פתיחה
)שעה
היו"ר י.

(18.13

שפרינצק פותח את הישיבה הארבעים של

מועצתהמדינה הזמנית.

החלטה בדבר ממלאימקום
בהתאם לפקודת סדרי השלטון והמש פט )תיקון( לשנת
תש׳׳ח— 1948סעיף  (7)1מחליטה מועצתהמדינה .הזמ
נית בישיבתה ביום י״א שבט תש״ט ) 10פברואר (1949
לבחור לישיבה זו את ה׳׳ה ד״ר אברהם סטופ ,הרג
ד׳׳ר מרדכי נורוק ,הרב קלמן כהנא ,בבה אידלסון,
כממלאימקום לה׳׳ה דניאל אוסטר ,הרב זאב גולה
בנימין מינץ ,אליהו דובקין ,הנעדרים מהישיבה עקב
מצבהחירום.

ו
סדרהיום :

א .סמל
היו״ר י.

שפרינצק:

אנו מותחים בסעיף
הראשון  :הצעה לס
מל המדינה.

אידלסון :יש לי הכבוד להביא לפ
בבה
)יו׳׳ר ועדת הסמל והדגל( ני המועצה בשם ועדת
הסמלוהדגל הצעה לסמל המדינה .אקרא לפ
ניכם את דו״ח פעולות הוועדה.


הגב׳ ב .אידלסון קוראת את
ועדתהסמלוהדגל״.
ה״דו״ח של
)הדו״ח



בנספחות,

עמ׳ .(20

שפרינצק :אני מודיע ,שחברי מו
היו"ר י.
עצתהמדינה ראו את
הצעת הסמל .היא ישנה בתיקו של כל אחד.
מכיוון שאין שום הערות או הסתייגויות ,ומכיוון
ששומע אני ,שהצעה זו מוגשת ע"י הוועדה

מדינתישראל
שנבחרה פהאחד ,אני מעמיד למנין את דבר
אישור הסמל הזה למדינה,
הסמל

הצבעה
אושר פהאחד,

ד .צ .פנקס :רצוני לבקש לתת רשות הצבעה
לממלאימקום הנמצאים באולם,
)המזרחי(
כדי שההצבעה תהיה חוקית.
היו״ר י .שפ ר י נ צ ק  :אין זה מפחית כלום
מתודעתי .אני מצביע
שנית את ההחלטה בדבר אישור סמל המדינה,
ואני מבקש לא להעיר לי הערות.
הסמל

ה צב ע ה
אושר פהאחד

בפעם

שניה.

שפרינצק :אני קובע שהסמל של
היו״ר י.
אושר
מדינתישראל
פהאחד ע"י מועצתהמדינה הזמנית.

ב .סקירות הוועדות
.1ועדתהבטחון.
שפרינצק :עכשיו נעבור לסעיף
היו"ר י.
 : 4סקירות הוועדות.
ד .צ .פנקס  :ועדתהבטחון של מועצתהמ
)יו״רועדתהבטחון( דינה נבחרה בישיבת המועצה

בז׳ אב תש״ח ) 12אוגוסט (1948׳ ז"א כשלושת
חדשים אחרי הקמת המועצה .יש לציין ,שתקו
פה זו של קייב לשלושה חדשים לא היתה
בחינת חלל ריק ,כי המשיר להתקיים בה ועד

נספחות
א .סדרהיום שהוגש למועצה
 .1הצעת סמלהמדינה.
 .2פקודת
.3
.4

חנינה כללית.

פקודת האסיפה המכוננת )הצהרת הצירים(.
סקירות הוועדות.

ב.דין  וחשבון של ועדתהסמלוהדגל.
בהתאם להחלטת ועדתהוועדות של מועצת
המדינה ,מחודש תמוז תש״ח )יולי  ,(1948הור
כבה ועדה לקביעת הסמל והדגל של מדינת
ישראל.
הוועדה הורכבה מהאנשים דלקמן — :
השרים  :א.
פ.
ד.
מ.
מ.

ציזלינג
רוזנבליט
רמז
שפירא
שרתוק

מועצתהמדינה אישרה את הדגל הציוני כדגל
המדינה ,אך לא קיבלה את ההצעות לסמל המ
דינה והטילה על אותה הוועדה להמשיך בעבו
דתה ולהביא הצעה חדשה לסמל מדינה.
הוועדה שוב נתכנסה והחליטה לפרסם מודעה
בעתונות לבקשת הצעותרעיונות לסמל המרי
נה ,ולהודיע לאלה שהשתתפו בהתחרות הרא
שונה ,שיכולים לקבל את הצעותיהם חזרה עד
האריך מסויים.

ה״ה וג״ג :ב .אידלסון )יו"ר(
ד״ר א .אלטמן
י .הררי
ז .ורהפטיג
ר .כהן
דר כהנוביץ
ס .כובאשי
ר .לוביץ
מ .ד .לוונשטיין
צ .לוריא
ב .מינץ
ז .שלוש

מספר המשתתפים בהגשת רעיתות לסמל המ
דינה היה  .131מעניין לציין שרוב המשתתפים
הציעו את המנורה לסמל מדינתישראל.

הוועדה נתכנסה מיד ולאחר שנקבעו הנתונים/
הוחלט להרכיב ועדתמומחים בהרכב דלקמן :
ה"ה א.
א.
ר.
א.

ועדה זו עסקה בעיבוד הסמל והדגל ,בהתאם
לנתונים שנקבעו .אחרי שוועדתהמומחים סיי
מה את עבודתה ,הובאו הצעותיה לדיון ולאישור
בפני חבריהוועדה .חבריהוועדה אישרו את
הדגל הציוני כדגל המדינה .אשר לסמל ,הוחלט
להביא בפני מועצתהמדינה שתי הצעות.

אלחנני — אדריכל
ל .סוקניק — ארכיאולוג
ראובן — צייר
קרקאור — גראפיקאי

למספר הנ"ל הוחלט לצרף גס את ההצעות לס
מל שנשארו מההתחרות הראשונה .אחרי דיו
נים של כמה ישיבות הוחלט פהאחד להביא
בפני מועצתהמדינה את הצעת הסמל של מר
שמיה
הוועדה סיימה את עבודתה ומוסרת את ההצעה
הנ"ל לסמל המדינה לאישור בפני מועצת
המדינה.
ועדתהסמלוהדגל מציעה ,שיקבעו תקנות להל
כות הדגל והסמל של מדינתישראל.

ג .דין וחשבון של ועדתהחוקה
הוועדה
הרכב
א.
בישיבה התשיעית של

מועצתהמדינה הזמנית

ביום א' בתמוז תש"ח ) 8ביולי  (1948נבחרה
ועדתהחוקה בהרכב דלקמן* י

