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1. ÜLKENİN ÖZELLİKLERİ 

 COĞRAFYA 

israil Doğu kıyısında yer alır ve 21.500 km2'lik bir alana yayılır. Toprağın % 98'ini araziler, İç 

Sular - Celile Denizi ve Ölü Deniz -% 2, inşa alanları% 5,6, tarım arazileri% 20, ormanlar ve 

çalılıklar% 7.3 ve ekilmemiş arazinin% 64'ü ve çöller “oluşturur. Topografya dar, düz kıyı 

şeridinden oluşuyor.Diğer düz araziler Ürdün vadisinde ve ülkenin güneyinde  - Arava ve 

Negev çöllerindedir.Manzaranın geri kalanı çoğunlukla dağlıktır. 
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 DEVLET VE TOPRAK YÖNETİMİ 

ORGANİZAYONU 

 

İsrail, 194 km kıyı şeridi, 520 km'lik dost 

sınırlar (Mısır ve Ürdün), Kuzeyde 170 km'lik 

(Suriye ve Lübnan) düşman sınırları ve 

yaklaşık henüz belirlenmeyen (Batı Şeria ve 

Gazze Şeridi). 400 km'lik sınırdan oluşan 857 

km'lik sınırlarla çevrilidir. 

Ülke altı bölgeye ve 15 alt bölgeye ayrılmıştır - 

bunlar arasında Doğu Kudüs ve Golan 

Tepeleri bulunmaktadır, ancak Batı Şeria ve 

Judea ve Samiriye'yi içermemektedir. 
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 ZAMAN VE İKLİM BÖLGELERİ 

İsrail’de iklim değişiklik gösterir:Güneyde kurak Sinai çölünün devamı olan çöl ikliminden 

(Negev and Arava)kuzeye ve tipik Akdeniz bölümleri olan batı kısımlarına kadar. İsrail’de 

iklim sıcak ve kurak bir yaz soğuk ve yağışlı bir kış olarak tanımlanır.Yaz aylarında hava 

sıcaklığı (Temmuz/Ağustos) Güneyde 40 kuzey bölgelerinde 30 dereceye kadar çıkabilirken 

kış ortasında (Ocak/Şubat) Kuzeyde 5 Güney bölgelerinde 15 dereceye düşer.   

İsrail’de yağış sezonu Ekimden Mayısa kadar uzayabilir. Eilat'ta yıllık ortalama yağış miktarı 

kuzeyde 670 mm ile 22 mm arasında değişmektedir. Geçtiğimiz yıl boyunca çoğu bölge yıllık 

yağışların % 90 nından memnundu. Yağmur mevsimi çoğu Akdeniz’e dökülen kısa ama 

sağanak şiddetli yağmurlarla sınırlıdır. Toprağa sızan su, kıyı düzlüğü ve dağlık bölgelerdeki 

iki doğal akifere doğru yol alır. 

 

 DEMOGRAFİK VERİLER  

Israel nüfusu 8, 628, 600 kişidir.: 74% 

Yahudiler, 20.8% Araplar, 4.5% 

diğerleri.Nüfus büyüme hızı  2%,doğum 

oranı ile 3.11. Ölüm oranı is 5.1  ve 

erkekler için beklenen yaşam süresi 

80.7iken kadınlar için  84.2 dir.   

 Göç: İsrail devleti kurulduğundan 

beri, 3.2 milyon kişi İsrael’e göç 

etti.,Bunların %42 si 1990’dan sonar 

geldi.2016 yılında tek başına, 26,000 

göçmen İsrail’e   "Aliyah"( Yahudilerin 

İsrail’e  yaptığı göç)  yaptı. 

 Göç: İsrail’den yurt dışına toplam 

göç 719000’dir. 2016’da 8000 kişi yurt 

dışına göç etti. 
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2. ÜLKENİN TARİHİ     

 İsrail, 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından bir devlet olarak tanındı. Bu 

deklarasyonun öncesinde, 30 yıl boyunca Avrupa'dan İsrail'e kadar Yahudilerin kademeli 

olarak geri dönüşünün yanı sıra, ülkenin sınırlarını çevreleyen Arap devletlerinin 1948'de 

saldırılarına karşı savunma araçlarının ön-kurulması da vardı. 

 Resmi kuruluşundan bu yana, İsrail, Birleşmiş Milletler tarafından başlangıçta 

belirlenen sınırları önemli ölçüde genişletmiş olan toprakların ele geçirilmesi ve işgal 

edilmesiyle ilgili birkaç savaşa girdi. İsrail şu anda askeri kurallar altında, kaderleriyle ya 

devletin bir parçası ya da bağımsız bir varlık olarak, henüz kararsız olan toprakları işgal 

ediyor. 

 

3. ÜLKE POLTİKASI    

 

 POLİTİK DURUM 

İsrail bir Parlamento demokrasisidir. Knesset, İsrail parlamentosu, ya her 4 yılda bir ya da 

hükümet artık görevlerini yapamayacak durumda olduğunda ya da yapmaya  istekli 

olmadığında seçilir. Knesset, hükümetin faaliyetlerini denetleyen, ayrıca yargısal işlevlerin 

birkaçına sahip olan yasama yetkisidir: hem cumhurbaşkanı hem de hükümet denetçisini 

seçmek.120 üyeden oluşan Knesset (İsrail’in tek meclisli parlamentosu), Kudüs’te 

bulunmaktadır. Yürütme organı, hükümet, Cumhurbaşkanı tarafından bir hükümet kurması 

için en yüksek şansa sahip bir parti olarak görev alan parti tarafından oluşturulur. Tüm ana 

bakanlık ofisleri Kudüs'te bulunmaktadır. 

 1977'den beri, birkaç yıl hariç, İsrail'deki iktidar partisi, sağcı ve dini partiler içeren 

farklı koalisyonlara liderlik eden Likud olmuştur. 

 İsrail'deki siyasi alan geleneksel olarak ılımlı solu ve ılımlı sağı, dini ortodoks partileri, 

Arap partileri ve daha aşırı sağ ve sol arenayı temsil eden küçük partileri temsil eden iki ana 

partiye bölünmüştür. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, sol partiler, daha doğru bir kanat ve 

millileştirilmiş görüşe yönelen kamuoyu ile güçlerinin bir kısmını kaybettiler. 
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4. EKONOMİ  

İsrail ekonomisi yüksek teknolojik araç gereç üretimi, tarım, savunma sanayi, elmas 

işletmeciliği, ve turizme dayalıdır. Kibbutz adı verilen kommunal tarım çiftlikleri gıda 

üretiminin tamamına yakınını gerçekleştirerek ülkenin gıdada kendi kendine yetmesini sağlar. 

İsrail ekonomisi hükümetin önemli rol oynadığı karışık piyasa ekonomisine sahiptir. Doğal 

kaynaklarının yetersizliğinden dolayı petrol, yakıt, kömür ve hayvan gibi hammaddelerin 

ithalatını yapar. 

 PARA BİRİMİ  

 

 

Yeni İsrail Şekeli (NIS), İsrail Devletinin resmi para birimidir. İsrail para birimi işareti  ₪  

arkasından miktar gelir. Pek çok durumda İngilizce grafik sembolü NIS Yeni İsrail Şekeli 

kullanılsa bile, ISO 4217'ye göre resmi para birimi adı ILS "İsrail Şekeli " dir. 26 Mayıs 

2008'den bu yana İsrail Şekeli, İsrail'in resmi olarak Döviz Piyasası (FX) üyesi olduğu için 

tamamen dönüştürülebilir oldu İsrail şekelinin şu anki döviz kuru (Mart 2018 için): EUR 1 = 

ILS 4.24 ve $ 1 = ILS 3.44 
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 ÜCRETLER, MAAŞ ORANLARI 

İsrail'deki ortalama maaş ortalama brüt maaşı ifade eder ve diğer ödeme şekillerinin 

hesaplandığı ölçütü oluşturur. 2018'de, aylık ortalama maaş aylık yaklaşık 9,800 NIS'dir. 

 SOSYAL DESTEK VE EMEKLİLİK 

Ulusal Sosyal Güvenlik Sigortası zorunludur. İsrail'in her vatandaşı, yasadan muaf olanlar 

hariç, sosyal güvenlik sigortası ücretlerini ödemek zorundadır. Ödeme işveren ve çalışan 

arasında bölünür ve hükümet işverenin ödemesinin bir kısmını kapsar. İşsiz olanlar da ücret 

ödemek zorundadırlar Bu bakımdan sosyal güvenlik kişi başına vergi (kafa vergisi) 

şeklindedir. Böylece işsiz bir kişi, ay boyunca sadece bir gün çalışmış olan bir kişiden daha 

yüksek bir ücret öder. 

 

Sosyal güvenliğin 4 çeşit faydası vardır: 

Uzun vadeli faydalar - herhangi bir sebepten ötürü, kendisini bağımsız olarak destekleme 

yeteneğini kaybeden bir kişiye verilir. Bu uzun vadeli faydalar şunları içerir: engellilik 

ödemeleri, emekli maaşları ve dul ve yetim aylığı.Ulusal Sigorta Enstitüsü engelli, dul ve 

geriatrik hastaların rehabilitasyonu ve entegrasyonu için programlar sunmaktadır. 

Gelir yerine geçen ödemeler - geçici olarak çalışamayanlara verilir. Bu ödemeler şunları 

içerir: işsizlik yardımı, doğum izni ve işle ilgili yaralanmalar, vb. Gelir Güvenliği - Garantili 

Asgari Gelir Hukuku'na göre ailenin asgari bir yaşam standardını güvence altına almak için 

az veya çok az gelirli olanlara verilen bir faydadır. Çocuk destek ödemeleri - çocuk sahibi 

olan herkese evrensel ödeme. 

 ORTALAMA ÜLKE FİYATLARI 

İsrail'de yaşamanın maliyeti OECD ülkelerindeki ortalamadan daha yüksektir. Endekse göre, 

OECD ülkeleri ortalama 100. Sıradayken  İsrail, 138.sıradadır.. Endeks İsrail'de daha ucuz 

olan meyve ve sebzeler hariç, İsrail'de Batı ülkelerinden daha pahalı olan birçok ürünü 

içermektedir. Yaşam maliyeti, düzenlenmiş satın alma gücüne göre ve OECD ülkelerinde 

100 Euro'luk bir banknotun değerine göre değişiklik gösterilebilir. İsrail'de bu miktarın% 20'si 

yok oluyor ve yeşil banknot sadece 82 Euro ediyor ve İsrail'i OECD'nin en pahalı ülkelerinden 

biri yapıyor. 

 ÜLKENİN TİPİK ÜRÜNLERİ 

  

         

 

İsrail'de, esas olarak kapsamlı ilaçların yanı sıra bazı etik ilaçların üretimine odaklanan 

oldukça gelişmiş bir ilaç endüstrisi vardır. Teva, dünyanın en büyük jenerik ilaç üreticisidir. 

Teva'nın ürettiği bazı önemli etik ilaçlar Copaxone ve Azilect'tir.. Elektronik Endüstrisi, İsrail 
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ekonomisinde, özellikle bilgisayar çipleri, bilgisayar bileşenleri, askeri elektronikler, eczacılık 

elektroniği, diğerlerinin yanı sıra, yönetim kurulunun önemli bir oyuncusudur.  

Intel ve Motorola gibi birçok çok uluslu şirket araştırma, geliştirme ve üretim merkezi kurdu. 

Ürünleri, İsrail Endüstriyel İhracat Pazarının önemli bir bölümünü temsil etmektedir. IBM ve 

Microsoft gibi çok uluslu şirketler, İsrail’de sahada büyük atılımlar yapan araştırma ve 

geliştirme merkezleri kurdular. Amdocs, Checkpoint ve CyberArc gibi İsrail yüksek teknoloji 

şirketleri, yüz milyonlarca dolar değerinde halka açık şirketler. Waze ve ICQ gibi yazılım 

şirketleri, çok uluslu şirketlere yüz milyonlarca dolar karşılığında satıldı. İsrail şirketleri ya da 

İsrail ile güçlü bağlantıları olanlar, özellikle internet, yazılım dağıtımı, çevrimiçi ticaret, 

çevrimiçi oyunlar ve diğerlerinin yanı sıra, büyük bilgisayar alanlarında da aktif durumdalar. 

