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ח"כאמיראוחנה,יו"רהוועדההמשותפתלנושאחוקהלאוםלכבוד:

 ימדינתהלאוםשלהעםהיהוד-לדיוןבהצעתחוקיסוד:ישראלהמשותפתחבריהוועדה

כנסתישראל



 מדינת הלאום של העם היהודי  –יסוד : מדינת ישראל -הצעת חוקהנדון:         

ל בפירוט להתייחס ברצוננו המכון, מהנהלת למכתב בהמשך יסוד:סעיפי חוק הצעת

שהונחהעלשולחןהועדה.ישראלמדינתהלאום,כפי

 יהודית ודמוקרטית –הפרת האיזון 

להעלותלרמהחוקתיתתאמבקשיבהצעתהחוקהיאשההנקודההבעייתיתביותר .7

ריינתאתזהותהמדינהכמדינהיהודית,מבלילכלולבכךגםאתזהותהוגבוההומש

הדמוקרטישלחסותלאופיהיבאותומעמד.ההתיואתעקרוןהשוויון,הדמוקרטית,

) מצומצמתרקלסעיףהמטרה כדי7ישראל ישראל מעמדהשל על להגן "מטרתו )

לעגןבחוקאתערכיהשלמדינתישראלכמדינהיהודיתודמוקרטיתברוחהעקרונות

הת ישראל". מדינת הקמת על מדינהישבהכרזה ישראל של להיותה זו יחסות

,ואתכל7יןבהכדילאזןאתסעיףדמוקרטית,היאחסרתתוכןופירוטלחלוטין.א

המבטאיםעליונותברורהשלאופיההיהודישלהמדינהעלפני החוק, שארסעיפי

אופיההדמוקרטי.כאשרלאכלולותבמהלךזה,שלהגדרתישראלכמדינתהלאום

שלהעםהיהודי,זכויותאדםבסיסיותשאיןלהןבשיטתנועיגוןחוקתימפורש)אין

לשו במשפט(אזכור לזכויות חברתיות, לזכויות הדת, לחופש הביטוי, לחופש ויון,

כבוד:נותרותבלתימשוריינות)חוקיסודוכללזכויותהאדם)פרטלחופשהעיסוק(

האדםוחירותואינומשוריין(הכףמוטהלעברפרטיקולריזםלאומנישאיננומאוזן

 אזרחיים. וכלל אוניברסליים יסודות ידי על ביתכהלכה של תפקידו להגדרת גם

משוריין. כיוםעיגון זכויותהאדםאין על כמגן הטענה–נדגישהמשפטולתפקידו

כאילוהצעתהחוקבאה"לאזן"אתמגילתהזכויות,הכוללתשוויון,שקיימתבחוק

לא-יסוד לשוויון שהזכות רק לא שתסמוך. מה על לה אין וחירותו האדם כבוד

י בחוק בפירוש משורייןכתובה בלתי בחוק ושמדובר וחירותו, האדם כבוד סוד:

עלחוקבפירוש ובמפגיע, להתגבר אלאשההצעהבאה–לעומתההצעההנוכחית

)ג(שפירושועליונותשלהצעת7יסוד:כבודהאדםוחירותווכךנאמרבפירושבסעיף

 החוקהנוכחיתעלכלדברחקיקהאחר.



 

הכרזת .7 של כותביה טרחו בכדי עללא מאד החזקים הביטויים בצד העצמאות,

אופייהכמדינתלאוםיהודית,לכלולבהיסודותכללאזרחייםוהתייחסותמפורשת

יסוד על המדינה בבנין חלקם "ליטול להם קריאה לרבות הישראלים, לערבים

הזמניים מוסדותיה, בכל מתאימה נציגות יסוד ועל ושווה מלאה אזרחות

גם לכן, מוהקבועים".  היסוד בחוקי והמאוזנת המשלבת ההגדרה -7997-באה

בהתייחסות אפילו העצמאות. להכרזת מעמד ניתן וכן ודמוקרטית" "יהודית

ההפניה-בחוקהמוצע7למימושהשאיפהלהגדרהעצמיתשלהעםהיהודיבסעיף

הטבעית, זכותו מאוזכרת ולא וההיסטורית התרבותית למורשת פנימה רק היא

להביטויהזכותש שניתן לפיהמשפטהבינלאומי, ישלכלעםועםלהגדרהעצמית,

 בהכרזתהעצמאות.

 הלאיהודים ישהדרהשל –דווקאמשוםשבהגדרתהמדינהאתעצמהכיהודית,

מוטלתעלהמדינהחובהכפולהומכופלת–שאינםיכוליםלהשתייךללאוםהיהודי

במיעוטיםשבתוכה זוחובהמוסריתמןהמעלההראשונהלנהוגבהגינותובשוויון .

רוחנית.היאנובעתהןמיהודיותהשל-ומבחןחשובמאיןכמותולדמותההתרבותית

 המדינהוהןמהדמוקרטיהשלה.

 

 פגיעה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו –המשמעות החוקתית של הצעת החוק 

 .3 שלחוקהיסודהמוצעחוקמאוחרלחוקיסודכאמור, כבודהאדם :משוםהיותו

)ג(7וחירותו)שאינומשוריין(,ניתןלטעוןשהואגוברעליו.המשמעות,בצירוףסעיף

 סעיף היאפגיעה7הקובעשכלהחקיקהבישראלתפורשלפי לחוקהיסודהמוצע,

בעקבות שנוצר החוקתי המהלך על כבד צל ומטילה הנוכחי, החוקתי במצב קשה

חיר האדם כבוד יסוד: חוק העוגןחקיקת עקירת מאשר פחות לא בכך יש ותו.

העיקרילהגנהעלזכויותאדםבמדינתישראל.בכלשאלהחוקתית,שישלהמימד

אוהיבטזהותיאותרבותי,לרבותשאלותהעוסקותבמעמדםשלמיעוטיםובזכויות

אתמשמעותו לאיין עלול החוקהמוצע אלה, משליכותעל או הנמניםעליהם, של

לחוקיסוד:כבודהאדםוחירותו,ובכךלטרפדאתההגנהעלזכויותהאדםוכובדוש

ועלהמיעוטים)הלא הפרטיקולרי-בכלל, במקוםגישהמאוזנתבין בפרט. יהודיים(

ידחק כאלה, לשאלות המדינה רשויות גישת את להנחות שצריכה לאוניברסאלי

חק רקע על זווית. לקרן האוניברסאלי את תמיד יסודהפרטיקולרי חוק של יקתו

התפקיד במסגרת האדם זכויות של להגנתן לפעול ינסו המשפט בתי אם כזה,

 המשפט בית של –הקלאסי הדמוקרטי העולם בכל משפט בתי שעושים –וכפי

תתערערהלגיטימיותשלהםוהםיותקפוכמישפועליםנגדהחוקה.

 



 

 הדרת הערבים ופגיעה במעמד התרבות והשפה הערבית

פוגעתקשותבאוכלוסיההערבית.אםתתקבלהיאעלולהלהביאלכךשרובההצעה .4

שיש-הערביםהישראליימנעומהשתתפותבהליכיםהדמוקרטייםבישראל.מצבזה

מה שישמחו או שייגרם המעוניינים כאלה יאולי אנושהי–ווצרותו פגיעה פגע

הישראלית אינםבדמוקרטיה האזרחים מן מסויימת חמישית שבה דמוקרטיה .

