומי גם לאחר הכרזת עצמאותה של
סלובניה .נהוג לשיר רק את הבית השביעי על אף שכל בתי השיר מוכרים רשמית כהמנון

המדינה79.

מילות המנון סלובניה (בתרגום לאנגלית מ:)1954-

God's blessing on all nations
Who long and work for that bright day
When o'er earth's habitations
No war, no strife shall hold its sway
Who long to see
That all men free

!No more shall foes, but neighbours be
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"Anthem of the Slovenian Nation", retrieved on April 10, 2017 from:
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סלובקיה
אוכלוסייה :אוכלוסיית סלובקיה מונה כ 5,443,583-איש .כ 85.5%-הם סלובקים 11% ,הונגרים 1.7% ,צוענים,
 1%צ'כים ו 1%-קבוצות אתניות נוספות .לפי חלוקה דתית כ 69%-הם נוצרים קתוליים 7% ,הם פרוטסטנטים
לותרנים 4% ,הם אורתודוקסים יוונים 2% ,הם קלוויניסטים ובאשר לקבוצות אחרות אין מידע .במדינה חיים
כ2,300-

יהודים80.

דגל :דגל סלובקיה הוא טריקולור הזהה לדגל רוסיה ,אלא שבצדו השמאלי יש מגן ובתוכו גבעה כחולה ועליה
צלב פטריארכלי לבן .הדגל הוא טריקולור המורכב מצבעי הלאומיות הפאן סלאבית :אדום ,לבן וכחול .הסמל
נוסף כתשעה חודשים לאחר אימוץ הדגל באופן רשמי ב 1-לינואר

81.1992

סמל :סמל סלובקיה הוא מגן ובתוכו שלוש גבעות כחולות ועליה צלב פטריארכלי לבן .הסמליות דומה במובנים
רבים להונגריה אך עם שינויים קלים .הגבעות מסמלות שלוש שרשראות הרים הנמצאות כיום בהונגריה והצלב
הכפול מסמל את המסורת הנוצרית של סלובקיה 82.החל מהמאה ה 16-לערך צלב זה הפך לסמל לאומי ובהמשך
בשנת  1848לאות המאבק בהונגרים.
המנון :נקרא "ברק מעבר לטאטרה" ונכתב על ידי המשורר הסלובקי ינקו מטושקה בשנת  1844למנגינתו של
שיר עם מוכר .ה שיר צבר פופולריות רבה בתקופת "אביב העמים" והבית הראשון מתוכו הופיע בהמנון של
צ'כוסלובקיה מיד לאחר בית מתוך שיר אחר (צ'כי) שהוא המנון צ'כיה הנוכחי .עם קבלת עצמאות ב ,1993-פורק
ההמנון הצ'כוסלובקי לשניים כך שהבית הסלובקי בו בצירוף עם בית נוסף ,הבית השני מהשיר המקורי אומצו
כהמנון סלובקיה .הטענה המקובלת היא כי השיר נכתב בצעד מחאה כנגד השלטונות ההונגריים אשר ניסו
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להטמיע את הסלובקים בתוך העם ההונגרי וכפו עליהם את שפתם 83 .מילות השיר מבטאות תקווה לתחייתה
של סלובקיה כאומה ורומזות על הרצון להשתחרר מכבלי הממלכה ההונגרית.
מילות המנון סלובקיה:

ישנו ברק מעבר לטאטרה

סלובקיה כבר מתעוררת

רעם מרעיד ומכה כחיה

מסירה מעליה את כבליה

הבה נעצרם אחים

הו משפחה יקרה

ראו הם נמוגים

השעה כבר עברה

והסלובקים יקומו לתחייה

אם הזוהר שבה לעלומיה

זו ,סלובקיה שלנו

עוד צומחים אשוחים

עידנים הייתה רדומה

במורדות קריבן

אך ברק הרעם

מי שרואה עצמו כסלובקי

דופק ומעירם

ייקח את חרבו

להתרומם ולקומה

ויקום עמנו

"State Symbols", retrieved on April 10, 2017 from: http://www.slovak-republic.org/symbols/
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83

ספרד
אוכלוסייה :אוכלוסיית ספרד מונה כ 47,737,941-איש ,מתוכם כ 70%-נוצרים קתולים 10% ,בני דתות אחרות
ו 20%-חסרי

דת84.

דגל :דגל ספרד הוא טריבנד אופקי בעל פס ספרדי; פס השווה ברוחבו לרוחבם של שני הפסים הנוספים בדגל
ונועד להבדיל את ספינות ספרד משאר הספינות האירופאיות .צבעי הדגל הם צהוב ואדום :הפס הספרדי במרכז
הוא צהוב ושני הפסים שמעליו ומתחתיו הם אדומים .מקורו של הדגל הוא בדגל הצבאי הימי של צי המלחמה
משנת  . 1785בצדו השמאלי מרכזי של הדגל נמצא סמל ספרד .הסמל שונה לאורך השנים והוא אינו מופיע בדגל
האזרחי

והימי85.

סמל :סמל ספרד הוא סמל אצולה ובו מיוצגות הממלכות שהקימו את ממלכת ספרד המאוחדת ,את היותה
מונרכיה חוקתית ואת מיקומה הגיאוגרפי .הסמל מורכב ממגן ,כתר ושני עמודים עם כתרים .על המגן נמצאים
סמלי הממלכות הישנות של ספרד; קסטיליה ,לאון ,אראגון ,נווארה ,גרנדה וסמל בית בורבון .בראש המגן יש
כתר מלוכה המייצג את המונרכיה ,משני צדדיו של המגן יש שני עמודים המייצגים את עמודי הרקולס ומיצר
גיברלטר .בין שני העמודים עובר סרט אדום ועליו כתוב בזהב המוטו הלאומי של

ספרד86.