Yerel pazarda aktif olan büyük yazılım evleri, Matrix, Ness teknolojileri, Yael Yazılımı ve Elad 

Sistemleri'dir Savunma Sanayii, pazardaki en önemli sektörlerden biridir. 2012 yılında IDF'ye 

yaptığı satışlara ek olarak, silah ihracatı da 7,5 milyar dolarlık rekor seviyesine ulaştı. 

İsrail'de, küresel pazarlara ihracat yapan birkaç doğal kaynak endüstrisi de var. Endüstri 

sektöründe en belirgin olanı Ölü Deniz'den gelen magnezyum ve minerallerin ihracatıdır. 

Magnezyum, küresel endüstrilerde ve otomobil endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Çamur mineralleri gibi Ölü Deniz mineralleri de kozmetik ve medikal sektörlerde 

kullanılmaktadır. Ramat Gan'daki Elmas Borsasında yer alan Elmas Endüstrisi, toplam İsrail 

ihracatının %28'inden sorumlu olan ülkenin en büyük ihracat sektörüdür. 

 ENDÜSTRİ    

 

İsrail'deki endüstri çok yönlü ve çeşitli alanlara 

yayılır. İsrail'in en önde gelen endüstrileri arasında 

kimyasal endüstriler, yiyecek ve içecekler, elmas 

kesme, ilaç, elektronik, enerji ve savunma 

sanayileri bulunmaktadır. Bugünün İsrail 

endüstrisi, geçmişte İsrail endüstrisinin 

karşılaşması gereken benzersiz zorlukların bir 

sonucudur: jeopolitik zorluklar ve kıt doğal 

kaynaklara bağımlılık. Sanayi, İsrail endüstrisinin 

bel kemiği ve ulusal gurur kaynağı olan ve 

geçtiğimiz on yıllar boyunca insanın teknolojik 

kaynağına odaklandığı bir alandır. 

Metal, mineraller ve tersaneler gibi ağır sanayiler 

İsrail'in geleneksel endüstrileriydi, ancak yıllar 

içinde ülke, bu geleneksel endüstrilerin statüsünü 

büyük ölçüde korurken, daha yenilikçi endüstrilere 

yöneldi. 

İsrailli yüksek teknoloji endüstrisi, İsrail 
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endüstrisinin uyumluluğunun ve İsrail'in insan kaynağına bağımlılığının örneklerinden biridir: 

Kolej ve teknoloji kurumu mezunları.. Bu endüstri, İsrailli sanayinin, doğal kaynaklardan 

yoksun ama insan kaynaklarıyla zengin, karmaşık bir ekonomik gerçeklikle yüz yüze geldiği 

yenilikçi yeteneğinin bir örneğidir.  

İsrail OECD'nin bir üyesi oldu - sanayinin gelişmesine ve demokrasinin değerlerinin 

korunmasına ve yaşam kalitesine bağlı olarak gelişmiş sanayi ülkelerinin örgütlenmesi. 

http://economy.gov.il/MadeInIsreal/Articles/Pages/ind1.aspx 

   

5. DİNLER, ETNİK GRUPLAR VE AZINLIKLAR 

 

İsrail toplumu iki ana gruba ayrılıyor;% 74'lük bir Yahudi çoğunluğu ve% 20,8'lik bir Arap 

azınlığı. Arap azınlığı esas olarak Müslüman (Bedevi ve Çerkes azınlığı da dahil olmak 

üzere% 85),% 7,5 Hıristiyan Araplar ve% 7,5 Dürzi'dir.. Yahudi çoğunluğu esas olarak 

1920'lerin başından İsrail'e gelen göçmenlerden oluşuyor. Göçmenler başlangıçta Doğu 

Avrupa'dan geldi. Devletin kurulmasından sonra Müslüman ülkelerden, özellikle Fas, Yemen 

ve Irak'tan bir dizi göç dalgası vardı90'lı yıllardan itibaren birçok göçmen eski Sovyetler 

Birliği’nden İsrail’e geldi, şu anda en büyük etnik göçmen grubu. Ayrıca, küçük bir grup 

Yahudi Etiyopya'dan geldi. 

Dindarlık düzeyi,Yahudi ve Arap nüfusu arasında değişir. Arap nüfusunda kendilerini laik 

olarak tanımlayan Arapların oranı% 21'dir. Yahudi nüfusunda, insanlar değişen derecelerde 

dindarlığa dayalı olarak gruplara ayrılabilirler. Yahudilerin yaklaşık% 44'ü kendilerini laik,      

% 24'ü geleneksel,% 23'ü dini,% 9'u kendilerini Ultra-Ortodoks olarak tanımlamaktadır. 
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6. TATİLLER VE ÜLKE GELENEKLERİ 

 

İsrail'de, bayram tatili, Yahudi halkının tarihi olaylarını kutlayan tatiller, ülkenin kuruluşuyla 

bağlı olan anma günü ve özel etnik grup günü kutlamaları da dahil olmak üzere, tarım tatilleri 

ve sivil tatiller gibi birçok tatil vardır. Yahudi bayramları bir ay (lunisolar) takvimi olan Yahudi 

takvimine göre kutlanır. Yahudi Yeni Yılı'nın başlangıcı Tishrei’de, Eylül’e denk geliyor Yeni 

Yıl, Yom Kippur, Fısıh ve Şavuot gibi dini bayramlarda resmi tatil ilan edilir, böylece 

işletmeler ve ulusal enstitüler kapalıdır ve toplu taşıma yoktu İsrail'deki dinlenme günü 

Cumartesi günüdür - işletmeler ve okullar kapalıdır ve toplu taşıma yoktur. Dinlenme günü 

cuma akşamı başlar ve cumartesi akşamı sona erer - aile üyeleriyle buluşmak, yaz aylarında 

plajların ve parkların tadını çıkarmak ve kısa gezilere çıkmak bu gün için geleneksel 

davranışlardır. Her tatil o tatile tipik yemekler ile kutlanır ve büyük aile toplantıları geleneğin 

önemli bir parçasıdır. 

Rosh Hashanah - Yahudi Yeni Yılı 

Rosh Hashanah'ın önündeki Elul ayı, tövbe için elverişli bir zaman olarak kabul edilir. [17] Bu 

nedenle Şabat hariç, günlük dualara Selichot adı verilen ek cezalar eklenmiştirSephardi 

Yahudileri, bu duaları hafta içi her gün Elul sırasında ekler. Ashkenazi Yahudileri, en az dört 

gün süren müjdelemelere izin veren Rosh Hashanah'dan önceki son Pazar gününden (ya da 

cumartesi gecesi) onları okurlar.Rosh Hashanah sembolleri: shofar(musevilikte roşaşana ve 

yom kipur bayramlarında çalınan koç veya keçiboynuzundan yapılmış bir boru), elma ve bal, 

nar, kiddush şarap. Sözlü geleneğe göre, Rosh Hashanah (השנה ראש) (yıl, "Yılın 

Başkanı")Anma Günüdür (הזכרון יום, Yom HaZikaron) ve yargılama günüdür (הדין יום, Yom 

HaDin). Kral rolünde, her bireyin kendi işlerine göre bireysel olarak hatırlanması ve 

yargılanması ve ertesi yıl için her bir kişi için bir kararname verilmesi. 

 

Yom Kippur - Kefaret Günü 

Tallit (ibadet için özel şal)giyen bir adam shofar (koc boynuzundan boru)’yu üfler.  
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Yom Kippur (כיפור יום), Yahudiler için yılın en kutsal günüdür. Merkezi teması kefaret ve 

uzlaşmadır. Bu, tüm sağlıklı yetişkinler için tüm yiyecek ve içeceklerden (su dahil) uzak 

durma dahil olmak üzere dua ve tam oruç yoluyla gerçekleştirilirBanyo yapma, parfüm ya da 

kolonya sürme, deri ayakkabı giyme ve cinsel ilişkiler Yom Kippur'daki diğer yasaklardan 

bazılarıdır. Bunların hepsi, kişinin dikkatinin tamamen ve kesinlikle Tanrı ile kefaret arayışına 

odaklanmasını sağlamak için tasarlanmıştır.. Yom Kippur, aynı zamanda, Shabbat'ınkilerle 

aynı işle ilgili kısıtlamalara sahip olarak tatil günleri arasında da eşsizdir. Oruç ve diğer 

yasaklar günbatımında 10 Tishrei'ye başlıyor - gün batımı Yahudi geleneğinde günün 

başlangıcıdır.Yom kippur, shofarın çalınmasıyla sona eriyor ve bu da orucun sonunu işaret 

ediyor. 

 Yom Kippur sırasında  laik Yahudiler için İsrail'de  çoğunlukla çocukların boş yolda uzun 

bisiklet sürmesi bir gelenektir.  

 Sukkot –ORUÇ Bayramı (veya Tabernacles) 

A sukkah orucu  

Sukkot (סוכות veya ּכֻת  sukkōt) veya Succoth, Booth'lar Bayramı, Tabernacles Şölenleri ,סֹו

veya sadece Tabernacles olarak da bilinen yedi günlük bir festivaldir. Üç hac festivallerinden 

biridir İncil'de sözü edilen (shalosh regalim). Sukkot, Yahudilerin Vaat Edilmiş Topraklara 

giderken çölde geçirdikleri yılları anıyor ve Tanrı'nın onları zorlu çöl koşullarında koruduğu 

yolu kutluyor. Sukkot sözcüğü, İbranice sözcüğü sukkah'ın çoğul anlamındadır, 

çardak,barınak anlamına gelir. Yahudilere tatildeyken kabinlerde "oturmak" emrediliyor. Bu 

genellikle yemek pişirmek anlamına gelir, ancak özellikle İsrail'de sukkahta bazıları uyur. 
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Sukkot Kulübesi  

Hanukkah - Işık Festivali 

 Hanukkah’nın (חנוכה) hikayesi Birinci ve İkinci Maccabees kitaplarında korunur. Bu kitaplar, 

Tanah'ın (İbranice İncil) bir parçası değildir,onun yerine onlar sonradan uydurulmuş 

kitaplardır. Mucizevi bir şekilde sekiz gün süren bir günlük zeytinyağının mucizesi ilk kez 

Talcud'da (Şabat 21b), Maccabees kitaplarında anlatılan olaylardan yaklaşık 600 yıl sonra 

yazıldı. 

 

Hanukkah, İsrail halkının Yahudiliği uygulamalarını engellemeye çalışan Seleukos 

İmparatorluğu güçlerinin yenilgisine işaret ediyor. Yahuda Maccabee ve kardeşleri ezici 

güçleri tahrip etti ve Kudüs'teki Tapınağı yeniden isimlendirdi. Sekiz gün süren festivalde, bir 

tanesi ilk gece, ikisi ikinci, vs. Hanukkiah ya da bir Hanukkah menorahı adı verilen özel bir 

mumluk kullanılarak ışık çırpmalarına dikkat çekiliyor. Yaygın olarak uygulanan üç gelenek 

şunlardır: 

Zeytin yağı mucizesini anmak için yağda pişirilmiş patates püresi ya da  jöle çörekler 

tüketmek  

● Pla Maccabees'in isyanına yol açan dönemde, Yahudilerin yasadışı Tevrat çalışma 

oturumlarını gizlemesini, kumar toplantıları olarak gizlediklerini simgeleyen, dreidel oyununu 

oynamak (İbranice bir sevivon olarak adlandırılır) 
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●  Çocuklara Hanukkah gelt denen paralar verilmesi. Ancak, hediyeler verme geleneği 

çok daha yeni, Kuzey Amerika kökenlidir ve Kuzey Amerika Noel kutlamaları etrafında 

yaygın olan hediye ekonomisine bağlıdır. 

