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אוכלוסיות בירידה
אוכלוסייה יהודית במדינות ערב

856,000 :1948
3,880 :2015

אוכלוסיות נוצריות במדינות 
ערב

20% :1909
3% :2015

אוכלוסייה נוצרית בגדה 
המערבית ובעזה

15% :1950
1% :2016

אוכלוסיות בעלייה
נוצרים בישראל

  34,000 :1949 
163,000 :2015

מוסלמים בישראל
 111,500 :1949 

2015: 1.4 מיליון 

אי סובלנות דתית בארצות ערב

 מדינה אחת בלבד 
 במזרח התיכון תומכת 

בחופש הדת
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מדינות הליגה 
הערבית

מדינות שאינן 
בליגה הערבית

אירן איננה מדינה ערבית, 
אבל המשטר שלה 

מעורב מאוד בפוליטיקה 
ובעימותים באזור.

כמדינה יהודית ודמוקרטית, ישראל מגנה על חופש הדת 
שלה עבור כולם ומכירה באופן רשמי ב- 15 דתות שונות.

מפה אזורית

אוכלוסיות בעלייה
נוצרים בישראל

  34,000 :1949 
163,000 :2015

מוסלמים בישראל
 111,500 :1949 

סובלנות דתית בישראל2015: 1.4 מיליון 



זכויות פוליטיות
פלורליזם וזכות ממשלה

ההשתתפות
מפלגות אופוזיציה 

כדבר חוקי
מוגבל מאודמוגבל מאודמצרים
מוגבל מאודמוגבל מאודאירן
מוגבל מאודמוגבל מאודירדן
מוגבלמוגבללבנון

 פלסטינים 
מוגבל מאודלא)עזה(

 פלסטינים 
מוגבלמוגבל מאוד)הגדה המערבית(

לאלאערב הסעודית
מוגבל מאודלאסודן

לאלאסוריה
כןכןישראל



*  ארגון Freedom House, שנוסד ב-1940, הוא מוסד א-פוליטי שלא 
למטרות רווח בעל בסיס רחב שמפקח ומעריך את ערכי הדמוקרטיה 
והחירות ברחבי העולם. הארגון מדרג מדינות על פי זכויות פוליטיות 

וחירויות אזרחיות בסולם. של 0-40 ו-0-60 בהתאמה. מספרים נמוכים 
יותר אומרים מעידים על פחות חירות ולהיפך.

עיין בדוחות המדינה של Freedom House ב- 
www.freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores

בחירות שוות ממשלה
והוגנות

דירוג 
 Freedom*

House בסולם 
של 40-0

7מוגבל מאודמצרים
7מוגבל מאודאירן
12מוגבל מאודירדן
14מוגבללבנון

3מוגבל מאודפלסטינים )עזה(
 פלסטינים 

4מוגבל)בגדה המערבית(

1לאערב הסעודית
2מוגבל מאודסודן

3-לאסוריה
33כןישראל

זכויות פוליטיות



זכויות להט״בים
הומוסקסואליות חוקיתממשלה

כן )אבל להט״בים מועמדים לדין על מצרים
התנהגות מגונה.( 

 לא )גברים הומוסקסואלים אירן
מוצאים להורג(

ירדן
כן )אבל יש דיווחים על רצת על רקע חילול 

כבוד המשפחה וגברים הומוסקסואלים 
המחפשים מקלט במדינות אחרות(

לאלבנון
לאפלסטינים )עזה(

פלסטינים )הגדה 
המערבית(

 כן )אבל אין הגנה מפני פשעים על 
רקע שנאה(

לא )גברים הומוסקסואלים מוצאים להורג(ערב הסעודית
לא )3 שנות מאסר(סוריה
כןישראל



זכויות להט״בים

*  רצח על רקע חילול המשפחה״ מתרחש כאשר 
גבר הורג בת משפחה שקיימה יחסי מין – או 

שעל פי השמועה קיימה יחסי מין – מחוץ 
לנישואין, או מתוך בחירה או מפני שנאנסה. 
במדינות מסויימות לא קיימים עונשים או רק 

עונשים קלים על רצח מסוג זה.

