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 מאפייני המדינה .1

 גיאוגרפיה ✓

קמ"ר שמתוכו  21,500ישראל ממוקמת על חופו המזרחי של הים התיכון. משתרעת על שטח של כ 

משטח המדינה הוא שטח  5.6%של מקווי מים )כינרת וים המלח(. 2%הם שטח יבשתי, ורק  98%

שטחי בור, סלעים ומדבריות.  64%שטחי יער וחורש ו כ  7.3%קרקע חקלאית,  20%בנוי, 

הטופוגרפיה בישראל מורכבת מרצועת חוף מישורית צרה לאורך החוף, וחלקים מישוריים נוספים 

 ובנגב. בשאר חלקי הארץ, הררי ברובו. בבקעת הירדן, בערבה
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 גבולות מדיניים ✓

ק"מ של גבול ידידותי )עם  520ק"מ של קו החוף,  194ק"מ של גבול, מתוכם  857ישראל מוקפת ב 

ק"מ גבול שטרם נקבע )הגדה  400ק"מ של גבול עוין בצפון )סוריה ולבנון(, ועוד כ  170מצריים וירדן(, 

 המערבית וחבל עזה(.

נפות. אלה כוללים את ירושלים המזרחים ואת רמת הגולן, אך  15מחוזות, ול  6המדינה מחולקת ל 

 יהודה ושומרון. –אינם כוללים את הגדה המערבית 
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 זמן ואזורי אקלים ✓

ישראל ממוקמת בצומת אקלימית. חלקה הדרומי הוא מדבר הנגב והערבה, ההמשכי למדבר סיני 

 תאם. חלקה הצפוני, והמערבי מאופיינים באקלים ים תיכוני.והוא שחון ומדברי בה

מעלות  40האקלים בישראל מתאפיין בקייץ שחון, וחורף קריר וגשום. טמפרטורות יכולות לנוע בין 

מעלות בצפון עד  5בחודשי שיא החום )יולי אוגוסט(, ולרדת לממוצע של  –מעלות בצפון  30בדרום ל 

 הקור )ינואר פברואר(.מעלות בדרום בחודשי שיא  15

עונת הגשמים בישראל מתפרשת בין החודשים אוקטובר למאי. כמות המשקעים הממוצעת השנתית 

 מ"מ בשנה באילת. 22מ"מ לשנה בצפון, ל  670נעה בין 

 מהממוצע השנתי. 90%בשנה האחרונה ירדו ברוב האיזורים כ 

נשטפים בחלקם הגדול חזרה לים.  מי הגשמים המצומצמים לאירועי גשם חזקים על פני זמן קצר,

 המים שמחלחלים נשמרים בשני אקוויפרים טבעיים במישור החוף ובאיזור הררי.
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 נתונים דמוגרפיים  ✓

קצב  אחרים. 4.5%ערבים,  20.8%מהם יהודים,  74%נפש.  8,628,600בישראל אוכלוסיה של 

. תוחלת 5.1, שיעור התמותה הוא 3.11הוא , שיעור הפריון הממוצע 2%הגידול של האוכלוסיה הוא 

 לנשים. 84.2לגברים ו  80.7החיים 

. בשנת 1990מהם, לאחר שנת  42%מיליון עולים. כ  3.2הגירה: מאז קום המדינה עלו לישראל 

 עולים. 26,000עלו  2016

, ההגירה 2016. בשנת 719,000הגירה שלילית: ישראלים המהגרים לחול מאז קום המדינה, כ 

 ישראלים. 8000ישראל עמדה על כמ

 

 

    ההיסטוריה של ישראל .2

שנה  30, לאחר תקופה של כ 1948ישראל הוכרה כמדינה על ידי עצרת האו"ם בשנת 

של שיבה הדרגתית של יהודים מאירופה לישראל, והתארגנות טרום הקמת המדינה, 

פה של שאפשרה למדינה החדשה להוביל את המאבק להגנה על גבולותיה, במתק

 .48ארצות ערב השכנות ב 
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מאז הקמתה הרשמית ועד היום הייתה ישראל מעורבת במספר מלחמות, שבמהלכן 

נכבשו שטחים שהגדילו את השטח של המדינה בצורה משמעותית, לעומת הגבולות 

שנקבעו בתכנית החלוקה המקורית של האו"ם. כיום מחזיקה ישראל בשטחים 

 טרם הוחלט. –ם כחלק מהמדינה או כישות עצמאית שנמצאים תחת שלטון צבאי וגורל

 

  ישראל  מדיניות  3.

 מצב פוליטי ✓

 4נבחרת בקלפי שנערך כל  –בית הנבחרים הישראלי  –ישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית. הכנסת 

שנים או כאשר מתפרקת הממשלה. הכנסת היא הרשות המחוקקת והזרוע המפקחת על הממשלה, 

שיפוטיים, לבחור את נשיא המדינה ואת מבקר המדינה. בכנסת -קידים מעיןוכן נתונים לה כמה תפ

הממשלה, מורכבת על ידי  –חברים, ומקום מושבה בירושלים. הרשות המבצעת  120מכהנים 

המפלגה שמקבלת את מירב הקולות בבחירות, ומצליחה ליצור קואליציה שמהווה רוב מבין חברי 

 ירושלים. –ם גם הם בבירת ישראל הרשמית הכנסת. משרדי הממשלה כולם, ממוקמי

, המפלגה השלטת בישראל, למעט מספר שנים קטן, היא מפלגת הליכוד, בקואליציות 77מאז שנת 

 שונות הכוללות מפלגות ימין, ומפלגות דתיות.

הזירה הפוליטית בישראל, מחולקת באופן מסורתי לשתי מפלגות עיקריות המייצגות את השמאל 

ין המתון, מפלגות חרדיות, מפלגות ערביות, ומפלגות קטנות יותר המייצגות את המתון ואת הימ

השמאל והימין הקיצוניים יותר. בשנים האחרונות, מפלגות השמאל מאבדות את כוחן והציבור כולו 

 נוטה לכיוון תפיסות ימניות ולאומניות יותר.

 

  כלכלת ישראל 4. 

בה לממשלה חלק משמעותי, לצד מגזר פרטי  מעורבת כלכלת שוק היא ישראל כלכלת

משגשגת. מגזרי תעשייה מרכזיים נוספים  טק-היי מפותח, הכולל תעשיית

מכשור  ,עיבוד כימיקלים ,מתכת עיבוד ,תיירות, ביטחונית התעשייה הם

ולכן תלויה ביבוא מוצרים  משאבי טבעישראל ענייה יחסית ב .יהלומים ועיבוד רפואי

 .מזוןופחם  ,דלק, נפט וחומרי גלם כגון

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94_%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%99-%D7%98%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C#%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%95%D7%A8_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%95%D7%A8_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99_%D7%98%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A4%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9C%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
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 מטבע ושער חליפין ✓

השקל החדש מסומן . שקל חדש )בראשי תיבות: ש"ח( הוא המטבע הרשמי של מדינת ישראל

 ILSהוא  ISO 4217פי תקן -שבא אחרי המספר. הסימון הרשמי של השקל על₪, באמצעות הסימן 

(Israeli Shekelאם כי במקרים רבים מסמני ,) ם אותו גם בראשי התיבות של שמו באנגלית- NIS 

(New Israeli Shekel.) המרה, לאחר שישראל -השקל החדש הוא מטבע בר 2008במאי  26-החל מ

 .צורפה באופן רשמי למערכת הסליקה הבינלאומית

 ( עבור שקל חדש:2018שערי חליפין עדכניים )מרץ 

- 1EUR  = 4.24 ILS    1$ =  3.44 ILS   

 

 

 שיעורי השכר במשק  ✓

השכר הממוצע בישראל מתייחס לשכר הממוצע ברוטו ומהווה את הסמן לפיו חושבו צורות תשלום 

 לחודש.₪  9,800 -, השכר החודשי הממוצע הוא כ 2018אחרות. בשנת 

 ביטוח לאומי ופנסיה ✓

בתשלום  על פי חוק, חייב הפטוריםלביטוח לאומי הוא חובה. כל תושב בישראל, למעט אלה  תשלום

דמי ביטוח לאומי. התשלום מחולק בין המעביד לבין העובד והממשלה מכסה חלק מתשלום המעביד. 

אנשים מובטלים מחויבים גם לשלם את האגרה. מבחינה זו, ביטוח לאומי הוא מס לנפש )מס ראש(. 

 כך מובטל משלם שכר גבוה יותר מאדם שעבד רק יום אחד במהלך החודש.

 של הטבות ביטוח לאומי:ישנם ארבעה סוגים 
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המוענקות לאדם, אשר מכל סיבה שהיא, מאבד את היכולת לתמוך בעצמו באופן  -הטבות לטווח ארוך 

עצמאי. הטבות לטווח ארוך אלה כוללות: תשלומי נכות, קצבאות ותלות תלויים. המוסד לביטוח לאומי 

 ת וחולים גריאטריים.מציע תוכניות לשיקום ואינטגרציה של אנשים עם מוגבלויות, אלמנו

מוענקות לאלה שאינם מסוגלים לעבוד זמנית. תשלומים אלה כוללים:  -הכנסות המחליפות תשלומים 

 דמי אבטלה, חופשת לידה ופגיעה בעבודה ועוד.

היא הטבה הניתנת על פי חוק הכנסה מינימלי מובטחת לאלו שאין להם הכנסה  -הבטחת הכנסה 

 שפחה יש רמת חיים מינימלית.קטנה או קטנה כדי להבטיח שלמ

 תשלום אוניברסלי לכל מי שיש לו ילדים. -תשלומי קצבת ילדים 

 שיעורי המחירים הממוצעים ✓

, 138-. לפי המדד, ישראל ממוקמת ב OECD -עלות המחיה בישראל גבוהה מהממוצע במדינות ה

ם יותר בישראל . המדד כולל מוצרים רבים שהם יקרי100הוא  OECD -בעוד שהממוצע במדינות ה

יכולה להיות מודגמת  המחייהמאשר במדינות המערב, למעט פירות וירקות זולים יותר בישראל. עלות 

 20%. בישראל, OECD -יורו במדינות ה 100בהתאם לכוח הקנייה המתואם, וכמה עולה שטר של 

נות היקרות יורו, מה שהופך את ישראל לאחת המדי 82מהסכום הזה נעלם, והשטר הירוק שווה רק 

 .OECD -ביותר ב
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 המיוצרים בישראל םוצרים אופייניימ ✓

ישראל פועלת תעשיית תרופות נרחבת, העוסקת בעיקר בייצור תרופות הגנריות, וגם בייצור תרופות ב

טבע שהיא החברה הגדולה בעולם בתחום התרופות הגנריות. תרופות מקור בולטות . מקור אחדות

עשיית האלקטרוניקה היא מרכיב בולט של התעשייה הישראלית, הכולל ת שלה הן קופקסון ואזילקט.

-חברות רב .פעילות בתחומי השבבים, רכיבי מחשוב, אלקטרוניקה צבאית, אלקטרוניקה רפואית ועוד

לאומיות רבות, ובהן אינטל ומוטורולה, הקימו בישראל מרכזי פיתוח וייצור, שתוצרתם מהווה חלק 

הקימו בישראל מרכזי  מיקרוסופטו  IBM לאומיות כמו-חברות רב ישראלי.נכבד מהייצוא התעשייתי ה

טק ישראליות -הומצאו מספר פיתוחים חשובים. חברות היימחקר ופיתוח שבהם 

של מאות  שווי שוקהמתחרות בשוק העולמי, הונפקו והגיעו ל ,סייברארקו צ'קפוינט ,אמדוקס כמו

לאומיות במאות -נמכרו לחברות רב Waze-ו  ICQ ובהן ,תוכנהמיליוני דולרים. חברות הזנק בתחום ה

 .מיליוני דולרים

ובפרט  ,מחשובחברות ישראליות )או בעלות זיקה הדוקה לישראל( פעילות בתחומים מרכזיים של ה

בתי תוכנה גדולים ועוד.  שתרמשחקי  ,מסחר אלגוריתמי,בעולם, ובהם הפצת תוכנה אינטרנטה

אלעד " ,"יעל תכנה" ,"טלדור" ,"נס טכנולוגיות" ,"מטריקס" הפועלים בשוק המקומי כוללים את

אחד התחומים החשובים בתעשייה בישראל הוא התעשיות הביטחוניות. בנוסף  .ועוד  "מערכות

 .רד דולרמיליא 7.5הגיע היצוא הביטחוני לשיא של  2012בשנת  ,צה"ללמכירות ל

בישראל קיימים מספר ענפי משאבי טבע אשר מיוצאים לרחבי העולם, בתחום התעשייה ניכר ביותר 

היצוא של מגנזיום ומינרלים מאזור ים המלח, המגנזיום משמש לכלל התעשייה בעולם ובתוכה 

תעשיית כלי הרכב, והמינרלים אשר קיימים בים המלח משמשים לתעשיית הקוסמטיקה והרפואה 

גן, מהווה את -תעשיית היהלומים הישראלית, המרוכזת באזור הבורסה ברמת. משל בוץ מינרלי()ל

 .מהיצוא הישראלי הכללי 28%-ענף היצוא הגדול ביותר של המדינה, ואחראי לכ

 

 תעשייה בישראל ✓

התעשייה בישראל כיום מגוונת במיוחד ומתפרשת על פני אופקים רבים. בין התעשיות החשובות 

ישראל ניתן למצוא את ענפי התעשייה הכימיים, תעשיית המזון והמשקאות, תעשיית ליטוש  ביותר של

