
 מידע לימודי

ישראל



 גיאוגרפיה

I.כללי 

ישראל ממוקמת על חופו המזרחי של הים התיכון. משתרעת על שטח-

של כ 21,500 קמ"ר שמתוכו 98% הם שטח יבשתי, ורק 2% של מקווי

מים (כינרת וים המלח).5.6% משטח המדינה הוא שטח בנוי, 20%

קרקע חקלאית, 7.3% שטחי יער וחורש ו כ 64% שטחי בור, סלעים

ומדבריות. הטופוגרפיה בישראל מורכבת מרצועת חוף מישורית צרה

לאורך החוף, וחלקים מישוריים נוספים בבקעת הירדן, בערבה ובנגב.

ישראל מוקפת ב 857 ק"מ של גבול, מתוכם 194 ק"מ של קו החוף, 520בשאר חלקי הארץ, הררי ברובו

ק"מ של גבול ידידותי (עם מצריים וירדן), 170 ק"מ של גבול עוין בצפון

  (סוריה ולבנון), ועוד כ 400 ק"מ גבול שטרם נקבע

 (הגדה המערבית וחבל עזה)

המדינה מחולקת ל 6 מחוזות, ול 15 נפות. אלה כוללים את ירושלים

המזרחית ואת רמת הגולן, אך אינם כוללים את הגדה המערבית – יהודה

 ושומרון



 שאלה למחשבה:

האם ישראל שייכת גיאוגרפית ליבשת אירופה?



ישראל ממוקמת בצומת אקלימית. חלקה הדרומי הוא מדבר הנגב
והערבה, ההמשכי למדבר סיני והוא שחון ומדברי בהתאם. חלקה

 .הצפוני, והמערבי מאופיינים באקלים ים תיכוני
האקלים בישראל מתאפיין בקיץ שחון, וחורף קריר וגשום. טמפרטורות
יכולות לנוע בין 40 מעלות בדרום ל 30 מעלות בצפון – בחודשי שיא

החום (יולי אוגוסט), ולרדת לממוצע של 5 מעלות בצפון עד 15 מעלות
 בדרום בחודשי שיא הקור (ינואר פברואר

עונת הגשמים בישראל מתפרשת בין החודשים אוקטובר למאי. כמות
המשקעים הממוצעת השנתית נעה בין 670 מ"מ לשנה בצפון, ל 22

 .מ"מ בשנה באילת
 .בשנה האחרונה ירדו ברוב האזורים כ 90% מהממוצע השנתי

מי הגשמים המצומצמים לאירועי גשם חזקים על פני זמן קצר, נשטפים
בחלקם הגדול חזרה לים. המים שמחלחלים נשמרים בשני אקוויפרים

 .טבעיים במישור החוף ובאזור הררי

אקלים



 משרד הכלכלה והתעשייה
http://economy.gov.il/MadeInIsreal/Articles/Pages/ind 

1.aspx  

לממשלה בה  רבת  מעו שוק  כלכלת  היא  ישראל  כלכלת 
ת י תעשי לל  הכו מפותח,  פרטי  מגזר  לצד   , תי משמעו חלק 
הם ספים  ו נ ים  י מרכז יה  תעשי י  ר ז מג משגשגת.  טק  - י הי

ד בו עי מתכת,  ד  בו עי רות,  י תי , ית  נ טחו בי יה  התעשי
יה י ענ ישראל  מים.  הלו י ד  בו עי ו אי  רפו ר  מכשו קלים,  מי כי
מרי חו ו צרים  מו בוא  בי יה  תלו ן  לכ ו טבע  י  במשאב חסית  י

ן ו מז ו פחם  דלק,  , נפט  ן  ו כג גלם   
 OECD ה- של  מהממוצע  גבוהה  בישראל  רים  המחי רמת   

  בישראל  ותר  י לים  ו שז רקות  י ו רות  פי למעט   

כלכלה

   קישורים למידע נוסף:

http://international.commonwealthfund.org/countries/israel/


 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- אוכלוסיית מדינת ישראל
http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML? 