ממשלה
הגנה חוקית 

ללהט״בים מפני 
אפלייה ופשעי שנאה

ענישה על 
רצח על 

רקע חילול 
המשפחה*

לאלאמצרים
לאלאאירן
לאלאירדן
לאלאלבנון

לאלאפלסטינים )עזה(
 פלסטינים 

מינימלילא)בגדה המערבית(

לאלאערב הסעודית
מינימלילאסוריה
כןכןישראל



זכויות נשים

ממשלה
 אחוז הנשים שאינן 
 יודעות קרוא וכתוב 

)בגיל 15 ומעלה(

34%מצרים
19%אירן
2%ירדן
22%לוב

4%הרשות הפלסטינית
7%ערב הסעודית

26%סוריה
3%ישראל



זכויות נשים 

ממשלה
הגבלות נסיעה 
)נדרש אישור 

מאת בעל או קרוב 
משפחה זכר(

אחוז הנשים 
המהוות חלק 
מכח העבודה 
)הבנק העולמי(

22%כןמצרים
18%כןאירן
14%כןירדן
34%כן )בפועל(לוב

הרשות 
18%כן )בפועל(הפלסטינית

22%כןערב הסעודית
14%כןסוריה

לאישראל
 60%

)יותר מאשר 
בארה״ב 
ובריטניה(



זכויות אזרח
חופש הביטוי ממשלה

וההתארגנות
הליכי משפט 

הוגנים 
וגלויים

לאמוגבל מאודמצרים
לאלאאירן
מוגבלמינימליירדן
לאמוגבללבנון

פלסטינים 
לאלא)עזה(

 פלסטינים
לאמוגבל)הגדה המערבית(

לאלאערב הסעודית
לאלאסודן

לאלאסוריה
כןכןישראל



זכויות אזרח

חופש הדת מוגןממשלה
דירוג* 

 Freedom
House  בסולם 

של 60-0 
14לאמצרים
10לאאירן
25מוגבלירדן
30מוגבללבנון

פלסטינים 
8לא)עזה(

 פלסטינים
21מוגבל)הגדה המערבית(

6לאערב הסעודית
10לאסודן

3מוגבלסוריה
43כןישראל

*  ארגון Freedom House, שנוסד ב-1940, הוא מוסד 
א-פוליטי שלא למטרות רווח בעל בסיס רחב שמפקח 

ומעריך את ערכי הדמוקרטיה והחירות ברחבי העולם. 
הארגון מדרג מדינות על פי זכויות פוליטיות וחירויות 

אזרחיות בסולם. של 40-0 ו-60-0 בהתאמה. מספרים 
נמוכים יותר אומרים מעידים על פחות חירות ולהיפך.



חירות הרעיונות )חירות המחשבה(

ממשלה
תקשורת 
 חופשית 

)לא מצונזרת(
החופש לבקר 

את הדת
חירות 
אקדמית

לאלאלאמצרים
לאלאלאאירן
חלקילאלאירדן
חלקילאלאלבנון

פלסטינים 
לאלאלא)עזה(

פלסטינים 
)הגדה 

המערבית(
לאלא רלוונטילא

כןכןכןערב הסעודית



חופש הביטוי ממשלה
האמנותי

כניסה חופשית של 
אמנויות/ספרים/
תקשורת זרה 

חלקילאמצרים
לאלאאירן
חלקיחלקיירדן

הרשות 
לא רלוונטיחלקיהפלסטינית

לאלאערב הסעודית
לאלאסוריה
כןכןישראל

חירות הרעיונות



ישראל מייצגת צדק, נחישות 
ותקווה. זוהי אומה המורכבת מבני 

 המקום שהצליחו להתגבר על 
1,900 שנות דיכוי ולהשיג את חירותם 

בבית אבותיהם.



למרות העימותים והמגרעות הקיימות, 
ישראל היא המדינה הדמוקרטית 

היחידה במזרח התיכון שיש לה עבר 
מוכח כמדינה המגנה על זכויות אדם.



 
 בדקו את התכנים האחרים שלנו ב- 

www.standwithus.com
 
 

StandWithUs, תא דואר 341069
לוס אנג׳לס, קליפורניה 90034-1069

info@standwithus.com • 310.836.6140  
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 עזרו לנו לשלוח את הפרסום 
הזה לסטודנטים ולמנהיגים 

קהילתיים ברחבי העולם אוולין וד״ר 
שמואל
כץ

בחסות:


