
 الدولة القومية للشعب اليهودي –قانون أساس: إسرائيل 
 
 

 :المبادئ األساسية -1
 هودي، وفيها قامت دولة إسرائيل. ( أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب الي )أ
( دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي  )ب

 والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير. 
 لة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.( ممارسة حق تقرير المصير في دو  )ج

 رموز الدولة -2
 ( أسم الدولة "دولة إسرائيل".  )أ

 ( علم الدولة أبيض وعليه خطان ازرقان وفي وسطه نجمة داوود زرقاء.  )ب
 ( شعار الدولة هو الشمعدان السباعي، وعلى جنبيه غصنا زيتون، وكلمة إسرائيل تحته. ج)
 ( النشيد الوطني للدولة هو نشيد "هتكفا". د)
 
 القانون. ( تفاصيل رموز الدولة تحدد في ه)

 عاصمة الدولة -3
 . القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة اسرائيل-4

 ( اللغة العبرية هي لغة الدولة.  )أ
( اللغة العربية لها مكانة خاصة في الدولة ; تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات  )ب

 الرسمية او في التوجه اليها يكون بموجب القانون. 
 ( ال يمس المذكور في هذا البند بالمكانة الممنوحة فعلًيا للغة العربية.  ج)

 لّم الشتات -5
 تكون الدولة مفتوحة امام قدوم اليهود ولّم الشتات.  

( تهتم الدولة بالمحافظة على سالمة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، الذين تواجههم  )أ  
 مشاكل بسبب كونهم يهوًدا او مواطنين في الدولة. 

 ( تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العالقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي.  )ب        



ميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود ( تعمل الدولة على المحافظة على ال ج)
 الشتات. 

 يهودي قيمة قومية، وتعمل ألجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته. الستيطان اال. تعتبر الدولة تطوير 7 
لى جانبه يكون التقويم الميالدي تقويًما رسمًيا. 8   . التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وا 
 االستقالل ويوم الذكرىيوم  -9

 ( يوم االستقالل هو العيد القومي الرسمي للدولة.  )أ 
( يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في معارك إسرائيل ويوم ذكرى الكارثة والبطولة هما يوما  )ب

 الذكرى الرسميين للدولة. 
الثابتة في الدولة. لدى أيام الراحة والعطل يوم السبت واعياد الشعب اليهودي هي أيام العطلة  . 10 

 غير اليهود الحق في أيام عطلة في اعيادهم، وتفاصيل ذلك تحدد في القانون.
 .أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست :نفاذ القانون .11

 