ID=629  

מהם נפש. 74%   8 ,628 ,600 של  יה  סי כלו או בישראל 
ם אחרי  4 ערבים, 5%.  20 .8% דים,  הו י .  

ן ו י הפר ר  עו שי  ,2% הוא  יה  סי כלו האו של  ל  דו י הג קצב 
תוחלת  .5 . 1 הוא  התמותה  ר  עו שי  ,3 . 1 1 הוא  הממוצע 

לנשים  84 .2 ו  לגברים   80 .7 ים  החי .  
- ן ו י ל מי  3 .2 לישראל  ו  על נה  המדי קום  מאז  רה:  י הג

עלו  2016 בשנת   . 1990 שנת  לאחר  מהם,  כ 42%  לים.  עו
ם לי עו  26 ,000 .  

קום מאז  ל  לחו המהגרים  ישראלים  לית:  שלי רה  י הג
מישראל רה  י ההג  ,2016 בשנת   .719 ,000 כ  נה,  המדי

ם ישראלי כ8000  על  עמדה  .  

דמוגרפיה

קישורים למידע נוסף:

http://international.commonwealthfund.org/countries/israel/


 אנגלית-   הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- אוכלוסיית מדינת ישראל
http://www.cbs.gov.il/reader/? 

MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=705 

החברה הישראלית מתחלקת לשתי קבוצות עיקריות: רוב יהודי
 .של 74.7%, ומיעוט ערבי של 20.8%

האוכלוסייה הערבית היא מוסלמית ברובה (85% הכוללים גם
בדואים ומיעוט קטן של צ'רקסיים), 7.5% של ערבים נוצרים,

 .ועוד 7.5% של דרוזים
החברה היהודית בישראל בנויה בחלקה הגדול, ממהגרים

שהגיעו לארץ החל מתחילת המאה העשרים. ההגירה
ההתחלתית הייתה בעיקר ממזרח אירופה. לאחר קום המדינה

היו מספר גלי הגירה ממדינות מוסלמיות שונות – בעיקר מרוקו,
תימן ועיראק. מאז שנות התשעים, הגרו לישראל קרוב למיליון

יוצאי ברה"מ לשעבר, שכעת מהווים את הקבוצה האתנית
הגדולה ביותר בקרב המהגרים. יחד עימם עלתה קבוצה קטנה

 .בהרבה של עולים מאתיופיה
רמת הדתיות של האוכלוסייה, משתנה בין היהודים לערבים.

בחברה המוסלמית, אחוז המגדירים עצמם כחילוניים הוא כ 21%
  .בלבד

בחברה היהודית – ניתן לחלק את החברה לקבוצות על פי שיוך
דתי משתנה. כ 44% מהיהודים מגדירים עצמם חילוניים, 24%

 .מסורתיים, 23% דתיים ו9% חרדים

דמוגרפיה

   קישורים למידע נוסף:

http://international.commonwealthfund.org/countries/israel/


 אנגלית-  חגים יהודיים
https://reformjudaism.org/jewish-holidays 

בישראל חגים רבים הנחלקים לחגים דתיים, חגים המציינים

מאורעות היסטוריים של עם ישראל, חגים חקלאיים, חגים

אזרחים הקשורים למדינה והקמתה ובכללם ימי זיכרון וימי חג

). החגים היהודיים /גיאוגרפי ייחודיים לעדות (מוצא אתני

. השנה העברית בישראל מצוינים על-פי לוח השנה העברי

נקבעת עפ"י שנת ירח. תחילת השנה העברית היא בחודש

תשרי שמקביל לחודש ספטמבר. בחגים הדתיים כמו ראש

השנה, יום כיפור, פסח, ושבועות חל שבתון כך שבתי עסק,

תחבורה ציבורית ומוסדות מדינה אינם פעילים . 

יום המנוחה בישראל הינו יום שבת אשר בו העסקים סגורים,

אין תחבורה ציבורית, אין לימודים במוסדות החינוך. יום

המנוחה מתחיל ביום שיש אחר-הצהריים ועד שבת בערב .  