המנון :המארש המלכותי החל כשיר שנהגו להשמיע באירועים ציבוריים מתוקף החלטתו של המלך קרלוס
השלישי בשנת  . 1770אין לו מילים רשמיות ויש מחלוקת לגבי מקור המנגינה .לאחר מלחמת האזרחים הכתיר
הדיקטטור פרנקו את המארש המלכותי כהמנון הלאומי של ספרד בשמו המקורי" :המארש

ההרגנדירי"87.
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מילות המנון ספרד:

תהילה ,תהילה ,כתר המולדת ,אור עליון שבדגל שלך הוא זהב.
חיים ,חיים ,עתיד המולדת שבעיניך הוא לב פתוח
סגול וזהב :דגל נצחי; ביחד ,בצבעיך ,הם בשר ונשמה.
סגול וזהב :לרצות ולהגשים; אתה ,דגל ,הסמל למאמץ האנושי.
תהילה ,תהילה ,כתר המולדת ,אור עליון שבדגל שלך היא זהב.
סגול וזהב :דגל נצחי; ביחד ,בצבעיך ,הם בשר ונשמה.
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פולין
אוכלוסייה :אוכלוסיית פולין מונה כ 38,532,261-איש .פולין היא אחת מהמדינות ההומוגניות ביותר כיום .כ-
 93.52%הם בני העם הפולני ו 97%-הם דוברי פולנית .כ 847,000-מגדירים את עצמם כשלזים 233,000 ,מגדירים
את עצמם כקשוביאנים ,כ 148,000-גרמנים 47,000 ,בלארוסים 13,000 ,רוסים 8,000 ,ליטאים ו 3,000-ארמנים.
נכון ל ,2012-כ 89%-הם נוצרים ,פחות מאחוז הם בני דתות אחרות והשאר חסרי

דת88.

דגל :דגל פולין הוא ביקולור אופקי מאוזן רחב בצבעים אדום ולבן .ישנן שתי גרסאות לדגל ,אחת ללא סמל
פולין ואחת עם סמל פולין .הסמל מופיע במרכז החלק הלבן .בחלקו העליון של הדגל יש פס רחב אופקי לבן
ומתחתיו פסל אדום ושני הפסים שווים בגודלם .צבעי הדגל הם צבעו של סמל האיחוד הפולני ליטאי או
"רפובליקת שני העמים" .הדגל אומץ בשנת  1831והושפע מדגל פולין ליטא .לאחר שזכתה פולין בעצמאות שוב
בשנת  1919הוחזר הדגל לשימוש ופעם נוספת לאחר נפילת

הקומוניזם89.

סמל :סמל פולין הוא מגן אדום ועליו עיט לבן בעל טפרים ומקור מוזהבים החובש כתר מוזהב לראשו .הסמל
שונה בעת השלטון הקומוניסטי בכך שלא חבש כתר .הכתר הוחזר בשנת  1990לאחר נפילת

הקומוניזם90.

המנון :נקרא "פולין עוד לא אבדה" ,גרסה של השיר המקורי שנכתב על ידי יוזף ויביצקי בשנת  1797ויועד
לחיזוק המורל של החיילים הפולנים בצבא נפוליאון במהלך כיבוש איטליה .הלחן של השיר הוא כשל המזורקה,
ריקוד פולני עממי ומכאן שמו הנוסף" :מזורקת דומברובסקי" .השיר אומץ רשמית כהמנון ב 1926-ומעמדו
מעוגן בחוקה בדומה לדגל ולסמל .המסר העיקרי העולה מן השיר הוא כי כל עוד ילחם על עצמאותו ,תישמר
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תקוותו של העם הפולני להתאחד במולדתו ההיסטורית 91.השיר מתייחס לתקופה בה פולין חדלה מלהיות מדינה
עצמאית לאחר שחולקה על ידי מעצמות אירופה בסוף המאה ה .18-בשיר יש קריאה לגיבור הלאומי ,הגנרל
דומברובסקי שהיה אחראי על הקמת הגדודים הפולנים באיטליה ,להשיב לפולין את גדולתה וריבונותה
ומופיעים בו אזכורים של מקומות בעלי חשיבות לאומית כמו הנהרות וויסלה וורטה.
מילות המנון פולין:

עוד לא אבדה פולין,

דרכים לניצחון.

כל עוד אנו עוד חיים.

(פזמון)

את מה שכוח זר כבש,
כמו שהלך צ'ארנייצקי לפוזנן

אנחנו בחרב ניקח.

אחרי שנלחם בשבדים
פזמון:

כדי לשחרר את מולדתנו מהשלשלאות

צעד ,צעד ,דומברובסקי

בחזרתו דרך הים.

מאיטליה לפולין

(פזמון)

הבה נאחד את האומה,
שם אב אומר לבשה שלו

תחת פיקודך.

בעודו בוכה
שמעי ,נדמה שעמנו

חצה את הוויסלה ,והוורטה

הולם בתופים.

ופולנים נהיה.

(פזמון)

בונפרטה הראה לנו,

" 91פולין :סמלים לאומיים" ,נשלף ב 10-לאפריל  2017מתוךhttps://he.wikipedia.org :
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פורטוגל
אוכלוסייה :אוכלוסיית פורטוגל מונה כ 10,833,816-איש .רובה המכריע הוא נוצרי (כ ,)84%-פחות מאחוז בני
דתות אחרות והיתר (כ )15%-לא מוגדרים או חסרי

דת92.

דגל :דגל פורטוגל מעוצב בתור מלבן ש 2/5-מתוכו צבועות בירוק ו 3/5-צבועות באדום .בקו המפריד ביניהן
נמצאת גרסא מצומצמת של סמל פורטוגל .לדגל פירושים רבים ואין טענה אחת מרכזית .אחת הסברות היא
שהירוק מסמל את מי הים הירוקים שבהם שטו הספנים הפורטוגזים והאדום את שקיעת השמש

בים93.

סמל :סמל פורטוגל מורכב מכדור השמיים ועליו מגן עם  7טירות צהובות על רקע אדום ו 5-מגנים כחולים על
רקע לבן .משני צדדיו של כדור השמים יש שני ענפים זהובים ולמטה מחוברים אליהם שני סרטים בצבעים ירוק
ואדום .הסמל עבר שינויים רבים במהלך השנים ,כשההוספה הבולטת ביותר היא המכלול ההרדלי שנוסף ב-
 1911לאחר המהפכה הרפובליקנית ב  .1910לפי הטענות הרווחות ,חמשת המגנים הכחולים מסמלים את חמשת
הפצעים של ישו והטירות הזהובות מסמלות את הטירה המורית שנכבשה במהלך הרקונקיסטה (כיבוש מחדש
של חצי האי האיברי על ידי הנוצרים מידי המוסלמים) .כדור השמיים מסוג האצטרולב ששימש כמכשיר ניווט
בעידן התגליות האירופאי ,הוא סמל לחשיבותה של האימפריה

הפורטוגזית94.