Tu Bishvat - Ağaçların Yeni Yılı 

Tu Bishvat (בשבט ו"ט) (lit., "fifteenth of Shevat”, as ט״ו   Tu Bishvat (בשבט ו"ט) (lit., Onbeşinci 

Shevat), asו, İbranice harflerin "15" sayısıdır), ağaçlar için yeni yıldır. Ayrıca לנילנות חג (Ḥag 

ha-Ilanot, Ağaçlar Festivali) veya לאילנות השנה ראש (Rosh ha-Shanah la-Ilanot, Ağaçlar için 

Yeni Yıl) olarak da bilinir. Mişnaya göre, her yıl meyve vergilerinin hesaplanacağı günü 

gösterir. Bu tarihten başlayarak, İncil'in meyvenin ilk üç yılını (orla) yemeği yasağı ve 

Kudüs'teki Tapınağa dördüncü yıl meyvesini (neta revai) getirme zorunluluğu sayıldı.  

Geleneksel olarak ağaçlar bu gün dikilir. İsrail'de bir çok çocuk ağaç dikmek için bu güne 

kadar para toplar. Ağaçlar genellikle yerel olarak ekilir. Tu Bishvat'ta geleneksel olarak fındık 

ve kuru meyveler yenir. 

Ve yeni bir ağaç dikilir. 

Purim—Festival of Lots 

●Purim (פורים), Esther Kitabı'nda meydana gelen olayları anıyor. Ana kutlamalar veya anma 

törenleri şunları içerir: 

●The Megillah'nın okunması. Geleneksel olarak, bu, Purim sırasında iki kez bir kaydırmadan, 

bir kez akşam ve yine sabahtan okunur. Ashkenazim, okuma sırasında Haman’ın isminden 

her bahsedildiğinde aşağılayıcı sesler çıkarma şeklinde bir adet var. 

● Mishloach Manot'un verilmesi, arkadaşlara ve komşularına yiyecek ve içecek hediye 

edilmesi. 

● Matanot La'evyonim'in verilmesi, fakirlere ve muhtaçlara hediyeler. 

●Purim yemeği (Se'udat Purim or Purim Se'udah). Yahudi bilgilerinin sarhoş bir durumda bile 

tüm dini yasalara uyma ihtiyacı konusunda uyarmış olmasına rağmen, bu yemeğe 

geleneksel olarak çoğunlukla alkol tüketimi eşlik eder. 

  Bu anma törenlerinden birkaç gelenek değişikliğe uğradı. Purim'in hikâyesini canlandırmak 

için yaygın bir özel gelenek. Purim konuşması veya Purim oyununun kökenleri, Purim 

shpiel'in bu konuyla sınırlı olmamasına rağmen, bunun kökenleridir. Kostüm ve maske 

giymek de çok yaygındır. Bunlar Purim oyunlarının bir sonucu olabilir, ama bir şekilde, 

Purim'in mucizelerinin “gizli” doğasına bir şekilde en çok ilişkili olan, geleneğin kökenine dair 

çeşitli teoriler vardır. 

Purim Çeşitli türlerde Purim karnavalları da geleneksel hale geldi. İsrail'de şehrin ana 

caddesi Ad-D'lo-Yada olarak bilinen şenlikli geçitler var. 
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Traditional arrangement of symbolic foods on a Passover Seder Plate 

  

 

"OZEN HAMAN"-geleneksel Purim kurabiyesi     

                                                                                       "SVIVON"-ile oynama 

Pesach-Hamursuz 

Hamursuz bayramı tabağında sembolik yemeklerin geleneksel düzenlenmesi  

  Ayrıca lit תות ("haag haMatzot", "Mayasız Ekmek Festivali") olarak bilinen Fısıh Bayramı 

 ,İncil'de bahsedilen Üç Hac Festivali (shalosh regalim) biridir. Passover ,(Pesach) (חסח)

İsrailli kölelerin Mısır'dan kurtuluşunu anar. Hamursuz bayramı süresince Mısır’ı çok kısa 

sürede terk eden İsraillileri anmak için, o kadar çabuk ki ekmeklerinin kabarmasına bile vakit 

bulamamışlar, kimse mayalı yiyecekler almaz ya da yemez. İtaatkâr Yahudiler, tüm 

chametz'leri Hamursuz’a kadar evlerinden ve ofislerinden çıkarmak için büyük çaba 

harcıyorlar 

https://en.wikipedia.org/wiki/Passover_Seder_Plate
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 Chametz'den kaçınma ile birlikte, bu tatile özgü eşsiz tören sederdır. (hamursuz bayramı 

özel yemeği) "Sipariş" anlamına gelen seder, Fısıh bayramının ilk gecesinde ve İsrail dışında 

da ikinci gece yenen düzenli bir ayinle ilgili yemeğidir. Bu yemek, kendine özgü ayinle ilgili 

yiyecekleri - matzo (mayasız ekmek), maror (acı otlar) ve dört bardak şarap - yanı sıra dua 

metni / el kitabı / çalışma kılavuzu, Haggadah ile bilinir. Bir Fısıh sederine katılmak itaatkar 

ya da daha az bağlı Yahudiler arasında baleen yaygın Yahudi ritüellerinden biridir.   

Hamursuz İsrail’de yedi gün sürer (12: 15’e göre)  İsrail dışında sekiz gün. 

Fısıh Bayramı'nın son günü  (İsrail'in dışında, son iki gün) Kızıl Denizlerin Bölünmesini 

anıyor; geleneğe göre bu, Fısıh'ın yedinci gününde gerçekleşti. 

Lag Ba'Omer 

 

 

 LagBa Ömer Şenlik Ateşi 

 Ashkenazi uygulaması ile (İbranice'de 33'dür ג"ל) Ömer sayısının 33. günüdür (בעומר ג"ל) 

Sefirah döneminde gözlemlenen yarı yas, Lag Ba'Omer'da kalkarken, Sefardi uygulaması, 

Batakhan'ın sonunda kalkar. 

 Lag Ba'omer'de küçük ayin değişiklikler yapıldı; Çünkü İsrail'de Lag Ba'mer, Roma 

İmparatorluğuna karşı Bar Kokhba isyanı ile ilişkilidir. Siyonist düşüncede, Haham Akiva'nın 

24.000 öğrencisini yok eden veba, ayaklanmaya örtülü bir referans olarak açıklanmıştır; 

Veba sonunu temsil eden 33. gün Bar Kokhba'nın zaferinin günü olarak açıklandı. 

Geleneksel ateşli silahlar ve yay-ok oyunu bu şekilde askeri zafer kutlamaları olarak yeniden 

yorumlandı. 
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Bu doğrultuda, İsrail Savunma Güçlerini yaratan düzen, İsrail'in bağımsızlık ilanından 13 gün 

sonra, Lag Ba'mer 1948'de yayınlandı. 

Shavuot—Haftalar Bayramı—Yom HaBikurim 

Peynirli puf böreği, geleneksel bir Shavuot yemeği  

Shavuot ((שבועות) שבועות, Haftalar Bayramı, Tevrat'ta düzenlenen üç hac festivalinden 

(Shalosh regalim) biridir. Diğer İncil tatillerinden farklı olarak, Shavuot'un tarihi Tevrat'ta 

açıkça sabitlenmemektedir. Bunun yerine, Ömer'in sayımında 49. ve son günü izleyen gün 

kutlanırSabit Yahudi takvimlerinin bugünkü döneminde, bu, Shavuot'un tarihini 6 Sivan olarak 

koymaktadırİsrail'de ve Reform Museviliğinde, bir günlük bir tatildir; Başka bir yerde, 7 Sivan 

boyunca uzanan iki günlük bir tatil.Ayrıca, Shavuot'ta sütlü yiyecekleri yemek alışkanlığı da 

var çünkü Yahudi geleneği Tevrat'ın sözlerini süt ve balın tatlılığına benzetiyor. Blintzes ve 

cheesecake, tatil yapmak ve eğlenmek için popüler yiyecekler arasındadır. 

 

 

Tisha B'Av— Av’IN DOKUZU 

Tisha B'Av'daki ağıtların okunmasından önce ibadet edenler zemine otururlar 

 

Tisha B'Av (באב תשעה), önemli bir oruç ve yas günüdür. Midrashic geleneği, casusların İsrail 

topraklarına ilişkin olumsuz raporunun Tisha B'Av'a teslim edildiğini belirtiyor.Sonuç olarak, 

gün Yahudi tarihinde olumsuz olaylar için hayırlı oldu. En önemlisi, aslında Kral Süleyman 

tarafından inşa edilen İlk Tapınak ve İkinci Roma Dönemi Tapınağı Tisha B'Av'da yok 

edildiYahudi tarihi boyunca diğer felaketlerin, Kral Edward I'nin Yahudileri İngiltere'den 

(1290) ve Yahudi ülkesinden 1492'de İspanya'dan ayrılmaya zorlama emri de dahil olmak 

üzere Tisha B'Av'da yer aldığı söylenir. Tisha B'Av asıl oruçtur. Gün batımından akşama 

kadar uzanan, 25 saatlik bir oruçtur. Yom Kippur'da olduğu gibi, sadece yemek ve içmek 

yasaklamakla kalmıyor, aynı zamanda banyo yapmak, kutsal yağ sürmek, karı koca ilişkileri 

ve deri ayakkabı giymek de yasak. İncil tatillerinde olduğu gibi çalışmak yasak değildir, ancak 

tercih edilmez. Akşamları, sinagogda ağıt Kitabı okunurken, sabah ayrıntılı bir kinot ve ağıt 

şiirleri okunur. Akşamdan öğlene kadar, alçak tabure veya zemin üzerine oturmak da dahil 

olmak üzere, shiva'lıları andıran yas törenleri izlenir; öğleden sonra bu kısıtlamalar, Mesih'in 

doğacağı geleneğe uygun olarak biraz daha hafifleşir. 
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 İsrail / Yahudi milli bayramları ve anma günleri Genel bir kural olarak, İncil'de Yahudi 

bayramları (Şabat, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Fısıh, Şavuot, Sukkot ve Purim) İsrail'de 

resmi tatiller olarak kutlanır. Chanukah okul tatilidir, ancak işletmeler açık kalır. Tisha 

B'Av'da, restoranlar ve eğlence yerleri kapalıdır. Yukarıda listelenen diğer Yahudi tatilleri, 

çeşitli şekillerde ve değişen derecelerde kutlanır. 1948'de İsrail Devleti'nin kurulması ve Altı 

Gün Savaşı'nın ardından, Knesset, genellikle İsrail'in Haham Rabbiyle istişare ederek dört 

ulusal bayram veya anma günü kurdu: 

● Yom HaShoah: Holokost Anma Günü 

● Yom Hazikaron: Anma Günü 

● Yom Ha'atzmaut: İsrail Bağımsızlık Günü 

●Daha yakın zamanlarda Knesset iki ek tatil kurdu: 

● Yom HaAliyah: Aliyah Günü 

● Arap topraklarından ve İran'dan Yahudilerin sınır dışı edilmesini anmak için bir gün 

 Son olarak, İsrail hükümeti aynı zamanda tatil statüsü olan çeşitli etnik Yahudi kutlamalarını 

da tanıdı. 

Yom HaShoah - Holokost Anma Günü(yahudilere uygulanan soykırım)  

A lit Yom HaShoah Sarı Mum 

 

    Anma sireninde trafik durur 

Yom HaShoah ("Holokost Günü"), Holokost kurbanlarının anma günüdür. Tam adı Yom 

Hazikaron LaShoah v'LiGevurah (“Holokost ve Kahramanlık Anma Günü”) (לשואה הזכרון יום 

 ve pasif kurban olarak ölenlerin yanında Nazilere karşı aktif direnişte ölen şehitleri ,(ולגבורה

tanımak arzusunu yansıtıyorTarihi 27 Nisan seçildi çünkü silahlı Yahudi isyanlarının en iyi 

bilinen Varşova Gettosu ayaklanmasını anıyor. 



21 
 
Places Halka açık eğlence yerleri, İsrail’in bugunü tanıması sebebiyle gün boyunca kapalı. 

Yom HaShoah'ın halka açık anması genellikle ilahiler, anma duaları ve şükür duaları 

okunması ve anma mumlarının aydınlatılması gibi dini unsurları içerirİsrail'de, en önemli 

kutlamalar Yad Vashem'deki Devlet anma törenidir ve saat 10: 00'da iki dakikalık bir sessizlik 

için sirenler çalar.  