נהוג בחגים ובשבתות להיפגש עם בני משפחה, בילוי בחוף

הים בעונת הקיץ או בפארקים ובטיולים. לכל חג אופייניים

מאכלים מיוחדים וארוחות גדולות ומשפחתיות הן חלק חשוב

 במסורת

  

לוח השנה העברי וחגים יהודיים

   קישורים למידע נוסף:

http://international.commonwealthfund.org/countries/israel/


 מה הם לדעתך היתרונות ומהם החסרונות של ביטוח בריאות ממלכתי
 

ולתפקוד  האוכלוסייה  לבריאות  אחראי  הבריאות  משרד 

המבטחים הסדרת  הבריאות (לרבות  מערכת  של  הכללי 

ומפעיל מחזיק  הןא  בנוסף,   . הבריאות) בתחום  והספקים 

כמחצית והילד,  האם  לבריאות  מרכזים  של  גדולה  רשת 

וכ המדינה,  של  הדחוף/אקוטי  בטיפול  המיטות  מכמות 

הפסיכיאטרי באישפוז  המיטות  מקיבולת   80%- 

, ממלכתי בריאות  ביטוח  חוק  בישראל  חוקק   1995 בשנת 

מספקת  , ן המימו לביטוח  בנוסף   . אוניברסלי י  כיסו המספק 

בתחומים ופועלת  הציבור  בריאות  לשירותי  ן  מימו הממשלה 

קידום סקר,  בדיקות  מדבקות,  מחלות  על  פיקוח  ן  כגו

אחרים. שירותים  מתן  וכן  הסביבה,  איכות  וחינוך,  בריאות 

ורמת הכספית  ברגולציה  פעיל  באופן  מעורבת  המדינה  

חלק הלוקחים  השונים  המרכזיים  הגורמים  של  האיכות 

חולים בתי  בריאות,  תוכניות  ן  תכנו כולל   , הבריאות  במערכת 

הבריאות בתחום  מקצוע  ואנשי   

מטפלים בישראל  הרופאים  כל  כמעט   : ני ראשו טיפול 

, מכבי כללית,  החולים:  קופות  מארבע  אחת  באמצעות  

ומאוחדת לאומית   

 II. בריאות

 מערכת הבריאות

שאלה למחשבה:

http://international.commonwealthfund.org/countries/israel/


  אנגלית - מערכת הבריאות בישראל
http://international.commonwealthfund.org/countries/isr 

ael/

של זמינות  ביממה.  שעות   24 היא  החולים  בתי  של  זמינות 
של העבודה  שעות  במהלך  הם  לקהילה  בריאות  שרותי 

ללוח  בהתאם  ואחה"צ  הבוקר  שעות  הציבורית,  המערכת 
בישראל העברי  השנה   

  דוד   הארגונים"מגן  את  הכוללים  בישראל  החירום  שירותי 
שעות  24 בשבוע  ימים  שבעה  פועלים  הצלה"  ו"אחוד  אדום" 

ביממה .
מימון שירותי בריאות

זמינות שירותי בריאות

מערכת הבריאות של ישראל מכסה באופן אוטומטי את כל
האזרחים ותושבי הקבע (מלבד חיילים, שמקבלים טיפול
רפואי ישירות מהצבא). הוא ממומן בעיקר באמצעות מס

בריאות מיוחד הקשור הכנסה בשילוב עם הכנסות הממשלה
הכללית, אשר בתורו ממומנים בעיקר באמצעות פרוגרסיבי

הכנסה הקשורים מקורות כגון מס הכנסה . 
המעסיקים נדרשים לרשום כל עובד זר (בין אם מתועד או לא
מתועד) בתוכניות ביטוח פרטיות, שמגוון ההטבות שלהן דומה

. ביטוח פרטי זמין גם, על בסיס לזה של הביטוח הלאומי
, עבור תיירים ואנשי עסקים. עם זאת, ישנם אנשים אופציונלי
החיים בישראל שאין להם ביטוח בריאות, כולל מהגרים לא

מתועדים שאינם עובדים. מספר שירותים זמינים לכל האנשים
ללא קשר למעמד המשפטי או המבוטח שלהם. אלה כוללים