מ לרעה הפלייתם בשל שבעקרון כעניין בבחירות להיקרא–שתתפים ראויה לא

 דמוקרטיה.

הצעתהחוקמתעלמתכלילמקיומושלהמיעוטהערבי.מהאמורלחשובאזרחערבי, .5

הראשה, אבן מכך, יותר ואף בניין אבן להוות המתיימרת החוק הצעת למקרא

כלומרהיאביתו-העםהיהודילחוקה?הואקוראכיישראלהיאהביתהלאומישל

שלכליהודיבעולםאךאינוהביתשלהאזרחיםהערביםשחייםבה.הואקוראאת

 המדינה.8סעיף של כמשימה בתפוצות וטיפוחה היהודית המורשת על המדבר ,

לעומתזאת,הואכערבירשאילפעול,כפרטבלבד,לשימורתרבותוומורשתו)סעיף

ללאפשרי.ההצעהאפילולאמזכירהאתהזכותלפעוללשםכך(,כאילושהדברבכ9

 נלאומישישראלחתומהעליו.יחדעםאחרים,שהיאנחלתהמשפטהבי

היא .6 שההתייחסות אלא, הערבית. לשפה בהתייחסות הוא לערבים היחיד האזכור

דווקאלשםביטולמעמדהשלהשפההערביתכשפהרשמית,והפיכתהלשפהבעלת

מיו שנטען"מעמד מה למרות המדינה. לשירותי נגישות זכות לדובריה אשר חד",

משמעית, היתהחד זה בנושא ביתהמשפטהעליון של פסיקתו פרסומים, במספר

 )בג"צ בישראל. רשמית שפה היא הערבית שהשפה עדאלה המרכז 4777199והיא

נו)פיפו ואח'-המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' עיריית תל אביב (5ד"י

-לפסקדינהשלהשופטתדורנר(.אי1לפסקדינושלהנשיאברק;פס'77,פס'393

התייחסותלשפההעבריתכשפהרשמית,אינהמשנההרבה,לעצםהעובדהשההצעה

שוללתאתמעמדהשלהשפההערביתכשפהרשמיתשנייהבישראל.נשאלתהשאלה

מהכרהבערביתכשפהרשמית,גםאםלמהלעשותזאת?מהתפסידמדינתישראל–

 לאשוותמעמד,לשפההעברית?

 עיגון חוקתי לחוק ועדות הקבלה

 .1 בסעיף ההצעה קובעת אורחא, לשימור9אגב "הזכות הכותרת תחת החוסה )ב(

מורשת"כי"המדינהרשאיתלאפשרלקהילהלרבותבנידתאחתאובנילאוםאחד,

ע כזה,לקייםהתיישבותקהילתיתנפרדת". סעיף מדוע לאברור וכלל כלל פניו, ל

ישראל לחוקהעוסקבהגדרת בכלל קשור הפרדתאוכלוסיה, המבטאמדיניותשל

כמדינתהלאוםשלהעםהיהודי.האםהגדרתמדינתישראלכמדינתהלאוםשלהעם

 היהודימחייבתגםהפרדהיישוביתביןהלאומיםוהדתותהשונות?



 

)ב(בהצעתחוקהיסוד9כיהמוטיבציהלהכלילאתסעיףקשהלהתחמקמןהמסקנה .8

,ולנסותלבטלאת"בג"צהיאבכדילהכשיר,ברמהחוקתית,אתחוקועדותהקבלה

.לאנחזורכאןעלכלהביקורתשהבענובעברבאשרלחוקועדותהקבלה.אךקעדאן"

היאכיישלשיםלבשסעיףזהבעצםחושףאתערוותושלחוקועדותהקבלה.אמת

מטרתוהאמיתיתשלחוקועדותהקבלהלאהיתהחסויהאיפעם,אךלפחותבלשון

 שוויונית והבלתי המפלה אתמטרתו להסתיר משמעותי נסיון נעשה זאת–החוק

 גזע,6באמצעותסעיףהשוויון )ג(:"ועדתהקבלהלאתסרבלקבלמועמדמטעמי ג

גיל, אישי, מעמד מוגבלות, לאום, מין, ...".דת, מוצא ארץ מינית, נטייה הורות,

וניסוחיוהמסורבליםוהסותריםשלחוק יצאהמרצעמןהשק, לומרכי ניתן ובכן,

תרבותי"מולתנייתהשוויוןהוחלפו-ועדותהקבלהעל"איהתאמהלמרקםהחברתי

ובכךמתןהכשר–הקמתיישוביםעלבסיסדתאולאום–באמירהישירהובוטה

 ישוביםליהודיםבלבדבחסותובעידודהמדינה.להקמתי

ישלצייןכיהמדיניותהמשתקפתבסעיף .9 )ב(איננהמדיניותשל"נפרד9מעברלכך,

אבלשווה".איןשוםחובההעולהמהצעתהחוקלהקיםיישוביםבאופןשוויונילכל

ישבואךורקאישורלהקיםיישוביםנפרדיםעלסמךלאום –הלאומיםוהדתות.

לפיהמוקמיםיישוביםקהילתייםאךורק משמעהענקתתוקףלמדיניותהקיימת,

וכמוכן,ישלהוסיףשממילאמדיניותשל"נפרדאבלשווה"לאנחשבתעודליהודים.

"נוערבעולםהמודרנילשוויוןאמיתי.וכךגםבישראלמאזבג"צקעדאן,ומאזבג"צ

 בעמנואל,מפיהשופטאדמונדלויז"ל.שעסקבהפרדההעדתיתבלימודים כהלכה"

כבוד .71 הצעתחוקהיסודסותרתבצורהחזיתיתאתחוקיסוד: בייחודבהקשרזה,

כאמורלעיל, בשוויון. שלאלתכליתראויה, משוםפגיעתההקשה, האדםוחירותו,

ולאכלשכןחוקיסודהסותרערכי מצבזהשלחוקיסודהסותרחוקיסודקודם,

 של בויסוד אפשרי בלתי ביתהמשפטבמצב את להציב עלול שוויון, כמו השיטה

מפרהאותן.בייחודבימיםאלהשל–הוראהחוקתית,במקוםלהגןעלזכויותאדם

מתקפהעלהלגיטימיותשלביתהמשפטהעליוןבכללועלהביקורתהחוקתיתשהוא

המשפטעלולהלפגועמקייםבפרט,גלגול"תפוחאדמה"לוהטשכזהלפתחושלבית

 עודבאמוןשהואזוכהלובציבור,תהאהחלטתובנדוןאשרתהא.

דתות .77 בני משמעותיים. ולאומיים דתיים שסעים קיימים הישראלית בחברה

על חלש. הינו האזרחי המשותף והמכנה בזה זה לפגוש ממעטים שונים ולאומים

תשלשילובולאשלהצבתנדרש,לכאורה,חיזוקשלמהלכיםואפשרויו–הרקעהזה

 חומותוהגברתהבידולוהניכור.