ּפּורטּו ֶגזָה ואומץ עם הפיכת פורטוגל לרפובליקה בשנת  .1911עד אז היה המנון אחר בשם "המנון
המנון :נקרא ַא ְ
מגילת החוקה" .ההמנון נכתב בעקבות האולטימטום שהציבו הבריטים לאימפריה הפורטוגלית בשנת 1890
אשר גרם לה לזנוח את תכניתה לחיבור מושבותיה באפריקה כחלק מהרחבת היאחזותה ביבשת .הדבר עורר
רגשות עלבון והוביל לתסיסה של גורמים רפובליקניים כנגד המונרכיה שלבסוף הוחלפה בשלטון

דמוקרטי95.

בשנת  1957התקבל הנוסח הנוכחי של ההמנון ובו שלושה בתים .מילות ההמנון מלאות ברגש פטריוטי ומהדהדת
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מהן הטינה הישנה כלפי האימפריה הבריטית" :לנגד התותחים ,צעדו צעדו" .בגרסא המקורית ,במקום
"התותחים" הופיעה המילה

"הבריטים"96.

מילות המנון פורטוגל:

גיבורי הים ,אנשים אצילים,

האוקיינוס הגועש מאהבה,

עם אמיץ ונצחי,

וידך הכובשת

קוממו שוב היום

העניקה עולמות חדשים לעולם!

את זוהרה של פורטוגל!
בינות לערפילי העשן,
הו מולדת ,שמעי את קול

הצדיעו לשמש העולה

אבותיך האצילים,

מעל עתיד מחייך;

הם יובילוך לניצחון!

יהא הד ההתקפה עליך
לסימן לגאולתך

אל הנשק ,אל הנשק!

קרני שחר חזק זה

על הים ועל היבשה,

הן כנשיקות אם,

אל הנשק ,אל הנשק!

השומרות עלינו ,ומקיימות אותנו,

ללחום למען המולדת!

מפני פגעי הגורל.

לנגד התותחים ,צעדו ,צעדו!
אל הנשק ,אל הנשק!
על הים ועל היבשה,

הניפו את הדגל הבלתי מנוצח,

אל הנשק ,אל הנשק!

באור שמייך החי!

ללחום למען המולדת!

קוראת אירופה לעולם כולו:

לנגד התותחים ,צעדו ,צעדו!

לא אבדה פורטוגל
נשקי את אדמתך הקדושה

"Portugal Anthem", retrieved on April 10, 2017 from: https://portugal.com/portugal/information/anthem
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פינלנד
אוכלוסייה :אוכלוסיית פינלנד מונה כ 5.5-מיליון איש .השפות נחלקות באופן הבא 92% :דוברים פינית ו5.5%-
דוברי שבדית .בחלוקה דתית כ 80%-הם נוצרים לותרנים 18% ,אינם משתייכים לדת מסוימת1% ,
אורתודוכסים ו 1%-בני דתות

אחרות97.

דגל :דגל פינלנד מורכב מצלב נורדי כחול על רקע לבן .בדגל הרשמי נמצא גם סמל המדינה במרכז ההצטלבות.
הכחול בדגל מסמל את השמיים ,והלבן מסמל את השלג המכסה את פינלנד במשך רוב ימות

השנה98.

סמל :סמל פינלנד הוא מגן אדום ועליו אריה חובש כתר ולו יד אדם האוחזת בחרב ומתחתיו חרב מעוקלת.
מסביב לאריה יש תשעה ורדים לבנים .האריה מסמל את שושלת ביילבו המופיע גם בסמלה של שבדיה .החרבות
בסמל מייצגות את חבל קרליה .החרב המעוקלת מייצגת את המצב המתוח ששרר בין רוסיה לפינלנד במאה ה-
 . 16ישנה טענה לפיה תשעת הוורדים מייצגים את תשעת המחוזות הקודמים של פינלנד אך שני מחוזות לא היו
שייכים לפינל נד ההיסטורית .יותר סביר להניח כי אלו תשע הערים שהיו חלק מפינלנד בעת יצירת הסמל
המקורי .הסמל מופיע בהצטלבות של הצלב הנורדי בדגל הרשמי של

פינלנד99.

המנון :נקרא "אדמתנו" ,נכתב במקור בשוודית על ידי לודוויג רונברג ב .1846-אז החלה תקופת "אביב העמים"
באירופה והשיר התפשט בארצות סקנדינביה כסמל לביטוי רגשות לאומיים .בשנת  1918פינלנד אימצה את
השיר באופן בלתי רשמי כהמנונה 100.בדומה להמנונים רבים אחרים ,גם בהמנון הפיני ניתן להבחין ביחס האוהד
כלפי המולדת והגדרתה כ"ארץ האבות".
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מילות המנון פינלנד:

הו ארצנו ,פינלנד ,מולדתנו,
דנדון ,מילה מוזהבת!
אין עמק ,לא גבעה
אין מים לא גדת אגם יקרים
יותר מאשר המולדת הצפונית,
ארץ אבותינו היקרה!
לבלובך מהקליפה
בבת אחת יפרוץ,
מבעד אהבתנו השוגה
תקוותך ,אושרך זוהרים
והנה  ,שיר המולדת
מרקיע להדהד.
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צ'ילה
אוכלוסייה :אוכלוסיית צ'ילה מונה כ 17,650,114-איש .רובה של האוכלוסייה היא מסטיסית (נישואי תערובת
בין אינדיאנים ללבנים) .לפי חלוקה דתית שנערכה בשנת  ,2002כ 69.95%-הם נוצרים קתוליים 15.14% ,הם
נוצרים אוונגליסטים 1.06% ,הם חלק מעדי יהוה 0.92% ,הם מורמונים 0.02% ,הם מוסלמים 0.13% ,הם
יהודים 0.06% ,הם יוונים אורתודוקסים 4.39% ,הם בעלי אמונות אחרות ו 8.3%-הם

אתאיסטים101.

דגל :דגל צ'ילה הוא טריקולור המורכב משני פסים שווים ומאוזנים ,הפס התחתון הוא אדום והעליון הוא לבן,
כשבצדו השמאלי של הפס יש ריבוע כחול ובמרכזו כוכב לבן .האדום מסמל את דמם של הנופלים ,הלבן את
השלג של הרי האנדים ,הכחול את השמיים הכחולים והכוכב הלבן מסמל את היותה של צ'ילה רפובליקה .הדגל
עצמו הושפע מדגל טקסס

שבארה"ב102.