טיפול חירום, שירותי מניעה לאם ולילד, וטיפול בשחפת, 
HIV/איידס וזיהומים אחרים המועברים במגע מיני

תשלומים ישירים לספקי השירות של ביטוח הבריאות הממלכתי

(רופאים, בתי חולים, בדיקות, רפואה משלימה ועוד) כוללים רק

דמי אגרה תקופתיים. את התשלום מקבל ספק השירות ישירות

  מקופת החולים המבטחת את המטופל

המדינה מעבירה תשלום לקופות החולים לפי מספר המבוטחים

הרשומים  אצלה

 קישורים למידע נוסף: 

http://international.commonwealthfund.org/countries/israel/


  אנגלית - מערכת הבריאות בישראל
https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_Israel

ומיוחד, ראשוני   , רפואי טיפול  כוללת  המחייבת  י  הכיסו חבילת 

בריאות שירותי  מסוימים,  מניעה  שירותי  מרשם,  תרופות 

למבוגרים, שיניים  טיפולי  ועוד.  לילדים  שיניים  טיפול  הנפש, 

כי אם  כלל,  בדרך  נכללים  אינם  ביתי  וטיפול  אופטומטריה 

, ביתי לטיפול  כלשהו  מימון  מספק  לאומי  לביטוח  המוסד 

גם כלולים   והוספיס  מוגבל  פליאטיבי  שירותי  בצורך.  י  התלו

הממלכתי הבריאות  ביטוח  ידי  על  המכוסים  בשירותי  כן 

מוסדות בריאות

תחומי הכיסוי של ביטוח הבריאות הממלכתי

בסוף שנת 2014 היו בישראל 85 בתי חולים: 44 בתי חולים

כלליים, 12 בתי חולים לבריאות הנפש, 29 בתי חולים מיוחדים

(מרכזים גריאטריים ושיקום) וכן 278 מתקני מגורים לטווח

ארוך. רק 11 מתוך בתי החולים הכלליים הם בבעלות

ממשלתית ומופעלים על ידי משרד הבריאות, 9 בבעלות

הכללית, והשאר פרטיים, כמו המרכז הרפואי הרצליה. רוב

בתי החולים הפרטיים בישראל שייכים לארגונים ללא מטרות

 .רווח או לצדקה

מרפאות ציבוריות ובתי מרקחת, יחד עם מתקנים רפואיים

אחרים, מופעלים על ידי ארבע קופות חולים, שכל אחת מהן

מפעילה רשת משלה. לכללית יש את הרשת הגדולה ביותר

של מתקנים רפואיים, עם כ -1,400 מרפאות ו 420 בתי

מרקחת. לאומית מפעילה 320 מרפאות ו -150 בתי מרקחת.

מכבי מפעילה 150 מרפאות, 43 בתי מרקחת ו -20 מרכזים

אבחוניים וטיפוליים. מאוחדת מפעילה 250 מרפאות ו- 40

בתי מרקחת. בנוסף, ישנן מאות מרפאות פרטיות ובתי

מרקחת, שחלקם בהסדר עם קופות חולים למתן שירותים

לחבריהם

 קישורים למידע נוסף: 

http://international.commonwealthfund.org/countries/israel/


  מאפיינים תעסוקתיים של האחיות בישראל
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/ND_occup_c 

haracter.pdf

תקנות בריאות העם צוות סיעודי במרפאות (התשמ"א)
-חולים (התשמ"ט) ותקנות בריאות העם עוסקים בסיעוד בבתי

 מפרטות מיהם המורשים לעסוק בסיעוד. הכרה במעמד
מקצועי של אחות נקבעת על-ידי משרד הבריאות על סמך
עמידה בכמה קריטריונים, המעודכנים מעת לעת ומשקפים

את כשירותו של אדם לעסוק במקצוע. בוגרי תוכניות לימודים
בישראל אשר עמדו בכל דרישות תוכנית הלימודים המחייבת

זכאים לגשת לבחינת רישום ממשלתית בסיעוד. עמידה
, אך לא יחיד, לרישום בהצלחה בבחינה זו היא תנאי הכרחי
בפנקס האחים והאחיות בישראל. בוגרי תוכניות לימודים