 

 חיזוק השפעת המשפט העברי )מורשת ישראל( על המשפט הישראלי

עםזאת,73סעיף .77 הקייםבחוקיסודותהמשפט. בהצעהכמשקףאתהמצב מוצג ,

המילה הוספה לניסוח משמעותי. להיות שיכול קטן שינוי זאת בכל מחביא הוא

ובכך למצוא"מובהק" המשפט בית של יכולתו את להגביל  המציעים מבקשים

"עקרונות ישראל. מורשת אל לפנות ולא עצמה המשפטית השיטה מתוך פתרון

עמוםורב כהרחב, היושרוהשלוםשלמורשתישראל"הםביטוי הצדק, החירות,

אשאיןלראותבהםהפנייהלמקורהשראהמסויים.הפרשןיוכלתמידלמצו–פנים

אין לכן, הזו. הרחבה המטריה תחת לחסות שתוכל שלו פרשנית לעמדה מתלה

היקש, של בדרך פיתרון למצוא לכן, עדיף, ממש. של נורמטיבי בפיתרון מדובר

והולםאת שהואנאמן לנקודתאחיזהאיתנהיותרומבטיחלפחותפיתרון שמכוון

ואינופוגםבאחדותהובעקביותשבת השיטההמשפטיתשלנו כמוכן,במספרוכה.

גרסאותנוספותלהצעתהחוקנאמרהביטוי"המשפטהעברי"ברחלבתךהקטנה,כך

שברורעודיותרהחיזוקשיקבלהמשפטהדתיבמשפטהישראלי.

 

 תכלית החקיקה

ההסבר .73 בדברי מוסברת שהיא כפי החקיקה, תכלית על חולקים אנו הכבוד, בכל

)ובצדק טוענת ההצעה מחד, עללהצעה. בציבור רחבה הסכמה קיימת כי רב(

שפרסם האחרון, הדמוקרטיה מדד גם אכן, יהודית. כמדינה ישראל של הגדרתה

 זו קביעה מאשש לאחרונה, לדמוקרטיה הישראלי להזדהות–המכון חשש אין

טוענים מאידך, המדינההיהודיםעםהגדרתהשלהמדינהכמדינהיהודית. אזרחי

החו נחיצות העםהמציעים, של זכותו את לבטל המבקשים ש"יש משום היא ק

העם כמדינתהלאוםשל ואתההכרהבמדינתישראל בארצו, לביתלאומי היהודי

היהודי."האםחקיקהישראליתהיאמענהלמחשבותושאיפותשלעמיםולאומים

מאז שכן האחרונה, בעת כזה צורך שהתעורר ברצינות לטעון ניתן האם אחרים?

דינהועדהיוםהסכימועמיהאזורלזכותושלהעםהיהודילמדינהוהכירוהקמתהמ

הדעה בעלי ישנו כזה חוק חקיקת בעקבות האם יהודית? כמדינה ישראל במדינת

צריךלהשיבביושרלשאלה עלכן, יתר האםחקיקתחוק–האמורהאתעמדתם?

הודיאותחלישכזהתחזקאתמעמדהשלישראלבעולםכמדינתהלאוםשלהעםהי

נגד לטעון לישראל העוינים הכוחות בידי מנוף תשמש היא לדעתנו, אותו?

הלגיטימיותשלישראלכמדינהיהודית.הצעתחוקהיסודמעניקהליהודיותהמדינה

משמעותבעייתית.יוצאממנהשיהודיותהמדינהכרוכהבצמצוםאופייההדמוקרטי

יהודים.לארקשהצעתהחוקאינהמגינהעלובהפלייהלרעהוקיפוחשלמישאינם

היאחושפתאתמהותההיהודיתלקשותשבביקורות. ישראל; של אופייההיהודי

 חותרת ההצעה לחלוטין, הצפויות תוצאותיה –מבחינת יהודיות–בפועל תחת

המדינהומסכנתאותה.לאזאתבלבדשהצעתהחוקלאמחזקתאתאופייההיהודי



 

אל המדינה, הקצנהשל ושל בטחון חוסר של ברור מסר משדרת שהיא א

שלהמובןמאליורקקוראלהרהורביסודותאלהואף עיגוןחוקתי ופונדמנטליזם.

 לערעורם.

הרוב .74 של והתרבותי הכלכלי החברתי, הפוליטי, הכוח מן מתעלמת ההצעה

 –בדמוקרטיה הזה הכוח מול אל רוב. היותו –מכח החוקתי ההגיון עוןט–כך

דווקאהמיעוטהגנהמיוחדתמטעמיצדקוהגינות,לבליפוללמרמסתחתרגליושל

רובעריץועושק.ההצעההופכתהגיוןחוקתיזהעלראשוומתייחסתלרובהיהודי

 בישראלמשלהיהמיעוט.

יש .75 במאטריההחוקתיתבישראל, ההצעהמכסה"שטחמת" לטענותכאילו באשר

ע שגויות. הן כי היטבלומר מעוגנת ודמוקרטית יהודית המדינה של היותה ובדת

חופש יסוד חוק וחירותו, האדם כבוד יסוד חוק הכנסת, יסוד )חוק היסוד בחוקי

העליון המשפט בית שבפסיקת השבות, חוק כגון רגילים, ובחוקים העיסוק(

כחוקהמעניקזכותיסוד 1675176לשבותליהודים)בג"צחוקתיתמתייחסיםאליו

להגדרתהמדינהכמדינת באשר באמת"חסר" שאין מכאן הפנים(. שר נ' רגצ'ובה

 לאום.

חוקהאמורהלהיותמסמךמאחד,ומאחה.הצעתהחוקכפישהיאהמנוסחת,מעבר .76

 כלפי גם מנכר מסר משדרת שבה, המיעוטים ציונים,להדרת יהודים, שהם מי

ביןציבוריםליברלייםוביןאלהליברלים.היאתגבירעודאתהשסעהקייםגםככה

 שאינםכאלה,ועלולהלגרוםלפגיעהבמידתהזדהותםעםהמדינה.

 פגיעה במעמדה של ישראל בעולם –שיקולי תוצאות 

של .71 במעמדה הפגיעה את בחשבון לקחת יש לעיל, שהוזכרו הטיעונים לכל מעבר

בעת בדומהלחוקיםאחריםשעברו זו. בעולםבעקבותחקיקה ישראל -האחרונה

 שלאלהסכיםעםפגיעתםהנטענתבדמוקרטיה להסכיםאו ניתן ספק–אשר אין

והוא גםחוקזה, באשרלפגיעתםבמעמדהשלישראלובתרומתםלבידודהבעולם.

יעוררללאספקגינוייםומחאה כחוקיסודהעוסקבזהותהמדינהאףביתרשאת,

 הדמוקרטי, אופייה את הנוטשת ישראל, שלהכלפי השוויוני היחס את ומערערת

 כלפימיעוטים.

היותהשלישראלדמוקרטיהמהותית,ולארקפורמלית,היאנכסאסטרטגיממעלה .78

וכךגםראשהממשלהבנאומיובעולם,מדגישים לאבכדימנהיגיישראל, ראשונה.

זה נכס למיעוטים. השוויוני וביחסה המדינה של הדמוקרטיה באופייה ומתגאים

דומותאי לטענות אתהביסוסהעיקרי להסיר והצעתהחוקעלולה מאליו, מובן נו

 בעתיד.



