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קפריסין היא חלק 
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 עיר הבירה היא ניקוסיה

2 

.I  חלק כללי 
   גיאוגרפיה

  
קפריסין היא אי באגן המזרח התיכון. זהו האי השלישי בגודלו בים התיכון )לאחר האיים 

קמ"ר( וקו חוף של  3,572ק"מ ) 9,551האיטלקיים של סיציליה וסרדיניה(, עם שטח של 

לפי אזור. הוא ממוקם מדרום בגודלו  81מייל(, מה שהופך אותו לאי  402,6ק"מ ) 648

חלק של טורקיה, כך  (Eurasia) או י של אסיה היבשתיתאסיה הקטנה, חצי האי המזרח

להיכלל במערב אסיה או במזרח התיכון. קפריסין ממוקמת ליד דרום  היכול שהיא

אירופה וצפון אפריקה. הרפובליקה המודרנית של קפריסין הוקמה כמדינה עצמאית 

והיא מוכרת בעולם כמדינה חברה באו"ם ובאיחוד האירופי, עם שטח בכל  60-בשנות ה 

 .רחבי האי קפריסין

 

 

 

 



 הש

הסדרי מדינה וטריטוריה   1.2  

הערים הגדולות של כל  של מןש הקרויים על אזורים 6הרפובליקה של קפריסין מחולקת 

לימסול, לרנקה, פאפוס וקירניה. בנוסף, בריטניה שולטת על שני  ,פמגוסטה ,אזור: ניקוסיה

 SBAs מזרח(, הנחשבים ל-בסיסים גדולים באקרוטירי )מדרום ללימסול( ובדקליה )דרום

של החיים  מבחינתםמהאי, אך הם שייכים לרפובליקה  2.8%קמ"ר או  254ומכסים 

 .הציבוריים )שפה, מטבע, תחבורה, בתי ספר וכו '(

 .ת היא יוונית וטורקיתוהרשמי ותהשפ

 
 

 סמל לאומי קטן
 

 
 

 סמל לאומי מפורט
 

 

 דגל לאומי
 

 

סמל לאומי של בית 
 הנבחרים

 

 

 

 
 

 

השפות הרשמיות הן 

 יוונית ותורכית.

 

 <<Hymn to Liberty>> המנון לאומי
                                       
https://www.youtube.com/watch?v=R6VSRMQwaBw  
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השלישי היה הנשיא הראשון של הרפובליקה של קפריסין מאז  בעבר, הארכיבישוף מקריוס

היה  1974. הנשיא הראשון של הרפובליקה של קפריסין מאז מלחמת 1977השחרור עד 

Spyros Kyprianou   וכיום נשיא הרפובליקה הואNikos Anastasiadis 

.    

Archbishop Makarios III                  Spyros Kyprianou                Giorgos Vasileiou 

1960-1977                                            1977-1988                              1988-1993 
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הארכיבישוף מקריוס 

השלישי היה הנשיא 

הראשון והידוע ביותר 

 .של קפריסין

Nikos Anastasiades 

2013- 

Glafkos Klerides 

1993-2003 

Demetris Christofias 

2008-2013 

Tasos Papadopoulos 

2003-2008 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Makarios_III_and_Robert_F._Wagner_NYWTS_cropped.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spyros_Kyprianou_1981_crop.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi65PTPs87bAhXSYlAKHUN3BZUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mononews.gr/politics/kipros-o-proin-proedros-g-vasiliou-chrosta-sto-kratos-48000-evro&psig=AOvVaw26hI86t0SCtonMUjpeQXY4&ust=1528902452923684
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS1pSCtM7bAhWEY1AKHf7oBrAQjRx6BAgBEAU&url=http://antistasi.org/?p%3D11026&psig=AOvVaw0ZLyiX7cc1Tda3-pGroeQW&ust=1528902560337669
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tassos_Papadopoulos.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dimitris_Christofias.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ANASTASIADES_Nicos.jpg


 

 . ההיסטוריה של המדינה 2
 

 -האדם משל  מאומתת לפחות מאז התקופה הפליאוליתית, עם נוכחות תקפריסין מיושב

לפנה"ס ואחרי. במהלך תקופה ארוכה זו, עיקר ההתפתחות של האוכלוסייה  10,000

מתמקדת באזורי החוף. עם זאת, בתקופות של פיראטיות מוגברת ואיומים חיצוניים, היה 

בסופו של דבר להיות צורך לפתח התנחלויות חשובות בעורף, שאחד מהם התפתח 

רומי )לדרה / ניקוסיה(. לאחר כיבושים זרים רבים, קפריסין -בירת המדינה בעידן הפוסט

, קפריסין הייתה חברה באיחוד 2004. מאז 1960הפכה למדינה עצמאית רק בשנת 

.האירופי
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במשך אלפי שנים 

קפריסין נכבשה על ידי 

עמים שכנים שונים 

והפכה למדינה 

 1960-עצמאית רק ב 

-תחת אמנת ציריך

 לונדון

האיחוד האירופי )צבע כחול(  פומדינות )צבע צהוב( שהצטר 10מפה של 

, כולל קפריסין )מקור: ויקיפדיה(2004בשנת   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1nY2gts7bAhVRUlAKHRSxD4MQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/2004_enlargement_of_the_European_Union&psig=AOvVaw1CU7CALrorj2IiJX-8kTyd&ust=1528903156180294


 

 . מדיניות 3

 מצב פוליטי  3.1

הרפובליקה של קפריסין היא דמוקרטיה פרלמנטרית עם מערכת של דמוקרטיה נשיאותית. 

 56צירים,  80מתבצע באמצעות נציגים נבחרים בפרלמנט, שיש בו  החקיקהכוח 

הקפריסאים הטורקים אינם  1974קפריסאים טורקים )מאז  24-קפריסאים יוונים ו 

של  הביצועמעורבים בעבודה(, בעוד המרונים, הלטינים והארמנים מיוצגים גם הם. כוח 

הנשיא נבחר לתקופה של חמש הרפובליקה של קפריסין מחולק בין הנשיא לבין הממשלה. 

שנים. טווח המפלגות ברפובליקה של קפריסין מורכב מאידיאולוגיה שמאל וימין. את 

ניתן להגדיר ברעיונות או בתנועות כגון סוציאליזם, קומוניזם  השמאלשל  האידאולוגיה

)המפלגה   EDEK ,הקומוניסטית(המפלגה ) AKEL ואקולוגיה. הנציגים הם

של הימין מבוססת על אידיאולוגיה  האידאולוגיהת התנועה אקולוגים. הסוציאליסטית( וא

)המפלגה הדמוקרטית(,  ELAM DIKO )ראלי דמוקרטית(  DISYליברלית. הנציגים הם 

 .המרכז סביבסולידריות הם נעים ברית ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 80-הפרלמנט מורכב מ
 צירים

 
 
 
 
 
 
 

 בית הנבחרים
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The house of 

Parliament holds the 

legislative power in 

the Republic of 

Cyprus 
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 . כלכלה 4

 מטבע  4.1

 ים לרמות שלהתוצר המקומי הגולמי מגיעשיעורי בין המפותחות ביותר באירופה.  כלכלת קפריסין היתה

, שהוביל למגבלות הסחר, ירידה חדה 2013מדינות המפותחות בעולם. למרות המשבר הפיננסי של ה

בשכר, עלייה באבטלה וסגירה של הבנק השני בגודלו בערבות, הכלכלה כבר התאוששה והאבטלה 

(. המטבע המשמש את הרפובליקה של 8%תקופת משבר ) מאשר טרוםותר ירדה לרמות נמוכות י

הפאונד באזור האירו( שהחליף את המטבע הלאומי הישן של קפריסין  הקפריסין הוא האירו )חבר

 הקפריסאי. 

 

 

   

    קפריסיןבהצד הלאומי של המטבע האירו                 

 

 

 

 

 שכר  4.2

 

 € 19000 -כ שאינו מחויב בתשלום מס הכנסה עומד עלהכנסה  שיעורברפובליקה של קפריסין 

יורו במקרה של נכות  226יורו לחודש, בתוספת  480 היאמובטחת ההכנסה הבשנה. המינימום 

יורו לחודש, עולה על הממוצע  1058 -ל . השכר הממוצע מגיעלשכירותעבור סובסידיה  154 -ו

 של

המטבע בקפריסין הוא 

 האירו.
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השטרות הישנים שהונפקו מן הלירה 

ריסאית שהוציא הבנק המרכזי הקפ

 בשפה היוונית, האנגלית והטורקית
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 תמיכה סוציאלית ופנסיה  4.3

הרפובליקה של קפריסין מבחינה בין ארבעה סוגים של פנסיה: ממוסדת / זקנה, נכות, 

שנות עבודה,  -33שנים ו  65 הם גיללקצבת זקנה  הבסיסיים התנאים. ותואלמנ סוציאלית

לקרן לביטוח לאומי. אם תנאים אלה לא יתקיימו, חישוב סכום הפנסיה  תשלומיםקרי 

 .מופחת בהתאם

 

 ממוצעים במדינהמחירים   4.4

המחירים של רוב המוצרים בקפריסין גבוהים מהממוצע של האיחוד האירופי ושל גוש 

יורו לחודש, בעוד  450חדרי שינה הוא  2האירו. מחיר השכירות הממוצע לדירה של 

(. למרבה הצער, התחבורה 2018יורו )יוני  1.28ליטר של בנזין הוא כ  1המחיר עבור 

. יקר הנסיעות היומיומיתד, ולכן השימוש ברכב נדרש עבור רוב הציבורית מוגבלת מאו

 יםהם בדרך כלל זול ותרופותלקנות בגדים והנעלה, שכן רוב מיובאים מחו"ל, בעוד מזון 

 .יותר
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חוק קפריסין קובע 

שכר מינימום 

והכנסה מובטחת 

 .מינימלית

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFr4n5pdjbAhUGbFAKHTdxB08QjRx6BAgBEAU&url=https://cypruspropertygallery.com/en/about-cyprus/why-to-choose-cyprus-for-your-investment-or-residence&psig=AOvVaw3FU1LEQJjCdFyvo6rnK_yC&ust=1529242359358696
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 מוצרים אופיניים   4.5

המוצרים המפורסמים ביותר של הרפובליקה של קפריסין כוללים מספר מאכלים מיוחדים, כגון 

גבינות חלומי וגבי ענרי, יין קומנדריה, תמצית עלי כותרת של רוז, דבש קארוב ולאונצה, 

.קופיפיה ודבש כדורים, לוקומיה וסוסוקוס

 

אלכוהול(  80%מסורתיים ) zivani קפריסין היא מפיקה אזורית של משקאות אלכוהוליים, כולל

, בעוד ומפורסם הטעם הייחודי של KEO מיוצרת מקומית. המותג האזוריה בירותוכמה 

רשמי לייצור בירה קרלסברג מחוץ  שקיבלה אישורקפריסין היא גם המדינה הראשונה 

 לדנמרק.

 

                                                                                         

 

בין שלושת הראשונים  הממוקם, עם צי מסחרי שלהמשלוח וה בצי הספנות מובילהקפריסין 

בעולם. בנוסף, קפריסין היא מרכז חשוב עבור ביטוח, ביקורת ושירותים בנקאיים ברחבי דרום 

הים התיכון / המזרח התיכון. עוד תעשייה גדולה היא התיירות, עם מיליוני תיירים מגיעים מדי 

 פה / פרוטראסשנה כדי לנצל את השמש היפה וליהנות החופים של פאפוס, לימסול או איה נא

בשנים האחרונות הגיעו מרבית התיירים מרוסיה, בריטניה, ישראל, מדינות פמגוסטה.  /

 .האיחוד האירופי ומדינות ערב / המזרח התיכון

קפריסין היא ידועה 

בעולם בזכות 

הבירה מקומית, 

הגבינה חלומי, 

והמשקה האלכוהולי 

zivania   

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOr922g8_bAhWC3SwKHfcfC0sQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cyprusfoodndrinks.com/cgibin/hweb?-A%3D742%26-V%3Dhall&psig=AOvVaw2v3WVN4KNc_7UsnXqTGb3F&ust=1528923853586583
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7zOWQhs_bAhVKFCwKHc6NA1QQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cychefs.com/article/el/528/zivania&psig=AOvVaw204HbgU8qMods0OPJGGRJs&ust=1528924601868442
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL6NWehs_bAhWFhSwKHZ81DqEQjRx6BAgBEAU&url=https://keobeer.com.cy/&psig=AOvVaw0KH7opp_r77kS6U56TdI24&ust=1528924631068270


 

 . דתות, לאומיות ומיעוטים 5

דתות, לאומיות וקבוצות דתיות מוכרות מבחינה דתית בקפריסין הן של הארמנים, 

 -, חלק ב '1960ביולי  29והלטינים )החוק האנגלי של הפרלמנט האנגלי מיום  המארונים

נספח ה': הצהרת הממשלה הבריטית על זכויותיהם של הקטנים קבוצות דתיות: במשאל 

, הלטינים, כקבוצה דתית )יחד עם המארונים 1960בנובמבר  14-עם שנערך ב 

נחשבים לחברי הקהילה ההלנית.  והארמנים(, בחרו להשתייך לקהילה היוונית ומאז הם

( כיום, בעוד שבצפון 7/1960חוק  - 1960חוק הדתות ואזרחים )דרך הבחירה( משנת 

ל "קפריסין יש מספר רב של קפריסאים טורקים, רוב הקפריסאים הטורקים מתגוררים בחו

"פיזור זה החל לאחר האימפריה העותומאנית הועברה לידי האימפריה הבריטית, כאשר 

 קפריסאים טורקים היגרו בעיקר לטורקיה ולבריטניה מסיבות פוליטיות וכלכליות.כמה 

שנות השישים, כאשר  קהילתיות-מהומות הביןשל הההגירה הזאת הסלימה בעקבות 

 .הקפריסאים הטורקים נאלצו להתיישב במובלעות בקפריסין ורבים מהם להגר
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קפריסין היא בין 

הקהילות הדתיות 

ביותר בקרב 

 האיחוד האירופי.
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חגים ציבוריים חייבים 

להזכיר לאנשים את 

המסורת, את הרקע 

הדתי ואת המאבקים 

הקהילות הלאומיים של 

 של קפריסין

 ומסורות בקפריסיןחגים .  6

 

 ראש השנה -בינואר   1

 חג האפיפניה -בינואר   6

 היום הלאומי של יוון -במארס  25 

 יום נישואין לאומי -באפריל  1 

 יום העבודה -במאי  1 

 הנחה של מרים הבתולה -באוגוסט  15 

 יום העצמאות בקפריסין -באוקטובר   1

 יום השנה היוונית -באוקטובר  28 

 * ערב חג המולד -בדצמבר  24 

 חג המולד -בדצמבר  25 

 היום השני של חג המולד -בדצמבר  26 

 ימים לפני חג הפסחא האורתודוכסי( 50) הצלול שני

 שישי טוב

 יום שני לפסחא

 פנטקוסט 

 

 

 

 

 

 

 Theofaneia - בינואר 7

חורף מנסים לתפוס צלב נזרק על ידי הכומר בשחיינים 

 .הירדןבנהר להנצחת טבילתו של ישוע 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv4YaTqdjbAhXuZpoKHem_C-AQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sigmalive.com/en/news/local/139597/cyprus-celebrates-epiphany-with-religiousfolk-traditions&psig=AOvVaw0GdYH5S84yQTpAgPskAJYc&ust=1529243234397197
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 משפחה.  7

 משפחה מסורתית, תמיכה ממשלתית  7.1

אב, אם וילדיהם הלא נשואים. בחתונה, ההורים  כולליםמשקי בית מסורתיים אופייניים 

תן ולילדיהם חלקת אדמה, אם בכלל, יחד עם כסף וכלי בית. באופן מסורתי, החתן נ נותנים

מצעים. זו היתה הנדוניה, חלוקת חלק הרהיטים ואת השל הכלה  משפחתה ואילואת הבית 

שווה של נכסי ההורים לילדים, גברים או נשים בעת הנישואין, ולא לאחר מותם של ההורים. 

לאחר מלחמת העולם השנייה, הכלה נאלצה לספק את הבית. בעלות על בית, בהתחשב 

של ( ובעלויותיו הניכרות 1974-בחוסר הקרקעות של הארץ )במיוחד לאחר הפלישה ב 

הבניין, הפכה לנכס גדול לאשה שרצתה להתחתן. מסיבה זו, חלק גדול משכר האישה 

העובדת הלך לבניית בית משום ש"הנישואים הטובים "היו חשובים באותה מידה כמו 

 ., כפי שהיה בעבר90-בתחילת שנות ה 

 

 נישואים, גירושים וברית אזרחית  7.2

שבנים ובנות  גרמה לכךעיור ומודרניזציה שינו את היחס לנישואין. הרחבת מערכת החינוך 

נפגשים מגיל צעיר וחשופים לרעיונות מודרניים על יחסים חברתיים ומיניים. הגידול במספר 

 להרשםמשליטה הורית קפדנית. כיום ניתן  ששוחררו הביא לכךהנשים בכוח העבודה 

 .ברית אזרחיתאו לחיות כחוק עם הצהרת  ייםאזרחלנישואין דתיים או 

 

 אימוץ  7.3

על פי החקיקה הרלוונטית, שירותי הרווחה שואפים להבטיח את האינטרסים ואת הזכויות 

הטובות ביותר של ילדים לפני ואחרי האימוץ. האחריות הבסיסית של שירות הרווחה בתהליך 

 :האימוץ היא

 .להיות הורים מאומציםלבדוק אם אדם או משפחה זכאים  • 

 .להבטיח את האינטרס של הילדים מיד עם הגשת הבקשה לאימוץ לבית המשפט  •

 .להגיש לבית המשפט דו"ח המציין אם אימוץ הוא אינטרס של ילד • 

 .לספק ייעוץ לאחר אימוץ  •

ברפובליקה של 

 חוקיקפריסין, איחוד 

יכול להתקיים 

חתונה  באמצעות

דתית, חתונה 

אזרחית או הצהרה 

 .אזרחיאיחוד על 



 . אורחות חיים בקפריסין 8

 כללי  8.1

את קפריסין לא רק יעד תיירותי פופולרי, אלא  ביססהאורח חיים רגוע באווירה ים תיכונית 

