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המצגת נערכה ע"י איה עודה
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ

المفهوم االثني -القومي
الدولة القومية للشعب اليهودي
المفهوم الثقافي
دولة تهدف الى تنمية التراث والقيم
اليهودية

المفهوم الديني
دولة ترفع راية النهوض بالدين
اليهودي
ما معنى كون إسرائيل دولة يهودية؟

المكانة القضائية
 .1قانون التعليم الرسمي
 .2قانون ساعات العمل والراحة
 .3قانون أساس القضاء
 .4قانون أساس أراضي إسرائيل
 .5قانون منع تربية الخنازير
 .6قانون عيد المصة
 .7قانون ذكرى الكارثة
 .8قانون تقديم النازيين
ومعاونيهم للقضاء
 .9قانون سلطة البث
 .10قانون المحاكم الربانية
 .11قانون العودة
 .12قانون المواطنة

الحيز العام

بين العام والخاص

 .1مكانة اللغة العبرية
 .2قانون استعمال التقويم
العبري
 .3رموز االدولة

 .1اتفاقية الوضع القائم
(ستاتوس كفو)

يتم الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية قومية
عن طريق سن وتشريع القوانين الخاصة بذلك

قانون العودة (  :)1950يعتبر هذا القانون من أهم القوانين التي تعبر عن دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي.

❑ بحسب هذا القانون يحق لكل يهودي أو أقرباؤه املباشرين (ابن ،حفيد ،زوجة /زوج ،زوجة االبن او زوج االبنة ،او
زوجة الحفيد ،او زوج الحفيدة) في أي مكان في العالم القدوم /العودة إلى إسرائيل.

❑ بحسب نص القانون اليهودي هو من ُو ِلد الم يهودية أو غيرديانته واعتنق اليهودية ولم يعد تابعا لديانة أخرى.
❑ هذا القانون يعتبرتطبيقا للوعد الذي جاء في وثيقة االستقالل بأن دولة إسرائيل ستكون مفتوحة األبواب للهجرة اليهودية.
يضمن قانون العودة الحفاظ على أغلبية يهودية في البالد وبالتالي يحافظ على إسرائيل كدولة قومية يهودية.

ُ
قانون املواطنة /الجنسية (ُ :)1952يحدد هذا القانون الطرق املختلفة للحصول على الجنسية اإلسرائيلية.
ُ
غالبية هذه الطرق تعبر عن يهودية الدولة ومن بينها:
❑ بموجب قانون العودة :
كل من يأتي إلى البالد بحسب قانون العودة فهو مواطن إسرائيلي.
يهدف القانون إلى إعطاء جنسية ومواطنة إسرائيلية للقادمين الجدد اليهود وذلك من أجل الحفاظ على أغلبية يهودية في دولة إسرائيل.
❑ بموجب حكم التجنس:
ّ
ّ
العبرية.
أساسية للغة
أحد الشروط إلعطاء الجنسية لألجانب من غير اليهود هو معرفة

قانون أساس أراض ي إسرائيل (  \)1960חוק יסוד :מקרקעי ישראל :
❑ ُيحدد القانون بأن أراض ي الدولة – حوالي  %90من أراض ي الدولة -وبما فيها أراض ي الكيرن كييمت
يمكن استئجارها فقط وال يمكن بيعها.
ُ
❑ أعد القانون للحفاظ على أراض ي الكيرن كييمت التي تم شراؤها على مدار سنوات من قبل اليهود
من اجل تطوير االستيطان اليهودي في البالد .
❑ تجدراإلشارة إلى ان هذا القانون وطريقة تطبيقه هم موضع خالف جماهيري عام .فهنالك من
يدعي بان هذا القانون يميز بشكل واضح وصارخ ضد العرب ويجب إلغاؤه .في السنوات االخيرة
طرأت تغييرات على طريقة تطبيقه.

https://www.google.com/search?q

قانون أساس :أورشليم (القدس) عاصمة إسرائيل (:)1980
❑ يعبر القانون عن اهمية القدس للشعب اليهودي وينص على أن القدس املوحدة هي
عاصمة دولة إسرائيل ،ويجب أن يكون بها مقر سلطات الدولة الثالث -السلطة
التشريعية :الكنيست /السلطة التنفيذية :الحكومة  /السلطة القضائية :محكمة العدل
العليا -ومقر رئيس الدولة.
❑ توجد في اورشليم القدس أماكن مقدسة كثيرة للمسلمين والمسيحيين أيضا ,لذا
ينص القانون بوجوب المحافظة على األماكن المقدسة لكل الديانات.

https://www.google.com/search?q

قانون يوم أورشليم (القدس) (:)1998

❑ ينص القانون على ان يوم "تحرير" البلدة القديمة من إورشليم القدس في حرب األيام الستة بمثابة "عيد
قومي".
❑ هذا القانون يعبر عن الصلة التاريخية الثقافية بين الشعب اليهودي وبين مدينة اورشليم القدس.

قانون اساس القومية ( :)2018

جاء في هذا القانون أن الدولة تعتبر " تطوير االستيطان اليهودي قيمة قومية ،وتعمل ألجل تشجيعه ودعم
إقامته وتثبيته ".هذا إلى جانب تعهد الدولة بالحفاظ على سالمة أبناء الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم.

مؤسسات وزارات ولجنة برلمانية تعبر عن االلتزام تجاه الشعب اليهودي
❑ وزارة االستيعاب ,המשרד לקליטת עלייה  -تعمل على تشجيع قدوم اليهود الى البالد
والمساعدة في استيعابهم.
❑ وزارة الشتات ,משרד התפוצות -تعمل على تطوير العالقة بين دولة إسرائيل
والمجتمعات اليهودية في العالم.
❑ الكنيست تراقب عمل الحكومة في هذه المجاالت عن طريق لجنة برلمانية ثابتة هي لجنة
القادمين واالستيعاب والشتات (ועדת העלייה ,הקליטה והתפוצות)

بالنجاح