 

הקנדי .79 העליון המשפט בית של המפורסם הדין פסק את זה בהקשר להזכיר יש

בית7998) הקנדית. מהפדרציה קוויבק של צדדי החד הפרישה לנסיון באשר ,)

לאפשרותהפרישה באשר הבינלאומי לפיהמשפטניתחאתהדין מיעוטאתני. של

פסקהדין,במצביםמסוימים,יתכןשתקוםזכותלמיעוטלפרושממדינתהאם,ככל

מיעוט בשוויוןשאותו קשה ופגיעה מאפליה עצמיתסובל להגדרה שזכותו וככל ,

במסגרתמדינתהאםאינהמקוימת.ברורלגמריכייהיומישישתמשובחוקהמוצע,

באו אחרות לפגיעות לעצםבמצטבר כאמור. לטעון כדי בישראל, הערבית כלוסיה

הן ישראל, של השלכותקשותעלמעמדההבינלאומי  יהיו העלאתהשלטענהכזו

 ברמההמדיניתוהןברמההמשפטית.

 

 הערות באשר למשפט משווה

החוק .71 בהצעת הדיונים התחלת לשם בכנסת שנערך החגיגי שרתבדיון ציטטה ,

ויניצקיומרשאולהמשפטיםמתוךהנייראו ד"רחגי דותהצעתהחוקשהוגשבידי

)מעלעןכיחוקותרבותבעולםנתוניםמשוויםמחוקותהעולם.כךלמשל,נטשארף,

מעגנותאתהזהותהלאומית:אתהדגל,ההמנון,והשפה,בתוכן.אלא,שמרבית(711

המבקרים ביניהם, ואנחנו החוק, הצעת עניאת לעגן שאין טוענים אלהלא נים

ההיפך, בחוקה. המדינה של הלאומי אופיה את לעגן ראוי זה שאין או בחוקה,

כאמורבמכתבמאתהנהלתהמכון,אנובהחלטתומכיםבעיגוןהיותהשלהמדינה

 מה על מחד היא הביקורת בחוקה. ודמוקרטית  –שאיננו יהודית זה –ובמקרה

–להגדרההלאומיתשלהמדינהאזכורחדוברורשלהזכותלשוויון,באותומעמד,

שלא מתקיים בהצעת החוק, כאמור לעיל, ולא יכול להחשב כמתקיים רק על מה

סמך קיומו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שאינו משוריין ושהחוק הנוכיח 

שצוינומבקש במפגיע להתגבר עליו.  חוקות מאות אותן שבכל לציין היה ראוי

תלשוויוןולאיסוראפליהמטעמיםלאומיים1אתנייםבמחקרהמשווהמעוגנתהזכו

 באופןברור)וראודוגמאותרבותבנספחהמשווהלסוףמסמךזה(.

לאזואףזו.במדינותלאוםשבהןהחוקהדואגתלצייןבמפורשכיזוהי"מדינתושל .77

ישנו)שהואמובןמאליוכאמור(עם"ספציפי,מעברלאזכורכללישלהזכותלשוויון

אזכורמאזןםג או המיעוטים, גםמדינתםשל זוהי העובדהכי של אזכורספציפי

של בזכותם לפגוע כדי בה אין לאום מדינת המדינה היות של העובדה של אחר

.כךלמשלבקרואטיה,בסרביה,עודבפסקתהמבואה"זהותית"עצמה–המיעוטים

בסלובניה טר, לאומנות תהליכי שעוברת בהונגריה במפורשואפילו זאת לציין חו

נאמרבחוקה הסרבית החוקה של המבוא בפסקת לדוגמה .

"Considering the state tradition of the Serbian people and equality of all  

citizens and ethnic communities "הבפסקתהמבואעצמ.  



 

כי לומר בכדיש ולא ישראל, מדינת של העצמאות בהכרזת נעשה גם משוםכך י.

חובה מנסחיה ראו יהודית, מדינה היותה על ברור באופן המצהיר מסמך היותה

של מפורש אזכור ואפילו המיעוטים, כלפי זכויות שוויון על ברורה אמירה לכלול

המיעוטהערביוקריאהלולהשתתףבאופןשווהבהנהגתהמדינה.



חוזריםומפניםאלההצעההמופיעהבמכתבהנהלתהמכ לדמוקרטיה,אנו הישראלי ון

ודמוקרטית, יהודית כמדינה ישראל מדינה של זהותה לעיגון וראויה מאוזנת לדרך

השומרתעלשוויוןלכלאזרחיה.

 בכבוד רב, 

 

 ,     

ד"רעמירפוקס,עו"דפרופ'מרדכיקרמניצר

קרטיההמכוןהישראלילדמומכוןהישראלילדמוקרטיהה,סגןנשיאלמחקר

 

 

 



 

 
 ח משווהספנ
 

  PREAMBLE-שבהן מוזכרים המיעוטים במפורש במדינות  .1

אזכור את העובדה  מדינה
שמדובר במדינת 

 לאום

 -התייחסות באנגלית 
 -מופיעה ב

PREAMBLE 

עיגון הזכות לשוויון 
 ומעמדים של המיעוטים

 מספר סעיף התייחסות באנגלית

עםאנובניה אפגניסטן
האפגני...מביניםכי

שאפגניסטן
המאוחדת,הבלתי

ניתנתלחלוקה,
שייכתלכל

השבטיםוהעמים
 השל

We the people of 
Afghanistan… 

Comprehending that a 
united, indivisible 
Afghanistan belongs to 
all its tribes and 
peoples 

המדינהתהיהמחויבתליצור
חברהמשגשגתומתקדמת

מבוססתעלצדקחברתי,ה
שימורכבודהאדם,הגנהעל

זכויותהאדם,מימוש
הדמוקרטיה,השגתאחדות
לאומיתוכןשוויוןביןכל
העמיםוהשבטיםואיזון

 הפיתוחשלכלהתחומיםשל
  .המדינה

The state shall be obligated to create a prosperous and 

progressive society based on social justice, preservation of 

human dignity, protection of human rights, realization of 

democracy, attainment of national unity as well as equality 

between all peoples and tribes and balance development of 

all areas of the country. 

The word Afghan shall apply to every citizen of 

Afghanistan 

ARTICLE 
6 

אנוהעם סלובקיה
הסלובקי...מכירים
בזכותנולהגדרה
עצמיתיחדעם

מיעוטיםלאומיים
אחרים



We, the Slovak People 

Recognizing the 
natural right of nations 
to self-determination, 

Together with 
members of national 
minorities and ethnic 
groups living in the 
Slovak Republic, 

 

אסורלפגועבמיעוטים.

ישלהםזכותמלאהלשמור
עלתרבותםומורשתם.
הזכותלחינוךבשפתם

ובקבלתהחלטותהנוגעות
לעניינם

Membership in any national minority or ethnic group may 

not be used to the detriment of any individual. Citizens of 

national minorities or ethnic groups in the Slovak Republic 

shall be guaranteed their full development, particularly the 

rights to promote their cultural heritage with other citizens 

of the same national minority or ethic group, receive and 

disseminate information in their mother tongues, form 

associations, and create and maintain educational and 

cultural institutions 

In addition to the right to learn the official language, the 

citizens of national minorities or ethnic groups shall, under 

ARTICLE 
33 



 

provisions fixed by law, also be guaranteed: 

 a.the right to be educated in a minority language, 

 b.the right to use a minority language in official 

communications, 

 c.the right to participate in decision-making in matters 

affecting the national minorities and ethnic groups. 