היהלומים, תעשיות פרמבצטיות, אלקטרוניקה, תעשיות ביטחונית ואנרגיה וכמו כן גם תעשיות 

התעשייה הישראלית של היום היא תולדה של ההתמודדות הייחודית של התעשייה . ביטחוניות

פוליטים והישענות על משאבי טבע מועטים כעובדה כמעט מוגמרת, -קשיים גיאו הישראלית עם אותם

אך היא מביאה לידי ביטוי את עשרות השנים שחלפו מאז הקמת המדינה ואת ההתמקדות הישראלית 

  .במשאב האנושי הטכנולוגי שהוא סוג של גאווה לאומית של ממש עליה נשענת התעשייה הישראלית

https://he.wikipedia.org/wiki/IBM
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%27%D7%A7%D7%A4%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/ICQ
https://he.wikipedia.org/wiki/Waze
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8_%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7_%D7%A8%D7%A9%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A1_(%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A1_%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D_(1986)
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%99%D7%A2%D7%9C_%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%93_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%93_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
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סורתית הייתה תעשייה של ענפי תעשיה המגודרים כ"כבדים", מתכות, התעשייה הישראלית המ

מחצבים, מספנות וכו' אך עם השנים עברה טרנספורמציה של ממש לכיוון ענפים חדשניים יותר תוך 

  .כדי שהיא משמרת גם את מעמדן של חלק גדול מן התעשיות המסורתיות הישנות

לכושר ההסתגלות של התעשייה הישראלית  היא אחת הדוגמאות תעשיית ההיי טק הישראלית 

ולהישענות שלה על המשאב האנושי הטבעי הגדול ביותר של מדינת ישראל: בוגרי מכללות ומכונים 

טכנולגיים. תעשיה זו היא רק דוגמא אחת מני רבות לכושר ההמצאה של התעשייה הישראלית 

 . עשירה בהון אנושי למציאות הכלכלית המורכבת של מדינה צעירה חסרת משאבי טבע אך

ארגון המדינות המתועשות המחויבות לפיתוח  OECD -מדינת ישראל התקבלה לארגון מדינות ה

התעשייה שמירה על ערכי הדמוקרטיה ועל ערכי איכות חיים. 

Isreal/Articles/Pages/ind1.aspxhttp://economy.gov.il/MadeIn 

 

 

 

 

 

  

 

http://economy.gov.il/MadeInIsreal/Articles/Pages/ind1.aspx
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 בישראל דתות, קבוצות אתניות ומיעוטים 5. 

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

 .20.8%ערבי של 

הכוללים גם בדואים ומיעוט קטן של  85%האוכלוסיה הערבית היא מוסלמית ברובה )

 של דרוזים. 7.5%של ערבים נוצרים, ועוד  7.5%צ'רקסים(, 

החברה היהודית בישראל בנויה בחלקה הגדול, ממהגרים שהגיעו לארץ החל מתחילת 

המאה העשרים. ההגירה ההתחלתית הייתה בעיקר ממזרח אירופה. לאחר קום 

בעיקר מרוקו, תימן ועיראק.  –המדינה היו מספר גלי הגירה ממדינות מוסלמיות שונות 

ות התשעים, הגרו מאז שנ

לישראל קרוב למליון 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 האוכלוסיה, 

משתנה בין היהודים לערבים. 

בחברה המוסלמית, אחוז 

הוא המגדירים עצמם כחילוניים 

 בלבד.  21%כ 

ניתן לחלק  –בחברה היהודית 

את החברה לקבוצות על פי שיוך 

מהיהודים  44%דתי משתנה. כ 

 .חרדים 9%דתיים ו 23%מסורתיים,  24%מגדירים עצמם חילוניים, 
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 חגים ומסורות בישראל 6. 

ות בישראל יש חגים רבים המתחלקים לחגים דתיים, חגים שחוגגים את המאורע

ההיסטוריים של העם היהודי, חגים חקלאיים וחגים אזרחיים הקשורים להקמת המדינה 

וכוללים ימי זיכרון וחגיגות יום אתניות מיוחדות. החגים היהודיים נחגגים על פי הלוח 

(. ראשית ראש השנה הוא בתשרי, המקבילה lunisolarהיהודי שהוא לוח שנה ירחי )

כמו ראש השנה, יום כיפור, פסח וחג השבועות מוצהר לחודש ספטמבר. בחגים הדתיים 

 חג ציבורי, כך שהמוסדות הלאומיים והמוסדות הלאומיים סגורים ואין תחבורה ציבורית.

עסקים ובתי ספר סגורים, ואין תחבורה ציבורית. יום  -יום המנוחה בישראל הוא בשבת 

ום מסורתי להיפגש זה הי -המנוחה מתחיל ביום שישי בערב ומסתיים במוצאי שבת 

עם בני משפחה, ליהנות מחופים ופארקים בקיץ וללכת לטיולים קצרים. כל חג הוא חגג 

עם מנות טיפוסיות לחג הזה ואת ההתכנסות המשפחתית הגדולה הם חלק חשוב של 

 המסורת.

 

 ראש השנה

יומיות -וםחודש אלול שקדם לראש השנה נחשב זמן חביב בתשובה. מסיבה זו מתווספות לתפילות הי

גם תפילות הסליחות נוספות, למעט בשבת. יהודי ספרד מוסיפים תפילות אלה בכל יום במהלך חודש 

אלול. יהודים אשכנזים מדקלמים אותם מיום ראשון האחרון )או מוצאי שבת( לפני ראש השנה, 

 .המאפשר לפחות ארבעה ימי קריאה
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 קידושראש השנה: שופר, תפוחים ודבש, רימונים, יין לסמלי 

על פי המסורת שבעל פה, ראש השנה )"ראש השנה"( הוא יום הזיכרון או הזיכרון )יום הזכרון, יום 

הזיכרון( ויום הדין )יום הדין, יום הדין(. אלוהים מופיע בתפקיד המלך, לזכור ולשפוט כל אדם בנפרד 

 .על פי מעשיו, וכן ביצוע צו עבור כל אדם לשנה הבאה

 יום הכיפורים

 עטוף בטלית תוקע בשופרגבר 

יום כיפור הוא היום הקדוש ביותר של השנה ליהודים. הנושא המרכזי שלה הוא כפרה ופיוס. זה נעשה 

על כל המבוגרים בריאים.  -כולל התנזרות מכל מזון ומשקה )כולל מים(  -באמצעות תפילה צום מלא 

 -ק האיסורים האחרים ביום כיפור רחצה, לבוש של בושם או בושם, לבוש נעלי עור, יחסי מין הם חל

כל אלה נועדו להבטיח את תשומת הלב של אחד הוא התמקד לחלוטין לחלוטין את החיפוש אחר 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Shofar-Sabbath-Horn-Yemenite-Jew.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Symbols_of_Rosh_Hashana.jpg
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כפרה עם אלוהים. יום כיפור הוא גם ייחודי בין החגים כבעלי עבודה הקשורות הגבלות זהות לאלה 

יעת השקיעה להיות תחילת בתשרי בשק 10-של שבת. האיסורים המהירים והאחרונים מתחילים ב 

 .היום במסורת היהודית

 .יום כיפור מגיע לקץ עם מכה של השופר, אשר מסמן את המסקנה של הצום

זה מסורתי עבור יהודים חילונים, בעיקר ילדים לנסוע על אופניים רוכב ארוך על הכביש הריק בישראל 

 .ביום כיפור

 חג סוכות

 סוכות מחומרים שונים

 

 

בן שבעה ימים, הידוע גם בשם חג הדוכנים, חג הסוכות, או סתם המשכן. זהו אחד  חגסוכות הוא 

המוזכרים בתנ"ך. סוכות מציינות את השנים שבהן היהודים בילו במדבר בדרכם  הרגליםמשלושת 

לארץ המובטחת וחוגגים את הדרך שבה אלוהים הגן עליהם בתנאים מדבריים קשים. המילה סוכות 

ה העברית סוכה, כלומר דוכן. יהודים מצווים "לשכון" בדוכנים במהלך החג. זה היא הרבים של המיל

 .בדרך כלל אומר לקחת ארוחות, אבל כמה לישון בסוכה גם, במיוחד בישראל

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sukkots_with_wall_from_wood.JPG
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 חג חנוכה

סיפור חנוכה נשמר בספרי המכבים הראשונים והשניים. ספרים אלה אינם חלק מהתנ"ך, אלא ספרים 

חד אספקת שמן זית באורח פלא נמשך שמונה ימים מתואר לראשונה אפוקריפיים. נס של יום א

 .שנה לאחר האירועים המתוארים בספרי המכבים 600שנכתב על תלמוד ב

 לשמור עלהחנוכה מסמלת את התבוסה של כוחות האימפריה הסלווקית שניסתה למנוע מעם ישראל 

ימי החג בית המקדש בירושלים. כוחות עצומים, וחידשו את  הביסוהיהדות. יהודה המכבי ואחיו 

אחד בלילה הראשון, שניים על השני, וכן  - נרותעל ידי הדלקת  המאופייניםשמונה ימים  שאורכים

 .שמשבאמצעות נר מיוחד שנקרא  -הלאה 

 :בחנוכה הםשלושה מנהגים נפוצים 

פך נצחת נס , להעם ריבהתפוחי אדמה או סופגניות  לביבותהמכילים שמן, כגון  מאכלים אכילת  •

 השמן.

המסמל את הסוואת היהודים ללימודי תורה בלתי חוקיים כמפגשי הימורים  בסביבוניםמשחק   •

 . בתקופה שמובילה למרד המכבים

. עם זאת, המנהג של מתן מתנות הוא "חנוכה"דמי לילדים, ובמיוחד מטבעות, נקרא  כסףמתן   •

הרווחת סביב חגיגות  למנהגי החלפת מתנות רקשווהוא  צפון אמריקהב מאוחר ומקורוהרבה יותר 

 .חג המולד בצפון אמריקה
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 ט"ו בשבט

זה ידוע גם בשם חג האילנות או חג השנה החדשה לעצים.  הוא חג לחודש שבט( 15) ט"ו בשבט

על פי המשנה, הוא מסמן את היום שממנו נספרים מעשר פירות מדי שנה. . ראש השנה לאילנות

איסור המקראי על אכילת שלוש השנים הראשונות של הפרי )אורלה( החל מתאריך זה נמנו ה

 .והדרישה להביא את השנה הרביעית )נטע רואי( לבית המקדש בירושלים

בין המאכלים המסורתיים בחג הם פירות טריים ופירות עצים ביום זה. יוצאים לנטוע באופן מסורתי, 

  יבשים.

 

חדשים בט"ו בשבטאכילת פירות יבשים ונטיעת עצים  ימנהג  

 

 חג פורים

 :פורים מנציח את האירועים שהתרחשו במגילת אסתר. החגיגות העיקריות כוללות •

פעם  -פעמיים במהלך פורים  קוראים את מגילת אסתרבאופן מסורתי,  - קריאת המגילה •

בכל אזכור של שמו של המן  רעש וקריאות בוזבערב ושוב בבוקר. אשכנזים נוהגים לעשות קולות 

 .מהלך הקריאהב

 .מתן משלוח מנות, מתנות מזון ומשקה לחברים ולשכנים •

 .מתן מתנות לאביונים, מתנות לעניים ולנזקקים •
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. הארוחה הזאת מלווה באופן מסורתי בצריכת אלכוהול, היא ארוחה חגיגיתסעודת פורים  •

תיים אפילו לעתים קרובות כבדה, אם כי חכמים יהודיים הזהירו את הצורך לדבוק בכל החוקים הד

 .במצב של שכרות

כמה מנהגים התפתחו מן ההנצחה העיקרית. מנהג נפוץ אחד להוציא לפועל את סיפור  •

אינו מוגבל  spiel הפורים. את פורים שפיל, או פורים לשחק, יש את מקורותיה, אם כי את הפורים

של מחזות פורים, לנושא. ללבוש תלבושות ומסיכות הוא גם נפוץ מאוד. אלה עשויים להיות תוצאה 

אבל יש כמה תיאוריות לגבי המקור של המנהג, בעיקר קשור בדרך כלשהי לטבע "מוסתר" של הנסים 

 .של פורים

. בישראל יש מצעדים חגיגיים, נוהגהפכו גם שקרנבלים מסוגים שונים  נערכים פוריםב •

 .ערים גדולותשל  יםהראשי ותיידע', ברחובאדלעהידועים בשם '

                אזני המן

 משחק בסביבון          
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 חג פסח

 

 צלחת סדר, הגדה של פסח ומצות

רגלים( המוזכרים ה שלושתלרגל ) מועדי העלייההידוע גם בשם "חג המצות", הוא אחד משלושת  פסח

)חמץ הוא בצק  חמץ בחג פסח לא אוכליםממצרים.  העברייםבתנ"ך. פסח מנציח את שחרור העבדים 

בשבוע של  בבעלותו של יהודי חמץ אוסר שיהיה, ואפילו ו שמרים ולכן תפח לאחר זמן מה(שהוספו ל

. יהודים לתפוחפסח, לציון העובדה שישראל עזבו את מצרים כל כך מהר, שללחם לא היה מספיק זמן 

 .את כל החמץ מבתיהם ומשרדיהם לקראת חג הפסח ומוציאיםשומרי מצוות מרחיקים לכת 

מחמץ, הטקס העיקרי הייחודי לחג זה הוא הסדר. הסדר, כלומר "סדר", הוא ארוחה יחד עם הימנעות 

ישראל גם בלילה השני. ארוחה זו גבולות בלילה הראשון של פסח, ומחוץ ל שנערכת קבועה טקסית

כמו  -מצות, מרור )עשבי תיבול מרים( וארבע כוסות יין  -הטקסיים הייחודיים שלה  במאכליםידועה 

 אחד. ההשתתפות בליל הסדר היא "ההגדה"תפילה שלה, ספר ההדרכה / לימוד, גם את ספר ה

 .או פחות דתיים חילונייםביותר, אפילו בקרב יהודים פחות המקובלים מהטקסים היהודיים 

של היום האחרון של פסח )מחוץ  היוםפסח נמשך שבעה ימים בישראל ושמונה ימים מחוץ לישראל. 