סמל :סמל צ'ילה הוא מגן הנתמך על ידי שתי חיות .מתחת למגן יש חלקה מזהב ועליה כרזה עם המוטו הלאומי:
"בהיגיון או בעוצמה" .בראש המגן יש ציצה המורכבת משלוש נוצות המסודרות לפי צבעי דגל צרפת .המגן
מחולק לשניים ,חלקו העליון הוא כחול וחלקו התחתון הוא אדום ,מעל שני החלקים יש כוכב לבן .תומכי המגן
הם בעלי החיים הלאומיים של צ'ילה ,אייל צ'יליאני וקונדור אנדים ושניהם חובשים כתר .הציצה שבראש המגן
מורכבת משלוש נוצות בצבעים הלאומיים של צ'ילה ובהרכבן הן דומות לדגל

צרפת103.

המנון :ההמנון הלאומי של צ'ילה נכתב על ידי אאוסביו ליו ובעל מספר גרסאות .הגרסה הנוכחית אומצה בשנת
 18 ,1828שנה לאחר הכרזת עצמאותה של צ'ילה .השורות "הקבר יהיה של החופשיים או מחסה מדיכוי זרים"
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ככל הנראה מתייחסות לתקופה בה נשלטה צ'ילה על ידי האימפריה הספרדית החל מהמאה ה 16-עד למעבר
לשלטון עצמי בתחילת המאה

ה104.19-

מילות המנון צ'ילה:

טהורים ,צ'ילה ,הם השמיים הכחולים שלך.

פזמון:

משבים טהורים נושבים בך גם.

מולדת מתוקה ,מקבלת הקולות

והשדה של הפרחים הרקומים

במזבחות שלך בצ'ילה נישבע:

הוא העתק שמח של גן עדן.

הקבר יהיה של החופשיים

ההר הלבן הוא מלכותי

או מחסה מדיכוי זרים

האל נתן לך את המעוז

הקבר יהיה של החופשיים

האל נתן לך את המעוז,

או מחסה מדיכוי זרים

ואת הים אשר בשקט שוטף

הקבר יהיה של החופשיים

מבטיח לך עתיד מפואר

או מחסה מדיכוי זרים

ואת הים אשר בשקט שוטף

או מחסה מדיכוי זרים

מבטיח לך עתיד מפואר.

או מחסה מדיכוי זרים.

" 104צ'ילה :סמלים לאומיים" ,נשלף ב 10-לאפריל  2017מתוךhttps://he.wikipedia.org :
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צ'כיה
אוכלוסייה :אוכלוסיית צ'כיה מונה כ 10,627,448-איש .לפי מפקד אוכלוסין שנערך בשנת  ,2011כ63.7%-
הגדירו את עצמם כצ'כים ,כ 4.9%-מוראבים ,כ 1.4%-סלובקים 0.4% ,פולנים 0.2%,גרמנים ו 0.1%-סילסיאנים.
צ'כיה נחלקת לשלושה אזורים דמוגרפיים :בוהמיה ,שלזיה הצ'כית מוראביה .מוראביה היא האזור השני בגודלו
ויש המגדירים את עצמם כמוראבים ,אך הם מיעוט .בשאלת הדת שהועלתה במפקד של שנת  2011עלה כי 45%
הם אתאיסטים 34% ,חסרי דת 10% ,אורתודוקסים רומיים 9% ,משתייכים לדתות אחרות ו 0.8%-הם
פרוטסטנטים105.

דגל :דגל צ'כיה מעוצב על פי צבעי הלאומיות הכלל סלאבית :אדום ,כחול ,לבן .סידור הצבעים שונה והוא
משולש כחול ושני פסים אופקיים לא שלמים בצבע לבן (עליון) ואדום

(תחתון)106.

סמל :סמל צ'כיה הוא מגן המחולק לארבעה רבעים :רבע עליון שמאלי ותחתון ימני מייצגים את בוהמיה
וחשיבותה ולכן סמל בוהמיה ,אריה לבן בעל שני זנבות ,לשון ,כתר וטפרים מוזהבים על רקע אדום מופיע
פעמיים .רבע ימני עליון מייצג את מוראביה ובו יש עיט המשובץ באדום ולבן וחובש כתר זהב על רקע כחול .רבע
שמאלי תחתון מייצג את שלזיה ובו עיט שחור הוא עיט הרייך .העיט חובש לראשו כתר ועל חזהו יש סהר לבן
שבכל קצה שלו יש תלתן לבן ומעל המרכז יש צלב פאטה המחובר לסהר ולכן איננו שלם .העיט מופיע על רק
צהוב107.

המנון :נקרא "היכן ביתי?" ,נכתב על ידי יוזף קאיטאן טיל ומילותיו נקלחו מהבית הראשון של אופרה שחיבר
וביצע ב .1854-עם התפרקות האימפריה האוסטרו הונגרית והפיכתה של צ'כוסלובקיה למדינה עצמאית ,המנון
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המדינה כלל שני בתים :הבית הראשון מתוך שיר של משורר צ'כי ואילו הבית השני נלקח מתוך שיר של משורר
סלובקי  108.מאז פיצול צ'כוסלובקיה בשנת  ,1993הושמט הבית הסלובקי ,והשיר המקורי אומץ בכללותו כהמנון
הלאומי כאשר הבית הראשון נשאר היחיד בעל מעמד רשמי עד היום .מילות השיר משבחות את אדמת צ'כיה
ואת סגולותיו של "הגזע הצ'כי המהולל".
מילות המנון צ'כיה:

היכן ביתי ,היכן ביתי?
מים מבעבעים על פני האחו,
עצי אורן מרשרשים על גבי צוקים,
הגינה מרהיבה עם פריחת האביב,
גן עדן עלי האדמות.
וזוהי הארץ היפהפייה הזו,
אדמת צ'כיה היא ביתי,
אדמת צ'כיה היא ביתי.

היכן ביתי ,היכן ביתי?
אם פגשת באדמה שמימית
נשמות עדינות בגופות מלאי חיים,
בעלי ראש צלול ,חסונים ומצליחים,
ובעלי כוח המתסכל כל התנגדות,
זהו הגזע המהולל של הצ'כים,
בקרב צ'כים הוא ביתי,
בקרב צ'כים ,ביתי.