 

התחשבבמסורתב סרביה
המדינהשלהעם
הסרביושוויוןשל

כלהאזרחים
והקהילות
האתניות
...בסרביה

Considering the 
state tradition of the 
Serbian people and 
equality of all 
citizens and ethnic 
communities in 
Serbia 

המדינהמבוססתעלזכויות
למיעוטים.ישהרבה
ם.ביןהתייחסותלמיעוטי

היתרנכתבכיעלהמדינה
להגןעלזכויותיהם

Republic of Serbia is a state of Serbian people and all 

citizens who live in it, based on the rule of law and social 

justice, principles of civil democracy, human and minority 

rights and freedoms, and commitment to European 

principles and values. 

The Republic of Serbia shall protect the rights of national 

minorities. 

 

 

ARTICL
E 14. 

PROTEC
TION OF 
NATION

AL 
MINORI

TIES 

בוסניה 
 הרצגובינה

בוסניאקים,
קרואטיםוסרבים,

כעמיםמכוננים
)יחדעםאחרים(
ואזרחיבוסניה

נהוהרצגובי
קובעיםבזאתכי

חוקתבוסניה
והרצגובינההיא

כדלקמן:

Bosniacs, Croats, 
and Serbs, as 
constituent peoples 
(along with Others), 
and citizens of 
Bosnia and 
Herzegovina hereby 
determine that the 
Constitution of 
Bosnia and 
Herzegovina is as 
follows: 

ילתאזרחותעלאיסורעלשל
רקעשלמוצאלאומי

איסורעלהפליהעלרקע
מוצאלאומי.ישגםהפנייה

לשתיאמנות:

 7997European 
Charter for Regional 

or Minority 
Languages 

 7994Framework 
Convention for the 

No person shall be deprived of Bosnia and Herzegovina or 

Entity citizenship arbitrarily or so as to leave him or her 

stateless. No person shall be deprived of Bosnia and 

Herzegovina or Entity citizenship on any ground such as 

sex, race, color, language, religion, political or other 

opinion, national or social origin, association with a national 

minority, property, birth or other status. 

The enjoyment of the rights and freedoms provided for in 

this Article or in the international agreements listed in 

Annex I to this Constitution shall be secured to all persons 

4. NON-
DISCRI
MINATI

ON. 



 

Protection of 
National Minorities

in Bosnia and Herzegovina without discrimination on any 

ground such as sex, race, color, language, religion, political 

or other opinion, national or social origin, association with a 

national minority, property, birth or other status. 

 אנחנו,אנשיקמרון קמרון
...

אתנרתום
המשאבים

הטבעייםשלנוכדי
להבטיחאת

שלומםשלכל
אזרחללאהפליה

We, the people of 
Cameroon… 
Resolved to harness 
our natural 
resources in order to 
ensure the well-
being of every 
citizen without 
discrimination 

אתהגנתהמדינהתבטיח
המיעוטיםותשמורעל

זכויותיהםשלאוכלוסיות
 ילידיותבהתאםלחוק;

the State shall ensure the protection of minorities and shall 

preserve the rights of indigenous populations in accordance 

with the law; 

PREAM
BLE 

כתוצאהמכך,אנו צ'אד
העםהצ'די:

חוקהזומאשריםב
אתרצוננולחיות

יחדעםכיבוד
ההבדלים

האתניים,הדתיים,
האזוריים

והתרבותיים,
לבנותמדינתחוק
ואומהמאוחדת
אחתשנוסדהעל
חירויותהציבור

וזכויותהיסודשל
האדם,כבודושל

האדםוהאדם
פלורליזם,עלערכי

הסולידריות

Consequently, We 
the Chadian People: 
Affirm by this 
Constitution our 
desire to live 
together with respect 
for ethnic, religious, 
regional and cultural 
diversities, to build a 
State of law and one 
united Nation 
founded on public 
freedoms and the 
fundamental rights of 
Man, the dignity of 
the human person 
and political 
pluralism, on the 

המדינהמבטיחהלכלשוויון
בפניהחוקללאהבחנהבין
מוצא,גזע,מין,דת,דעה
פוליטיתאומעמדחברתי.

The State assures to all equality before the law without 

distinction of origin, of race, of sex, of religion, of political 

opinion or of social position. 

 

ARTICL
E 14 



 

והאחווה
האפריקאים;

African values of 
solidarity and 
fraternity; 

אין התייחסות  ניו זילנד

 מפורשת

כלאדםהשייךלמוצאאתני -
זכאילשמורעלתרבותו,דתו

 ושפתו

A person who belongs to an ethnic, religious, or linguistic 

minority in New Zealand shall not be denied the right, in 

community with other members of that minority, to enjoy 

the culture, to profess and practise the religion, or to use the 

language, of that minority. 

 

20. 
RIGHTS 

OF 
MINORI

TIES 

קרואטיהמבוססת קרואטיה
עלזכותו

ההיסטוריתשל
העםהקרואטי
הרפובליקהשל

קרואטיהמוקמת
בזאתכמדינת

הלאוםשלהאומה
ינתהקרואטיתומד
בניהמיעוטים
–הלאומייםשלה

תוךצירוףרשימת
המיעוטים)הכוללת

יהודים(

the Republic of 

Croatia is hereby 

established as the 

nation state of the 

Croatian nation and 

the state of the 

members of its 

national minorities: 

Serbs, Czechs, 

Slovaks, Italians, 

 Jews,garians, Hun

Germans, Austrians, 

Ukrainians, Rusyns, 

Bosniaks, 

Slovenians, 

Montenegrins, 

Macedonians, 

Russians, 

Bulgarians, Poles, 

Roma, Romanians, 

Turks, Vlachs, 

 הזכותלשוויון
למיעוטים

 זכותהמיעוטים
לבחוראתהנציגים

שלהם
 הזכותשלהמיעוטים

לעשותשימושבשפה
שלהם

Members of all national minorities shall have equal rights in 
the Republic of Croatia. 
Equality and protection of the rights of national minorities 
shall be regulated by the Constitutional Act which shall be 
adopted in the procedure provided for the organic law. 
Besides the general electoral right, the special right of the 
members of national minorities to elect their representatives 
into the Croatian Parliament may be provided by law. 
Members of all national minorities shall be guaranteed 
freedom to express their nationality, freedom to use their 
language and script, and cultural autonomy. 

ARTICL
E 15 



 

Albanians and 

others who are its 

citizens and who are 

guaranteed equality 

with citizens of 

Croatian nationality 

and the exercise of 

their national rights 

in compliance with 

the democratic 

norms of the United 

Nations and the 

countries of the free 

world. 

אנומעריכיםאת הונגריה
המסורותהדתיות
השונותשלארצנו.

אנומכריזיםכי
הלאומיםהחיים

אתנומהוויםחלק
מהקהילה
הפוליטית

ההונגריתומהווים
חלקיםמכונניםשל

דינה.המ

אנומתחייבים
לקדםולשמראת

המורשתשלנו,את
השפההייחודית

We recognize the role 
of Christianity in 
preserving nationhood. 
We value the various 
religious traditions of 
our country. 

We proclaim that the 
nationalities living 
with us form part of the 
Hungarian political 
community and are 
constituent parts of the 
State. 

We commit to 
promoting and 

לשוויוןהכרהבזכות
ובזכויותבסיסיותלכלללא

 אפליהעלבסיסלאומי.