ים סוף; על פי מסורת זו התרחשה ביום השביעי של  קריעתמנציח את  לישראל, ביומיים האחרונים(

 .פסח
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 ל"ג בעומר

  

 מדורות ל"ג בעומר

, המסורת האשכנזיתבעברית(. לפי  33בספירת העומר )ל"ג הוא המספר  33-הוא היום ה  ל"ג בעומר

 לסייםא הספרדית הי שהמסורתבל"ג בעומר, בעוד  מסתייםבתקופת הספירה  ששוררהאבל למחצה 

 ג בעומר. "בסוף ל את האבל

בישראל, ל"ג בעומר מזוהה עם מרד בר כוכבא נגד האימפריה הרומית. במחשבה הציונית, המגיפה 

המייצג  33-תלמידיו של רבי עקיבא מוסברת כהתייחסות סמויה למרד; היום ה  24,000שהרסה את 

 הקשת והחץ פורשומסורתיות וחץ את סוף המגיפה מוסבר ביום ניצחונו של בר כוכבא. המדורות ה

ימים אחרי הכרזת  13, 1948מחדש כחגיגות של ניצחון צבאי. כך, למשל, הוצא צו בצבא ל"ג בעומר 

 .העצמאות

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lag_BaOmer_bonfire.jpg
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 חג שבועות

 

מאכלי שבועות מסורתיים –בלינצ'ס גבינה ומבחר גבינות   

בתורה.  המוזכרים ם()שלושת הרגלי לרגל המועדים בהם עוליםחג השבועות, הוא אחד משלושת 

 הואבניגוד לחגים מקראיים אחרים, תאריך חג השבועות אינו קבוע במפורש בתורה. במקום זאת, 

והיום האחרון בספירת העומר. בעידן הנוכחי של לוח השנה היהודי  49-יום שלאחר ה מחושב לפי ה

הו חג של יום אחד; סיון. בישראל וביהדות הרפורמית, זב 6 -תאריך חג השבועות כ נקבעהקבוע, 

סיון. כמו כן נהוג לאכול מאכלי חלב בחג  7, זהו חג של יומיים המתמשך עד יםאחר מותבמקו

 ת גבינהוועוג ,השבועות, שכן המסורת היהודית משווה את דברי התורה למתיקות החלב והדבש

 .ם בחגהם בין המאכלים הפופולריי ובלינצ'ס גבינה

 תשעה באב

 

יושבים על רצפת בית הכנסת ובסמוך לכותל מתפללים בתשעה באב  

גדול של יום אבל. מסורת מדרשית קובעת כי הדוח השלילי של המרגלים על  צוםתשעה באב הוא יום 

ארץ ישראל נמסר בתשעה באב. כתוצאה מכך, היום הפך מבשר טובות לאירועים שליליים בהיסטוריה 

ור על ידי שלמה המלך, ובית המקדש השני היהודית. בעיקר, גם בית המקדש הראשון, שנבנה במק

של התקופה הרומית נהרס בתשעה באב. אסונות אחרים בהיסטוריה היהודית נאמרו בתשעה באב, 
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( ואת הגירוש 1290כולל הצו של המלך אדוארד הראשון, שחייב את היהודים לעזוב את אנגליה )

 .1492היהודי מספרד בשנת 

עד רדת הלילה. כמו ביום ומן השקיעה  המתחיל של צוםשעות  25 אילותשעה באב הוא צום גדול. 

נעלי עור.  לבוש הכולל מיןהכיפורים, לא רק אכילה ושתייה אסורים, אלא גם רחצה, משחה, יחסי 

. בערב נקרא ספר איכה בבית אינה רצויההעבודה אינה אסורה, כמו בחגים התנ"כיים, אבל היא 

ירי אלגי. מערבים עד לצהריים מתפללים טקסי האבל הדומים קינות ארוכות, ש שריםהכנסת, ובבוקר 

לאלה של השבעה, כולל ישיבה על שרפרפים נמוכים או על הרצפה; אחרי הצהריים הגבלות אלה 

 .מעט, בהתאם למסורת שיוולד המשיח מוקלות

 

 ימי חג של מדינת ישראל וימי זיכרון

יום כיפור, פסח, שבועות, סוכות ופורים( נצפים ככלל, החגים היהודיים המקודשים )שבת, ראש השנה, 

כחגים ציבוריים בישראל. חנוכה הוא חג בית ספר, אבל העסקים נשארים פתוחים. ב תשעה באב, 

מסעדות ומקומות בילוי סגורים. חגים יהודיים אחרים הנזכרים לעיל נלמדים בדרכים שונות ובדרגות 

 .שונות

ובין לאחר מלחמת ששת הימים, הקימה הכנסת, בדרך כלל  1948-בין הקמתה של מדינת ישראל ב 

 :בהתייעצות עם הרבנות הראשית לישראל, ארבעה ימי חגים או ימי זיכרון

 יום זיכרון לנספים בשואה – יום השואה  •

 יום זיכרון לחללי מלחמות ישראל – יום הזיכרון   •

 יום העצמאות של מדינת ישראל – יום העצמאות   •

 :ימה הכנסת שני חגים נוספיםלאחרונה הק

 יום עלייה   •

 יום להנצחת גירוש היהודים מארצות ערב ומאיראן  •

קבוצות אתניות שונות המרכיבות את יהדות מדינת של  חגיםממשלת ישראל מכירה גם במספר 

 ישראל.
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 יום השואה

 

 התנועה נעצרת בזמן הצפירה                                   נר זיכרון

ומשקף " יום הזיכרון לשואה ולגבורה"יום השואה הוא יום זיכרון לקורבנות השואה. שמו המלא הוא 

שמתו בהתנגדות פעילה לנאצים לצד אלה שמתו כקורבנות פסיביים.  בלוחמיםאת הרצון להכיר 

ניסן, נבחר כי הוא מנציח את מרד גטו ורשה, הידוע ביותר בהתקוממויות היהודיות  27התאריך, 

 .מזוינותה

מקומות בילוי ציבוריים סגורים בכל רחבי הארץ ההנצחה הציבורית של יום השואה כוללת בדרך כלל 

מציינים תהילים, תפילות זיכרון וקדיש, והדלקת נרות זיכרון. בישראל,  תפילתאלמנטים דתיים כגון 

לציון  וצפירה ך, בקיבוץ לוחמי הגטאות במוסדות החינוטקס ההנצחה הממלכתי ביד ושםב היון את

 .10:00שתי דקות של שתיקה בשעה 
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 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

 טקסי זיכרון לזכר חללי צה"ל

 יום זיכרוןיום הזיכרון הוא יום זיכרון של חללי מלחמות ישראל. בשנים הראשונות לעצמאות ישראל, 

של יום העצמאות  מהחגיגותהזיכרון  יום הופרד 1951ביום העצמאות עצמו. אולם, בשנת  צוייןזה 

הנכללים ביום הזיכרון הורחב היקף  2000ועבר לתאריך הנוכחי, יום לפני יום העצמאות. מאז שנת 

יום הזיכרון לחללי קרבות ישראל "אזרחים שנרצחו במעשי טרור עוינים. שמו המלא עכשיו הוא ל

 ".קרבנות הטרור ול

בי הארץ בהוקרה על היום. בתי ספר רבים, עסקים ומוסדות מקומות בילוי ציבוריים סגורים בכל רח

שם תפילות זיכרון.  ולומראחרים מקיימים טקסי זיכרון ביום זה, ומקובל לבקר את קבריהם של חללים 

ההנצחה בבתי  וטקסיטקס פתיחת הערב בכותל המערבי  םה העיקריים האירועים הציבורייםה

 ב מסתיימים הציבוריים הטקסים. בצפירההם נפתח הקברות הצבאיים ברחבי הארץ, שכל אחד מ

 .ית הקברות הצבאי בהר הרצל, המהווה את המעבר ליום העצמאותטקס בבבב
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 יום העצמאות

 

 .ברחבי המדינה, ברחובות ובמרפסות הבתים דגלי ישראל ביום העצמאות נהוג לתלות את

ההכרזה על הקמת מדינת  המציין את ,מדינת ישראלב לאומי חג הוא יום העצמאות

או בסמוך לתאריך זה; ) ה' באייר תאריך העברייום העצמאות חל ב .הבריטי המנדט בתום ישראל

 .זיכרון לחללי מערכות ישראליום ה מיד בצאת ,(פירוט ראו

שעות לפני סיום המנדט הבריטי  8-, כ16:00בשעה  ,(1948 במאי 14) תש"ח איירביום שישי, ה' ב

על הקמת  גוריון-דוד בן הכריז ,1947 כ"ט בנובמברב עצרת האו"םשל החלטת החלוקהבהתאם ל

דם לפקיעתו ההכרזה הוקדמה לצהרי יום ו', מספר שעות קו .מגילת העצמאות מדינת ישראל ונחתמה

 .חילול שבתוהרצון להימנע מ שבתכניסת ה ( בשל00:00בשעה  במאי 15) הרשמית של המנדט

 .בו נערכה ההכרזה נקבע ליום העצמאות תאריך העבריה

 ,טקס הדלקת המשואות ואירועים רשמיים, ובהם טקסים יום העצמאות מתבטא בשורת

ואנשים רבים  ,יום שבתון תחו במהלך השנים. יום העצמאות הואואירועים עממיים שהתפ מנהגים לצד

 .ובאתרים שונים צה"לוביקור בתערוכות טיולים ,מנגליםו פיקניקים ,נופשמנצלים אותו ל

 

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%9C_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%98_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27_%D7%91%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA#%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%99%D7%A7_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%97%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%22%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/14_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/14_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/14_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/1948
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A6%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%95%22%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%22%D7%98_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/1947
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/15_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/15_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/15_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9C_%D7%A9%D7%91%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A7%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A7%D7%A1_%D7%94%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%92_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:IndepedenceDayDecorations001.jpg
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 חגים של קבוצות אתניות בישראל

בימים אלה ממשלת ישראל מכירה רשמית בשלושה חגים מסורתיים של קהילות אתניות בישראל. 

 .מתגלים גם קהילותיהם מחוץ לישראל

מימונה החלה כחג של יהודים מרוקאים, וחגיגות דומות התקיימו גם בקרב יהודי תורכיה ויהודי   •

פרס. פסטיבלים אלה נצפים ביום שאחרי חג הפסח, כאשר אוכלים מזון רגיל )"חמץ"( מתחדשים. 

ות. מעריכים כי עד שני מיליון יהודים בישראל בישראל, התפשטות מימונה התפשטה בשנים האחרונ

 .משתתפים כעת בחגיגות מימונה

ימים החל מיום הפסח. קהילות היו עוזבות -ה נחגג על ידי יהודים כורדים כפסטיבל טבע רבנהסהר • 

 .את כפריהם ומחנות את המחנה לכמה ימים, חוגגים באכילה ושתייה, טיולים בטבע, שירה וריקודים

ל שמירת יום כיפור על ידי קהילת ביתא ישראל )אתיופיה(. כיום הקהילה כהתפתחות שתחיל סיגד ה  •

ימים לאחר יום כיפור. הוא חולק כמה תכונות  49חשוון,  29מתבוננת בו בנוסף ליום כיפור; אשר הוא 

  .של יום כיפור, שבועות, וחגים אחרים
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 משפחה 7. 

 המשפחה המסורתית, תמיכה ממשלתית ✓

המשפחתי השכיח הוא של גבר, אישה הנשואים וילדיהם. מקובלות גם משפחות שבהן בני הזוג התא 

מיניות. למשפחה חשיבות גדולה מאד במסורת -הוריות ומשפחות חד-אינם נשואים, משפחות חד

 היהודית ונהוג להיפגש באופן תכוף.

קצבאות למשפחות גדולות. תכניות הרווחה כוללות פנסיה לקשישים, ביטוח לידה, פיצויי עובדים ו

. המדינה מעניקה תמיכה כספית למשפחות בעלות הכנסה הממשלה גם מספקת סיוע לעולים חדשים

נמוכה ו/או הורה/ילד נכה או חולה. אשפוז יולדת ללידה ולאחריה משולם כולו ע"י המדינה. יולדת 

בן/בת זוגה של היולדת( שבועות בשכר. אביו של התינוק)או  15מקבל מענק לידה, חופשת לידה של 

 רשאי להשתתף בחלק מחופשת הלידה.