"Czech Republic", retrieved on April 10, 2017 from: http://www.nationalanthems.info/cz.htm
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צרפת
אוכלוסייה :אוכלוסיית צרפת המטרופוליטנית מונה כ 66,836,154-איש .בחלוקה דתית שנערכה בשנת 2015
נמצא כי כ 65%-הם נוצרים 25% ,הם אתאיסטים או אגנוסטים 8% ,מוסלמים והשאר משתייכים לדתות
אחרות .בצרפת יש הפרדה מוחלטת בין הדת

למדינה109.

דגל :דגל צרפת הוא טריקולור אנכי הבנוי משלושה צבעים :אדום ,לבן ,כחול .בתחילה היו הפסים בגודל לא
שווה עד שנפוליאון שינה זאת .הדגל הנוכחי התקבל בימי הרפובליקה הראשונה .שלושת הצבעים מייצגים את
הערכים שבשמם התקיימה המהפכה הצרפתית :חירות (כחול) ,שוויון (לבן) ,אחווה (אדום) .לאחר הכרזת
המלוכה ,הוצא הדגל משימוש והוחלף בדגל המלוכני ,אך לאחר הפיכת  1830הוחזר הדגל ומאז הוא בשימוש עד
ימינו110.

סמל :סמלה של צרפת כיום הוא סמל בלתי רשמי שהוכנס לשימוש על ידי ז'אק שיראק .הסמל מורכב ממגן
רחב ובו בצד אחד יש ראש אריה ובצד השני יש ראש עיט .מעל המגן נמצאת מונוגרמה של האותיות  RוF-
המייצגות את המילים "הרפובליקה הצרפתית"  .מאחורי המגן ,מצד אחד ,יש ענף אלון ובצד השני ענף דפנה
המסמלים את ניצחון הרפובליקה וערך התמידיות בהתאמה .במרכז מאחורי המגן הרחב יש פסקס (צרור
זמורות המחזיקות להב גרזן) המסמל את כוחה של המדינה וזכותה לשפוט משפט

צדק111.

המנון :המנון צרפת נכתב בשנת  1792בשיאה של המהפכה הצרפתית על ידי קצין צבא בשם רוז'ה דה ליל והוא
אומץ לראשונה על ידי חיילים ממארסיי ומכאן שמו" :המארסייז" .לאחר נפילת נפוליאון ,נאסרה שירתו וחזר
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לשימוש לסירוגין לתקופות שונות עד לסוף מלחמת העולם השנייה ,אז שב לשמש כהמנון הלאומי של צרפת.
מילות ההמנון מעבירות מסר מהפכני שנועד לאחד את הצרפתים למלחמה כנגד העריצות על ידי גיוס המוני של
תומכים112.

מילות המנון צרפת:

קומו ילדי המולדת,

אהבה קדושה למולדת

הגיע יום התהילה.

הדריכי ,תמכי בידנו הנוקמת.

נגדנו ניצבת העריצות,

חירות,חירות יקרה,

דגל מוכתם בדם הונף.

הילחמי לצד מגיניך;

דגל מוכתם בדם הונף.

הילחמי לצד מגיניך.

שומעים אתם ,בשדות

תחת דגלינו ,כדי שהניצחון

גועים הגייסות הפראים הללו,

ירוץ לקול צליליך הגבריים;

מגיעים עד זרועותינו

כדי שאויביך הגוססים

לשסף את בניכם ,את רעיכם.

יחזו בניצחונך ובתהילתנו!

אל הנשק ,אזרחים!

אל הנשק...

הערכו בגדודים,
צעד ,צעד!
ירווה דם טמא
את תלמינו.

"La Marseillaise" (November 30, 2007), retrieved on April 17, 2017 from:
http://franceintheus.org/spip.php?article617
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קוריאה הדרומית
אוכלוסייה :אוכלוסיית קוריאה הדרומית מונה כ 51-מיליון איש .רובה של האוכלוסייה היא קוריאנית
והחלוקה הדתית קובעת כי  44%הם חסרי דת או לא משתייכים לדת כלשהי 24% ,בודהיסטים 31% ,נוצרים
וכ 1%-הם בני דתות

אחרות113.

דגל :דגל לבן שבמרכזו סמל יין ויאנג אדום וכחול בהתאמה .הסמל נמצא במרכז ובכל פינה מסביבו יש
טריגרמה .כל אחת מארבע הטריגמות מסמלת עיקרון אחר בעל שתי משמעויות ויותר :שמאל עליון מסמל כוח
או גן עדן ,שמאל תחתון מסמל זוהר או אש ,ימין עליון מסמל ערוץ או מים ,ימין תחתון מסמל שדה או אדמה.
לפי הפילוסופיה הסינית הטריגר מות קשורות לחמשת האלמנטים (אש ,אדמה ,מים ,עץ ומתכת) .הדגל אומץ
בשנת .1883
סמל :אומץ ב 1963-והוא מורכב מפרח בעל חמישה עלי כותרת ובמרכזו היין ויאנג המופיע בדגל .עלי הכותרת
מרמזים על "ורד השרון" ,הפרח הלאומי של דרום קוריאה והיין ויאנג מסמל שלום והרמוניה .מתחת לפרח יש
סרט לבן שבמרכזו כתוב בלבן על רקע כחול "הרפובליקה של קוריאה"

בקוריאנית114.

המנון :נקרא אאגוקגה ומשמעותו "השיר הפטריוטי" .הטענה הרווחת היא כי השיר נכתב באזור שנת ,1896
בתקופה שקדמה לפלישה היפנית במטרה לטפח רגשות נאמנות בקרב העם הקוריאני .כשהיפנים פלשו לחצי
האי הקוריאני ב 1910-הם אסרו על השמעת השיר .שלוש שנים לאחר שחרורה של קוריאה הדרומית מיפן הוחלף
הלחן הסקוטי המקורי שיובא על ידי מיסיונרים אמריקניים בלחן קוריאני ,והשיר אומץ כהמנון באופן רשמי

113

"People and Society: South Korea" (January 12, 2017), retrieved on April 17, 2017 from:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html
114
"Emblem of South Korea", retrieved on April 17, 2017 from:
https://www.wikiwand.com/en/National_symbols_of_South_Korea
66

על ידי הממשלה .ההמנון כולל ארבעה בתים ופזמון ,ולרוב רק הבית הראשון והפזמון מושרים בציבור .מילות
השיר מוקירות את הפטריוטיות של אבות האומה ומדגישות את השאיפה

לנצחיותה115.