Yom Hazikaron—Anma Günü 

Tel Aviv’de siren çalınca bir dakikalık saygı duruşu 

 

 Yom Hazikaron 2007 Yom Hazikaron (yaktı "Anma Günü") İsrail savaşlarının düştüğü anma 

günüdür. 

 Bununla birlikte, 1951 yılına kadar, anma töreni, Bağımsızlık Günü kutlama bayramından 

ayrıldı ve Yom Ha'atzmaut'tan bir önceki güne taşındı 2000 yılından bu yana, anma kapsamı, 

düşman terörizm eylemleriyle öldürülen sivilleri de kapsayacak şekilde genişledi. Tam adı 

şimdi האיבה פעולות ולנפגעי ישראל מערכות לחללי הזכרון יום ("İsrail Savaşları ve Terör Victors 

Düşüş Anma GünüHalka açık eğlence yerleri, İsrail'de gün boyunca kapalı. Birçok okul, 

işletme ve diğer kurumlar bu gün anma törenleri düzenlemektedir ve düşmüş askerlerin 

mezarlarını ziyaret etmek ve orada anma törenleri yapmak ve dua okumak gelenekseldir. 

Başlıca kamu kutlamaları, Batı Duvarı'ndaki akşam açılış töreni ve her biri sirenlerin sesiyle 

açılan ülke çapındaki askeri mezarlıklarda anma törenleridir. Halk kutlamaları, Yz 

Ha'atzmaut'a geçiş olarak hizmet eden Herzl Dağı'ndaki askeri mezarlıktaki ayinle 

sonuçlanır. 

Yom Ha'atzmaut—İsrail Bağımsızlık Günü Yom Ha'atzmaut (העצמאות יום) İsrail'in Bağımsızlık 

Günüdür. İsrail'in içinde ve dışında Yahudiler tarafından bu güne dair hem laik hem dini 

kutlamalar yaygındır ve  (askeri geçit ve mangallar) çeşitlilik gösterir. 

 

bağımsızlık günü kutlamaları ve havai fişekler 

parkta geleneksel aile Barbekü 

Etnik Tatiller İsrail hükümeti İsrail'deki etnik Yahudi topluluklarının üç geleneksel bayramını 

resmen tanır. 

●Bu günler, İsrail dışındaki kendi toplulukları tarafından da kutlanmaktadır. 
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●Mi Mimouna, Faslı Yahudilerin tatili olarak başlamışken, Türk Yahudileri ve Fars Yahudileri 

arasında da benzer kutlamalar vardır. Bu bayramlar, Fısıh Bayramı'ndan sonraki günlerde, 

sıradan yiyecekler ("chametz") yerken kutlanırİsrail'de Mimouna'nın kutlanması son yıllarda 

yaygınlaşmıştır; İsrail’de iki milyona kadar Yahudi’nin Mimouna kutlamalarına katıldığı tahmin 

edilir. ● Seharan, Kürt Yahudileri tarafından, Fısıh Bayramı'ndan sonraki güne kadar bir çok 

günlük doğa festivali olarak kutlandı. Topluluklar köylerini terk edip birkaç günlüğüne kamp 

kurup yeme ve içmeyi, doğa yürüyüşlerini, şarkı söyleyip dans etmeyi kutlarlardı. 

●Sigd, Yom Kippur'un Beta İsrail (Etiyopya) topluluğu tarafından kutlanmasının bir gelişimi 

olarak başladıŞu anda bu topluluk  Yom Kippur'a ek olarak kutluyor; Yom Kippur'dan 49 gün 

sonra 29 Heshvan. Yom Kippur, Shavuot ve diğer tatillerin bazı özelliklerini paylaşıyor.  

 

7. AİLE 

 GELENEKSEL AİLE, DEVLET DESTEĞİ 

Ortak aile birimi evli bir çift, erkek ve kadın ve onların çocuklarından oluşur. Ayrıca evli 

olmayan çiftlerin, bekar ebeveynlerin ve aynı cinsiyetten çiftlerin aile birimleri vardır. Aile, 

Yahudi geleneğinde çok önemli bir rol oynar ve aile üyeleriyle sık sık bir araya gelinir. Refah 

politikası şunları içerir: yaşlılık aylığı, doğum izni sigortası, çalışan tazminatı ve geniş aile 

desteği. Hükümet ayrıca yeni göçmenlere, düşük gelirli ve engelli insanlara da yardım eder. 

Doğum yapmanın ve bundan sonraki dönemin dahil olduğu tıbbi faturalar ve masraflar devlet 

tarafından karşılanır. Hamile kadın, bir kereden mahsup edilmek üzere, 15 haftalık bir doğum 

izni alır. Bebeğin babasının bazı annelik iznine katılmasına izin verilir. 

 EVLİLİK, BOŞANMA VE KAYITLI İLİŞKİLER  

 

İsrail'deki evlilik törenleri ve boşanma işlemleri, devlet tarafından yetkilendirilen bir kişi 

tarafından gerçekleştirilir. İsrail'de yasal olarak hiçbir dini evlilik yapılamaz, dini bağlılığı 

devlet tarafından kabul edilmeyenlerin evlenmeleri de mümkün değildir. Özellikle Yahudiler, 

Yahudi Hukuku (Halacha) tarafından evlilik ve boşanma bakımından sınırlıdır. Asgari Evlilik 

Yasası, özel durumlar ve aile mahkemesine aksi bir başvuru belirtilmedikçe, 16 yaşından 

büyük çiftlerin evlenmelerine izin verir. Yurt dışında evlilik, dini mahkemenin otoritesi 

tarafından evlenemeyen ya da isteksiz olanlar için İsrail'de evlilik ilişkisi kurmak için ana 

alternatiftir. İsrail, aynı cinsiyetten yapılan evlilikler veya İsrail'de gerçekleştirilemeyen diğer 

evlilikler de dâhil olmak üzere, yurtdışından geçerli evlilik cüzdanlarının tescillemektedir. Cam 

kırma.   

 Tapınağın yıkımını hatırlamak için Yahudi düğününde camı kırma geleneği 
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 RESMİ OLMAYAN ÇOCUK İÇİN BAKIM 

Yasa, bir çocuğun “6 aylık bir süre içinde evinden dışarıdaysa ve ebeveynin 'haklı bir nedeni 

olmadan' çocuğun eve dönmesini reddetmesi halinde bir çocuğun evlat edinilme hakkına 

sahip olduğunu belirtir. 6 yaşın üzerindeki çocuklar için bile evlat edinme ev yerine kalıcı bir 

seçenek olarak kabul edilir. İsrail'de evlat edinilen az sayıda çocuk var (yılda 85-100) ve 

çocukların çoğu ebeveynlerinin evine ya da bir akrabanın evine geri dönme umuduyla 

koruyucu bakımda kalıyor. Toplamda koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı 2500'ün 

üzerindedir. Çocukları koruyucu bakıma yerleştiren ya da evlat edindiren yasal süreç, 

İsrail'deki sosyal hizmetlerin elindedir. 

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

 

8. ÜLKENİN YAŞAM TARZI 

 GENEL 

İsrail'deki yaşam tarzı, Doğu ile Batı arasında geniş bir alana yerleştirilebilir. Bir yandan, İsrail 

modern bir Batı ülkesi, demokratik ve ileri teknoloji ile gelişirken, diğer yandan Ortadoğu'da 

yer alan bir ülkedir. İsrail dünyanın en gelişmiş araştırma merkezlerinden bazılarına sahiptir. 

Tel-Aviv sakinleri, çoğu İsrailli'nin küresel insanlar olduğu modaya uygun bir anakent 

insanlarıdır. Öte yandan, İsrail gelişmemiş ülkelerle, örneğin toplu taşıma seviyesiyle bazı 

benzerlikler paylaşıyor. İsrail sıcak bir ülkedir ve insanlar değişkendir. İsrail nüfusu çok 

çeşitlidir ve bu nedenle gruplar arasında yaşam tarzı ve alışkanlıklarda aşırı değişiklikler 

vardır. İsrail'de farklı din grupları, laik ve dindar insanlar ve şehir halkı ve ülke halkı vardır. 

 EĞİTİM     

Zorunlu Eğitim Kanunu, 1949'da Knesset'te (Parlamento) çıkarılan ilk yasalardan biridir. 

Yasa, İsrail'deki çocukların, eğitim sistemini (anaokulu veya okul) 5 yaşından 12. sınıfta 

okuldan mezun olana kadar, bir tür eğitim programına katılmaları gerektiğini belirtmektedir. 

Ebeveynler çocuğu okula kaydettirme yükümlülüğü altındadır ve çocuğun mezun oluncaya 

kadar okula devam etmesini sağlamalıdır İsrail'de devletin genel kamu okulları, dindar halk 

için dini okullar, Ortodoks eğitim sistemi ve diğer özel ağ eğitim sistemleri için okulları 

bulunmaktadır. 

 

 İsrailliler, OECD'nin OECD ortalamasından 17.5 yıldan daha az olan ve OECD'nin en 

düşük düzeylerinden biri olan 5 ila 39 yaş arasındaki ortalama 15.9 yıllık eğitimi 

tamamlamayı bekleyebilirler İsrail'de 25-64 yaş arasındaki yetişkinlerin% 85'i okulu 
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tamamlamış olup, bu oran OECD ortalamasının% 76 üzerindedir. Eğitim sistemi ve 

profesyonel eğitim okulları çeşitlendirilmiş olup, mezunlar için piyasada nispeten iyi sonuçlara 

sahiptir.İkincisi, teknisyenler için ek bir eğitim yılı ve mühendislikte 2 yıllık uygulamalı eğitim, 

Ekonomi Bakanlığı'nın himayesinde çok çeşitli uzmanlık kursları ve mesleki diplomalar 

içermektedir. Bu mesleki diplomalar, profesyonel bir eğitim kursunun tamamlanmasıyla veya 

uzmanlık sınavı tamamlandıktan sonra verilebilir.   

 Üniversite veya diğer akademik kurumlarda lisans (lisans) ve yüksek derecelere 

eşdeğer sayısız mesleki eğitim programı vardır. Özel sektördeki çok çeşitli kaynaklardan ve 

daha zayıf gruplar için tasarlanan özel programlardan geniş yelpazedeki seçenekleri dikkate 

alarak, sistem en çok ilgili grup için seçenekler sunmaktadır http://israel-trade.net/oecd/life/ 

  KİŞİLERİN GÖRÜNÜMÜ 

Dünyanın dört bir yanından gelen Yahudiler İsrail'e göç eder, bu nedenle İsrail halkının dış 

özelliklerinde büyük bir fark vardır. İnsanlar Orta Doğu'nun her yerinden İsrail'e göç etti. 

Avrupa, Etiyopya, Yemen ve Hindistan ve farklı etnik kökenliler arasındaki evlilik birliği, 

karışık etnik kökenlerin doğmasına yol açmaktadır. Bu yüzden İsrailliler açık tenli Avrupalılar 

ve koyu tenli Afrikalılar ve aralarındaki çeşitliliğe sahip olabilirler. 

 EĞİTİM VE GÖRGÜ KURALLARININ DETAYLARI 

İsrail'de yaklaşık 33 dil kullanılıyor. İbranice ve Arapça resmi dillerdir. İbranice dilinin, 

Avrupa'da, 19. yüzyılın sonunda yeniden canlanmasıyla başlayan İbranice dilinin İsrail 

lehçesi, çoğu İsrailliler tarafından konuşulmaktadır. İsrail Devleti'nin kurulmasını takip eden 

günlerde, İbranice dili daha esnek hale geldi ve aynı zamanda argo olarak da kullanılan 

İngilizce, Rusça ve Arapça kelimelere yaklaşmaya başladı. 

 İsrailliler sosyal yaklaşımlarında gayri resmidir. Standartları pek çok ülkede 

standartları kaba değerlendirilebilir. İsrailliler genellikle açıklık ifade etmek,sıcaklık, fiziksel 

yakınlık göstermek ve göz temasını rahatlatmak için sosyal karşılaşmalarda bulunmaktan 

hoşlanırlar. 

