
 الدولة القومية للشعب اليهودي –قانون أساس: إرسائيل 

 

      :المبادئ األساسية -1

ي للشعب اليهودي، وفيها ( أ)
أرض إرسائيل هي الوطن التاريخ 

 قامت دولة إرسائيل. 

دولة إرسائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها ( ب)

ي لتقرير  يقوم
ي والتاريخ 

ي والدين 
 
بممارسة حقه الطبيعي والثقاف

 .  المصير

ي دولة إرسائيل حرصية للشعب ممارسة ( ج)
 
حق تقرير المصير ف

 اليهودي. 

 

  رموز الدولة -2

 سم الدولة "دولة إرسائيل". ( أ)

ي وسطه نجمة ( ب)
 
علم الدولة أبيض وعليه خطان ازرقان وف

 داوود زرقاء. 

، وعىل جنبيه غصنا شعار الدولة ه (ت) و الشمعدان السباعي

 زيتون، وكلمة إرسائيل تحته. 

ي للدولة هو نشيد "هتكفا".  (ث)
 النشيد الوطن 

ي القانون. ( ج)
 
 تفاصيل رموز الدولة تحدد ف

  

 

 عاصمة الدولة -3



 عاصمة ارسائيل. القدس الكاملة والموحدة هي 

 

 اللغة -4

ية هي لغة الدولة.  (أ)  اللغة العير

ي الدولة ; تنظيم استعمال  (ب)
 
اللغة العربية لها مكانة خاصة ف

ي التوجه اليها يكون 
 
ي المؤسسات الرسمية او ف

 
اللغة العربية ف

 بموجب القانون. 

ي هذا البند بالمكانة الممنوحة فعلًيا للغة  (ت)
 
ال يمس المذكور ف

 العربية. 

  

 لّم الشتات -5

 مام قدوم اليهود ولّم الشتات. أتكون الدولة مفتوحة 

 

 الشعب اليهودي    العالقة مع -6

فظة عىل سالمة أبناء الشعب اليهودي تهتم الدولة بالمحا (أ)

ا او 
ً
ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهود

ي الدولة. 
 
 مواطنير  ف

ي الشتات للمحافظة عىل العالقة بير  الدولة  (ب)
 
تعمل الدولة ف

 وأبناء الشعب اليهودي. 

اث ال (ت) ي تعمل الدولة عىل المحافظة عىل المير
ي والتاريخ 

 
 ثقاف

ي اليهودي لدى يهود الشتات. 
  والدين 

 



 االستيطان اليهودي -7

تعتير الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل ألجل 

 تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته. 

 

 التقويم الرسم   -8

ي هو التقويم الرسمي للدولة، وإىل جانبه يكون  التقويم العير

 التقويم الميالدي تقويًما رسمًيا. 

 

 ويوم الذكرى يوم االستقالل -9

 يوم االستقالل هو العيد القومي الرسمي للدولة.  (أ)

ي م (ب)
 
عارك إرسائيل ويوم يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا ف

 ذكرى الكارثة والبطولة هما يوما الذكرى الرسميير  للدولة. 

 

 أيام الراحة والعطل  -01

ي أيوم السبت و 
 
عياد الشعب اليهودي هي أيام العطلة الثابتة ف

ي اعيادهم، وتفاصيل 
 
ي أيام عطلة ف

 
الدولة. لدى غير اليهود الحق ف

ي القانون. 
 
 ذلك تحدد ف

 

 القانون نفاذ  -00

ي هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء 
 
أي تغيير ف

 الكنيست