MARRIAGE, DIVORCE AND REGISTERED RELATIONSHIPS    

אין היתר חוקי לקיום טקסי ידי איש דת שהוסמך לבצע אותם. -נישואים וגירושים בישראל נערכים על

וכרות על ידי המדינה, נישואים בין זוגות המשתייכים לשתי דתות שונות או בקרב דתות שאינן מ

אוסר על  חוק גיל הנישואין .ההלכה היהודית ויהודים בפרט מוגבלים לנישואים וגירושים על פי

בית משפט לענייני  שנה, אלא במקרים מיוחדים בהם רשאי 18נישואים בטרם מלאו לשני בני הזוג 

נישואין בחו"ל כיום החלופה המרכזית למיסוד קשר  .16לתת לכך היתר החל מגיל  משפחה

ל, לאלו שאינם יכולים או שאינם מעוניינים להינשא תחת סמכות בית הדין הדתי. הנישואין בישרא

מדינת ישראל מכירה לצורך רישום בתעודות נישואין תקפות מחו"ל, לרבות נישואים של בני אותו 

 .המין או נישואין אחרים שלא ניתן לבצעם בישראל

 שבירת הכוס המסורתית בחתונה יהודית לזכר חורבן בית המקדש    

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%9C%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%9C%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94


31 
 

31 
 

 ילדים מחוץ למשפחתםהטיפול ב ✓

אימוץ" כאשר "ילד המוחזק מחוץ לבית הוריו משך שישה -החוק קובע שניתן להכריז על ילד כ"בר

חודשים שתחילתם טרם מלאו לו שש שנים וההורה סרב, ללא הצדקה, לקבלו לביתו". גם עבור 

בישראל  .אין להם קשרי משפחה, האימוץ נבדק כתחליף קבוע לבית ההורים, ש6ילדים מעל גיל 

בשנה( ורובם של הילדים נמצאים במשפחות  85-100 -מעטים יחסית הילדים המועמדים לאימוץ )כ

סך הכל מושמים אומנה במטרה לנסות להחזירם להוריהם הביולוגים או למשפחתם המורחבת. 

. הטיפול החוקי בהסדרת אימות ואומנה נמצא בידי לדיםי 2500-באומנה בישראל כיום מעל ל

 רשויות הרווחה של המדינה.

www.molsa.gov.il/.../7skirachildrenfameliespart4adaption.pdf  

 

 אורחות חיים בישראל.  8

 כללי ✓

אורח החיים הישראלי נמצא על הטווח הרחב של בין מזרח ומערב. מצד אחד ישראל היא מדינה 

רבית ומודרנית, דמוקרטית ומתקדמת בעלת טכנולוגיה מפותחת אך יחד עם זאת היא מדינה מע

לישראל יש כמה ממכוני המחקר המדעי המתקדמים ביותר בעולם. התל אביבים  הממוקמת במזה"ת.

בתחומים מודעים לסגנון, ורוב הישראלים הם אזרחים גלובליים מאוד. עם זאת,  םמטרופוליטנייהם 

ישראל היא  .דומה למדינות פחות מפותחות כמו רמת התחבורה הציבורית עדיין שראלמסוימים י

מדינה חמה ואנשים טמפרמנטיים. האוכלוסייה הישראלית מגוונת מאד ולכן סגנון החיים משתנה 

 באופן קיצוני מקבוצה לקבוצה. בישראל חיים בני דתות שונות, חילונים ודתיים, עירוניים וכפריים.

 ךחינו ✓

החוק קובע .    -1949ב כנסת הראשונההוא אחד החוקים הראשונים שנחקקו ב חוק לימוד חובה

ומטיל  סיום י"ב,ועד  5גיל החל מ  )בית ספר או גן ילדים( אל חייב להיות במסגרת חינוךבישר ילד שכל

הילד לרשמו למוסד החינוכי ולדאוג להופעתו הסדירה של הילד ללימודים עד לסיום גיל  הורי חובה על

ספר ממשלתיים המיועדים לציבור חינוך חובה. בישראל קיימים בתי ספר ממלכתיים, שהם בתי 

דתיים המיועדים לציבור הדתי, מערכת חינוך חרדית, וכן -האזרחים הכללי, בתי ספר ממלכתיים

 .רשתות חינוך פרטיות נוספות

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/1949
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9C%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9F_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
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 OECD-, פחות ממוצע ה39-ו 5שנים של חינוך בגילאים בין  15.9ישראלים יכולים לצפות לעבור 

-25מהמבוגרים בגלאים  85%בישראל,  .OECD-ת הנמוכות בשנים, והוא בין הרמו 17.5העומד על 

 .76%העומד על  OECD-סיימו תיכון, מעל ממוצע ה 64

מערכת החינוך וההכשרה המקצועית בישראל מגוונת, 

עם תוצאות טובות יחסית בשוק העבודה, לבוגרים. אלה 

כוללת שנת לימודים אחת לטכנאים ותוכניות מעשיות 

מגוון רחב של קורסים מקצועיים בנות שנתיים בהנדסה, 

תחת משרד הכלכלה, ותעודות מקצועיות. תעודות 

מקצועיות אלו יכולות להתקבל בסוף תכנית חינוך מקצועי 

 .או בסוף בחינה העומדת בפני עצמה

ישנן גם תכניות מקצועיות רבות השוות ערך לתארים ראשוניים אקדמאיים ומעלה באוניברסיטאות, 

שכלה גבוהה. בהתחשב במגוון האפשרויות השונות, במקורות המגוונים במגזר ובמוסדות אחרים לה

הפרטי, ובתוכניות הממוקדות המכוונות לקבוצות חלשות, המערכת מציעה אפשרויות עבור רוב 

    .הקבוצות הרלוונטיות

  trade.net/oecd/life-http://israel/ 

 מראה האנשים ✓

ישראל היא מדינה אליה מהגרים יהודים מכל העולם. לכן  קיימת שונות גדולה במאפיינים החיצוניים 

אירופה, אתיופיה, תימן, הודו , מכל רחבי המזרח התיכון לישראלאנשים הגיעו של אזרחי ישראל. 

צל צאצאיהם. כך שישראלים יכולים ועוד ובנוסף נישואים של אנשים ממוצא שונה גורם לעירוב נוסף א

  .םלהיות בעלי מראה אירופאי בהיר ומראה אפריקאי כהה וכל מה שביניה

 כללי התנהגות וחינוך ✓

שפות, מביניהן העברית והערבית הן שפות רשמיות. הניב הישראלי של  33-בישראל מדוברות כ

, הוא למעשה 19-באירופה בסוף המאה ה השפה העברית, שצמח בעקבות תחיית השפה העברית

השפה המדוברת בקרב רוב הישראלים. שפה זו נבנתה על יסודות העברית העתיקה, שאבה מאפיינים 

משפות אירופאיות כגון יידיש. בימים שלאחר הקמת המדינה החלה השפה העברית לקבל צורה 

המדוברות באופן נרחב  -וערבית  גמישה יותר, והיא שואבת מילים וצורות התבטאות מאנגלית, רוסית

 )ויקיפדיה(כסלנג.  -בקרב ישראלים 

http://israel-trade.net/oecd/life/
http://israel-trade.net/oecd/life/
http://israel-trade.net/oecd/life/
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. הסטנדרטים שלהם, במדינות רבות החברתיים שלהם במגעיםהישראלים הם מאוד לא רשמיים 

הישראלים בד"כ שמחים ליצור קשרים חברתיים, יוצרים קשר עין ומגע . לא מנומסיםאחרות, ייחשבו 

 וקירבה בקלות. 

דתיים מכתיבים כי נשים מתלבשות באופן שמרני בעת ביקור באתרים קדושים  יהודיים כללי התנהגות

 )מכנסיים קצרים אינם מקובלים לאף אחד מן המינים( וכי גברים מכסים את ראשם בכיפה.

 

 אוכל ✓

המטבח הישראלי אינו קיים זמן רב כמו מטבחים אחרים בעולם. כמו כן, רוב המאכלים בישראל הינם 

ונים שנלקחו מהמטבחים השונים בעולם בעקבות העליות הרבות לישראל עוד כשרק מאכלים ומתכ

. בין המאכלים הפופולאריים לישראלקמה ולאחר מכן. אולם, ישנם מאכלים ומתכונים הייחודיים רק 

בישראל ניתן למצוא את החומוס המצוי במסעדות רבות בארץ, פלאפל, שווארמה )מהמטבח הטורקי(, 

התימני( ועוד. במטבח הישראלי ניתן למצוא מתכוני אוכל מגוונים מאוד השאובים  ג`חנון )מהמטבח

מהמטבחים השונים בעולם. ניתן לומר שהמטבח הישראלי הוא מטבח מיוחד המשלב סגנוני בישול 

רבים, מכיוון שישראל מושפעת גם מהרבה מאוד מטבחים כמו המטבח הערבי, המטבח האירופאי 

צריכת הפירות והירקות הטריים גבוהה יחסית בישראל המגדלת חלק גדול  .והמטבח האמריקאי

 מהתצרוכת. 

מתייחס למערכת כללים  כשרות המונח, יהדותב -בישראל חלקים באוכלוסיה שומרים על "כשרות" 

 בין חוקי הכשרות: אי אכילת עקב אמונה דתית. המותרים והאסורים באכילה מזוןסוגי ה הקובעת מהם

בשר חזיר, פירות ים ועוד. אי אכילת בשר וחלב יחד ואף שימוש בכלים שונים לבישול ואכילת מאכלי 

 .בשר וחלב

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
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Israeli salad                                                                   falafel 

Shakshuka                                                                       Humus 

  

 מנטליות ✓

. אתה יכול למצוא אותם במדבר פרי שגדל על קקטוסים הוא ישראלים מכונים לעיתים "צברים". צבר

וכדי  בקליפה קוצנית ביותרבכל רחבי הארץ. בשר הפרי הוא מתוק ועסיסי, לב, אבל הבשר מכוסה 

אבל כקשה מבחוץ, אולי קשה להגיע אליו,  נתפסהישראלי צריך להתמודד עם הקוצים.  להגיע לפרי

 בפנים הוא רך ומתוק.

מאוד כאן, והם חלק מהכוח הקולקטיבי  קיםחזהישראלים הם אנשים עם אופי משפחתי, קשרי דם 

פעמים רבות קשורים זה  וקשרים. הישראליםשלהם, והמשפחה המורחבת הופכת לרשת של תמיכה 

 אם זה יהיה דרך קרוב משפחה, חבר, או ישירות. נראה שכולם מכירים את כולם לזה באופן כלשהו,

שרתים בצבא ולשירות זה חלק כמעט כל הישראלים מ ומשתמשים בקשרים אלה בחיי היומיום.

 משמעותי בעיצוב המנטליות הישראלית הפתוחה, ישירה הנתפסת לעיתים כחצופה.
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בממוצע.  -OECD באופן כללי, הישראלים מרוצים מאורך החיים שלהם יותר מאשר ברוב מדינות ה

נתנו  ישראלים ,10עד  0-כשהתבקשו לדרג את שביעות הרצון הכללית שלהם ביחס לחייהם בסולם מ

  .6.5העומד על  -OECD , נתון גבוה ממוצע ה7.1ציון של 

http://israel-trade.net/oecd/life/ 

 

 לות פנאיספורט ופעי ✓

 עומדים32%  .בישראל מדווחת כי היא עוסקת בפעילות גופנית בשעות הפנאי מהאוכלוסייה  56%

כמניע לפעילות הגופנית הוא השמירה על  שצויןהגורם העיקרי  .הבריאות העולמי בהמלצות ארגון

מקרב העוסקים בפעילות גופנית.  33.5% הפעילות השכיחה ביותר היא הליכה, עליה דיווחו .הבריאות

כדורגל הפופולרי ביותר בישראל הוא ה ענף הספורט .7.6% -ובשחייה  7.6% בריצה עוסקים

 .נבחרת ישראל בכדורגל חראורבים הישראלים העוקבים  ,הישראלי

tions/reports/exercise_habits_among_israelis_over_21_surveyhttps://www.gov.il/he/departments/publica 

היבט חשוב בהקשר של איזון בין עבודה וזמן פנוי, הוא כמות הזמן שאדם מבלה במקום עבודתו. 

העומד על  OECD-מהעובדים עובדים שעות ארוכות במיוחד, יותר ממוצע ה 15%בישראל, כמעט 

%13. trade.net/oecd/life-http://israel/ 

הנוח רוב השנה, ישראלים רבים נהנים לבלות את זמנם הפנוי מחוץ לבית בטיולים,  רעקב מזג האווי

 חוף הים, בפארקים או במקומות הבילוי. 

http://israel-trade.net/oecd/life/
http://israel-trade.net/oecd/life/
http://israel-trade.net/oecd/life/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/exercise_habits_among_israelis_over_21_survey
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/exercise_habits_among_israelis_over_21_survey
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/exercise_habits_among_israelis_over_21_survey
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/exercise_habits_among_israelis_over_21_survey
http://israel-trade.net/oecd/life/
http://israel-trade.net/oecd/life/
http://israel-trade.net/oecd/life/
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 בישראל תיאור מערכת הבריאות 1.

 

 מערכת הבריאות גסו ✓

 מרכיבי מערכת הבריאות ✓

 פילוסופיה/רעיונות/עקרונות  ✓

של מערכת הבריאות )לרבות הסדרת  משרד הבריאות אחראי לבריאות האוכלוסייה ולתפקוד הכללי

המבטחים והספקים בתחום הבריאות(. בנוסף, היא מחזיקה ומפעילה רשת גדולה של מרכזים 

 .מקיבולתה הפסיכיאטרית 80%-לבריאות האם והילד, כמחצית מכוח המיון האקוטי של המדינה, וכ 

ניברסלי. בנוסף לביטוח העבירה ישראל חוק ביטוח בריאות ממלכתי, המספק כיסוי או 1995בשנת 

המימון, מספקת הממשלה מימון לשירותי בריאות הציבור ופועלת בתחומים כגון פיקוח על מחלות 

מדבקות, בדיקות סקר, קידום בריאות וחינוך, איכות הסביבה, כמו גם מתן שירותים ישירים אחרים. 

מערכת הבריאות המרכזיים, היא גם מעורבת באופן פעיל בתקנות הפיננסיות והאיכותיות של שחקני 

 .כולל תוכניות בריאות, בתי חולים ואנשי מקצוע בתחום הבריאות

-כמעט כל הרופאים בישראל מטפלים רק באחת מארבע תוכניות הבריאות הלא טיפול ראשוני:

רווחיות, המשתנות במידה ניכרת כיצד הן מארגנות. )בפרופיל זה, אנו מתייחסים לרופאים לטיפול 

 .טפלים כלליים, או לרופאים, למרות שהם כוללים גם רופאי משפחה מוסמכים(ראשוני כמ

תוכנית הבריאות הגדולה ביותר, כללית, ניתנת ברוב המרפאות שבבעלות התכנית ומופעלת על ידי 

התכנית, ורופאים הם שכירים. במרפאה טיפוסית יש שלושה עד שישה רופאים וכמה אחיות, רוקחים 

גם כללית מתקשרת עם רופאים עצמאיים; אם כי רופאים אלה נוטים לעבוד  ואנשי מקצוע אחרים.

בפרקטיקות סולו עם תמיכה מוגבלת באתר של רופאים שאינם רופאים, יש להם גישה לשירותים 

 .מינהליים וסיעודיים שונים במרפאות מחוז כללית

טיפוליות עצמאיות,  שלוש תוכניות הבריאות האחרות משתמשות גם בתמהיל של מרפאות ופרקטיקות

כאשר התמהיל משתנה על פני תוכניות. במכבי )התוכנית השנייה בגודלה( ומאוחדת, כמעט כל 

הטיפולים הראשוניים ניתנים על ידי רופאים עצמאיים, בעוד שבלאומית מודל המרפאה שולט )אם כי 

 .לא באותה מידה כמו בכללית(
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שלהם מבין אלה על הרשימה של  ת רופא המשפחהא חברים מכל התוכניות יכולים בדרך כלל לבחור

 קבוע רופא משפחה התוכנית והוא יכול לעבור בחופשיות. בפועל, כמעט כל החולים נשארים עם

 .לתקופות ממושכות

בכללית, כל מטופל רשום אצל רופא משפחה האחראי על תיאום הטיפול ומשמש כשומר סף לטיפול 

ללאומית, המטופלים רשומים במרפאה במקום עם רופא  משני, למעט חמישה התמחויות משותפות.

משפחה, ובשתי התוכניות האחרות אין רישום. עם זאת, בכל התכניות קיימת תנועה המתקרבת לכל 

חבר עם רופא לצורך הבטחת איכות ואחריות. כללית היא התכנית היחידה הדורשת הפניה לטיפול 

 .משני

משתמשות  תעל בסיס הקפיטציה, כאשר כללית ולאומירופאים עצמאיים בכל התוכניות משולמים 

)תשלום רבעוני לכל חבר, ללא קשר לשאלה האם החבר ביקר אצל רופא  ב"קפיטציה פסיבית "

כאשר התשלום נעשה רק עבור חברים ) " המשפחה ברבע הרלוונטי( ומכבי ומאוחדת באמצעות" פעיל

רופאים עצמאיים מקבלים  .(הרבעוןשלהם לפחות פעם אחת במהלך  אצל רופא המשפחה שביקרו

 .גם תשלומים בתשלום עבור הליכים מסוימים

שלהם ולעבוד בשיתוף פעולה הדוק איתם  רופא המשפחה תוכניות לפקח על הטיפול הניתן על ידי

 .כדי לשפר את האיכות. עם זאת, תמריצים פיננסיים הקשורים איכות הם בדרך כלל לא בשימוש

הכללית נקבע באמצעות הסכם קיבוצי עם ההסתדרות הרפואית בישראל. שכרם של רופאי המרפאה 

שיעורי הקפיטציה של רופאים עצמאיים, בכל קופות החולים, נקבעים על ידי התכניות בהתייעצות עם 

 .עמותות הרופאים שלהם

: כפי שצוין לעיל, התשלומים הישירים לספקים ישירותמנגנונים מנהליים לתשלומי מטופלים 

הם תשלומים שוטפים. המטופלים יכולים בדרך כלל להשתמש בכרטיס החברתי  NHI ם לספקיהיחידי

שלהם כרטיסי אשראי במקום לבצע תשלומים במזומן; ספק מקבל את מלוא דמי הבריאות, אשר 

 .התשלומים מהמבוטחים  לאחר מכן לאסוף את

כניסה  )חדרי מיון(חוליםניתן לקבל באמצעות מחלקות חירום בבית ה :עבודהטיפול לאחר שעות  

חדרי חופשית למרכזי חירום, וחברות המספקות ביקורי רופא. רופאים המספקים טיפול במחלות מין

מגיעים ממגוון של תחומים, כולל טיפול ראשוני, רפואה פנימית,  ובמרכזים לרפואה דחופה מיון

ול. הם בדרך כלל שכירים, כירורגיה כללית, אורתופדיה ועוד. אחיות משחקות תפקיד משמעותי בטיפ

 .בעוד הרופאים העובדים עבור ביקור בבית חברות משולמים בדרך כלל לכל ביקור

. הם מקבלים דיווחים העבודה אינם נדרשים לספק טיפול לאחר שעות במרפאות רופאים ראשוניים

 .של ספקי שעות, ויותר מידע זה מועבר בצורה אלקטרונית
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י ייעוץ טלפוניים ארציים לחבריהם, המאוישים על ידי אחיות עם גיבוי כל קופות החולים מפעילות קוו

 .רופא

 

 המבנה הכספי/מימוני של מערכת הבריאות ✓

 

מערכת הביטוח הלאומי של ישראל מכסה באופן אוטומטי את כל האזרחים  ביטוח בריאות ממלכתי:

ותושבי הקבע )מלבד חיילים המקבלים 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 

וח הלאומי. ביטוח פרטי זמין גם, על בסיס אופציונלי, עבור תיירים ההטבות שלהן דומה לזה של הביט

ואנשי עסקים. עם זאת, ישנם אנשים החיים בישראל שאין להם ביטוח בריאות, כולל מהגרים לא 

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

איידס וזיהומים  / HIV ,ם, שירותי מניעה לאם ולילד, וטיפול בשחפתשלהם. אלה כוללים טיפול חירו

 .אחרים המועברים במגע מיני

התושבים יכולים לבחור בין ארבע תכניות בריאות שאינן מתחרות. הממשלה  ,NHI - במסגרת ה

מפיצה את תקציב הביטוח הלאומי בין התוכניות בעיקר באמצעות נוסחת קפיטציה, אשר לוקחת 

את המין, הגיל והפצה גיאוגרפית. הקופות אחראיות על כך להבטיח לחבריהם גישה לחבילת  בחשבון

 .ההטבות של הביטוח הלאומי, כפי שנקבעה על ידי הממשלה

, VHI (HP-VHI)( כולל את תוכנית הבריאות VHIביטוח בריאות מרצון אישי ) ביטוח בריאות פרטי:

(, המוצע על ידי חברות ביטוח C-VHIמסחרי ) VHI -והמוצעת על ידי כל תוכנית בריאות לחבריה, 

, ו HP-VHI -מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל היו ל 87%, 2014רווחיות ליחידים או לקבוצות . בשנת 

הן הקשורות לגיל, והן סובסדו בצולבות, ותוכניות  HP-VHI. הפרמיות של C-VHIהיו עם  53%-

קשורות לסיכונים, והכיסוי מותאם  C-VHI -פרמיות ההבריאות אינן יכולות לדחות את המועמדים. 

כיסוי  C-VHI. בעוד HP-VHIנוטות להיות מקיפות ויקרות יותר מחבילות  C-VHIלצרכנים. חבילות 

 נמצא בקרב כל קבוצות האוכלוסייה, שיעורי הכיסוי מתואמים מאוד עם הכנסה.

אות הבריאותיות הלאומיות בשנת אחוזים מההוצ 14פרטיים מימנו  VHIיחד, שני סוגים אלה של 

, ואילו המפקח על הביטוח, שהוא חלק HP-VHI -. משרד הבריאות מסדיר את תוכניות ה2014

הוא הפירעון האקטוארי,  C-VHI. המוקד של רגולציה C-VHI -ממשרד האוצר, מסדיר את תוכניות ה

לב לשיקולי השוויון , יש יותר תשומת HP-VHIעם תשומת לב משנית להגנה על הצרכן; בתקנות 

 ולהשפעות הפוטנציאליות על מערכת הבריאות
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)לדוגמה,  NHI כדי להבטיח כיסוי של שירותים שאינם כלולים בחבילת VHI ישראלים רוכשים את

טיפול שיניים, תרופות מצילות חיים מסוימות, סיעוד מוסדי וטיפולים בחו"ל(, טיפול בבתי חולים 

למשל, בחירת המנתח והפחתת זמן ) NHI בור שירותים שמכוסיםפרטיים או רמת שירות פרמיה ע

כפי שהוא מרחיב את הכיסוי של שירותים בסל הבריאות  ,NHI הוא גם משלים את VHI .(ההמתנה

 כגון יותר פיזיותרפיה או פסיכותרפיה הפעלות. עם זאת, הוא אינו מכסה את חיובי המשתמש. כיסוי

VHI לי ביכולת של מערכת הבריאות הלאומית לממן באופן מלא נרכש גם כתוצאה מחוסר אמון כל

 .ולספק את כל השירותים הדרושים במקרים של מחלה קשה

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

 

 

 המסופקים םטווח השירותי ✓

חבילת ההטבות המנדטורית כוללת טיפול רפואי, ראשוני ומיוחד, תרופות מרשם, שירותי מניעה 

מסוימים, שירותי בריאות הנפש, טיפול שיניים לילדים ועוד. טיפולי שיניים למבוגרים, אופטומטריה 

לשהו לטיפול ביתי, וטיפול ביתי אינם נכללים בדרך כלל, אם כי המוסד לביטוח לאומי מספק מימון כ

 .תועלת גם כן NHI התלוי בצורך. שירותי פליאטיבי מוגבל והוספיס כלולים בחבילת

לישראל יש מערכת מפותחת לקביעת סדרי עדיפויות לכיסוי טכנולוגיות חדשות במסגרת תקציב שנתי 

שנתי שקבעה הממשלה )הכולל חברי פרלמנט מהמפלגות השולטות(. הצעות לתוספות נמסרות 

מתקבלות מחברות פרמצבטיות, מחברות רפואיות מתמחות ועוד. משרד הבריאות מעריך את ו

העלויות וההטבות של התוספות המוצעות, ועמלה ציבורית משלבת את התשומה הטכנית עם שיקולים 

http://international.commonwealthfund.org/countries/israel/
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רחבים יותר להכנת מערך המלצות. אלה מאומצים בדרך כלל על ידי המשרד ולאחר מכן על ידי 

 .הממשלה

 

 מונחי בריאות, מחלה ומניעה בישראל .2

 

 הערכת גודל האוכלוסייה בישראל ✓

 10.3%-ל  1955-ב  14.2%-ירד מ  0-4אוכלוסיית ישראל מזדקנת במהירות. חלקם של הילדים בני 

 .2014בשנת  10.7%-ל  1955-ב  4.7%-ומעלה מ  65. לעומת זאת, גדל חלקם של בני 2014בשנת 

. לעומת 15היו מתחת לגיל  2014מאוכלוסיית ישראל בשנת  28.2%אוכלוסיית ישראל צעירה יחסית. 

מהאוכלוסייה. לעומת זאת, אוכלוסיית ישראל  18.1%קבוצת גיל זו היווה  ,OECD -זאת, במדינות ה

 .OECD -במדינות ה 16.0%, לעומת 2014מכלל האוכלוסייה בשנת  10.7%ומעלה היווה  65בני 

מהאוכלוסייה הערבית בשנת  35.1%האוכלוסייה הערבית בישראל צעירה מהאוכלוסייה היהודית: 

ומעלה, לעומת  65היו בני  3.3%-מהאוכלוסייה היהודית; ו  26.4%לעומת  15היו מתחת לגיל  2014

 .מהאוכלוסייה היהודית 12.4%

אלף נכנסו לארץ  104-מתוכם כ אלף מהגרי עבודה,  183 -היו בישראל כ 2015מהגרים בסוף שנת 

פליטים, בעיקר  43,000 -שנכנסו למעמד תיירותי. בנוסף, היו כ  79,000-עם אשרות עבודה וכ 

 .מאריתריאה ומסודן, שחצו את הגבול הדרומי של ישראל באופן בלתי חוקי

https://www.health.gov.il/publicationsfiles/highlights_of_health_in_israel2016.pdf 

 

 תפיסת הבריאות והחולי ✓

מכלל מקרי המוות(, מחלת לב  25.8%היו סרטן ) 2013הגורמים העיקריים למוות בישראל בשנת 

( ההבדל העיקרי בין גברים נשים 5.2%לות זיהומיות )( ומח5.6%(, סוכרת )5.6%(, שבץ )15.9%)

מכלל מקרי המוות(  5.7%היו בדירוג סיבות חיצוניות למוות, מה שהיה הגורם השלישי בגברים )

 .מכלל מקרי המוות( 2.8%והשביעי אצל נשים )

 

 

 

 מערכת המניעה בישראל ✓

בי. מאז מחלות לב וסרטן חשבון בעיות הבריאות של ישראל דומות לאלה השוררות בעולם המער

עבור כשני שלישים ממקרי המוות, המחקר של מחלות אלה הפך להיות עדיפות לאומית. כמו כן, יש 

https://www.health.gov.il/publicationsfiles/highlights_of_health_in_israel2016.pdf
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דאגה רבה לטיפול הרפואי של ההזדקנות, בעיות הנובעות משינויים סביבתיים ותנאים הנובעים 

 .מסגנונות חיים שוטפים, וכן מתאונות תעבורה ותאונות עבודה

ניות חינוך לבריאות נמצאים בשימוש נרחב כדי ליידע את הציבור על הצורך להפסיק הרגלים כגון תוכ

עישון ואכילת יתר, כמו גם חוסר פעילות גופנית, אשר הוכיחו את הבריאות. מסעות פרסום מנוהלים 

 .לעתים קרובות כדי להגביר את המודעות של העובדים ושל נהגים לסכנות פוטנציאליות

http://www.jewishvirtuallibrary.org/general-overview-of-health-and-medicine-in-israel 

 

 

 ריאות בישראלארגון מערכת הב .3

 בריאות שירותיסוגי  ✓

קופות חולים, ארגוני  4הטיפול בחולי חוץ מיוחדים מתבצע בעיקר בקהילה  :בחולי חוץ חדטיפול מיו

רפואה, במרפאות לבריאות, מצב דומיננטי בכללית ואחרי מכבי, מאוחדת, לאומית ומשרדי הרופאים 

מרפאות,  multispecialty )המצב השולט בתכניות הבריאות האחרות (. הראשון נוטה להיות משולב

פעיל,  capitation האחרון נוטים להיות יחיד המומחיות. רוב המומחים משולמים על בסיסבעוד 

בתוספת תשלום עבור שירות עבור נהלים מסוימים. תעריפים נקבעים על ידי תוכניות הבריאות, בתוך 

מומחים עשויים לא יתרת חשבון; המטופלים משלמים את התשלום הרבעוני בלבד.  ,NHI מערכת

לים לבחור מתוך רשימה של מומחים המסופקים על ידי תוכניות הבריאות שלהם. מומחים חולים יכו

 .שעובדים עבור התוכניות עשויים גם לראות חולים פרטיים

; עמותות 30%אחוזים; כללית,  50קיבולת מיטה אקוטי מחולקת כדלקמן: הממשלה,  בתי חולים:

ים בישראל. עם זאת, חשבון הרווחים עבור חלק בתי חולים ציבורי 33. יש 5%אחוזים; ,  15אחרות, 

 .גדול בהרבה של הודאות וחלק גדול יותר של פעולות כירורגיות

 

 מערכת שירותי הבריאות ומאפייניה ✓

בתי חולים לבריאות הנפש,  12בתי חולים כלליים,  44בתי חולים:  85היו בישראל  2014בסוף שנת 

מתוך  11מתקני מגורים לטווח ארוך. רק  278מיוחדים )מרכזים גריאטריים ושיקום( וכן בתי חולים  29

בבעלות הכללית,  9בתי החולים הכלליים הם בבעלות ממשלתית ומופעלים על ידי משרד הבריאות, 

והשאר פרטיים, כמו המרכז הרפואי הרצליה. רוב בתי החולים הפרטיים בישראל שייכים לארגונים 

 .רווח או לצדקה ללא מטרות

מרפאות ציבוריות ובתי מרקחת, יחד עם מתקנים רפואיים אחרים, מופעלות על ידי ארבע קופות 

חולים, שכל אחת מהן מפעילה רשת משלה. לכללית יש את הרשת הגדולה ביותר של מתקנים 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/general-overview-of-health-and-medicine-in-israel
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 בתי 150-מרפאות ו  320בתי מרקחת. לאומית מפעילה  420מרפאות ו  1,400-רפואיים, עם כ 

מרכזים אבחוניים וטיפוליים. מאוחדת  20-בתי מרקחת ו  43מרפאות,  150מרקחת. מכבי מפעילה 

בתי מרקחת. בנוסף, ישנם מאות מרפאות פרטיות ובתי מרקחת, שחלקם  40 -מרפאות ו 250מפעילה 

 .מתקשרים עם קופות חולים למתן שירותים לחבריהם

נמוכה בהרבה מאשר בהיבטים אחרים של מערכת שביעות הרצון הציבורית מהטיפול בבית החולים 

התפוסה פועלת  .OECD מדינות 4.8תושבים, לעומת ממוצע של  1000מיטות לכל  3.1הבריאות. יש 

יש רשימות  .OECD -בממוצע ל 6.5-ימים, בהשוואה ל  4.3. האורך הממוצע של שהייה הוא 96%-ב 

 .הוציא את ביטוח בריאות משניתמהאוכלוסייה ל 75%המתנה ארוכה אשר הובילה יותר מ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_Israel  

 

המימון של טיפול סיעודי מוסדי נחשב לאחריות של המטופלים ובני  טיפול סיעודי ותמיכה חברתית:

ם יכולים להרשות זאת לעצמם. מגוון רחב של סובסידיות מבוססות צרכים משפחותיהם, במידה שה

https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_Israel
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ומדורגות זמין ממשרד הבריאות. אלה משולמים בדרך כלל ישירות לספקים, אם כי לאחרונה חל שינוי 

 .בחוק כדי להקל על משפחות לקבל שקיעות במזומן לשמש ספקי תשלום

עם מוגבלות החיים בקהילה. בשנים האחרונות, קופות החולים אחראיות לטיפול רפואי של קשישים 

 הם הגדילו את הגישה לרופאים )במיוחד עבור קשישים הביתה( באמצעות צוותי טיפול ביתי ו

telemedicine – .רפואה מרחוק 

תומך נוסף  10המוסד לביטוח לאומי מממן שירותי טיפול אישי ושירותים למשקי בית עם מוגבלויות .

עונות יום ורשת הולכת וגדלה של שכונות תומכות. מוצע שירות חירום, ביקורי כולל רשת ענפה של מ

 .רופא, ופעילויות חברתיות. בנוסף, בכל קהילה מנחה קואורדינטות תמיכה חברתית ותיקון דירה

עבור בתי אבות, טיפול רפואי ביתי ועזרי בית, הזכאות מבוססת על מידת חוסר היכולת לבצע פעילויות 

מיום. בנוסף, יש אמצעים בדיקות עבור סיוע ממשלתי עבור בית אבות ועזרי הבית, אבל של חיי היו

לא עבור טיפול רפואי רפואי הניתנים על ידי בריאות או עבור כל השירותים הניתנים באמצעות ביטוח 

 .פרטי

אי פרטיים, למטרות רווח לספק כשני שלישים של טיפול סיעודי בבית, כמעט אין טיפול רפואי רפו

 .)אשר מועבר על ידי פרטיים, ללא כוונת רווח בריאות(, וכמעט כל עזרים הביתה

למרות שהממשלה טוענת כי הטיפול בהוספיס נכלל בחבילת ההטבות של ביטוח הבריאות הלאומי, 

שהבריאות אמורה לספק, התוכניות מתנגשות לכך. טיפול הוספיס זמין )במיוחד בבית ההוספיס(, אם 

ממה שנדרש. כמחצית מן האוכלוסייה הבוגרת יש ביטוח סיעודי פרטי. אין תמיכה  כי הרבה פחות

 .כספית ישירה למטפלים לא פורמליים או למשפחות

הטיפול באשפוז בבית החולים יוחזר על בסיס תשלום עבור שירות, ואשפוז יוחזר באמצעות שילוב 

כאשר כשני  ,(DRG) פעילות-וססוניתוח מב (per-diem) של סידורים קבוצתיים הקשורים לאבחון

תשלומים. תעריפים מקסימליים נקבעים על ידי  -שלישים מההכנסות מגיעות מהפרעות קדם

הממשלה, אך תוכניות בריאות לשאת ולתת הנחות. יש גם תקבולי הכנסה שנקבעו על ידי הממשלה, 

אופן כללי, תשלומי אשר מגבילים את מידת ההכנסה של כל בית החולים יכול לגדול משנה לשנה. ב

 .בית החולים כוללים את עלות הרופאים העובדים בבתי החולים

בבתי חולים ממשלתיים ומלכ"רים, הרופאים הם עובדים שכירים ברובם, עם הסדרים מוגבלים 

בבתי חולים  הנפוץלתשלום משלם עבור חלק מבתי החולים. תשלום עבור השירות הוא מצב התשלום 

 .פרטיים



46 
 

46 
 

ממשרד הבריאות  2015האחריות למתן שירותי בריאות הנפש הועברה באמצע שנת  :בריאות הנפש

לקופות החולים, המספקות טיפול באמצעות שילוב של אנשי מקצוע שכירים, אנשי מקצוע עצמאיים, 

ושירותים שנרכשו מארגונים )כולל מרפאות לבריאות הנפש(. חבילת ההטבות רחבה וכוללת 

וז ואשפוז. האינטגרציה עם הטיפול הראשוני מוגבלת אך צפויה להשתפר פסיכותרפיה, תרופות, אשפ

 בשל העברת האחריות לקופות החולים.

קבוצות של  4-הממשלה אחראית על מתן שירותי אשפוז באמצעות משרד הבריאות ל  :גריאטריה

י מוגבלויות מטופלים: חולים גריאטריים הזקוקים לטיפול סיעודי מלא, חולי נפש, מטופלים צעירים בעל

גריאטריים. שירותים אלה ניתנים למטופל או -פיזיות הדורשים טיפול סיעודי מלא וחולים פסיכו

למשפחתו של המטופל לקחת חלק מעלויות האשפוז והטיפול. שירותי אשפוז אלו היו אמורים להינתן 

ן קופות החולים. שנים, עד לאחריות הועברה לארגו 3באופן זמני על ידי משרד הבריאות, לתקופה של 

המשמרת תאפשר טיפול רפואי רצוף של המטופל, ובכך תשפר הן את השירותים הניתנים לחולה והן 

את האפקטיביות של הטיפול הרפואי. כתוצאה מכך קיימת חלוקה בתחום האחריות של ספקי שירותי 

ת, בעוד הבריאות: אשפוז של מטופל גריאטרי הזקוק לטיפול מתמיד הוא בחסות משרד הבריאו

שאשפוז של חולה גריאטרי מורכב מבחינה רפואית הוא באחריות קופת חולים. חלוקה זו מובילה 

להפסקת הטיפול הרפואי הרצוף, להכפלה של השירותים המוצעים, למחסור בשירותים, לביורוקרטיה 

 .ובפרט לפגוע בחולה ובמשפחתו

file:///C:/Users/pazita/Downloads/%C3%AE%C3%B2%C3%B8%C3%AB%C3%BA%20%C3%A4%C3%A1%C3%B8%C3%A9

%C3%A0%C3%A5%C3%BA%20%C3%A1%C3%A9%C3%B9%C3%B8%C3%A0%C3%AC-

%C3%B1%C3%A5%C3%B4%C3%A9%20-%2005-05-13%20(1).pdf  

 

 

 טיפול ביתי .4

 מאפייני הטיפול הביתי בישראל ✓

גידול בתחלואה ועלייה בצריכת השירותים מעלה את הצורך בפיתוח שירותים בקהילה. מתן טיפול 

 .לאשפוז בכלל ולבתי חולים לטווח ארוך ביתי כחלופה

( קובע כי קופות החולים חייבות לספק למבוטחיהן סל שירותים 1994חוק ביטוח בריאות ממלכתי )

 .המוגדר על פי סל הבריאות, כולל אלו הנמצאים בבית

 

 יעדי הטיפול הביתי בישראל ✓

הרפואי )סוכרת, מחלות נוירולוגיות, חולים עם מחלות כרוניות המאופיינות בשינויים תכופים במצבם 

נשמים, קשישים זקנים שחיים לבד, עם או ואי ספיקת לב(, חולים במצבים רפואיים מורכבים כגון מ

 ,ללא מוגבלות קוגניטיבית

file:///C:/Users/pazita/Downloads/Ã®Ã²Ã¸Ã«Ãº%20Ã¤Ã¡Ã¸Ã©Ã Ã¥Ãº%20Ã¡Ã©Ã¹Ã¸Ã Ã¬-Ã±Ã¥Ã´Ã©%20-%2005-05-13%20(1).pdf
file:///C:/Users/pazita/Downloads/Ã®Ã²Ã¸Ã«Ãº%20Ã¤Ã¡Ã¸Ã©Ã Ã¥Ãº%20Ã¡Ã©Ã¹Ã¸Ã Ã¬-Ã±Ã¥Ã´Ã©%20-%2005-05-13%20(1).pdf
file:///C:/Users/pazita/Downloads/Ã®Ã²Ã¸Ã«Ãº%20Ã¤Ã¡Ã¸Ã©Ã Ã¥Ãº%20Ã¡Ã©Ã¹Ã¸Ã Ã¬-Ã±Ã¥Ã´Ã©%20-%2005-05-13%20(1).pdf
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כל החולים הסובלים ממחלות מסכנות חיים מוגדרים כמסופים )אונקולוגים או לא אונקולוגים(. הצורך 

פול המקצועי הם: חינוך ותמיכה לחולה ולמשפחה, ניהול סימפטומים, תיאום או המטלות של נותן הטי

 .ושמירה על המשכיות הטיפול

 

 תוכן הטיפול הביתי ✓

טיפול ביתי בישראל מבוסס על עבודת צוות רב מקצועי. הצוות כולל רופאים, אחיות, עובדים 