הם קפריסאים האנשי עסקים וגמלאים. בית קיט, באירופה עבור המוביליםכאחד המקומות 

משכילים ורב לשוניים. השפות הרשמיות של קפריסין הן יוונית וטורקית, אולם אנגלית היא 

השפה של עסקים בינלאומיים. גרמנית, צרפתית ורוסית גם הם ונרחב  שפה בשימוש

הקשרים והן בשל מספר בוגרי קפריסין באוניברסיטאות בחו"ל ובמסחר,  נרחב בשימוש

 שכיבה ית העולמית. יותר מאשר מקום רק עבורהמסחריים של האי עם הקהילה העסק

בשמש, יש הרבה דברים שקורים בקפריסין כל השנה. מופעי מוסיקה ומופעי תרבות, אירועי 

. מומחים בתחומםספורט, פסטיבלים דתיים, כנסים אינפורמטיביים שבהם אתה יכול לפגוש 

לם ראלי אליפות , ומהווה חלק מאליפות העו1970מדי שנה מאז  ךראלי קפריסין נער

 קהל של חובבי מושךומושך המוני חובבי מכונית, ראלי היסטורי  FIA המזרח התיכון ראלי

. אירועי תרבות כגון פסטיבל פארס למוסיקה קאמרית, הפסטיבל הבינלאומי 'וינטג מכוניות

הבינלאומי, הכולל  של קיפרייה, הכולל מופעי מוסיקה, מחול וביצוע, ופסטיבל תלסה

לוח בכולם לתערוכות צילום, הקרנות סרטים ומופעי מוסיקה, מבטיחים שיש משהו שמעניין 

 .אירועיםהשנה של ה

 חינוך  8.2

 3שנים( ו חטיבת ביניים ) 6וכולל בית ספר יסודי ) 15-6החינוך הוא חובה בקפריסין לגילאי 

ם. כמעט כל הילדים לומדים גם בגנים שנים( המופעלות הן על ידי המדינה ובתי ספר פרטיי

בבתי ספר תיכוניים כלליים או  ללמודיכולים  51-18חודשים ואילך. ילדים בגילאי  5גיל מ

, יותמקצועיים או להתחיל בעבודה. מכללות ואוניברסיטאות, הן של המדינה והן הפרט

, תארים ותארים מתקדמים )מאסטרים ודוקטורט( בשפה היוונית והאנגלית הסמכותמציעות 

או  מרחוק/ פנים אל פנים או  רגילים לימודיםשנים או יותר באמצעות  18 בניעבור אנשים 

 .שילוב של שניהם
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חינוך חינם בקפריסין 

החינוך  מסופק ברמות

היסודי, התיכוני 

 וההשכלה הגבוהה



 שפה ותקשורת  8.3

את קפריסין לא רק כיעד תיירותי פופולרי,  ביססאורח החיים הרגוע באווירה ים תיכונית 

, לאנשי עסקים ולפנסיונרים. למהגריםאלא כאחד ממקומות הבילוי המובילים באירופה 

קפריסאים מאוד משכילים ורב לשוניים. השפות הרשמיות של קפריסין הן יוונית וטורקית, 

שפה של עסקים בינלאומיים. גרמנית, צרפתית כנרחב  בשימוש נמצאתאבל אנגלית 

קשרים וה, בשל מספר בוגרים קפריסאים מן האוניברסיטאות בחו"ל נפוצות הןורוסית גם 

 .קיים של האיעסה

 

 פרוטוקול -נושאים מיוחדים של תקשורת   8.4

, גברים מחזיקים בתפקידים של סמכות ונחשבים לראשי היחידות זובחברה פטריארכלית 

המשפחתיות שלהם. שלא כמו במדינות רבות בצפון אמריקה ובמדינות אירופאיות אחרות, 

הקפריסאים נשארים רשמיים ומכובדים עם קשישים שלהם, ויש כלל לא כתוב כי אם אתה 

בדרך כלל  יפנו לקשישיםדוגמה, . להציבור, מגיע לך את הכבוד הראוי של הנוער / קשיש

 .לורד או ליידי, ואחריו את השם הפרטי שלהם בתואר

 