בחו"ל יהיו זכאים להירשם בפנקס האמור לאחר שעברו הליך
של הכרה מקצועית ועמדו בהצלחה בבחינת הרישום

הממשלתית
מאפיינים תעסוקתיים

מקצוע הסיעוד בישראל

מקובץ הנתונים של משרד הבריאות וקובץ ההכנסות, התקבלו

בסה"כ 42,858 אחיות עד גיל 64 , מהן %81 מועסקות בענף

הבריאות, %9 מועסקות בענפים אחרים ו- %10 אינן מועסקות

כלל. %89.5  מהעוסקים בסיעוד הן נשים וכ- %10.5 גברים.

אחיות מוסמכות מהוות %82.3 מכלל האחיות העובדות עד גיל

64 .רובן עוסקות בתחום בריאות ישיר (83.9%)  ו-%16 עוסקות

בענף בריאות לא ישיר (מחקר, מוסדות הכשרה בסיעוד,

אוניברסיטאות, תפקידי ניהול במטה). ל-  %43.8מהאחיות

המוסמכות יש השתלמות מוכרת (קורס על בסיסי). מכלל

אוכלוסיית האחים הגברים המועסקים עד גיל 64 ,האחים

מהאוכלוסייה הערבית מהווים %42 מתוך כלל האחים והאחיות

מהאוכלוסייה הערבית, %45 מועסקים במחוז צפון ו %23

במחוז חיפה

 קישורים למידע נוסף: 

http://international.commonwealthfund.org/countries/israel/


במרפאות (התשמ"א) סיעודי  צוות  העם  בריאות  תקנות 
-חולים בבתי בסיעוד  עוסקים  העם  בריאות  ותקנות 

הכרה בסיעוד.  לעסוק  המורשים  מיהם  מפרטות    (התשמ"ט) 
הבריאות משרד  על-ידי  נקבעת  אחות  של  מקצועי  במעמד 
לעת מעת  המעודכנים  ונים,  קריטרי בכמה  עמידה  סמך  על 
בוגרי במקצוע.  לעסוק  אדם  של  כשירותו  את  ומשקפים 

תוכנית דרישות  בכל  עמדו  אשר  בישראל  לימודים  תוכניות 
ממשלתית רישום  לבחינת  לגשת  זכאים  המחייבת  הלימודים 
אך  , הכרחי תנאי  היא  זו  בבחינה  בהצלחה  עמידה  בסיעוד. 
בוגרי בישראל.  והאחיות  האחים  בפנקס  לרישום  יחיד,  לא 

האמור בפנקס  להירשם  זכאים  ו  יהי "ל  בחו לימודים  תוכניות 
בהצלחה ועמדו  מקצועית  הכרה  של  הליך  שעברו  לאחר 

הממשלתית הרישום  בבחינת 

הריון ולידה

מעקב ההיריון ובדיקות סקר של העובר ממומנות באופן חלקי על ידי

ביטוח הבריאות הממלכתי וכוללות בדיקות גנטיות של ההורים, סקר

ביוכימי לרמת סיכון ללידת ילד עם הפרעה כרומוזומלית, סקירות

 .אולטרסאונד מורחבות ומעקב הריון שוטף של האם

שיעור הילודה בישראל עומד על 3.16 ילדים לאישה יהודייה, ו 3.29

ילדים לאישה מוסלמית. בקרב המיעוט הדרוזי והערבים הנוצרים

השיעור נמוך יותר (2-2.1 לאישה). הלידות בישראל מתבצעות ב 26

חדרי לידה בבתי חולים בכל הארץ, ורובן נעשות תחת טיפולה של

מיילדת מוסמכת שהיא גם אחות. נוכחות רופא בלידה אינה מחויבת

ונעשית לפי הצורך. לידה אינה חלק מסל הבריאות, ומימון הלידה

והאשפוז אחריה, הוא על ידי הביטוח הלאומי ולא ביטוח הבריאות. ב

2016, היו בישראל 185,970 לידות חי, שהם כ15,500 לידות לחודש.