Everyone shall be equal before the law. Every human being 

shall have legal capacity. 

Hungary shall guarantee the fundamental rights to everyone 

without discrimination and in particular without 

discrimination on grounds of race, colour, sex, disability, 

language, religion, political or other opinion, national or 

social origin, property, birth or any other status. 

 

 

ARTICL
E XV 



 

שלנו,אתהתרבות
ההונגרית,את
השפותואת
התרבויות
הלאומיות

המתגוררות
בהונגריה,יחדעם

כלהנכסים
המיוצריםעלידי

האדםוהקרן
הטבעיתשלאגן
הקרפטים.אנו

נושאיםבאחריות
עלצאצאינו;לכן

יאנונגןעלתנא
החייםשלהדורות
הבאיםתוךשימוש
מושכלבמשאבינו

החומריים,
האינטלקטואליים

והטבעיים.

safeguarding our 
heritage, our unique 
language, Hungarian 
culture, the languages 
and cultures of 
nationalities living in 
Hungary, along with 
all man-made and 
natural assets of the 
Carpathian Basin. We 
bear responsibility for 
our descendants; 
therefore we shall 
protect the living 
conditions of future 
generations by making 
prudent use of our 
material, intellectual 
and natural resources. 

 



 

 

 (PREAMBLE-אך שלא ב)שבהן מוזכרים המיעוטים במפורש מדינות  .2

ה אזכור את העובד מדינה
 שמדובר במדינת לאום

התייחסות באנגלית 
 -מופיעה ב -

PREAMBLE 

עיגון הזכות לשוויון 
 ומעמדים של המיעוטים

 מספר סעיף התייחסות באנגלית

 The Armenianהעםהארמני... ארמניה
People 

כלהאנשיםשוויםבפני
החוק.הפליהעל
רגע...מיעוטים

אתניים...אסורה

All people are equal before the law. 

Discrimination based on sex, race, color of the skin, ethnic 
or social origin, genetic 

circumstances, language, religion, viewpoints, political or 
other opinions, belonging 

to a national minority, property status, birth, disability, age 
or other conditions of 

personal or social character shall be prohibited. 

ARTICLE 
14.1 

אשרמגלםאת ... אסטוניה
הזכותהבלתיניתנת
לערעורשלהעםשל
אסטוניהלהגדרה

...עצמיתלאומית

which embodies 
the 
inextinguishable 
right of the 
people of 
Estonia to 
national self-
determination 

 זכותלממשל
 עצמי?!

 הזכותלעשות
שימושבשפותשל

מיעוטיםצריכהלהיות
 מוכרת.

National minorities have the right, in the interests of 

national culture, to establish self-governing agencies 

under conditions and pursuant to procedure provided by 

the National Minorities Cultural Autonomy Act. 

The use of foreign languages, including the languages of 

national minorities, in state agencies and in court and pre-

trial procedure shall be provided by law. 

 

ARTICLE 
50 

 We, the People ofאנחנוהעםהבלרוסי... בלרוס
the Republic of 
Belarus, (of 
Belarus) 

המדינהצריכהלהתייחס
בשוויןלקהילותאתניות.

The State shall regulate relations among social, ethnic and 
other communities on the basis of the principles of 
equality before the law and respect of their rights and 
interests 

Article 14 

הזכויותוהחירויותחייבת-איןהתייחסותמפורשת בלגיה
להינתןללאהפליה.לשם

Enjoyment of the rights and freedoms recognised for 
Belgians must be provided without discrimination. To this 

Article 10 



 

מבטיחיםאתכך,חוקים
זכויותיהםוחירויותיהם

שלמיעוטיםאידיאולוגיים
ופילוסופיים.

end, laws and federate laws guarantee among others the 
rights and freedoms of ideological and philosophical 
minorities. 

 We, the Bolivianאנחנוהעםהבוליביאני בוליביה

people, of plural 

composition

להבטיחאתרווחתם,
תפתחותם,בטחוןםה

ושמירהעלכבודםשל
יחידים,עמים,עמים

וקהילות,וכדילקדםכבוד
תרבותי,-הדדיודיאלוגבין

לשוני-תרבותיורב-בין

To guarantee the welfare, development, security and 
protection, and equal dignity of individuals, nations, 
peoples, and communities, and to promote mutual respect 
and intra-cultural, inter-cultural and plural language 
dialogue 

ARTICLE 
9 

אנחנוהנציגיםשלהעם ברזיל
הברזילאי

We the 

representatives 

of the Brazilian 

People 

כולםשוויםבפניהחוק,
ללאכלהבחנה,אשר
מבטיחיםלברזילאים

תגורריםולזריםהמ
במדינהאתהחסינותשל
הזכויותלחיים,לחירות,
...לשוויון,לביטחוןולרכוש

Everyone is equal before the law, with no distinction 
whatsoever, guaranteeing to Brazilians and foreigners 
residing in the Country the inviolability of the rights to 
life, liberty, equality, security and property, on the 
following terms 

ART 5 

 We, the peopleאנוהעםהבנגלדשי בנגלדש

of Bangladesh 

המדינהתפעללהגנה
ולפיתוחהתרבותוהמסורת

המקומיתהייחודיתשל
השבטים,הגזעיםהקלים,

הכיתותוהקהילות
האתניות.

The State shall take steps to protect and develop the 
unique local culture and tradition of the tribes, minor 
races, ethnic sects and communities. 

23A 

אנחנוהאזרחיםשל צ'כיה
הרפובליקהשלצ'כיה

We, the citizens 

of the Czech 

Republic in 

Bohemia, in 

Moravia, and in 

 יאעלהרובלהב
בחשבוןאת

האינטרסיםשל
 המיעוט

 כולםזכריםלזכויות
בסיסיותללאקשר
להיותםמיעוטאתני

Political decisions emerge from the will of the 
majority manifested in free voting. The decision-
making of the majority shall take into consideration 
the interests of minorities 
Everyone is guaranteed the enjoyment of her fundamental 

rights and basic freedoms without regard to gender, race, 

ARTICLE 
6 

 

ARTICLE 



 

Silesia color of skin, language, faith and religion, political or 

other conviction, national or social origin, membership in 

a national or ethnic minority, property, birth, or other 

status. 

 

3 

 WE, THEאנוהאנשיםשלהודו הודו

PEOPLE OF 

INDIA

הזכותלשפהותרבות.

הזכותלחינוך

1. Any section of the citizens residing in the territory of 

India or any part thereof having a distinct language, script 

or culture of its own shall have the right to conserve the 

same. 

All minorities, whether based on religion or language, 

shall have the right to establish and administer 

educational institutions of their choice. 

 

29. 
PROTECT

ION OF 
INTERES

TS OF 
MINORITI

ES 

כלהאזרחיםשוויםבפני - אין התייחסות איטליה
החוקבליהבחנהלפידת

אושפה.

הרפובליקהשומתעל
מיעוטיםבאמצעים

המתאימים

All citizens have equal social dignity and are equal before 

the law, without distinction of sex, race, language, 

religion, political opinion, personal and social conditions. 

The Republic safeguards linguistic minorities by means of 

appropriate measures. 

