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ّ

األساسية
 .1املبادئ
ّ

اليهودي الذي حي ّقق فيه طموحه بتقرير
القومي للشعب
 .1إن دولة إسرائيل هي الوطن
ّ
ّ
والتارخيي.
يف
مصريه وفقا لرتاثه الثقا ّ
ّ
اليهودي.
مميز للشعب
 .2احلق يف تقرير املصري
ّ
القومي يف دولة إسرائيل هو حق ّ
ّ
نص هذا البند .
أي تشريع آخر ،يفسر وفق ّ
 3كل ما ورد يف قانون االساس هذا ،أو يف ّ

 .2اهلدف

اليهودي
قومية للشعب
يهدف قانون األساس هذا إىل الدفاع عن مكانة إسرائيل كدولة
ّ
ّ
ـ
ودميقراطية يف قانون أساس ،بروح املبادئ
يهودية
وترسيخ قيم دولة إسرائيل كدولة
ّ
ّ
الواردة يف إعالن إقامة دولة إسرائيل.

الوطين ،العلم والشّـعار
 .3النشيد
ّ

الوطين للدولة هو "هاتيكفا".
 .1النشيد
ّ
خطان باللون األزرق السماوي عند طرفيه ،تتوسطه جنمة
 .2علم الدولة لونه أبيض فيه
ّ
داوود سماوية اللون.
 .3شعار الدولة هو الشمعدان السباعي ،وعلى جانبيه أوراق زيتون وعبارة "إسرائيل"
أسفله.

 .4عاصمة الدولة

اورشليم هي عاصمة إسرائيل.

 .5اللغة

العربية هي لغة الدولة.
 .1اللغة
ّ
اللغوية خلدمات
وحيق للناطقني بها التمتع باملنالية
خاصة يف الدولة،
العربية مكانة
 .2للغة
ّ
ّ
ّ
ّ
وكل ذلك وفقا ملا حيدده القانون.
الدولة؛
ّ

 .6العودة

جنسية دولة إسرائيل مبوجب القانون.
يهودي احلق يف اهلجرة إىل البالد واحلصول على
لكل
ّ
ّ
ّ

 .7مجع الشتات

ستعمل الدولة على مجع شتات اسرائيل.

اليهودي يف املهجر
 .8العالقة مع الشعب
ّ

 .1ستعمل الدولة على تعزيز الصلة بني إسرائيل ويهود املهجر .
 .2ستعمل الدولة على حفظ الرتاث الثقايف والتارخيي للشعب اليهودي بني يهود املهجر.
يتعرضون ملأزق واألسر بسبب
اليهودي الذين
ستمد الدولة يد العون ألبناء الشعب
.3
ّ
ّ
ّ
يهوديتهم.
ّ
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 .9حفظ الرتاث

لكل مواطن إسرائيلي ،مهما كان دينه أو قوميته ،العمل من أجل احلفاظ على
 .1حيق
ّ
ثقافته ،تراثه ،لغته وهويته.
 .2حيق للدولة أن تسمح جملموعة من الناس ،مبا يف ذلك أبناء الدين الواحد أو أبناء القومية
مجاهريي خاص بهم.
الواحدة ،بإقامة جتمع سكين
ّ

الرسمي
 .10التقومي
ّ

رسمي للدولة.
العربي هو تقومي
التقومي
ّ
ّ

وأيام الذكرى
 .11عيد االستقالل ّ

الوطين للدولة.
 .1عيد االستقالل هو العيد
ّ
رسمية
 .2ذكرى شهداء حروب ومعارك إسرائيل ويوم الكارثة والبطولة هي أيام ذكرى
ّ
للدولة.

الرسمية
أيام العطلة
ّ .12
ّ

يتم
أيام العطلة
ّ
ّ
الرسمية يف دولة إسرائيل هي يوم السبت واألعياد اليهودية ،واليت لن ّ
خالهلا تشغيل العامل ّإل طبقا للشروط اليت حيددها القانون؛ أما أبناء أية طائفة معرتف
بها يف القانون فلهم حق التغيب عن العمل خالل أعيادهم.

العربي
 .13القضاء
ّ

قانونية تتطلب احلكم فيها ،ومل جتد هلا ح ًال يف إطار التشريع
إذا نظرت احملكمة يف مسألة
ّ
البي ،فعليها أن حتكم يف هذه املسألة
قضائية أو عن طريق القياس الواضح
أو يف سابقة
ّ
ّ
اليهودي.
احلر ّية ،العدل ،االستقامة والسالم املتبعة يف الرتاث
مبوجب مبادئ
ّ
ّ

املقدسة
 .14احلفاظ على األماكن
ّ

حبر ّية
ميس
تكون األماكن
أي تدنيس أو ً
ّ
أي شيء قد ّ
أذى آخر ومن ّ
املقدسة حممية من ّ
ّ
ميس مبشاعرهم جتاه هذه
وصول أبناء الديانات إىل أماكنهم
ّ
أي شيء قد ّ
املقدسة أو ّ
األماكن.

 .15التحصني

بأغلبية أعضائها.
ال جيوز تغيري قانون األساس هذا ّإل بقانون أساس تسنه الكنيست
ّ
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