 מנטליות  8.5

לעשות  שנהוגהאי, כלומר, הדברים עשויים להיות קצת מאחורי מה  הזמןקפריסאים נמצאים 

דקות, עם עיכוב כמעט שעה אחת  30-45בבית. זה לא נדיר עבור פגישות להתעכב במשך 

השעון בחופשה. אנשי  הרדיפה אחר את הרגיעועבור מחויבות חברתית מכל סוג שהוא. אז 

משקה או מזון,  הוצע לךקפריסין גאים בהכנסת האורחים שלהם. משמעות הדבר היא כי אם 

רוב המקרים, גם אם אתה לא רוצה את זה, אתה תמיד צריך לקבל זה. בל לסרב חצוףזה 

נשים ונשים  -ארח שלך. בין חברים קרובים )גברים מלרוח ראה מנומס ולא גס תשכדי   מעט

גברים(, תראה את הקפריסאים מברכים זה את זה על ידי נשיקת  -נשים, אבל לא גברים  -

לברך בלחיצת יד פשוטה. אם אתה מוזמן  סגנון ברכה אירופי מאוד. גברים ומכרים נוטים

לבית קפריסאי במהלך החופשה שלך, זה נחשב אדיב להביא איתך מתנה של אורחים או 

 .להראות הכרת תודהמארחים כדי 
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הקפריסאים מעדיפים 

גישה אישית, ישירה 

ופשוטה יותר. הם 

צועקים בקול רם ועושים 

מחוות רבות, אבל הם 

גם מכניסים אורחים 

 .ופתוחים מאוד לזרים



 מזון  8.6

. יםוטורקי יווניםמאכלים ל מאד קשורהמטבח הקפריסאי הוא המטבח של קפריסין והוא 

הושפע גם מהמטבח הביזנטי, הצרפתי, האיטלקי, הקטלאני, המטבח הקפריסאי 

 souvlaki , השם בא מןspit הנקראהעות'מאני והמזרח תיכוני. בשר מבושל על פחם 

ומוגשת גם רוטב סוולקי, ב עוף חזיר או ו בשר. בדרך כלל, זהשעבורו מכינים אותו

או  בצק המעטפת של התבשיל היא בד"כ, פטריות ונקניקים. הקלוי halloumi גבינת

 .לחם דק, יחד עם סלט של כרוב, פטרוזיליה, בצל סגול, עגבניות מלפפון בפרוסות

         

 

     
 

     

 

 ,afelia, kolokasi, koupepia ,מוסקה ,seftalies, souvlakia, koupes - מנות קפריסאיות מסורתיות

flaouna ו halloumi גבינה. 
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מנות קפריסאיות 

 ,seftalies - מסורתיות

souvlakia, koupes, 

 ,afelia ,מוסקה

kolokasi, koupepia, 

flaouna ו halloumi 

 .גבינה
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 ספורט ובידור  8.7

 -השילוב של שמש, מים וספורט הוא מה שרבים רואים את הפעילות המוחלטת של החגים 

 .ויש רבים סביב זה, במיוחד במהלך חודשי הקיץ

הנוף המגוון של האי מציע מבחר של פעילויות כגון טיולים רגליים, אופני הרים, טיולים ספארי 

או צפרות. הספורט הפופולרי ביותר והקיצוני ביותר כולל צניחה, צניחת רחיפה, צלילה, סקי 

מים, שייט, שייט בקאנו, דוושות, מצנחי רחיפה ושייט. הספורט הפופולרי ביותר בקפריסין 

ורגל, עם אלפי אוהדים, בעיקר גברים, תומכים הקבוצות הגדולות של המדינה: הוא כד

APOEL, Omonia, Anorthosis, AEK, Apollo 

כגון טניס )מרקוס  בענפי ספורט עוסקיםבמקביל, הספורטאים הקפריסאים החשובים 

  .בגדאטיס(, שייט )פבלוס קונטידיס( וירי )ג'ורג 'אחילוס(

 

 Marcos Baghdatis 

 Pavlos Kontidis 

 

  Georgios Achilleos 
 

16 

 

הקפריסאים 

 המפורסמים ביותר:

ARCHBISHOP 

MAKARIOS III 

 

בקפריסין שבוע העבודה 

יום משעות.  40נמשך 

 8יום שישי  עדשני 

יום שני מאו  ,שעות ביום

שעות  6.5עד שבת 

 .ביום
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