מילות המנון קוריאה הדרומית:

עד אשר הים המזרחי ייבש והר באקדו יישחק
האל עוזר לנו ומגן עלינו ! מי יתן ואומתנו תהיה נצחית
עץ האורן בראש הר נאם לא נתון להשפעת הרוח והקרה כמו עוטה שריון,
רוחנו כמוהו.
שמי הסתיו גדולים ,גבוהים וצלולים,
הירח הבוהק הוא ליבנו ,הבלתי חצוי והאמיתי.
ברוח זו היה נאמן,
בסבל או בהנאה ,אהוב את המדינה.
היביסקוס סיריאקוס מילא שלושת אלפים "לי" של נהרות והרים.
אנשים יקרים ,הבה נשמר לנצח את ההאן האדיר.

"Aegugka", retrieved on April 17, 2017 from: http://www.nationalanthems.info/kr.htm
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קנדה
אוכלוסייה :בקנדה חיים כ 35-מיליון איש ,מתוכם  70%נוצרים 24% ,מוגדרים ללא דת 3.5% ,מוסלמים והשאר
הם בעלי דתות

שונות116.

דגל -מוכר בשם "עלה האדר" והוא דגל אדום אשר במרכזו ריבוע לבן המכיל בתוכו עלה עץ אדר אדום בעל 11
קודקודים .צבעי האדום והלבן מסמלים את המכללה המלכותית הצבאית של קנדה והעיטור הבריטי שניתן
לאלו שלחמו להגן על קנדה בקרבות המאה ה .19-דגל זה הונף לראשונה בשנת  1965והחליף את דגל הממלכה
המאוחדת כדגלה הלאומי של

קנדה117.

סמל" :שלט האצולה המלכותי של קנדה" או בשמו הרשמי "שלט האצולה של הוד מלכותה לזכותה של קנדה"
הוא סמלו של המונרך הקנדי משנת  .1921לשלט קווי דמיון רבים לסמל הממלכה המאוחדת .סמל זה מורכב
ממגן המחולק לחמישה רבעים ,ארבעת העליונים מייצגים את האומות אשר מהם הגיעו מייסדי המדינה,
והתחתון מייצג את האומה הקנדית .הרבע השלישי ,במרכז מצד שמאל ,מציג נבל אירי בצבעי זהב עם מיתרי
כסף על רקע כחול .נבל זה ,הידוע כנבל של טארה ,הוא סמלה של ממלכת אירלנד

ההיסטורית118.

המנון :נקרא "הו קנדה" ,המנון זה אומץ כהמנון הרשמי של קנדה בשנת  1980אך הוא בוצע לראשונה עוד בשנת
 .1880בחודש יוני  ,1980בטרם קיבל ההמנון מעמד רשמי ,פנה הקונגרס היהודי-קנדי ) (CJCלממשלה בבקשה
להשמיט את המילה "צלב" מן הגרסה הצרפתית של ההמנון ,אך ללא הצלחה .בנוסף לכך ,בבית הראשון שורה
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שלישית המשפט "אהבה פטריוטית כנה מושלת בכל בנייך" מעלה טענות בקרב הנשים כי ההמנון שוביניסטי
ומפלה .יש לציין כי למרות שההמנון מוטה מגדרית ודתית ,מאז  1990נדחו מספר הצעות לשינוי ההמנון שהועלו
על ידי פוליטיקאים

שונים119.

מילות המנון קנדה (הגרסה האנגלית):

הגרסה הצרפתית:

הו קנדה!

הו קנדה!

ביתנו וארץ מולדתנו!

ארצם של אבותינו,

אהבה פטריוטית כנה מושלת בכל בנייך.

עטור מצחך זרי פרחים.

בלבבות לוהבים אנו חוזים בעלייתך,

על כי ידך נכונה לשאת את החרב,

הצפונית ,החזקה והחופשית!

יכול תוכל היא לשאת את הצלב

מכל מקום ,הו קנדה,

עברך הוא שיר הלל

אנו עומדים על משמרתך.

למעשי גבורה נוראי הוד.

אלוהים שמור על ארצנו מפוארת וחופשית!

וגבורתך השאובה מאמונה

הו קנדה ,אנו עומדים על משמרתך.

תגן על בתינו וזכויותינו

הו קנדה ,אנו עומדים על משמרתך.

תגן על בתינו וזכויותינו.

119

"Senators oppose 'clunky, pedestrian' gender-neutral changes to O Canada" (April 4, 2017), CBC News,
retrieved on April 17, 2017 from: http://www.cbc.ca/news/politics/senate-opposed-changes-o-canada-1.4053013

69

שוודיה
אוכלוסייה :בשוודיה חיים כ 10-מיליון איש ,מתוכם  87%נוצרים 5% ,מוסלמים 8% ,מוגדרים

כאחר120.

דגל :צלב נורדי צהוב על רקע כחול אשר עוצב במתכונתו הנוכחית במהלך המאה ה 16-ובעל מעמד רשמי משנת
 .1906קיימת אמונה כי בעת שיצא המלך אריק התשיעי למסע צלב כנגד תושבי פינלנד בשנת  1157על מנת
להמיר את דתם לנצרות ,טרם תחילתו של קרב משמעותי התפלל המלך לאל בתקווה לקבל אות מן השמים
כברכה ואות להצלחת הקרב .בהגיע השמש למרכז השמיים חזו המלך וצבאו בצלב זהב במרכזם של השמים
הכחולים .בעקבות חזיון זה ובעקבות הצלחת הקרב ומסע הצלב אימץ המלך את הצלב הצהוב על רקע כחול
כסמלו וכדגלו וזכה בכינוי "אריק

הקדוש"121.

סמל :מורכב ממגן ,בסיס וסמלי המסדר המלכותיים .המגן מחולק לארבעה חלקים באמצעות צלב זהב.
המגן נתמך על ידי שני אריות החובשים על ראשם את הכתרים המלכותיים .המגן מוקף באמצעות קולר של
מסדר המלאכים אשר נחשב כאחד מהמסדרים החשובים ביותר בשוודיה .בנוסף לכך ,ברבע הראשון והרביעי
ניתן להבחין בסמל שלושת הכתרים אשר קיימות טענות שונות לגבי מקורותיו .יש הטוענים כי הוא מסמל את
שלושת האלים והמלכים של אופסלה טרם הגעת הנצרות לשבדיה או את שלושת מחוזות אופסלה אשר להם
הייתה הזכות להשתתף ולהצביע על בחירתו של המלך או את שלושת חכמי קדם מן המסורת הנוצרית .סמל
שלושת הכתרים מופיע על מטבע  10קרונות ו 50-ארה ובנוסף על מטוסי חיל האוויר

השבדים122.