 Batı Duvarı Yanında 

 Yahudi dini kuralları, kadınların dini mekanları kullanırken (kısa pantolonlar her iki 

cinsiyet için de kabul edilemez) mütevazı giyinmeleri gerektiğini ve erkeklerin başlarına 

“kippa” takmaları gerektiğini belirtmektedir. 

 

 YEMEK 

İsrail mutfağı, diğer mutfaklar kadar eski değil. Buna ek olarak, İsrail'deki çoğu yemek ve 

yemek tarifleri, İsrail'in kurulmasından beri birçok göç dalgasından dolayı dünyanın çeşitli 
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ülkelerinden kabul edildi. Bununla birlikte, İsrail'in eşsiz yemekleri ve tarifleri de var. İsrail'deki 

popüler yemekler arasında birçok restoranda bulunan Humus, ayrıca Falafel, Shawarmah 

(Türk mutfağından) ve Jahnun (Yeminit mutfağından) bulunur. İsrail mutfağında dünyanın 

çeşitli mutfaklarından alınan çok çeşitli tarifler var. İsrail mutfağı, yerel tarzın Arap mutfağı, 

Avrupa mutfağı ve Amerikan mutfağı gibi birçok farklı mutfağı etkilemiş gibi görünmesi 

nedeniyle birçok pişirme stilini bir araya getirmesi bakımından benzersiz olarak 

tanımlanabilir. Taze meyve ve sebze tüketimi, bu ürünün çoğunu da yetiştiren İsrail'de 

nispeten yüksektir. 

Israeli salatası           

                                                            

Şakşuka                                                                      Humus 

 Falafel  

İsrail'de bazı insanlar koşer tutarlar. Yahudilikte "koşer" terimi, hangi tür yiyeceklere izin 

verildiğini ve hangi türlerin dini inanca dayalı olarak tüketilmesinin yasaklandığını belirleyen 

bir dizi kurala karşılık gelir. Koşer kuralları açısından: domuz etine izin verilmez, deniz ürünü 

yoktur. Et ve süt ürünleri birlikte tüketilemez ve aynı mutfak eşyaları kullanılarak yenilmez. 

 DÜŞÜNCE YAPISI 

İsraillilere sık sık "Sabarim" denir. Sabra (dikenli armut), çölde bir kaktüs bitkisinde yetişen bir 

meyvedir. Bu bitkiler ülkenin her yerinde bulunur. Meyvenin içte tatlı ve sulu, dışı ise 

dikenlidir ve meyvenin tadını çıkarmak için dikenler ile uğraşmak gerekir. Dikenli armut gibi, 

İsrailli'ler de zor ve yaklaşması zor, ama içeride yumuşak ve tatlı olarak algılanıyor. İsrailliler 

aile odaklı bir halktır ve kan ilişkileri çok güçlüdür, bu da onların kolektif gücünün bir 

parçasıdır; genişletilmiş aile, bir destek ve bağlantı ağıdır. İsrailliler bir şekilde birbirlerine 

bağlıdırlar, ister aile bağları ister bir arkadaş olsun ister doğrudan olsun. Herkesin bildiği ve 
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bu bağlantıların günlük hayatta kullanıldığı görülmektedir. Hemen tüm İsrailliler orduya 

hizmet eder ve bu hizmet, çoğu kez de kaba bir şekilde algılanan açık, doğrudan, zihniyetin 

yaratılması ve formüle edilmesinde önemli bir rol oynar. 

 Genel olarak İsrailliler, çoğu OECD ülkesinden daha fazla bir şekilde, yaşamları ile 

ortalama olarak tatmin olurlar. İsrailliler, 1-10 arası bir ölçekte yaşamlarından memnun 

olmalarını istendiğinde, OECD ortalamasından 6,5 puan daha yüksek bir 7.1 puan verdiler.  

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

 

 SPOR, BOŞ VAKİT 

İsrail'deki nüfusun% 56'sı boş zamanlarında spor ve fiziksel aktivite yaptıklarını bildiriyor. 

Nüfusun% 32'si Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerini izlemektedir. Fiziksel aktivitelere 

katılmak için söylenen ana sebep, sağlığın korunmasıdır. Fiziksel aktivite yapanların             

% 33.5'inin en sık bildirdiği aktivite yürümek,,% 7,6'sı koşmak ve % 7,6 ile yüzmektir. İsrail'de 

sporun en popüler alanı futbol ve birçok İsrailli milli futbol takımını destekliyor. İş ve eğlence 

arasındaki denge açısından önemli bir unsur, bir kişinin işte harcadığı zaman miktarıdır. 

İsrail'de, çalışanların yaklaşık% 15'i özellikle uzun saatler çalışmakta, OECD ortalaması ise 

% 13'tür. 

 

 

.https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/exercise_habits_among_israelis_ove

r_21_survey 
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 Yılın birçok yerindeki hoş hava koşullarından dolayı, birçok İsrailliler boş zamanlarında açık 

havada, yürüyüş yapmaktan,seyahat etmekten, plajda, parklarda veya eğlence 

merkezlerinde vakit geçirmekten keyif alır.http://israel-trade.net/oecd/life/      
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1.İSRAİL’DE SAĞLIK SİSTEMİNİN TANIMI  

 SAĞLIK BAKIM SİSTEMİNİN TÜRLERİ 

 SAĞLIK SİSTEMİNİN KONULARI 

 FELSEFE / DÜŞÜNCE / İLKELER 

Sağlık Bakanlığı, nüfus sağlığından ve sağlık bakım sisteminin genel işleyişinden sorumludur 

(sağlık sigortacılarının ve sağlayıcılarının düzenlenmesi dahil). Aynı zamanda, ülkenin akut 

bakım yatak kapasitesinin yaklaşık yarısı ve psikiyatrik yatak kapasitesinin yaklaşık yüzde 

80'ini barındıran büyük bir anne ve çocuk sağlığı merkezi ağına da sahiptir. 

1995 yılında İsrail, evrensel kapsama alanı sağlayan ulusal bir sağlık sigortası (NHI) yasasını 

kabul etti. Sigortayı finanse etmeye ek olarak, hükümet halk sağlığı hizmeti için finansman 

sağlar ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü, tarama, sağlığı geliştirme ve eğitim, çevre sağlığı ve 

diğer çeşitli hizmetlerin doğrudan sağlanması gibi alanlarda aktiftir. Sağlık planları, 

hastaneler ve sağlık profesyonelleri de dahil olmak üzere kilit sağlık sistemi aktörlerinin 

finansal ve kalite düzenlemesine aktif olarak katılmaktadır. 

 BİRİNCİ BASAMAK BAKIMI: 

Neredeyse tüm İsrail temel bakım tıp uzmanları, her biri birbirleriyle rekabet halinde olan ve 

kar amacı gütmeyen dört sağlık planından sadece bir tanesi yoluyla bakım sağlamaktadır.Bu 

sağlık planları,bakımı organize etme yolları açısından önemli derecede farklılık 

göstermektedir.(bu yazıda temel bakım tıp uzmanlarından,bakanlık onaylı aile tıp 

uzmanlarını da içermesine rağmen pratisyen ya da pd’ler-gp’ler –olarak bahsetmekteyiz) 

En büyük sağlık planı olan Clalit'de, çoğu temel bakım, planın sahip olduğu ve işlettiği 

kliniklerde sağlanmakta ve GP'ler maaşlı çalışmaktadır. Tipik klinikte üç ila altı doktor ve 

birkaç hemşire, eczacı ve diğer profesyoneller vardır. Clalit ayrıca bağımsız doktorlarla 

sözleşmeli; Her ne kadar bu doktorlar, hekim olmayanlardan gelen sınırlı sayıda yerinde 

destekle solo uygulamalarda çalışma eğiliminde olsalar da, Clalit bölge kliniklerinde çeşitli 

idari ve hemşirelik hizmetlerine erişebilirler. Diğer üç sağlık planları da planları arasında 

değişen karışımı ile klinikler ve bağımsız birinci basamak uygulamalarının bir karışımını 

kullanırlar. Maccabi'de (ikinci en büyük plan) ve Meuhedet'de, birincil bakımın tamamı 

bağımsız doktorlar tarafından sağlanırken, Leumit'te klinik model baskındır (Clalit'deki ile aynı 

ölçüde olmasa da). Tüm planların üyeleri genel olarak GP'lerini plan listesindekiler arasından 

seçebilir ve serbestçe geçiş yapabilir. Uygulamada, neredeyse tüm hastalar uzun süreler 

boyunca aynı GP ile kalmaktadır. Clalit'de her bir hasta, bakım koordine etme sorumluluğuna 

sahip olan ve beş ortak özel durum haricinde, ikinci bakıma bir bekçi olarak hareket eden bir 

GP'ye kayıtlıdır. Leumit'te hastalar GP yerine bir kliniğe  kayıtlıdır ve diğer iki planda kayıtları 

yokturBununla birlikte, tüm planlarda kalite güvencesi ve hesap verebilirlik amacıyla her 

üyeyi bir hekimle ilişkilendirmek için bir hareket vardır. Clalit, ikinci bakıma sevk gerektiren 

tek plandır Tüm planlarda bağımsız doktorlara, “kişi başı ödeme” yapılır. (Clac'i ilgili 

mahallede GP'yi ziyaret edip etmediklerine bakılmaksızın üç ayda bir, üye başına ödeme) ve 

Maccabi ve Meuhedet'i “aktif” kullanarak  kişi başı olarak ödenir. Kişi başı ödeme ”(ödemenin 

sadece GP'sini en az bir kez ziyaret eden üyeler için yapıldığı durumlarda). Bağımsız 

doktorlar ayrıca belirli prosedürler için sınırlı hizmet-ücreti ödemeleri alırlar. Planlar, 

GP'lerinin sağladığı bakımı izler ve kaliteyi iyileştirmek için onlarla yakın bir şekilde çalışır. 

Bununla birlikte, kalite ile ilgili finansal teşvikler genellikle kullanılmamaktadır. Clalit kliniği 

doktorlarının maaşları İsrail Tabipler Birliği ile toplu pazarlık anlaşması ile belirlenir. Tüm 
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sağlık planlarında, bağımsız hekimlerin 'kişi başına düşen oranları, doktorların derneklerine 

danışarak planlarla belirlenir. 

Sağlayıcılara doğrudan hasta ödemeleri için idari mekanizmalar: Yukarıda belirtildiği gibi, 

NHI sağlayıcılarına yapılan tek doğrudan ödemeler sigorta primleridir. Hastalar genellikle 

nakit ödeme yapmak yerine sağlık planı üyelik kartlarını kullanabilirler; Sağlayıcı, sağlık 

planlarından tam ücreti alır ve daha sonra, katılımcılardan gelen primleri toplar. 

Mesai sonrası bakım: Mesai sonrası bakım, hastane acil servis bölümleri (ED'ler), bağımsız  

“acil merkezleri” ve hekim ev ziyaretleri sağlayan şirketler aracılığıyla yapılabilir. ED'ler ve 

acil merkezlerinde bakım sağlayan doktorlar, birinci basamak, iç hastalıkları, genel cerrahi, 

ortopedi ve giderek artan oranda acil tıp dahil bir dizi disiplinden gelmektedir. Hemşireler 

öncelik belirlemede önemli bir rol oynar. Genellikle maaşlıdırlar, ev ziyaret şirketleri için 

çalışan hekimlere ise genellikle ziyaret başına para ödenmektedir. Birinci basamak 

hekimlerinin, mesai sonrası bakım hizmeti sunmaları zorunlu değildir. Çalışma saatleri dışı 

hizmet sağlayıcılardan raporlar alırlar ve giderek artan şekilde bu bilgiler elektronik olarak 

iletilir. Tüm sağlık planları, üyelerine doktor desteği ile hemşireler tarafından verilen ulusal 

telefonla tavsiye hatlarını işletmektedir. 

 FİNANS SİSTEMİ 

Kamu tarafından finanse edilen sağlık sigortası: İsrail’in NHI sistemi, tüm vatandaşları ve 

daimi sakinleri otomatik olarak kapsar (doğrudan ordudan sağlık hizmeti alan askerler 

dışında).Temelde,genel hükümetin kazançlarıyla birleşik bir şekilde gelire bağlı bir özel 

sağlık sigortası aracılığı ile finance edilir.Söz konusu genel hükümetin kazançları da 

temelde,aynı şekilde dönüşümlü olarak gelir vergisi gibi gittikçe artan gelire bağlı kaynaklar 

aracılığı ile finanse edilir.  

İşverenlerin herhangi bir yabancı işçiyi (belgelendirilmiş olsun olmasın) ulusal sağlık 

sigortasının faydalarına benzer özel sigorta programlarına kayıt ettirmeleri gerekmektedir. 

İsteğe bağlı olarak turistler ve iş seyahatinde olanlar için özel sigorta da mevcuttur. Yine de, 

İsrail'de çalışmayan belgesiz göçmenler de dahil olmak üzere sağlık sigortası olmadan 

yaşayan insanlar var. Yasal veya sigortalı statülerine bakılmaksızın tüm bireylere çeşitli 

hizmetler sunulmaktadır. Bunlar arasında acil bakım, önleyici anne ve çocuk sağlığı 

hizmetleri ve tüberküloz, HIV / AIDS ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tedavisi yer 

almaktadır. 

NHI çerçevesi içinde, vatandaşlar, kar amacı gütmeyen dört sağlık planı arasından seçim 

yapabilirler. Hükümet, NHI bütçesini, öncelikli olarak, cinsiyet, yaş ve coğrafi dağılımı dikkate 

alan bir kapsülleme formülü aracılığıyla planlar arasında dağıtır. Sağlık planları, üyelerin 

hükümetin belirlediği NHI yardım paketine erişiminin sağlanmasından sorumludur. 

Özel Sağlık Sigortası: Özel gönüllü sağlık sigortası (VHI), her bir sağlık planının üyelerine 

sunduğu sağlık planı VHI (HP-VHI) ve kar amaçlı sigorta şirketlerinin bireylere veya gruplara 

sunduğu ticari VHI (C-VHI)planı içerir. 2014'te İsrail’deki yetişkin nüfusun yüzde 87’si HP-

VHI, yüzde 53’ü ise C-VHI’ye sahipti. HP-VHI primleri yaşa bağlı ve çapraz sübvansiyonlu 

olup sağlık planları başvuruları reddedemez. C-VHI primleri risk ile ilgilidir ve kapsam 

tüketicilere uyarlanmıştır. C-VHI paketleri, HP-VHI paketlerinden daha kapsamlı ve daha 

pahalı olma eğilimindedir. Tüm nüfus grupları arasında C-VHI kapsama alanı bulunurken, 

kapsama oranlarının gelirle yüksek düzeyde ilişkisi bulunmaktadır. 
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Bu iki tip özel VHI, 2014 yılında ulusal sağlık harcamalarının yüzde 14'ünü finanse etti. 

Maliye Bakanlığı'nın bir parçası olan Sağlık komisyonu, C-VHI programlarını düzenlerken, 

Sağlık Bakanlığı, HP-VHI programlarını düzenlemektedir. C-VHI düzenlemesinin odak 

noktası, tüketicinin korunmasına ikincil ilgi ile aktüeryal ödeme gücüdür; HP-VHI 

düzenlemesinde, eşitlik hususlarına ve sağlık sistemi üzerindeki potansiyel etkilerine daha 

fazla dikkat edilir.3 

İsrailliler, NHI paketine dahil olmayan hizmetlerin (örneğin diş hekimliği hizmetleri, belirli 

hayat kurtaran ilaçlar, kurumsal uzun süreli bakım ve yurtdışında tedaviler), özel 

hastanelerde bakımı veya hizmet kapsamındaki hizmetler için birinci sınıf hizmet kapsamına 

dahil olmayan hizmetleri kapsaması için VHI'yi satın alırlar. NHI (örneğin, cerrah seçimi ve 

bekleme süresinin kısaltılması). VHI aynı zamanda daha fazla fizyoterapi veya psikoterapi 

seansı gibi sağlık sepetindeki hizmetlerin kapsamını genişletmesi nedeniyle NHI'ya eklidir. 

Ancak, kullanıcı ücretlerini kapsamaz. VHI kapsamı, NHI sisteminin ciddi hastalık 

vakalarında ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri tam olarak finanse etme ve sunma 

kapasitesindeki genel güven eksikliğinin bir sonucu olarak da satın alınır. 

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

 

 

 SAĞLANAN SAĞLIK BAKIMIN ARALIĞI 

 Görevli yardım paketi hastane, birincil ve özel bakım, reçeteli ilaçlar, belirli koruyucu 

hizmetler, akıl sağlığı bakımı, çocuklar için diş bakımı ve diğer hizmetleri içerir. Ulusal Sigorta 

Enstitüsü, ihtiyaçlara bağlı olarak evde bakım için bir miktar finansman sağlasa da, 

yetişkinler için optometri, evde bakım ve diş bakımı genellikle dahil edilmez. 

NH Sınırlı palyatif ve darülaceze hizmetleri de NHI yardım paketine dahildir. İsrail'in, yeni 

teknolojilerin kapsamını, Kabine'nin (iktidar partilerinden Meclis üyelerini de içeren) 

oluşturduğu yıllık toplam bütçe dâhilinde önceliklendirmek için iyi geliştirilmiş bir sistemi 

vardır. İlaç şirketleri, tıbbi uzmanlık dernekleri ve diğerlerinden ilaveler talep edilir ve alınır. 
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Sağlık Bakanlığı de önerilen eklemeler maliyetleri ve faydaları değerlendirir ve bir kamu 

komisyon bir dizi öneri hazırlamak için daha geniş hususlar ile teknik girişini birleştirir. Bunlar 

genellikle Bakanlık tarafından ve daha sonra da Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilir. 

 

2. İSRAİL'DE SAĞLIK, HASTALIK, ÖNLEME KOŞULLARI 

 İSRAİL NÜFUSUNUN DEĞERİ ORYANTASYONU 

İsrail nüfusu hızla yaşlanıyor. 0-4 yaş grubundaki çocukların oranı 1955'teki% 14,2'den 

2014'te% 10.3'e gerilemiştir. Tersine, 65 yaş ve üstü kişilerin oranı 1955'teki% 4,7'den 

2014'te% 10,7'ye yükseldi. 

İsrail’in nüfusu nispeten genç. 2014'teki İsrail nüfusunun% 28,2'si 15 yaşın altındaydı. 

Buna karşılık OECD ülkelerinde, bu yaş grubu nüfusun% 18.1'ini oluşturuyordu. Buna 

karşılık, 65 yaş ve üzeri İsrail nüfusu, OECD ülkelerinde% 16,0 ile karşılaştırıldığında, 2014 

yılında toplam nüfusun% 10.7'sini oluşturmuştur. İsrail'deki Arap nüfusu Yahudi nüfusundan 

daha genç: 2014'teki Arap nüfusun% 35,1'i Yahudi nüfusun% 26.4'üne kıyasla 15 yaşın 

altındaydı; Yahudi nüfusun% 12.4'üne kıyasla% 4.3'ü 65 yaş ve üzerindeydi. 

2015 sonunda göçmenler: İsrail'de104.000 i çalışma vizesiyle 79.000 i truist vizesiyle ülkeye 

girmiş  İsrail'de ikamet eden yaklaşık 183.000 göçmen işçi saptandı. Ek olarak, İsrail'in güney 

sınırını yasadışı olarak geçen Eritre ve Sudan'dan yaklaşık 43.000 mülteci vardı. 

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

 

 

 SAĞLIK VE HASTALIK ALGISI 

2013 yılında İsrail'de önde gelen ölüm nedenleri arasında kanser (tüm ölümlerin% 25.8'i), 

kalp hastalığı (% 15.9), inme (% 5.6), diyabet (% 5.6) ve bulaşıcı hastalıklar (% 5.2) vardı. 

Erkeklerle kadınlar arasındaki temel fark, erkeklerde üçüncü sırada (tüm ölümlerin% 5.7'si) 

ve kadınlarda yedinci (tüm ölümlerin% 2,8'i) olan harici ölüm nedenleri sıralamasındaydı. 

 

 İSRAİL'DE ÖNLEME SİSTEMİ 

İsrail'in sağlık sorunları Batı dünyasında hakim olanlara benzer. Kalp hastalıkları ve kanser, 

ölümlerin yaklaşık üçte ikisini oluşturduğundan, bu hastalıkların araştırılması ulusal bir 

öncelik haline gelmiştir. Ayrıca en büyük endişe, yaşlanma, çevresel değişimlerden 

kaynaklanan sorunlar ve mevcut yaşam tarzlarından kaynaklanan durumların yanı sıra trafik 

ve iş kazaları için tıbbi bakımdır. 

Sağlık eğitimi programları, halkı, sigara ve aşırı yeme gibi alışkanlıkların ve aynı zamanda 

sağlığa zararlı olduğu kanıtlanmış fiziksel egzersizi artırmak gerektiğini kamuoyuna bildirmek 

için yaygın olarak kullanılmaktadır. İşçiler ve sürücülerin olası tehlikelere karşı 

farkındalıklarını arttırmak için de kampanyalar yapılmaktadır.  
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http://www.jewishvirtuallibrary.org/general-overview-of-health-and-medicine-in-israel 

 

 

3. SAĞLIK SİSTEMİ ORGANİZASYONU 

 SAĞLIK BAKIM TÜRLERİ 

Poliklinik özel bakımı: Polikliniklerde ağırlıklı olarak özel bakım hizmeti verilmektedir. 4 Kupot 

holim, medikal organizasyonlar, sağlık planı kliniklerinde Clalit'teki baskın mod ve Maccabi, 

Meuhedet, leumit ve doktor ofislerinde (diğer sağlık planlarında baskın mod). Birincisi, 

multispecialty kliniklere entegre olma eğilimindedir, ikincisi ise tek uzmanlık alanıdır. Çoğu 

uzman aktif kişi bazında ve belirli prosedürler için ücret ödenir. Oranlar sağlık planları 

tarafından belirlenir ve NHIsystem içerisinde uzmanlar dengeleme yapamaz; Hastalar 

sadece üç aylık ödemeyi öderler. Hastalar, sağlık planları tarafından sağlanan uzmanların 

listesinden seçebilirler. Planlarda çalışan uzmanlar da özel hastaları görebilir. 

Hastaneler: Akut bakım yatak kapasitesi yaklaşık olarak şu şekilde bölünmüştür: hükümet, 

yüzde 50; Clalit, yüzde 30; diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yüzde 15; kar amaçlı, yüzde 

5. İsrail'de 33 kamu hastanesi bulunmaktadır. Ancak, kar amacı gütmeden planlar  daha 

büyük bir katılım payı ve daha büyük bir cerrahi operasyon payına sahiptir. 

 SAĞLIK HİZMETLERİ SİSTEMİ VE ÖZELLİKLERİ 

2014 yılı sonunda İsrail'de 85 hastane bulunmaktaydı: 44 genel hastane, 12 akıl hastanesi, 

29 ihtisas hastanesi (geriatrik ve rehabilitasyon merkezi) ve 278 konut uzun vadeli tesis. 

Genel hastanelerin sadece 11'i devlete aittir ve Sağlık Bakanlığı tarafından işletilmektedir, 9'u 

Clalit'e aittir ve diğerleri ise Herzliya Tıp Merkezi gibi özeldir. İsrail'deki özel hastanelerin 

çoğu sivil toplum kuruluşlarına veya hayır kurumlarına aittir. 

Kamu klinikleri ve eczaneler, diğer tıbbi tesislerle birlikte, her biri kendi zincirini işleten dört 

Kupot Holim tarafından işletilmektedir. Clalit, yaklaşık 1.400 klinik ve 420 eczaneden oluşan 

en büyük tıbbi tesis ağına sahiptir. Leumit 320 klinik ve 150 eczane işletmektedir. Maccabi 

150 klinik, 43 eczane ve 20 teşhis ve tedavi merkezi işletmektedir. Meuhedet 250 klinik ve 40 

eczane işletmektedir. Buna ek olarak, bazı üyelerin üyelerine hizmet vermek için Kupot Holim 

ile sözleşme yapan yüzlerce özel klinik ve eczaneler bulunmaktadır. 
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Hastane bakımından kamu memnuniyeti, sağlık sisteminin diğer yönlerinden önemli ölçüde 

daha azdır. Her 1000 nüfus için 3.1 yatak, OECD ortalaması 4.8'dir. Doluluk% 96 oranında 

çalışır. Ortalama kalma süresi OECD ortalaması olan 6.5'e kıyasla 4.3 gündür. Nüfusun% 

75'inden fazlasının ikincil sağlık sigortası yaptırmasına yol açan uzun bekleme listeleri vardır. 