 

ART 3 

ART 6 

 We, the Polishאנוהאומההפולנית... פולין

Nation - all 

citizens of the 

Republic, 

 

פולניתתהיההשפה
ובליקההרשמיתשלהרפ

שלפולין.הוראהזולא
תפגעבזכויותהמיעוטים

הלאומייםהנובעות
מהסכמיםבינלאומיים.

בנוסף,הםזכאיםלפתח
אתתרבותםולשמורעל

דתם.

Polish shall be the official language in the Republic of 

Poland. This provision shall not infringe upon national 

minority rights resulting from ratified international 

agreements. 

The Republic of Poland shall ensure Polish citizens 
belonging to national or ethnic minorities the 
freedom to maintain and develop their own 
language, to maintain customs and traditions, and to 
develop their own culture 
National and ethnic minorities shall have the right to 

establish educational and cultural institutions, institutions 

designed to protect religious identity, as well as to 

participate in the resolution of matters connected with 

ARTICLE 
27 

ARTICLE 
35 

 



 

their cultural identity. 

 
אין התייחסות  רומניה

 מפורשת

המדינהמכירהומבטיחה -
לחבריהמיעוטים

הלאומייםאתהזכות
לשמר,לפתחולבטאאת

זהותםהאתנית,
התרבותית,הלשונית

והדתית.

The state recognizes and guarantees for members of the 

national minorities the right to preserve, develop, and 

express their ethnic, cultural, linguistic, and religious 

identity. 

The protective measures taken by the state to 
preserve, develop, and express the identity of the 
members of the national minorities shall be in 
accordance with the principles of equality and 
nondiscrimination in relation to the other Romanian 
citizens 

ARTICLE 
6. THE 

RIGHT TO 
IDENTIT

Y 

הזכותשלהאומה סלובניה
הסלובקיתלהגדרה

 עצמית



…and 
permanent right 
of the Slovene 
nation to self-
determination 
 

וריהשלה,המדינהבטריט
תגןעלזכויותהאדםועל
החירויותהבסיסיות.היא

תגןעלזכויותיהםשל
הקהילותהאיטלקיות
וההונגריותהלאומיות

 האוטוכתוניות.

In its own territory, the state shall protect human rights 

and fundamental freedoms. It shall protect and guarantee 

the rights of the autochthonous Italian and Hungarian 

national communities.  

 

ARTICLE 
5 





 

 מוזכרת הזכות לשוויון באופן כללישבהן מדינות דוגמות ל .3

אזכור את העובדה  מדינה
שמדובר במדינת 

 לאום

עיגון הזכות לשוויון  התייחסות באנגלית
 ומעמדים של המיעוטים

 מספר סעיף ליתהתייחסות באנג

 We the people ofאנחנוהעםהאפגני אפגניסטן
Afghanistan

   

 We, the people ofאנחנוהעםהאלבני אלבניה
Albania

אנשיםהשייכיםלמיעוטים
זכויותזכאייםללאומיים

חירויותבשוויוןמלאואדם
בפניהחוק.

Persons who belong to national minorities exercise the 
human rights and freedoms in full equality before the law. 

ARTICLE 
20 

העםהאלג'יריהוא אלג'יריה
חופשי

The Algerian 
people is a free 
people, decided to 
remain free 

המוסדותיבקשולהבטיח
אתשוויוןהזכויותוהחובות

שלכלהאזרחים

The institutions shall seek to ensure the equality of rights 
and duties of all citizens in suppressing the obstacles which 
obstruct the development of the human personality and 
impede the effective participation of all in the political, 
economic, social and cultural life. 

ARTICLE
37 

 The Andorran העםהאנגולי... אנגולה
People… 

החוקהמצהירהכיפעולתה
שלמדינתאנדורהמושפעת
מעקרונותשלכבודוקידום

חירות,שוויון,צדק,
סובלנות,הגנהעלזכויות

האדםוכבודהאדם.

The Constitution proclaims that the action of the Andorran 
State is inspired by the principles of respect and promotion 
of liberty, equality, justice, tolerance, defence of human 
rights and dignity of the person. 

ARTICLE 
1 

הואילואנשי אנטיגואה
אנטיגואה
וברבודה...

WHEREAS the 
People of Antigua 
and Barbuda 

והואילוכלאדםבאנטיגואה
בודהזכאילזכויותובר

ולחירויותהיסודללאהבדל
גזע,מקוםמוצא,דעותאו

קשריםפוליטיים,צבע,
אמונהאומין

Whereas every person in Antigua and Barbuda is entitled to 
the fundamental rights and freedoms of the individual, that 
is to say, the right, regardless of race, place of origin, 
political opinions or affiliations, colour, creed or sex, 

CHAPTER 
II 



 

אנחנוהנציגיםשל ארגנטינה
האומה

הארגנטינאית

We, the 
representatives of 
the people of the 
Argentine Nation

האומההארגנטיניתאינה
מתירהזכויותשלדםאו

זכויותאישיותלידה;איןבה
אותאריאצולה.כלתושביה

שוויםבפניהחוק

The Argentine Nation does not allow prerogatives of blood 
or birth; in it there are no personal privileges [to special 
legal rules or courts] or titles of nobility. All its inhabitants 
are equal before the law, and admissible for [public] 
employment without any other requisite than fitness. 
Equality is the basis of taxation and of public charges. 

ARTICLE 
16 

איןהתייחסות אוסטרליה
מפורשת

איןהתייחסותמפורשת-
למיעוטים

A subject of the Queen, resident in any State, shall not be 
subject in any other State to any disability or discrimination 
which would not be equally applicable to him if he were a 
subject of the Queen resident in such other State. 

117. 
General 

guarantee 
of equality 

איןהתייחסות אוסטריה
רשתמפו

Austria is a 
democratic 
republic. Its law 
emanates from the 
people.

איןהתייחסותמפורשת
למיעוטים

All nationals are equal before the law. Privileges based 
upon birth, sex, estate, class or religion are excluded.  

ART 1 

 The Azerbaijanהעםהאזרבייג'ני אזרבייג'ן
people

איןהתייחסותמפורשת
למיעוטים

 .All religions are equal before the law.

Everyone is equal before the law and the court. 

I I I. Everyone has equal rights and freedoms irrespective 
of race, nationality, religion, sex, origin, property status, 
social position, convictions, political party, trade union 
organization and social unity affiliation.

ARTICLE 
25. RIGHT 

TO 
EQUALIT

Y 

אנו,חבריהאספה בולגריה
הלאומית
השביעית,

בהנחייתרצוננו
להביעאתרצוןבני

העםהבולגרי

We, the Members 

of the Seventh 

ational Grand N

Assembly, guided 

by our desire to 

express the will of 

the people of 

כלהאזרחים*יהיושווים
בפניהחוק.לאיהיוזכויות

יתראוהגבלתזכויותמטעמי
גזע,מוצאלאומיאוחברתי,

זהותעצמיתאתנית,מין,
דת,חינוך,דעה,שיוך

פוליטי,מעמדאישיאו

All citizens* shall be equal before the law. There shall be 

no privileges or restriction of rights on the grounds of race, 

national or social origin, ethnic self-identity, sex, religion, 

education, opinion, political affiliation, personal or social 

status 

 

ARTICLE 
6 



 

Bulgaria יחברת

 Having becomeהעםשלבנין בנין

the People's 

Republic of Bénin 

המדינהתבטיחלכלהשוויון
בפניהחוקללאהבחנהבין
מוצא,גזע,מין,דת,דעה
פוליטיתאומעמדחברתי.