120

"People and Society: Sweden" (January 12, 2017), retrieved on April 17, 2017 from:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sw.html
" 121שוודיה :סמלים לאומיים" ,נשלף ב 17-באפריל  2017מתוךhttps://he.wikipedia.org :
" 122שוודיה :סמלים לאומיים" ,נשלף ב 17-באפריל  2017מתוךhttps://he.wikipedia.org :
70

המנון :נכתב בשנת  1844על ידי ריקד דייבק והורכב משני בתים ,בשנת  1910נוספו להמנון שני בתים נוספים אך
אלו לא נשמעים בעת ניגון ההמנון 123.הבית הרביעי של ההמנון נפתח כך" :עם אלוהים אלחם ,למען הבית והאח
(המבוערת) למען שבדיה ,המולדת היקרה" .לשיר אין מעמד חוקי רשמי כהמנון ,אלא משמש כהמנון מכוח
המסורת .המוטיב המרכזי בהמנון הוא פנייה ל"צפון" תוך ציון סגולותיו הנעלות.
מילות המנון שוודיה:

הו עתיק ,הו חופשי ,הו צפון הררי,

תמיד ארצה לשרתך ,ארצי האהובה,

הו שקט ,הו נועם מלא שמחה!

עד למותי אשבע לך אמונים.

אני מברך אותך ,הארץ הנפלאה ביותר בתבל,

על צדקך אגונן בשכלי ובידי,

את שמשך ,את שמייך ,את כרי הדשא הירוקים

את נסך מלא האומץ גבוה אשא,

שלך,

את נסך מלא האומץ גבוה אשא.

את שמשך ,את שמייך ,את כרי הדשא הירוקים
עם אלוהים אלחם ,למען הבית והאח (המבוערת)

שלך.

למען שבדיה ,המולדת היקרה.
אתה מוכתר בראש הזיכרונות מאז ימי קדם

לא אחליף אותך בעד עולם ומלואו,

כאשר כבודך טס מעל התבל.

לא ,אני רוצה לחיות ,אני רוצה למות בצפון,

אני יודע כי הינך ועוד תהיה מה שהיית.

לא ,אני רוצה לחיות ,אני רוצה למות בצפון.

כן ,אני רוצה לחיות ,אני רוצה למות בצפון.
כן ,אני רוצה לחיות ,אני רוצה למות בצפון.

" 123שוודיה :סמלים לאומיים" ,נשלף ב 17-באפריל  2017מתוךhttps://he.wikipedia.org :
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שוויץ
אוכלוסייה :בשוויץ חיים כ 8-מיליון איש 38.6% ,מאוכלוסיית שווייץ הם נוצרים קתולים 28.0% ,הם נוצרים
פרוטסטנטים 5.5% ,הם נוצרים אחרים 4.5% ,הם מוסלמים 3.3% ,הם בני דתות אחרות ו 20.1%-מגדירים את
עצמם כחסרי

דת124.

דגל :מורכב מריבוע אדום שבמרכזו צלב יווני (צלב שווה זרועות) בצבע לבן .הדגל מבוסס על הדגל של קנטון
שוויץ ,הצבעים והעיצוב שלהם מושפעים מהקיסרות הרומית

הקדושה125.

סמל :סמלה הרשמי של שוויץ מכיל את אותו הצלב היווני שמופיע בדגל על מגן אדום .סמל זה מופיע על הפרנק
השוויצרי ,לוחיות רישוי ומוצרים תוצרת שוויץ כמו לדוגמא האולר השוויצרי.
המנון :בשנת  1841נכתב "מזמור שוויץ" על ידי אלברייך צוייסיג ומזמור זה הפך הוכרז כהמנון הרשמי של שוויץ
בשנת

126.1981

מפאת היותו מזמור דתי-נוצרי כפי שניתן לראות בבית ראשון בשורה חמישית של ההמנון-

"התפללו ,שוויצרים חופשיים ,שאו תפילה" ,ההמנון עורר התנגדות בקרב האוכלוסייה השוויצרית בשנים
האחרונות .לפיכך ,השוויצרים בחרו המנון חדש בספטמבר  2015בטענה שההמנון המסורתי אינו שגור בפי
האוכלוסייה ואינו נותן מענה ראוי למגוון התרבותי והלשוני במדינה .ההמנון החדש שנבחר משלב את  4השפות
הרשמיות של שווייץ ,רעיונות של קדמה ורב תרבותיות וזונח את הדגש הרב שניתן לסממנים דתיים נוצריים

124

"People and Society: Switzerland" (January 12, 2017), retrieved on April 17, 2017 from:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sz.html
125
"Swiss Flag", retrieved on April 17, 2017 from:
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/switzerland/chflags.htm
126
"Switzerland", retrieved on April 17, 2017 from: http://www.nationalanthems.info/ch.htm
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 מכלל23.3%- ניתן לציין כי אוכלוסיית הזרים בשווייץ גבוהה ומהווה כ127. אך לא לחלוטין,בהמנון המסורתי
. מתוך כלל המהגרים במדינה הם אזרחי האיחוד האירופי64%- כ.האוכלוסייה
:) בתרגום לאנגלית,2015 מילות המנון שווייץ החדש (החל מספטמבר

White Cross on red foundation
Our sign for the Confederation
Freedom, Independence, Peace
Let us be strong and united
That liberty enlightens us
Freedom for everybody
And all for equality
The Swiss Flag
Symbol of peace and unity.