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

  

Uzun süreli bakım ve sosyal destekler: Kurumsal uzun vadeli bakımın finanse edilmesi, 

karşılayabilecekleri ölçüde, hastaların ve ailelerinin sorumluluğundadır. Sağlık Bakanlığı'ndan 

geniş bir yelpazede ihtiyaç temelli, kademeli sübvansiyonlar mevcuttur. Bu kurumlar 

genellikle son zamanlarda sağlayıcılara doğrudan ödenmektedir, ancak son zamanlarda, 

ailelerin ödeme için kullanacakları nakit altlarını almasını kolaylaştıracak bir yasa değişikliği 

yapılmıştır. Sağlık planları, toplumda yaşayan engelli yaşlıların tıbbi bakımından sorumludur. 

Son yıllarda, evde bakım ekipleri ve tele tıp aracılığıyla klinik tedavi uzmanlarına (özellikle ev 

sahibi yaşlılar için) erişim artmıştır. 

Ulusal Sigorta Enstitüsü, engelli bireylerin ve yaşlıların kişisel bakım ve temizlik hizmetlerini 

finanse etmektedir. Ek destekler arasında kapsamlı bir günlük bakım merkezleri ağı ve 

büyüyen destekleyici mahalleler ağı bulunmaktadır. Acil çağrı servisi, doktor ev ziyaretleri ve 

sosyal aktiviteler sunulmaktadır. Ayrıca, her toplulukta bir kolaylaştırıcı sosyal destekleri ve 

daire onarımlarını koordine eder. 
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Bakım evleri, evde tıbbi bakım ve ev yardımları için, uygunluk günlük yaşam aktivitelerini 

gerçekleştirememe derecesine dayanmaktadır. Buna ek olarak, evde bakım ve ev yardımları 

için devlet yardımına yönelik testler vardır, ancak sağlık planları veya özel sigorta yoluyla 

sağlanan hizmetler içindir tıbbi ev bakımı için değil. 

Özel, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, hiçbir tıbbi bakım olmadan hemşirelik ev bakımının 

yaklaşık üçte ikisini, (özel, kar amacı gütmeyen sağlık planları tarafından sağlanan) ve 

neredeyse tüm ev yardımları sağlamaktadır. 

Hükümet, bakım planlarının sağlık hizmetlerinin sağlaması gereken NHI yardım paketine 

dahil edilmesine rağmen, planlar buna itiraz etmektedir. Darülaceze bakımı, ihtiyaç 

duyulandan çok daha az olsa da (özellikle evde bakımevi) mevcuttur. Yetişkin nüfusun 

yaklaşık yarısının özel uzun vadeli bakım sigortası vardır. Resmi olmayan veya aile bakıcıları 

için doğrudan mali destek bulunmamaktadır. 

Hastanede ayakta tedavi hizmeti, hizmet için bir ücret karşılığında tazmin edilir ve günlük 

bakım ve faaliyete dayalı teşhisle ilgili grup (DRG) düzenlemeleri kullanılarak günlük 

ödemelerinden yaklaşık üçte ikisi gelirle hasta bakımı geri ödenir. Maksimum oranlar 

hükümet tarafından belirlenir, ancak sağlık planları indirimlerle ilgili pazarlık eder. Ayrıca, 

devlet tarafından belirlenen ve her hastanenin toplam gelirlerinin yıldan yıla ne kadar 

büyüyebileceği sınırlayan gelirler tavanı vardır. Genel olarak, hastane ödemeleri 

hastanelerde çalışan hekimlerin maliyetini içerir. 

Devlet ve kar amacı gütmeyen hastanelerde, doktorlar ağırlıklı olarak maaşlı çalışanlardır ve 

bazı hastanelerde ek ücret karşılığında sınırlı ücretlendirme düzenlemeleri vardır. Hizmet 

bedeli özel hastanelerde baskın ödeme şeklidir. 

Ruh sağlığı hizmetleri: Ruh sağlığı hizmetlerinin sağlanmasından sorumlu olma durumu, 

2015 yılı ortasında Sağlık Bakanlığı'ndan maaşlı profesyonellerin, sözleşmeli bağımsız 

profesyonellerin ve organizasyonlardan satın alınan hizmetlerin bir karışımıyla bakım 

sağlayan sağlık planlarına aktarılmıştır.(Bakanlığın akıl sağlığı klinikleri) Faydalı paket 

geniştir ve psikoterapi, ilaçlar, yatarak ve ayakta tedaviyi içerir. Birinci basamak sağlık 

hizmeti ile sınırlandırma şu anda sınırlıdır, ancak sorumluluğun sağlık planlarına aktarılması 

nedeniyle iyileşmesi beklenmektedir. 

Geriatri - Hükümet Sağlık Bakanlığı aracılığıyla hastaneye yatış hizmetlerini sağlamaktan 

sorumludur: 

 4 hasta grubuna: tam hemşirelik bakımına ihtiyaç duyan yaşlı hastalar, zihinsel ve fiziksel 

bakım gerektiren hastalara tam hemşirelik bakımı gerektiren hastalar ve psikolojik yaşlı 

hastalar. Bu hizmetler hasta veya hasta ailesinin, hastaneye yatış ve tedavi masraflarından 

bazılarına katlanmak zorundadır. Bu hastaneye yatış hizmetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından, 

geçici olarak sağlık bakım kuruluşuna (HMO) kaydırılana kadar 3 yıllığına geçici olarak 

sağlanmalıdır. 

Vardiya, hastanın ardışık tıbbi bakımını mümkün kılar, böylece hem hastaya verilen 

hizmetleri hem de tıbbi tedavinin etkinliğini geliştirir. Sonuç olarak, sağlık hizmeti 

sağlayıcılarının sorumluluğu açısından bir bölünme vardır: sürekli bakım gerektiren geriatrik 

bir hastanın hastaneye yatırılması Sağlık Bakanlığı'nın himayesinde olurken, tıbbi olarak 

karmaşık bir geriatrik hastanın hastaneye yatırılması HMO himayesindedir. Bu bölünme, 

ardışık tıbbi tedavide, sunulan hizmetlerin iki katına çıkarılmasında, bürokrasiye ve özel 

olarak hastaya ve ailesine zarar vermeyle sonuçlanmasına yol açmaktadır 
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%B9%C3%B8%C3%A0%C3%AC-%C3%B1%C3%A5%C3%B4%C3%A9%20-%2005-05-

13%20(1).pdf  

 

 

 

4. EVDE BAKIM 

 

 İSRAİL’DEKİ EV HİZMETLERİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ 

 

Morbiditede artış ve hizmetlerin tüketimindeki artış, toplumda hizmet geliştirme ihtiyacını 

arttırmaktadır. Genel ve uzun süreli hastanelerde yatış için bir alternatif olarak evde bakım 

sağlanmıştır. 

 

Ulusal Sağlık Sigortası Yasası (1994), sağlık fonlarının politika sahiplerine, sağlık hukuku 

dahil olmak üzere, sağlık sepeti uyarınca tanımlanmış bir hizmet sepeti sağlamaları 

gerektiğini belirtmektedir. 

 

 İSRAİL’DEKİ EVDE BAKIMIN GÖREVLERİ 

Kronik hastalıkları olan ve tıbbi durumlarında sık görülen değişikliklerle karakterize edilen 

hastalar (diyabet, nörolojik hastalıklar, kalp yetmezliği), Solunum maskeleri gibi karmaşık 

tıbbi rahatsızlıklarda olanlar, Tek başlarına yaşayan, bilişsel yetersizliği olan ya da olmayan, 

yaşlı hastalar Yaşamı tehdit eden tüm hastalar Hastalıklar terminal olarak tanımlanır 

(onkologlar ya da onkolog değil). Profesyonel bakım veren kişinin ihtiyacı veya görevleri 

şunlardır: hasta ve aile eğitimi ve desteği, semptom yönetimi, bakımın sürekliliğini koordine 

etmek ve sürdürmek. 

 İSRAİL’DEKİ EVDE BAKIMININ İÇERİĞİ 

 

İsrail'de evde bakım çok profesyonel takım çalışmasına dayanmaktadır. Takım doktorları, 

hemşireleri, sosyal çalışanları, fizyoterapistleri ve sağlık görevlilerini içerir. Tedaviler şunları 

içerir: Tıbbi gözetim, yara tedavisi ve beslenme değerlendirmesi, destek, ete. Vaka yöneticisi, 

hastanın ihtiyaçlarını karşılamada daha fazla beceriye sahip olan profesyoneldir. 

 

 DARULACEZE BAKIMI 
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 Darülaceze bakımı: Ölmekte olan hastanın 2005 yılındaki mevzuatının ardından, tüm 

HMO'lar hizmetlerini müşterileri için erişilebilir hale getirmelidir. Günümüze kadar, HMO'lar 

hizmet sunmaya hazır değillerdi ve dışarıdan verilen hizmetleri kullanmak zorunda 

kalıyorlardı. 

 

 

5. SAĞLIK BAKIMININ KULLANILABİLİRLİĞİ 

 ZAMAN KULLANILABİLİRLİĞİ 

İsrail'de günün 24 saati hastane hizmetleri mevcuttur. Topluma sağlık hizmetlerinin 

sunulması, İbranice takvimine uygun olarak, kamu çalışma saatleri, sabahları ve öğleden 

sonralarıdır. 

İsrail'de acil tıbbi hizmetler, yaklaşık 1.200 acil tıp teknisyeni, sağlık görevlisi ve acil hekim ve 

10.000 gönüllü çalışanı olan "Magen David Adom" (MDA) organizasyonu tarafından 

sağlanmaktadır. Kuruluşlar 95 istasyon ve 700'ün üzerinde ambulans filosu işletmektedir. 

Filonun çoğunluğu Temel Yaşam Desteği ambulanslarından oluşmaktadır. Ayrıca daha az 

sayıda Gelişmiş Yaşam Desteği ambulansı ve Mobil Yoğun Bakım Üniteleri bulunmaktadır. 

Hava ambulans hizmetleri için, MDA öncelikle İsrail Hava Kuvvetleri'nin 669 Ünitesine 

dayanır. Ayrıca, ülke çapında hava ambulansı olarak faaliyet gösteren Lahak Havacılık 

tarafından sahip olunan MDA paramedikleri ile çalışan dört adet MBB Bo 105 hizmet 

helikopteri de bulunmaktadır. Acil ve geri dönüşsüz hava ambulans hizmetleri normalde özel 

charter taşıyıcılar tarafından sağlanmaktadır. 

Magen David Adom, dünya çapında Yahudi topluluklarına hizmet veren bir acil ambulans ağı 

olan Hatzalah'ın bazı bölgelerinde ve Ortodoks Yahudileri tarafından görevlendirilen ve tıbbi 

hizmetler ve tahliyenin yanı sıra yardımda bulunan bir dizi acil yardım ekibi olan ZAKA 

tarafından da desteklenmektedir. Terör örgütünün tanımlanması ve gömülmek üzere dökülen 

kan ve vücut kısımlarının toplanması. Filistin Kızılayı Derneği, Kudüs'teki Arap mahallelerine 

de hizmet veriyor. 

Magen David Adom ile 2005 Mutabakat Anlaşması imzalandıktan sonra Kudüs'e erişti. 

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

Ambulans sistemi, çoğunlukla, Fransız-Alman EMS bakım modeli ile uyumludur ve yüksek 

keskinliği olan acil durumlarda hekimlerin varlığı sıkça görülür. ek olarak, acil ambulans 

hizmetleri, sadece arayüzey transferleri ile görevlendirilmiş çeşitli özel taşıyıcılar tarafından 

desteklenmektedir. 