 .סוציאליים, פיזיותרפיסטים ופראמדיקים

 :ליםהטיפולים כול

 .' מעקב רפואי, טיפול בפצעים והערכה תזונתיים, תמיכה וכו

 .מנהל התיק הוא מקצועי שיש לו יותר יכולת לעזור לענות על הצרכים של המטופל

 

 הוספיס בית ✓

, על כל קופות החולים להפוך את 2005טיפול בהוספיס: בעקבות חקיקת החולה הגוסס בשנת 

היום, ברוב המקרים, הקופות אינן מוכנות לספק את השירות ונאלצות  השירות נגיש ללקוחותיהם. עד

 .להשתמש בשירותי המימוש

 

 זמינות שירותי הבריאות בישראל .5

 

 ות עבודהשע ✓

שעות ביממה בישראל. זמינות שירותי הבריאות לקהילה היא בשעות  24שירותי בתי החולים זמינים 

 .ות אחר הצהריים, בהתאם ללוח השנה העבריהעבודה הציבוריות, בשעות הבוקר ובשע

 1,200-שירותי הרפואה החיוניים בישראל מסופקים על ידי ארגון "מגן דוד אדום" )מד"א(, המונה כ 

תחנות וצי  95מתנדבים. הארגונים מפעילים  10,000-טכנאי חירום רפואיים, חובשים ורופאי חירום ו 

כב אמבולנסים בסיסיים החיים תמיכה. כמו כן, ישנם אמבולנסים. רוב הצי מור 700-של למעלה מ 

מספר קטן יותר של אמבולנסים מתקדמים לתמיכה בחיים וניידות טיפול נמרץ. עבור שירותי אמבולנס 

של חיל האוויר הישראלי. כמו כן, ישנם ארבעה מסוקים  669אוויר, מד"א מסתמך בעיקר על יחידה 

חובשי מד"א שבבעלותה של חברת התעופה שחק אוויר  " המאוישים על ידי105של מסוק "ב.ב.ב 

אמבולנסים בכל רחבי הארץ. שירותי אמבולנס לא חירום ושירותי חירום חוזרים בדרך כלל על ידי 

 .ספקי שירותי שכר פרטיים

מגן דוד אדום מתווספת בכמה תחומים על ידי "חצלה", רשת שירותי חירום לאמבולנסים המשרתים 

רחבי העולם, וזאקה, סדרה של צוותי תגובת חירום קהילתיים המיועדים ליהודים קהילות יהודיות ב
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דתיים, אשר בנוסף על מתן שירותים רפואיים ופינוי, זיהוי קורבנות הטרור ולאסוף נשפך דם וחלקי 

גוף לקבורה. גם הסהר האדום הפלסטיני מספק שירותים לשכונות הערביות בירושלים. היא קיבלה 

 .ם לאחר חתימת מזכר הבנות עם מגן דוד אדוםגישה לירושלי

 

ונוכחותם של  ,EMS -גרמני של טיפול ב-מערכת האמבולנס, על פי רוב, מתאימה למודל הפרנקו

משמעי אינה נדירה. בנוסף, שירותי אמבולנס החירום מתחזקים על ידי מגוון -רופאים במצב חירום חד

 .יות בלבדשל ספקים פרטיים המוטלים על העברות אינטרפסיב

https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_Israel  

 

 בריאות שירותיגיאוגרפית של נגישות  ✓

קופות חולים: קופת חולים כללית, קופת חולים מכבי, קופת חולים מאוחדת, קופת חולים  4בישראל יש 

 יתלאומ

 4.5ארגון הבריאות הגדול בישראל ואחד הגדולים בעולם. יש בו כמעט  - כללית שירותי בריאות

מהמבוטחים בישראל. הארגון פועל כמבטח ומספק שירותי בריאות במגוון רחב  53%מיליון חברים, 

ות מחוזות. בבעל 8בתי חולים נוספים על פני  6-בתי חולים כלליים ו  8של תחומים. היא מפעילה 

מרפאות קהילתיות ומקצועיות, רשת בתי מרקחת, מוסדות ומעבדות. בתחום  1,300-כללית כ 

האשפוז היא מספקת שירותים באמצעות רכישת השירותים מבתי חולים ממשלתיים וציבוריים. בנוסף 

 .לשירותי המרפאה, כללית עושה שימוש בשירותי רופאים עצמאיים

 25%מיליון חברים המהווים  2יאות השני בגודלו בישראל, עם ארגון הבר - מכבי שירותי בריאות

מחוזות. מרבית השירותים מבוססים על רכישת  6מסך כל המבוטחים בישראל, הפרוסים על פני 

מהשירותים  30%-שירותים מספקים חיצוניים )בתי חולים, רופאים עצמאיים, בתי מרקחת וכו '(. כ 

את רשת בתי החולים הפרטיים הגדולה בישראל, אשר כוללת  הם בבעלות קופת חולים, והיא מפעילה

 .מוסדות ומרפאות 7-בתי חולים ברחבי הארץ ו  6

ארגון הבריאות השלישי בגודלו בישראל. למאוחדת למעלה ממיליון  - מאוחדת שירותי בריאות

 130-מחוזות אזוריים וכ  6מסך כל המבוטחים בישראל. הארגון כולל  14%-חברים, המהווים כ 

 .סניפים

מסך  9%אלף חברים, המהווים  700הקטן מבין ארבע קופות החולים, עם  - לאומית לקופות החולים

כל המבוטחים בישראל. שירותי לאומי מבוססים על רכישת שירותי בריאות והיא אינה פועלת ולא 

 .מחוזות 5-מרפאות הפועלות ישירות ב  340מספקת שירותים. קופת חולים זו מציעה 

https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_Israel
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file:///C:/Users/pazita/Downloads/%C3%AE%C3%B2%C3%B8%C3%AB%C3%BA%20%C3%A4%C3%A1%C3%B8%C3

%A9%C3%A0%C3%A5%C3%BA%20%C3%A1%C3%A9%C3%B9%C3%B8%C3%A0%C3%AC-

%C3%B1%C3%A5%C3%B4%C3%A9%20-%2005-05-13%20(1).pdf  

 

 מערכת הטיפול הסיעודי בישראל 6. 

 מעמד מקצוע האחות בישראל ✓

סיעוד בבתי חולים מפרטים ובריאות הציבור  ובשרותיציבור תקנות סיעוד במרפאות תקנות בריאות ה

את מי מורשה לעסוק בסיעוד. ההכרה במעמדה המקצועי של האחות נקבעת על ידי משרד הבריאות 

על פי קריטריונים מסוימים המתעדכנים מעת לעת ומשקפים האם אדם מתאים לעבודה בשטח. 

ו בדרישות התובעניות של תכניות סיעוד, זכאים להשתתף בבחינת הבוגרים בישראל, אשר עמד

הסיעוד הממשלתית. השגת ציון עובר היא תנאי מוקדם, אך לא היחיד, כדי להירשם במרשם האחיות. 

בוגרי תכניות סיעוד מחו"ל זכאים להירשם במרשם האחיות לאחר קבלת ההכרה המקצועית ועברו 

 .בהצלחה את בחינת הסיעוד הממשלתית

 

 עכשווית של הטיפול הסיעודי בישראלהתפיסה ה ✓

הסיעוד בישראל מוסדר על ידי אגף הסיעוד של משרד הבריאות, שתפקידו ליזום ולפקח על מדיניות 

הסיעוד הלאומית, כולל חיזוי ותכנון הצרכים של כוח אדם סיעודי. כמעט כל האחיות מאוגדות באיגוד 

ת אחרות אינן שונות בין ארגונים משום שהן מבוססות על הסכמים אחיות לאומי אחד. משכורות והטבו

לאומיים שנחתמו על ידי איגוד האחיות. לכן אין תמריץ ישיר לאחות לעבור ממוסד בריאות אחד 

למשנהו על בסיס שכר או הטבות. מצב זה עשוי להשפיע באופן חיובי על רמת החזקת האחות 

אחיות לאלף נפש,  4.97ות צנח בכל שנה לשפל של בישראל. עם זאת, מספר האחיות הישראלי

למרות מאמצי משרד הבריאות להגדיל את מספר התלמידים הסיעודיים, והעובדה שרוב האחיות 

(. מאפייני מערכת אלה יכולים להשפיע על 67%( במשרות מלאות ) 89%הרשומות עובדות כאחות )

 הסביבה בפועל האחות, שביעות רצון העבודה ושימור.

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3975955/ 

 מערכת הטיפול הסיעודי בישראל ✓

כוח העבודה הסיעודי הוא מרכיב חשוב וחיוני במערכת הבריאות. על מנת להבטיח את התחזית של 

האדם, שירותי הבריאות ואיכותם, נדרש תכנון זהיר ומדויק של שוק העבודה הסיעודי. תחזית  כוח

כוח האדם הסיעודי בישראל מבוססת על רישום אחיות מוסמכות מורשות במאגרי המידע של משרד 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3975955/ 

file:///C:/Users/pazita/Downloads/Ã®Ã²Ã¸Ã«Ãº%20Ã¤Ã¡Ã¸Ã©Ã Ã¥Ãº%20Ã¡Ã©Ã¹Ã¸Ã Ã¬-Ã±Ã¥Ã´Ã©%20-%2005-05-13%20(1).pdf
file:///C:/Users/pazita/Downloads/Ã®Ã²Ã¸Ã«Ãº%20Ã¤Ã¡Ã¸Ã©Ã Ã¥Ãº%20Ã¡Ã©Ã¹Ã¸Ã Ã¬-Ã±Ã¥Ã´Ã©%20-%2005-05-13%20(1).pdf
file:///C:/Users/pazita/Downloads/Ã®Ã²Ã¸Ã«Ãº%20Ã¤Ã¡Ã¸Ã©Ã Ã¥Ãº%20Ã¡Ã©Ã¹Ã¸Ã Ã¬-Ã±Ã¥Ã´Ã©%20-%2005-05-13%20(1).pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3975955/
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, בתנאים 2020שנים עד שנת  60הבריאות. על פי דיווחי משרד הבריאות, יחס האחיות מתחת לגיל 

. אומדן זה 2010לשנת  5.3נפש, לעומת היחס בין  1000לכל  5.15ם, ללא התערבות, יהיה של היו

מבוסס על מספר הרישיונות החדשים המונפקים מדי שנה ועל גיל הפרישה הנורמטיבי. יחס האחיות 

 .לאלף נפש 5.7הוא  65מתחת לגיל 

מהן בעלות הכשרה  44%-, ו 64מהמטפלות המועסקות מתחת לגיל  80%אחיות מוסמכות מייצגות 

מתקדמת )תוכניות תרגול מתקדם(. להיקף ההכשרה המתקדמת יש קשר ישיר למגמה של התמחות 

 .בסיעוד בעולם המערבי בשנים האחרונות. לאחרונה בישראל הוכרה תפקידה של אחות מומחית

 

 אלטיפול רוחני בישר .7

 בישראלנקודת הפתיחה ומאפייני הטיפול הרוחני  ✓

 חקיקה ✓

 מרכיבי הטיפול הרוחני והדתי ✓

חשוב בטיפול בחולים כרוניים בכלל ובחולים סופניים. עד כה, טיפול רוחני אינו  ממדטיפול רוחני הוא 

בטיפול יומיומי. הדת היא מרכיב אינטגרטיבי בטיפול בחולים, ואין חקיקה המחייבת אותו להיכלל 

הרב, ולאחרונה הם  -מרכיב חשוב של בריאות ומחלות בישראל. בבתי החולים יש מנהיג יהודי דתי 

התחילו לבנות מסגדים קטנים. אנשים נוטים לבלבל בין טיפול רוחני לבין דתיות. כיום, נושא הרוחניות 

נפתחו, ומטפלים החלו להשתלב  מתחיל להתכנס בעולם הרפואי. עם זאת, מספר תוכניות הכשרה

 .בבתי חולים בהוספיס ובגריאטריה

 

 טופל בישראלזכויותיו וחובותיו של המ .8

 זכויות וחובות של מטופל מבוטח ✓

 זכויות המטופל ✓

 חובות המטופל ✓

ת החולה. החוק קובע חוקקה הכנסת את חוק זכויות החולה, שמטרתו להבהיר את זכויו 1996בשנת 

את זכויות החולים, תוך שימת דגש על הזכות לקבלת טיפול רפואי הולם. מטרת החוק היא "לקבוע 
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את זכויותיו של אדם המבקש טיפול רפואי או מקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ופרטיותו". הנושאים 

 .רפואי ומידע רפואי תיקהמרכזיים הם: הזכות לטיפול רפואי; הסכמה מדעת לטיפול רפואי, 

 

 המשטר היומי בבתי החולים בישראל .9

 בישראל אשפוזשפוז והשחרור של מטופל ממתקן לי של הקבלה, האלתיאור כ ✓

 

חפצים בישראל, המטופל ממוקם בחדר. הוא מקבל מיטה ושולחן לילה ל אשפוזלמתקן  הקבלהלאחר 

. מתקנים סניטריים הם בדרך כלל בדרך כלל מאושפזים שניים עד שלושה מטופלים בכל חדראישיים. 

