
مبادئ أَساس. 1
عب اليهودي. 	(أ  (َرض إرِسائيل (َلتي بها قامت دولة إرِسائيل، هي املوطن التاريخي  للشَّ

بوي، الديني والتَّاريخي 	(أ  ه الطَّبيعي، (َلتَّ عب اليهودي، بها هو يُحقِّق حقَّ دولة إرِسائيل هي دولة القوميَّة للشَّ

للتَّعريف الذايت.

عب اليهودي.	(أ  ايت القومي يف دولة إرِسائيل خاصٌّ بالشَّ تحقيق الحقِّ للتَّعريف الذَّ

ولة. 2 شعارات الدَّ
ولة هو "إرِسائيل".	(أ  إِسم الدَّ

ولة هو (َبيض، خطَّاِن َسَمِويَّا اللوِن قُر( طرفيه، ويف وسطه نجمُة  داووَد َسَمِويَُّة اللون.	(أ  َعلَم الدَّ

باعيُّ األَغصان، عىل جانبيه (َوراق زيتون، والكلمة "إرِسائيل" يف (َسفلها.	(أ  معداُن السُّ ولة هو الشَّ  شعار الدَّ

ولة هو "َھتِْكڤا".	دأ   نشيد الدَّ

د يف القانون.	(أ  ولة تتحدَّ تفاصيُل بشأن شعارات الدَّ

ولة . 3 عاصمة الدَّ
دة هي عاصمة إرِسائيل. (ُورشليم الكاملة واملُوحَّ

أَللغة . 4
ولة.	(أ  (َلعربيَّة هي لغة الدَّ

د 	(أ  ولة، تنظيم استخدام اللغة العربية يف املؤسسات الرسمية (و (مامها يتحدَّ ة يف الدَّ للغة العربيَّة مكانة خاصَّ

يف القانون. 

ياِن مفعول 	(أ  ال يحتوي هذا القانون عىل (َيِّ يشء يرضُّ باملكانة التي (ُعطيت عمليًّا للغة العربيَّة قُبَيَْل بداية رَسَ

قانون األَساس هذا.
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تات . 5 جمع الشَّ
تات. ولة تكون مفتوحًة للهجرة اليهوديَّة ولجمع الشَّ الدَّ

عب اليهودي . 6 لة مع الشَّ أَلصِّ
عب اليهودي ومواطنيها املوجودين يف ضيق والعائدين إِليها بسبب يهوديَّتهم 	(أ  ولة تهتمُّ بتأمني سالمة (َبناء الشَّ (َلدَّ

(َو بسبب ُمواطنتهم.

عب اليهودي.	(أ  لة بينها وبني (َبناء الشَّ تات من (َجل الحفاظ عىل الصِّ ولة تسعى يف الشَّ (َلدَّ

تات.	(أ  عب اليهودي يف (َوساط يهود الشَّ يني  للشَّ بوي، التَّاريخي والدِّ اث التَّ ولة تسعى من (َجل الحفاظ عىل التُّ (َلدَّ

أالستيطان اليهودي. 7
(لدولة تعترب تطوير االستيطان اليهودي (مرا قوميًّا ذا قيمة، وتسعى من (جل تشجيعها وتطويرها وترسيخها. 

أَلتَّقويم الرَّسمي. 8
ولة ويُستخدُم إىِل جانبه التَّقويم األَجنبي كتقويٍم رسمي؛ إِستخدام التَّقويم  (َلتَّقويم العربي هو التَّقويم الرَّسمي للدَّ

د يف القانون. العربي والتَّقويم األَجنبي يتحدَّ

 عيد االستقالل وأَيَّام الذِّكرى . 9
ولة.	(أ   عيد االستقالل هو العيد القومي الرسمي للدَّ

ولة. 	(أ  يوم الذِّكرى لشهداء معارك إرِسائيل ويوم الذِّكرى للكارثة والبطولة ُهم يَْوَما ذكرى رسميَّاِن للدَّ

أَيَّام العطلة والرَّاحة. 10
ولة؛ وللَّذين ليسوا من اليهود الحقُّ يف إِقامة (َيَّام راحٍة يف (َيَّام  بت و(َعياد إرِسائيل هي (َيَّام الرَّاحة الثَّابتة يف الدَّ يوم السَّ

د يف القانون.  راحتهم ويف (َعيادهم؛ تفاصيُل بشأن هذا األمر تتحدَّ

أَلتَّحصني. 11
ال يجوز تغيري قانون األَساس هذا إاِلَّ بقانوِن (َساس ُوْوِفَق عليه من ِقبَل غالبيَّة   (َعضاء الكنيست.