127

Why are the Swiss changing their national anthem? (December 18, 2013), The Economist, retrieved on April 17, 2017
from: http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/12/economist-explains-9
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מילות המנון שוויץ -ישן:

בהולכך בדמדומי הבוקר

בנושבך הנה במסך הערפל

אראה אותך בים הזוהר

אחפשך בים העננים

אותך ,שגיב ,נפלא

אותך ,שאין לחקור בו ,הנצחי

בהתאדם קרחון האלפים

מתוך העבים האפלים

התפללו ,שווייצרים חופשיים ,שאו תפילה

קרבה השמש בהירה ועדינה

נפשותיכם האדוקות מרמזות

והנפש האדוקה מרמזת

על אלוהים במולדת הנשגבה

על אלוהים במולדת הנשגבה

על אלוהים ,אדוננו ,במולדת הנשגבה

על אלוהים ,אדוננו ,במולדת הנשגבה

בבואך עם רדת ערב

בהתקרבך בסערת הפרא

אמצא אותך בצבא הכוכבים

אתה לנו צור ומגן

אותך ,חביב-אנוש ,אוהבו

אתה ,המושל הכל יכול ,המציל

במרחבי הרקיע הריקים

בליל סער ובמחשך

יכולני לחלום בשמחה ובקדושה

הבה נאמין בך כילדים

שכן הנשמה האדוקה מרמזת

כן ,הנפש האדוקה מרמזת

על אלוהים במולדת הנשגבה

על אלוהים במולדת הנשגבה

על אלוהים ,אדוננו ,במולדת הנשגבה

על אלוהים ,אדוננו ,במולדת הנשגבה.
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סיכום
במחקר משווה זה נדגמו  32דמוקרטיות מפותחות החברות ב .OECD-פרט לטורקיה ויוון ,כל המדינות
הנחקרות אינן הומוגניות מבחינה דתית ,כלומר בכולן הקבוצה הדתית הדומיננטית אינה מהווה יותר מ90%-
מקרב האוכלוסייה .בנוסף ,רק  13מתוך המדינות הנחקרות הומוגניות מבחינה אתנית .המחקר בחן מרכיבים
דתיים ,אתניים ולאומיים המופיעים בסמלים הלאומיים של מדינות אלו .להלן ממצאי המחקר:
מתוך  32מדינות נחקרות 25 ,דגלים בעלי מרכיבים דתיים או כאלו המבטאים זיקה ללאום המייסד ,לדת או
מולדת היסטורית .מתוכם  11דגלים נושאים צלב או סהר.
 26סמלים בעלי זיקה דתית או לאומית :מרבית הסמלים כוללים מרכיבים עתיקים :מדליות ,מסדרים ,חותמי
מלכים ,דוכסיות ,איורים ממיתולוגיות שונות .פעמים יש בסמלים כדי להבליט נכסים גאוגרפיים מן העבר
הרחוק של האומה המייסדת .במקרים אחרים הם מבטאים מורשת דתית של מקימי האומה ,מנציחים קרבות
הרואיים בדרך להשגת עצמאות ולעיתים מרמזים על כמיהה של הלאום הדומיננטי להשיב את גדולת האומה
או האימפריה שפורקה 11 .מכלל הסמלים נושאים צלב או סהר.
 28המנונים בעלי מילים הנושאות אופי דתי ,לאומי או אתני .מרבית ההמנונים עוסקים בתחייה לאומית או
שחרור מדיכוי של עם אחר 3 .מתוכם כוללים התייחסות לעם המייסד כגזע מיוחד ,ו 7-מזכירים במפורש את
זכר אבות האומה או מתכתבים עם המונח "ארץ אבות".
מכול המוצג לעיל אנו למדים כי סמלים והמנונים לאומיים השאובים מהיסטוריה ,דת ותרבות משותפת של
הלאום המקים הם בשימוש נפוץ וכמעט מוחלט בקרב מדינות דמוקרטיות מפותחות אשר קדמו להקמתה של
מדינת ישראל .קיים שימוש נרחב באלמנטים פרטיקולריים הבאים לידי ביטוי באופן מילולי או ויזואלי בסמלים
לאומיים .כול שכן ,ניתן להבחין כי סממנים דתיים מופיעים הן בסמלים והן בהמנונים במספר רב של מדינות.
יש לציין כי סמלים והמנונים אלו למרות הניסיונות הרבים לא הוחלפו ,ורק במקרים מועטים נערכו בהם
שינויים בהתאם לרוח הזמן .זאת על אף שחלקים באוכלוסייה שחייה במדינה אינם מזדהים עימם.
ממצאי המחקר ,המראים על שימוש נרחב באלמנטים פרטיקולריים בדגלים ,סמלים והמנונים לאומיים
מוכיחים כי מדינת ישראל אינה שונה מחברותיה הדמוקרטיות המערביות בבחירת סמליה הלאומיים ,ואלו
משמשים לא יותר מביטוי להגדרה העצמית הייחודית ללאום המייסד.
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חוק הדגל והסמל נועד לעגן את אופייה היהודי של מדינת ישראל במולדת היחידה בה העם היהודי יכול לממש
את הגדרתו העצמית .מטרתו לייצב את מעמדה של ישראל כמדינת הלאום היהודי ואין בתוכן סעיפיו כל רמז
לפגיעה בזכויות אזרח או בזכויות מיעוטים .מכך משתמעת לכל היותר העדפה ולא אפליה .החוק מעדיף ברמה
העקרונית את הלאום היהודי ,מתוקף אופייה של מדינת ישראל כמדינת לאום (כשם שאב יעדיף את ילדיו שהם
בשר מבשרו על פני ילדי השכנים) ,אך אין הוא מפלה ,משום שלא נגזרת ממנו פגיעה בזכויות מיעוטים והם
זכאים לשוויון זכויות מלא בפני החוק.
נראה כי אלו הטוענים לאפליה ,דוגמת ארגון עדאלה ,למעשה מתנגדים למימוש זכותו הלאומית הקולקטיבית
של העם היהודי ולריבונותו במדינת ישראל .טענתם לאפליה היא תוצאה ישירה של חוסר לגיטימציה למימוש
השאיפות הלאומיות של הלאום המייסד ,והיא ראויה להישמע רק במדינה רב-לאומית .לעומת זאת ,מדינות
לאום ,מעצם טיבן ,אינן אדישות לשאיפות הלאומיות של הלאום היסוד.
אם כן ,כפי שמחקרנו מדגים באופן גורף ,הדגשת הסמלים הלאומיים של הלאום המייסד היא מאפיין אינהרנטי
בבסיס הווייתן של מדינות לאום ומשום כך ,חוק הדגל והסמל שהוא רק דוגמא אחת מני רבות למסורת זו ,אינו
מעיד כלל על אפליה.
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