 

 

 

 YEREL COĞRAFİK ERİŞİLEBİLİRLİK 

İsrail'de 4 sağlık fonu vardır: Kupat Holim Clalit, Kupat Holim Maccabi, Kupat Holim 

Meuhedet, Kupat Holim Leumit  
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Clalit Sağlık Hizmetleri - İsrail'in en büyük sağlık kuruluşu ve dünyanın en büyük sağlık 

kuruluşudur. İsrail'de sigortalı üyelerin yaklaşık% 53'ü, yaklaşık 4.5 milyon üyesi 

bulunmaktadır. Bu kuruluş sigortacı olarak işlev görmekte ve geniş bir alanda sağlık 

hizmetleri sunmaktadır. 8 ilçe yayılmış 8 genel hastane ve 6 diğer hastane işletmektedir. 

Clalit, yaklaşık 1.300 topluluk ve profesyonel klinik, bir eczaneler zinciri, kurumlar ve 

laboratuarlara sahiptir. Hastanede yatışta, devlet ve kamu hastanelerinden hizmet satın 

alarak hizmet vermektedir. Klinik hizmetlerinin yanı sıra, Clalit bağımsız doktorların 

hizmetlerinden yararlanır. 

Maccabi Healthcare Services – İsrail'deki ikinci en büyük sağlık kuruluşu olan Maccabi Sağlık 

Hizmetleri, İsrail'de toplam sigortalı üye sayısının% 25'ini temsil eden 2 milyon üyesi ile 6 

ilçeye yayılmıştır. Hizmetlerin çoğu, hizmet dışı hizmet sağlayıcılardan (hastaneler, bağımsız 

doktorlar, eczaneler, vb.) Hizmet alımına dayanmaktadır. Hizmetlerin yaklaşık% 30'u HMO'ya 

aittir ve ülke genelinde 6 hastane ve 7 kurum ve kliniği kapsayan İsrail'in en büyük özel 

hastane zinciri olan Asuta'yı işletmektedir. 

Meuhedet Healthcare Services –Meuhedet Sağlık Hizmetleri - İsrail'in üçüncü büyük sağlık 

kuruluşudur. Meuhedet'in bir milyondan fazla üyesi vardır ve İsrail'deki toplam sigortalı üye 

sayısının yaklaşık% 14'ünü temsil eder. Organizasyon 6 bölge bölgesini ve yaklaşık 130 

şubeyi içermektedir 

Leumit Sağlık Hizmetleri - İsrail'deki toplam sigortalı üye sayısının% 9'unu temsil eden, 

toplam 700.000 üyesi bulunan dört HMO'nun en küçüğüdür. Leumit hizmetleri, sağlık 

hizmetlerinin satın alınmasına dayanmaktadır ve hizmet vermemektedir. Bu HMO, doğrudan 

5 ilçede faaliyet gösteren 340 klinik sunmaktadır. 

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  

 

 

6. İSRAİL’DEKİ HEMŞİRELİK SİSTEMİ 

 İSRAİL’DE HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN KONUMU 

Kamu Sağlığı Yönetmeliği Kliniklerde Kamu Görevlileri Hemşireliği ve Kamu Sağlığı 

Yönetmeliği Hemşirelik Uygulayıcıları, hastanelerde Hemşirelik uygulamalarına ruhsat 

verilmiş olandır. Hemşirenin mesleki statüsünün tanınması, zaman zaman güncellenen ve bir 

kişinin sahada çalışmaya uygun olup olmadığını yansıtan belirli ölçüt temelinde Sağlık 

Bakanlığı tarafından belirlenir. Hemşirelik programlarının zorlu şartlarını yerine getiren 

İsrail'deki mezunlar, Hemşirelik Hemşireliği Sınavına girmeye hak kazanırlar. Hemşirelerin 

siciline kayıt yaptırmak için bir geçme notunun elde edilmesi bir ön şarttır, ancak tek değildir. 

Yurt dışından gelen hemşirelik programlarından mezun olanlar, mesleki tanınırlıklarını 

aldıktan ve Hemşirelik Hemşireliği Sınavını başarılı bir şekilde geçtikten sonra Hemşireler 

Siciline kayıt yaptırabilirler. 
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 İSRAİL’DE HEMŞİRELİK BAKIMI SAĞLAMA SİSTEMLERİ 

Hemşirelik işgücü Sağlık sisteminin büyük ve önemli bir bileşenidir. İnsan gücü, sağlık 

hizmetleri ve kalitelerindeki tahminlerin sağlanabilmesi için hemşirelik işgücü piyasasının 

dikkatli ve doğru bir şekilde planlanması gerekmektedir. İsrail'de hemşirelik insan gücü 

tahmini, Sağlık Bakanlığı veri tabanlarında lisanslı kayıtlı hemşirelerin kayıtlarına 

dayanmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın raporlarına göre, 2020 yılına kadar 60 yaşın altındaki 

hemşirelerin oranı, bugünkü şartlar dahilinde, herhangi bir müdahale olmaksızın, 2010 yılı 

başına düşen 5.3 kişi başına 1000 kişi başına 5,15 olacak. Bu tahmin, her yıl ve emekli 

olmanın normatif yaşlarında verilen yeni lisansların sayısına dayanmaktadır. 65 yaşın 

altındaki hemşirelerin oranı 1000 kişi başına 5,7'dir. 

Sertifikalı Hemşireler, çalışan hemşirelerin% 80'ini 64 yaşın altında,% 44'ü ise uygulama 

becerilerini geliştirmiştir (İleri Düzey Uygulama programları). İleri eğitimin kapsamı, son 

birkaç yılda Westem dünyasında Hemşirelikte uzmanlaşma eğilimine doğrudan bir bağdır. 

Son zamanlarda İsrail'de uzman bir hemşirenin rolü kabul edildi. 

 OTOPSİ 

Otopsi aşağıdaki durumlarda yapılır:  

Hayat kurtarmak veya bir kişiyi iyileştirmek için organları kullanmaya ihtiyaç vardır (yukarıdaki 

sınırlar dahilinde).  

Ölüm nedeni belirsizdir ve ölüm nedenini belirlemek için tıbbi bir ihtiyaç vardır.  

Ölüm sebebinin doğal olmayan bir olaya bağlı olduğuna inanmak için bir sebep vardır. –

kendini asmak, ihmal ve suikast. vs 

Kişi hapishanede ya da tutuklandığında, psikiyatri hastanesinde ya da gelişimsel engelli bir 

kurumda öldüğüne. Otopsi aile üyeleri, doktorlar, polis memurları veya Başsavcı tarafından 

teklif edilebilir. Ölüm sebebinin doğal olmadığına ya da kişinin kapalı bir kısıtlı erişim 

kurumunda vefat ettiğine inanmak için bir sebep varsa, yargıç bir mahkeme yargıcı aile 

üyesini duyduktan sonra otopsiyi yetkilendirir.  

Bir otopsi sadece bu kişilerin rızasıyla yapılabilir: merhumun rızası, canlı varken veya 

bilinmeyen ise, o zaman ailenin bir üyesinin rızası: eşler, çocuklar, ebeveynler veya kardeşler 

(bu sırayla). Ölümden önce ya açıkça izin vermiş ya da otopsiye razı olmayı reddeden kişiler 

geçerli olacaktır.  

Bir otopsiyi rızası olmadan yapmak: iki istisnai durumda, merhumun rızası olmadan veya 

merhumun ailesinin bir rızası olmaksızın bir otopsi yapılabilir: 1. Organ bağışı amacıyla, 

hayat kurtarmak için, savaş zamanlarında veya birden fazla zayiat olayında. 2. Ölüm, bir 

salgın ya da halkı tehlikeye atabilecek bir hastalıktan kaynaklanıyorsa ve ölüm nedenini 

acilen keşfetmeye ihtiyaç var ise. 

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

 ORGAN NAKLİ  

Organ nakli yasası canlı organ bağışçılarına adanmış bir bölüm içerir. Şu anda, birinci 

derece akrabalardan gelen böbrek bağları, ikinci dereceden akrabaların yanı sıra, hastaya 

duygusal olarak bağlı olarak tanımlanabilen bireylerin yanı sıra alsa da mümkündür. 
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Karaciğer lobu bağışları sadece aile akrabalarından mümkündür. bugün İsrail'deki 

transplantasyonel organlar: Böbrekler, akciğerler, karaciğer 

{ve karaciğer lobları), kalp ve pankreas. Bugün nakil dokular şunlardır: kornea, kemikler, 

tendonlar, eklemler ve deri ve kalp kapakçıkları. 

 

 GEBELİK, DOĞUM  

İsrail Devleti hamilelik ve doğum değerlerine değer verir ve bu değerleri desteklemek için fon 

ayırır. Gebe edilemeyen çiftler için doğurganlık tedavi masrafları, iki çocuğun doğumu için 

Ulusal Sağlık sigortası kapsamındadır. Tedavi, in vitro fertilizasyon ve sperm donar 

fertilizasyonu ile fertilite ilaçları, muayeneleri, fertilite prosedürlerini içerir. Bu doğurganlık 

tedavileri, şu anda, evli olmayan veya aynı cinsiyetten olan kadınlara sunulmaktadır. 2016 

yılında 37.270 in vitre fertilizasyon döngüsü gerçekleştirilmiştir. Bu tedavi döngülerinden canlı 

doğumların yüzdesi% 18'dir. 

Prenatal check-up, tarama ve seanslar kısmen Ulusal Sağlık sigortası tarafından desteklenir 

ve şunları içerir: ebeveynlerin genetik taranması, biyokimyasal tarama testleri, kromozomal 

anormalliği olan bir çocuk sahibi olma riskini belirlemek, ileri ultrason taraması ve gebelik 

takibi. 

İsrail'de doğum oranı, bir Yahudi kadın için 3.16, Müslüman bir kadın için 3.21’dir. Dürzi 

azınlığı ve Hıristiyan Araplar arasında doğum oranı 2-2.1'dir. İsrail'deki kadınlar, aynı 

zamanda hemşirelik lisanslı bir ebe yardımı ile ülke çapındaki hastanelerde 26 işyerinde 

doğum yapıyorlar. Doğum sırasında bir doktorun varlığı zorunlu değildir ve o zamana olan 

ihtiyaca bağlıdır. İşgücü, Sağlık Sigortasının bir parçası değildir ve doğum sırasında maruz 

kalınan maddi harcamalar ve takip eden hastaneler Ulusal Sağlık Sigortası güvencesi ile 

değil Kamu Sağlığı güvencesi ile karşılanmaktadır. 2016 yılında, İsrail'de aylık yaklaşık 

15.500 doğum yapan 185.970 canlı doğum vardı. Doğumların% 29'u doğum,% 7,7'si 6 

"doğum ve üzeridir. Toplam doğum sayısından sezaryen yüzdesi% 17.9, yardımlı doğumlar% 

7,7'dir. Doğumdan sonra her kadın bir İlk çocuk için 1.750, ikinci çocuk için 790, ek çocuk için 

520, iki çocuk için 8.600 kişi olup, her kadın 14 haftalık süre için annelik ödeneği hakkına 

sahiptir. doğumdan önce kazancına. 

 ÇOCUK SAĞLIK BAKIMI  

Çocukların tıbbi tedavisi, Devlet Sağlık sigortasının bir parçası olarak, HMO'nun aile klinikleri 

tarafından sağlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı'na göre gelişim programı ve aşılama 

programının sorumluluğu Sağlık Bakanlığı Tipat Halav Aile Sağlığı Kliniği tarafından 

sağlanmaktadır. 

 

 KÜRTAJ 

İsrail'de hamileliği sonlandırmanın bedeli Ulusal Sağlık Sigortası tarafından karşılanmakta ve 

bu amaçla kurulmuş özel bir komitenin yetkilendirilmesi şartı ile şart koşulmaktadır. Komite 

üyeleri: bir doktor, bir sosyal hizmet uzmanı ve bir dini temsilci. 2016 yılında, komite kürtaj 

talebinde bulunan 18.600 kadın tarafından ele alındı. Bu kadınların% 97'sine hamileliği 

sonlandırmak için yetki verilmiştir. 