The State shall assure to everyone equality before the law 

without distinction of origin, of race, of sex, of religion, of 

political opinion or of social position. 

ARTICLE 
26 

אנוהאזרחיםשל גאורגיה 
גאורגיה

We, the citizens of 

Georgia 

כולםנולדיםחופשיים
ושוויםלפניהחוק,ללא

הבדלגזע,צבעעור,שפה,
מין,דת,דעותפוליטיותאו

לאומי,אתניאחרות,שיוך
וחברתי,מוצא,רכושאו

מעמדחברתי,מקוםמגורים.

Everyone is born free and is equal before the law 

regardless of race, colour of skin, language, sex, religion, 

political or other opinions, national, ethnic and social 

affiliation, origin, property or social status, place of 

residence. 

ARTICLE 
14 

איןהתייחסות קנדה
מפורשת

WHEREAS the 

Provinces of 

Canada, Nova 

Scotia, and New 

Brunswick have 

expressed their 

Desire to be 

federally united 

into One 

Dominion 

בפנישוויםבניהאדםכל
זכותלהגנהלהםחוקוישה

שווהושוויוןשווהשלהחוק
ללאהפליה,ובמיוחדללא
אפליהעלבסיסגזע,מוצא
לאומיאואתני,צבע,דת,

מין,גילאונפשאומוגבלות
פיזית.

Every individual is equal before and under the law and has 

the right to the equal protection and equal benefit of the 

law without discrimination and, in particular, without 

discrimination based on race, national or ethnic origin, 

colour, religion, sex, age or mental or physical disability. 

 

15. 

איןהתייחסות צ'ילה
ספציפיתלעם

בצ'ילה.ישאבל
התייחסות

בפתיחהלשוויון
באופןכללי

Persons are born 

free and equal in 

dignity and rights. 

 

 שוויוןבפניהחוקEquality before the law. In Chile there are no privilege 
persons or groups 

ARTICLE 
19 



 

אנוהעם קולומביה
הקולומביאני

The people of 

Colombia 

 התחייבותכללית
 לשוויון

 חובהלקדםאת
קבוצותהשוויוןשל

מופלות

All individuals are born free and equal before the law, 
shall receive equal protection and treatment from the 
authorities, and shall enjoy the same rights, 
freedoms, and opportunities without any 
discrimination on account of gender, race, national or 
family origin, language, religion, political opinion, or 
philosophy. 

The State shall promote the conditions so that 
equality may be real and effective and shall adopt 
measures in favor of groups that are discriminated 
against or marginalized. 

ARTICLE 
13 

 - אין התייחסותאיןהתייחסות  -איןהתייחסות דנמרק

מצריםהיא מצרים
המולדתהנצחית
שלהעםהמצרי

This is Egypt, an 

immortal homeland 

to Egyptians, and a 

message of peace 

and love to all 

peoples. 

 

המדינהמבטיחההזדמנות
שווהלכלהאזרחיםללא

אפליה

The state ensures equal opportunity for all citizens 
without discrimination 

ARTICLE 
9. EQUAL 
OPPORTU

NITY 

העםהגרמני, גרמניה
בהפעלתכוחו

המכונן,אימץחוק
יסודזה

the German 
people, in the 
exercise of their 
constituent 
power, have 
adopted this 
Basic Law 

ותמפורשתאיןהתייחס
למיעוטים

All persons shall be equal before the law. ARTICLE 
3 

איןהתייחסותמפורשתאיןהתייחסותאיןהתייחסות יוון
למיעוטים

All Greeks are equal before the law ARTICLE 
4 

כולםשוויםבפניהחוקאיןהתייחסותאיןהתייחסות איסלנד
וזכאיםלזכויותאדםללא

Everyone shall be equal before the law and enjoy human 

rights irrespective of sex, religion, opinion, national origin, 

ARTICLE 



 

 race, colour, property, birth or other status. 65 קשרל...מוצאלאומי

 We, the people ofאנוהעםהעיראקי עיראק

Iraq 

וויםבפניכלהעיראקיםש
 החוק

Iraqis are equal before the law without discrimination 

based on gender, race, ethnicity, nationality, origin, color, 

religion, sect, belief or opinion, or economic or social 

status. 

 

ARTICLE 
14 

 We, the אנוהעםהיפני יפן

Japanese people 

התייחסותמפורשתאין
 למיעוטים

All of the people are equal under the law and there shall be 

no discrimination in political, economic or social relations 

because of race, creed, sex, social status or family origin. 

 

ARTICLE 
24 

איןהתייחסות הולנד
מפורשת

לליתשלשוויוןלכלהגדרהכ -
בליהתייחסותמפורשת

למיעוטים

All persons in the Netherlands shall be treated equally in 

equal circumstances. Discrimination on the grounds of 

religion, belief, political opinion, race or sex or on any 

other grounds whatsoever shall not be permitted. 

 

ARTICLE 
1 

איןהתייחסות נורבגיה
מפורשת

הגדרהכלליתשלשוויוןלכל -
בליהתייחסותמפורשת

 למיעוטים

All are equals before the law. 

 

ARTICLE 
98 

דרום 
 אפריקה

אנוהעםשלדרום
אפריקה

We, the people of 

South Africa, 

 

הצהרהכלליתעלשוויון.
מקומותמופיעבהרבה

 בחוקה

The Republic of South Africa is one, sovereign, 

democratic state founded on the following values- 

1. a.Human dignity, the achievement of 
equality and the advancement of human 
rights and freedoms. 

 

7. RIGHTS 

 The Spanishהאומההספרדית ספרד

Nation 

באחריותהרשויות
הציבוריותלקדםתנאים

המבטיחיםכיחירותושוויון
שליחידיםושלקבוצות

שאליהן

It is the responsibility of the public authorities to promote 

conditions ensuring that freedom and equality of 

individuals and of the groups to which they belong are real 

and effective, to remove the obstacles preventing or 

hindering their full enjoyment, and to facilitate the 

participation of all citizens in political, economic, cultural 

SECTION 
9 

SECTION 
14 



 

and social life. 

Spaniards are equal before the law and may not in any way 

be discriminated against on account of birth, race, sex, 

religion, opinion or any other personal or social condition 

or circumstance. 

 

בעודאנואנשי שוויץ
ממלכתסווזילנד

...

Whereas We the 

People of the 

Kingdom of 

Swaziland  

כל-לשוויוןהגדרהכלליתש
בניהאדםשוויםלפניהחוק

ובמסגרתובכלתחומיהחיים
הפוליטיים,הכלכליים,
החברתייםוהתרבותיים
ובכלמובןאחרוייהנו

משמירהשווהעלהחוק

All persons are equal before and under the law in all 

spheres of political, economic, social and cultural life 

and in every other respect and shall enjoy equal 

protection of the law 

20. 
EQUALIT

Y 
BEFORE 

THE LAW 



 

איסורעלהפליההמבוססתעל - איןהתייחסות בריטניה
דתאושפה

The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this 

Convention shall be secured without discrimination on any 

ground such as sex, race, colour, language, religion, 

political or other opinion, national or social origin, 

association with a national minority, property, birth or 

other status. 

ARTICLE 
14. 

PROHIBITI
ON OF 

DISCRIMI
NATION 





 

 

 