29% מהלידות הן לידות ראשונת, ו 7.7% הן לידה שישית ומעלה. אחוז

הניתוחים הקיסריים מתוך סך הלידות היה ב 2016 עומד על 17.9%

והלידות המכשירניות 7.7%. לאחר הלידה זכאית כל יולדת למענק

כספי – 1750 ש"ח עבור ילד ראשון, 790 עבור הילד השני, ו 520 עבור

שאר הילדים הבאים. עבור תאומים, מענק הלידה עומד על 8600. כמו

כן זכאית כל יולדת לחופשת לידה בתשלום למשך 14 שבועות, בהתאם

 .למשכורתה לפני הלידה



הריון ולידה - נתונים דמוגרפיים



נתונים דמוגרפיים- הריון ולידה 

שאלה למחשבה:

ישראל ידועה כמדינה מעודדת ילודה. באיזה אופן מבטאת  המדינה 

את הגישה הזו



 חוזר מנכ"ל משרד הבריאות - טיפול ביתי ופליאטיבי
https://www.health.gov.il/hozer/mk30_2009.pdf

גידול בתחלואה ועלייה בצריכת השירותים מעלה את הצורך בפיתוח

שירותים בקהילה. מתן טיפול ביתי כחלופה לאשפוז בכלל ולבתי חולים

 .לטווח ארוך

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (1994) קובע כי קופות החולים חייבות

לספק למבוטחיהן סל שירותים המוגדר על פי סל הבריאות, כולל אלו

.הנמצאים בבית

טיפול ביתי בישראל

חולים עם מחלות כרוניות המאופיינות בשינויים תכופים במצבם

הרפואי (סוכרת, מחלות נוירולוגיות, אי ספיקת לב), חולים במצב

רפואי מורכב כגון מונשמים, קשישים שחיים לבד, עם או ללא

 ,מוגבלות קוגניטיבית

כל החולים הסובלים ממחלות מסכנות חיים מוגדרים כסופניים

(אונקולוגים או לא אונקולוגים). המשימות של האחות בטיפול

הביתי הן: חינוך ותמיכה לחולה ולמשפחה, ניהול סימפטומים,

.תיאום    ושמירה על המשכיות הטיפול

 קישורים למידע נוסף: 

טיפול ביתי בישראל מבוסס על עבודת צוות רב מקצועי. הצוות כולל

.רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, פיזיותרפיסטים ופראמדיקים

אילו יתרונות מספק הטיפול הביתי למטופל, למשפחה, למערכת

הבריאות? ומהם החסרונות

שאלה למחשבה:

http://international.commonwealthfund.org/countries/israel/


האחראי הבריאות,  משרד  בפיקוח  יטרלי  ני גוף  יש  בישראל 

המרכז  .1994 בשנת  הוקם  המרכז  איברים,  השתלת  על 

נרשמות שבו  בישראל  היחיד  הגוף  הוא  לאומיות  להשתלות 

כל י  לפנ להשתלה  איברים  מוקצים  ובאמצעותן  השתלות 

פעילות מת.  מתורם  או  חי  מתורם  אם  ן  בי בישראל,  השתלה 

איברים השתלת  בחוק  הוקמה  ארציות  להשתלות  המרכז 

2008)  

המת, מן  איברים  איתור  מימדים:  בארבע  פועל  המרכז 

חיים, מתורמים  לתרומות  תוכניות  והקצאה,  חולים  רישום 

המודעות להגברת  ופרסומים  לתורמים  י  צו פי כולל 

923 ,264 כיום  ישנם   . אדי כרטיס  על  וחתימה  הציבורית 

יה מהאוכלוסי כ-14%  איברים   כתורמי  רשומים  אזרחים 

הבוגרת .

תרומת איברים

קישורים למידע נוסף:

https://www.health.gov.il/Subjects/Organ_transplant/Israel_tran

splant_center_ADI/Pages/about.aspx 

משרד הבריאות- המרכז הלאומי להשתלות

שאלה למחשבה:

האם את/ה בעד חקיקה שתחייב תרומת איברים לאחר המוות 
אלא אם הנפטר התנגד לכך בחייו והצהיר על סירובו בטופס רשמי

נמק/י