והשירותים נמצאים במיקום מרכזי במסדרון. חדרים בודדים  המקלחתחלק מהחדר ובחלק מהמקומות 

 .לחדר יחיד תרפואי החלטה תתקבל ואזויראלי זיהום הם בשל מצב רפואי כמו 

צמיד עם השם ושם המחלקה שבו הוא מאושפז. הצמידים בדרך כלל לבנים, רק המטופל מקבל 

על המיטה, המטופל בדרך כלל מבקר אצל  שהושכבולחולים עם אלרגיות מסוימות יש אדום. לאחר 

הרופא ומכיר את תהליך הטיפול והבדיקה. האחות תספק למטופל את מתן המידע וההסכמה לביצוע 

 .המתוכנן

בשבע בבוקר. חולים עצמם או בעזרת אחיות  השגרה היומית הראל מתחילבבתי החולים ביש

רופא האחיות. טיפולים שוטפים של התרופות וארוחת בוקר, ואחריו חלוקת אחר מכן, ל. מתקלחים

על טיפול, מוביל וקובע טיפול ואבחון. האחות אחראית על טיפול סיעודי ועל טיפול  מחליטבישראל 

יש יכולת לספק מידע על מצב הבריאות ועל מהלך הטיפול של המטופל. סיעודי בתרופות. לאחות 

בבית החולים, הרופא והאחיות בדרך כלל מבקרים את המטופל פעמיים ביום, בבוקר ובשעות אחר 

הצהריים. ביקורים אלה משמשים להערכת מצבו של המטופל, הערכה של הטיפול והייעוץ הקיימים 

אל הוא מרצון, ולכן לחולה יש זכות לסרב, להפסיק את הטיפול של הפתרון העתידי. האשפוז בישר

 שיגרת .שחרורעל הסיכונים של החלטתו חייב לחתום על  מיודעולהשתחרר בכל עת. במקרה זה הוא 

מחלקה. ככלל,  בכל הנקבעים ם. הביקורים כפופים לכללי22:00בבית החולים מ  מתחילהלילה 

אחר הצהריים. ביקורים מחוץ לזמן מוגדר אפשרי עם אישור  הביקורים מתוזמנים ומומלצים בשעות

 .של האחיות
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 בעלי מקצוע במערך הבריאות .10

 בישראלמבנה הצוות הרפואי  ✓

 מבנה הצוות הסיעודי בישראל ✓

 י תפקידים שאינם רפואייםמבנה ההכשרה לבעל ✓

רוקחים עוסקים במקצועותיהם כחברי  6,000-רופאי שיניים ו  9,000רופאים,  32,000-בישראל כ 

אלף האחיות של  54-מ  72%-צוותים בבתי חולים ומרפאות שכונתיים וכן בפרקטיקה פרטית. כ 

 .המדינה נרשמות, והשאר אחיות מעשיות

ואה, בבתי ספר לרפואת שיניים, לפרמקולוגיה הכשרה למקצועות רפואיים מוצעת בבתי ספר לרפ

ולבית הספר לאחיות המעניקים תארים אקדמיים. קורסים פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, תזונאים, 

 .כמו גם עבור טכנאי רנטגן וטכנאים, זמינים במספר מוסדות

תורמת דם  מגן דוד אדום, השירות הרפואי החירום, מספק רשת של תחנות עזרה ראשונה, תוכנית

ארצית, בנקי דם, קורסי עזרה ראשונה ושירות אמבולנס ציבורי, הכולל יחידות טיפול נמרץ. הארגון 

תחנות ברחבי  109-מתנדבים, רבים מהם תלמידי תיכון, המשרתים ב  10,000-פועל בסיועם של כ 

 .הארץ

 .וקמשרד הבריאות מרשה לעובדי מקצוע במקצועות הרפואה והבריאות המוכרים כח 

המקצועות הזקוקים לרישוי הם: רפואה כללית, רפואת שיניים, רוקחים, רוקחים מסייעים, 

אופטומטריה ואורתופטים, היפנוזה, גנטיקה קלינית, עובדי מעבדה רפואית, תרפיה בדיבור, דיאטנים, 

 .פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, טכנאי שיניים, יועצי שיניים, סיעוד ופסיכולוגיה

מקצוע הבאים, המעוניינים לעסוק במקצועות הרפואיים הבאים, נדרשים כדין לקבל רישיון כל אנשי ה 

רפואיים ועוד. ברוב -לתרגל או להכרה במשרד הבריאות: רפואה, רפואת שיניים, מקצועות פרה

 .המקצועות נדרשים המועמדים לעבור את בחינות הרישוי הממשלתיות

https://www.health.gov.il/English/Services/MedicalAndHealthProfessions/Pages/default.aspx 

 

 

 

 

https://www.health.gov.il/English/Services/MedicalAndHealthProfessions/Pages/default.aspx
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  סיעודי תחומים מיוחדים בבריאות וטיפול .11

 

 אטיבי/תומךהחולה הנוטה למות, טיפול פלי ✓

 מוות ✓

 בחולה הנוטה למותטיפול  ✓

 הוספיס/טיפול פליאטיבי ✓

 המתת חסד ✓

, מסדיר את הטיפול 2005, הנוטה למותהוא בעל חשיבות רבה. חוק החולה  הנוטה למותנושא החולה 

הרפואי בחולה המוגדר "חולה סופני", תוך איזון ערך קדושת החיים עם ערך רצונו של הפרט וחשיבות 

ייו, המבוססת על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. החוק קובע, כאשר איכות ח

, גם אם היא יכולה לתרום לקיצור חייו. החוק נתמך אפשריתהימנעות מהטיפול באדם אינה אסורה אך 

באופן נרחב על ידי רוב המגזרים ועל כל ההיבטים של הספקטרום החברתי והפוליטי בישראל. חוק 

הגוסס דורש מספקי שירותים בבית החולים ובקהילה לפתח שירות במסגרת סל הבריאות.  החולה

 .היום, מיטות ההוספיס חסרים. לבסוף, החוק יכול לשמש חלופה למתת חסד שאסורה בישראל

 

 נתיחה שלאחר המוות ✓

 :ביצוע נתיחה נעשה בנסיבות הבאות

 .גבלות הנ"ל(יש צורך להשתמש באיברים כדי להציל חיים או לרפא אדם )במסגרת המ

 .סיבת המוות אינה ברורה ויש צורך רפואי לקבוע את סיבת המוות

 .רשלנות, הזנחה ועבירה -יש סיבה להאמין כי סיבת המוות נובעת מאירוע לא טבעי 

 .האדם נפטר בעת מאסר או במעצר, בבית חולים פסיכיאטרי או במוסד לנכים

ם, שוטרים או היועץ המשפטי לממשלה. אם יש את הנתיחה ניתן להזמין על ידי בני משפחה, רופאי

סיבה להאמין כי סיבת המוות אינה טבעית או שהאדם נפטר במוסד גישה סגור, שופט בית משפט 

 .השלום יאשר את הנתיחה לאחר ששמע את בן המשפחה
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ניתוחים ניתנים לביצוע רק בהסכמה: הסכמת הנפטר, עדיין בחיים, או אם לא ידוע, אזי הסכמת בן 

פחה: בני זוג, ילדים, הורים או אחים )בסדר זה(. אנשים שקדמו למוות הסכימו במפורש או סירבו מש

 .להסכים לנתיחה שלאחר המוות, ינצחו

 :ביצוע נתיחה ללא הסכמה

בשתי נסיבות חריגות ניתן לבצע נתיחה שלאחר המוות ללא הסכמת הנפטר או הסכמת בן משפחה 

 :של הנפטר

, על מנת להציל חיים, בעתות מלחמה או במקרה של אירוע עם מספר לצורך תרומת איברים. 1

 .נפגעים

אם המוות נגרם על ידי מגיפה או מחלה העלולה לסכן את הציבור, ויש צורך לגלות בדחיפות את  . 2

 .סיבת המוות

https://www.acri.org.il/he/5437 

 תרומת איברים ✓

חוק השתלת האיברים כולל פרק המוקדש לתורמים איברים חיים. כיום ניתן גם לתרום כליות מקרובי 

משפחה מדרגה ראשונה, וכן קרובי משפחה מדרגה שנייה, וכן מאנשים שניתן להגדירם כקשורים 

רגשית למטופל. תרומות לאונה בכבד אפשריות מקרובי משפחה בלבד. האברים המושתלים כיום 

בישראל הם: כליות, ריאות, כבד )אונות כבד(, לבבות ולבלב. רקמות להשתלה היום הם: קרנית, 

 .עצמות, גידים, המפרקים, ואת העור ואת שסתומי הלב

 הריון, לידה ✓

מדינת ישראל רואה בילודה והריון ערכים חשובים ומשקיעה כספים רבים ביישום גישה זו. טיפולי 

נם מצליחים להרות, ממומנת על ידי הביטוח הרפואי הממלכתי עד ללידת שני פוריות לזוגות שאי

ילדים. הטיפולים כוללים טיפולים תרופתיים, בדיקות, פרוצדורות הפריה על ידי הזרעה והשבחת 

זרע, הפרייה מזרע תורם, הפריות חוץ גופיות. טיפולים אלו ניתנים כיום גם לנשים שאינן נשואות, או 

מחזורים של הפרייה חוץ גופית.  37270, בוצעו בישראל 2016יות חד מינית. ב שנת שנמצאות בזוג

 . 18%אחוז לידות חי מתוך מחזורי הטיפול עומד על 

מעקב ההריון ובדיקות סקר של העובר ממומנות באופן חלקי על ידי ביטוח הבריאות הממלכתי 

ן ללידת ילד עם הפרעה כרומוזומלית, וכוללות בדיקות גנטיות של ההורים, סקר ביוכימי לרמת סיכו

 סקירות אולטראסאונד מורחבות ומעקב הריון שוטף של האם.

https://www.acri.org.il/he/5437
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ילדים לאישה מוסלמית. בקרב  3.29ילדים לאישה יהודיה, ו  3.16בישראל עומד על  הילודהשיעור 

בצעות ב הלידות בישראל מת לאישה(. 2-2.1המיעוט הדרוזי והערבים הנוצרים השיעור נמוך יותר )

חדרי לידה בבתי חולים בכל הארץ, ורובן נעשות תחת טיפולה של מיילדת מוסמכת שהיא גם  26

אחות. נוכחות רופא בלידה אינה מחויבת ונעשית לפי הצורך. לידה אינה חלק מסל הבריאות, ומימון 

 הלידה והאישפוז אחריה, הוא על ידי הביטוח הלאומי ולא ביטוח הבריאות.

 לידות לחודש. 15,500לידות חי, שהם כ 185,970בישראל  , היו2016 -ב

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

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

7.7% 

עבור הילד השני, ו  790ן, ש"ח עבור ילד ראשו 1750 –לאחר הלידה זכאית כל יולדת למענק כספי 

 .8600עבור שאר הילדים הבאים. עבור תאומים, מענק הלידה עומד על  520

 שבועות, בהתאם למשכורתה לפני הלידה. 14כמו כן זכאית כל יולדת לחופשת לידה בתשלום למשך 

 הטיפול בילד ✓

, במסגרת הביטוח הרפואי הטיפול הרפואי בילדים נעשה על ידי מרפאות המשפחה של קופות החולים

נעשית על ידי  –ואחריות על החיסונים לפי תכנית משרד הבריאות  יהממלכתי. המעקב ההתפתחות

 טיפת חלב. –תחנות לבריאות המשפחה של משרד הבריאות 

 ותהפל ✓

הפסקות הריון בישראל ממומנות על ידי ביטוח הבריאות הממלכתי, ומותנות באישור של ועדה 

 ך. בועדה יושבים רופא, עו"ס איש דת. המיועדת לכ

מקבלות אישור  97%נשים.  מתוך הפונות לועדה, כ  18,640פנו לועדה להפסקות הריון   2016ב 

 לביצוע הפסקת הריון.

 השתלות ✓

-בישראל יש גוף נייטרלי בפיקוח משרד הבריאות, האחראי על השתלת איברים, המרכז הוקם ב 

לאומיות הוא הגוף היחיד בישראל שבו נרשמות השתלות ובאמצעותן  . המרכז להשתלות1994

מוקצים איברים להשתלה. כמו כן, לפני כל השתלה בישראל, בין אם מתורם חי או מתורם מת. פעילות 

 (.2008המרכז להשתלות ארציות הוקמה בחוק השתלת איברים )
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ים והקצאה, תוכניות לתרומות המרכז פועל בארבע מידות: רכישת איברים מן המתים, רישום חול

מתורמים חיים, כולל פיצוי לתורמים ופרסומים להגברת המודעות הציבורית וחתימה על כרטיס עדי. 

 מהאוכלוסייה הבוגרת. 14%, שהם ADI -אזרחים רשומים ב 923,264ישנם כיום 

 ז וצפון.בישראל יש מספר מרכזי השתלות הכוללים את האזורים השונים של המדינה, דרום, מרכ

חוק השתלת האיברים כולל פרק המוקדש לתורמים איברים חיים. כיום ניתן גם לתרום כליות מקרובי 

משפחה מדרגה ראשונה, וכן קרובי משפחה מדרגה שנייה, וכן מאנשים שניתן להגדירם כקשורים 

ם רגשית למטופל. תרומות לאונה בכבד אפשריות מקרובי משפחה בלבד. האברים המושתלים כיו

הם: כליות, ריאות, כבד )אונות של כבד(, לבבות ולבלב. רקמות להשתלה היום הם: קרנית, עצמות, 

 גידים, המפרקים, ואת העור ואת שסתומי הלב.

ולבסוף, למרות המורכבות והרגישות החברתית, אנו עדים לכך שכל הדתות )יהודים, איסלאם ונצרות( 

 והצלת חיים. בישראל מאמנים תרומת איברים כפעולת עזרה

 

       

 

 


