ְ ִמיִ :י ְ ָר ֵאל
ידה :ה' באייר תש"ח
ַ ֲא ִרי ֵל ָ
ִמ ְס ָר  ָש ִביָ ִ :ה וחצי ִמ ְלי
ָ ָפה ִר ְש ִמיתִ :ע ְב ִריתֲ ,ע ָר ִבית
ָ$תת :רֹוב ַהת ָש ִבי ְיה& ִדי וְ ַה ְש'ר
קסי.
למי,נ ְצ ִרי$ְ ,ר&זִ י,צ' ְר ִ
מ& ְס ִ
ירהְ :יר& ָש ַל ִי
ִעיר ִָ ,
ַמ ְט ֵַ ,עֶ :ש ֶקל ָח ָדֹש

אני מדינה דמוקרטית ,בה כל האזרחי שווי .גברי ונשי ,יהודי
וערבי ,ותיקי ועולי חדשי – כול שווי זכויות וחובות.
"הכנסת" מחליטה על חוקי ובוחרת ממשלה .בכנסת  129חברי.
הממשלה מנהלת את המדינה .ראש הממשלה נבחר על ידי האזרחי.
"הכנסת" בוחרת ג את נשיא המדינה ,שתפקידו לייצג ולאחד את
הע.
צה"ל – צבא ההגנה לישראל ,מג על המדינה .מפקד הצבא הוא
הרמטכ"ל.

ורהֵ 5 ,ס ֶמל ַל ְמנ ָרה
ְמנֹ ָ
שהייתה ֵ ,בית ַה ִמ ְק ָ$ש
ָ
יכל.
ירה ֶאת ַה ֵה ָ
וְ ֵה ִא ָ
יצ ִבי
ידי ַה ְמנ ָרה ִנ ָ
לצ ֵ
ִ
סמ ִלי
ְ ֵני ֲע ְנ ֵפי ַזיִ ת ַה ְמ ְ
ֶש ַפע וְ ָלֹו.

" ַה ִת ְק ָווה" ִ ְ 5נ ְק ָרא ַה ִה ְמנ ַה ְל 6א ִ7י
הרִ 8א ְימ,רֶ .את
את ִח ֵ,רַ :נ ְפ ִלי ְ
יג ִיי
חג ִ
קסי ִ
ַה ִה ְמנ ָ ִרי ְִ ,ט ִ
& ְב ִ5ינ& ִסי ִר ְ ִמיִ י.

ייס ֵדי
חתמ& ְמ ְ
זֹו ַה ְע& ָדה שעליה ְ
ַה ְמ ִדי ָנה.
ְִ ",מ ִג ָלת ָה ָע ְצ ָמא&ת" ָ5ת&ב
ֵאיזֹו ְמ ִדי ָנה ִהיה ִי ְ ָר ֵאל.
ְַ ,מ ִג ָלה ָ5ת&ב :יִ ְ ָר ֵאל ִהיא
ַה ְמ ִדי ָנה ֶל ֹ5ל ָה ָע ַהיְ ה& ִדי.
רחי ַה ְמ ִדי ָנה
עֹוד ָ5ת&בְ :לכֹל אזְ ֵ
ְמ ִגיעת ְזכ&ית שות.
ְ 5ת ֵבי ַה ְמ ִג ָלה $אג& ְל ַה ְד ִגיש
ִ5י ְמ ִדי ַנת ִי ְ ָר ֵאל ִהיא ְמ ִדי ָנה
ֶל ָל.
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