
ְ  ּׁשב ּות ח ֹוק ַה

 
ְ ּיה ּוִדים  ָ ּבֶהן ָהָיה ָאס ּור ַל ֶ ׁש ְ ּתק ּופ ֹות  ְ ׂשָרֵאל, ָהי ּו  לפֵני שָקָמה ְמִדיַנת ִי
ְ ׁשַנת תש"ח (1948)  ִ ּב ְ ּמִדיָנה  ֶ ׁשר ָקָמה ַה ַ ּכֲא ָ ּבָאֶרץ.  ֵ  ּׁשב  ַלֲעל ֹות  ּוְלִהְתַי
ִ ּתְהֶיה ְזכ ּות  ָ ּבע ֹוָלם  ְ ּלָכל ְיה ּוִדי  ֶ ׁש ְ ּמִדיָנה ְלַהְבִטיַח  ֵ ׁשי ַה ְ ּק ׁש ּו ָרא ִ ּב
ַ ּלת ָהַעְצָמא ּות ש"ְמִדיַנת  ִ ּבְמִג ַ ּתב  ְ ׂשָרֵאל. ָלֵכן ִנְכ ַלֲעל ֹות ִלְמִדיַנת ִי
ְ ּפת ּוָחה לֲעִליָיה ְיה ּוִדית  ּוְלִק ּב ּוץ ָגל ּוי ֹות". ְ ּתֵהא  ְ ׂשָרֵאל  ִי

ִ ּנְקָרא "ח ֹוק  ֶ ׁש ֹחק  ְ ּב ֹ ּזאת  ְ ּזכ ּות ַה ָ ׁשִנים ָקְבע ּו ֶאת ַה ָ ּמה  ַ ּכ ְלַאַחר 
ָ ּבע ֹוָלם,  ִ ּבְמק ֹומ ֹות  ׁש ֹוִנים  ִ ּיים  ֶ ׁשַח ְ ּיה ּוִדים  ַ ּל ֶ ׁש ְ ׁשב ּות". חוק ֶזה ק ֹוֵבַע  ה
ְ ׁשב ּות  ְ ׂשְרֵאִלים. ח ֹוק ה ְ ׂשָרֵאל ְוִלְהי ֹות ֶאְזָרִחים ִי ֵי ׁש ְזכ ּות ַלֲעל ֹות ְלִי
ְ ּכמ ֹו  ְ ׂשָרֵאל, ה ּוא  ְ ּבִי ֵ  ּׁשב  ְ ּמַבֵ ּק ׁש ְלִהְתַי ָ ּכל ְיה ּוִדי ַה ֶ ׁש ָ ּכְך, ִמ  ּׁש ּום  ִנְקָרא 

ָ ׁשב (ח ֹוֵזר) ְלמ ֹוַלְד ּת ֹו.  ָאָדם ה
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חוק השבות

 
לפני שקמה מדינת ישראל, היו תקופות שבהן היה אסור ליהודים 
לעלות ולהתיישב בארץ. כאשר קמה המדינה בשנת תש"ח (1948) 
ביקשו ראשי המדינה להבטיח שלכל יהודי בעולם תהיה זכות 
לעלות למדינת ישראל. לכן נכתב במגילת העצמאות ש"מדינת 
ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות".

לאחר כמה שנים קבעו את הזכות הזאת בחוק שנקרא "חוק 
השבות". חוק זה קובע שליהודים שחיים במקומות שונים בעולם, 
יש זכות לעלות לישראל ולהיות אזרחים ישראלים. חוק השבות 
נקרא כך, משום שכל יהודי המבקש להתיישב בישראל, הוא כמו 

אדם השב (חוזר) למולדתו. 

מתוך: צביה פיין, אביטל דרורי, לחיות יחד בישראל ד.
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השלם את החסר

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

monterפעללעלות

s'établirהתפעללהתיישב

קםפעללקום

נכתבנפעללהיכתב

fixerלקבוע

נקראנפעללהיקרא

revenirפעללשוב ל-

Vocabulaire

périodes ְ ּתק ּופ ֹות ְ ּתק ּוָפה, 

chefs de l'état ְ ּמִדיָנה ֵ ׁשי ַה ָרא

droit ְזכ ּות

rouleau de l'indépendance ִ ּגיַלת ָהַעְצָמא ּות ִמ

rassemblement des exilés ִקי ּב ּוץ ָ ּגל ּו ּי ֹות

loi du retour ְ  ּׁשב ּות ח ֹוק ַה

citoyens ֶאְזָרִחים

patrie מ ֹוֶלֶדת

שאלות

1. מה קבעו ראשי המדינה במגילת העצמאות ?

2. מה כתוב במגילת העצמאות ?

3. מי זכאי היום לעלות לישראל ?

4. מה היה אסור ליהודים לעשות לפני קום המדינה ?

5. איפה חיים כיום רוב יהודי העולם ?
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