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 I. חלק כללי

 1. מאפייני המדינה

גיאוגרפיה  1.1 
 

מ"ר(, ספרד היא המדינה החמישים ושתיים בעולם  195,365קמ"ר ) 505,992 -ב

מ"ר( קטנה  18,000קמ"ר ) 47,000בגודלה והמדינה הרביעית בגודלה באירופה. כ 

מ"ר( גדולה יותר מאשר מדינת קליפורניה  31,000קמ"ר ) 81,000יותר מאשר צרפת ו 

בספרד והוא הר הגעש השלישי  בארה"ב. הר טיידה )טנריף( הוא ההר הגבוה ביותר

  .בגודלו בעולם

במערב, ספרד היא גובלת פורטוגל; בדרום, גובלת בו גיברלטר )שטח בריטי( ומרוקו, 

צפון אפריקה )סאוטה ומלייה, וחצי האי ואלז דה לה גומרה(. בצפון דרך מובלעותיה ב

מזרח, לאורך רכס הרי הפירנאים, ספרד גובלת בצרפת ובנסיכות אנדורה. לאורך 

 .הפירנאים בג'ירונה, עיר קטנה בשם ליביה במובלעת מוקפת בצרפת

ספרד כוללת גם את האיים הבאליאריים בים התיכון ואת האיים הקנריים באוקיינוס 

ספרד היא ארץ הררית, מאופיינת על ידי רמות גבוהות ורכסי הרים. לאחר . האטלנטי

הרי הפירנאים, רכסי ההרים העיקריים הם קוורדיירה קנטבריקה )קנטבריה(, סיסטמה 

איבריקו )מערכת איבריאנית(, סנטרל סיסטמה, מונטס דה טולדו, סיירה מורנה 

 רגל( 11,411ובה )מטר ג 3478וֻהבטיקו, שהפסגה הגבוהה ביותר שלו היא 

Mulhacén,  הממוקם בסיירה נבדה, והוא הגבוה ביותר בחצי האי האיברי. הנקודה

רגל(  12,198מטר ) 3,718הגבוהה ביותר בספרד היא הטיידה, הר געש פעיל שגובהו 

)תירגם לעתים קרובות "רמה פנימית"( הוא רמה רחבה  Meseta באיים הקנריים. מרכז

 .בלב ספרד של חצי האי

 

 

 

 



 

 והארגון הטריטוריאליהמדינה  1.2
 

.שלטון החוק ומדינת רווחה. יש לנו כלכלת שוק חברתיתספרד היא דמוקרטיה,   

 

קיום הם: חופש, צדק, שוויון, סולידריות, פלורליזם פוליטי, כבוד וכבוד -ערכי המודל של דו

.לזכויות היסוד ולחרויות הציבור  

 

הריבונות תואמת את העם הספרדי, כלומר כל הספרדים, היא שואבת את סמכויות 

.ית, שיפוטיתהמדינה: חקיקה, ביצוע  

 

.קובע מונרכיה פרלמנטרית ומערכת שלטון המבוססת על ייצוג פרלמנטרי  

 

.(קובע את אחדות המדינה ואת האוטונומיה של הקהילות האוטונומיות )אזורים  

 

 
 

                                                סמל המדינה הגדול
 
 
 
https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/spain/#spain-madrid.jpg 
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 יםזורי אקלזמן וא 1.3

 
האקלים של ספרד משתנה בכל רחבי הארץ. ספרד היא המדינה המגוונת ביותר מבחינת 

סוגי אקלים שונים 13אקלים באירופה עם  המדינות  10)ללא האיים הקנריים( היא בתוך  

 המגוונות ביותר בעולם.

תיכוני החם, המאופיין בקיץ חם ויבש / חם וקריר לחורפים קלים -האקלים הים •

 ורטובים .

 

מערב ספרד, ובעיקר בפנים -תיכוני החם בקיץ השולט בחלקים מצפון-האקלים הים •

 .מטר מעל פני הים 900-1000צפון ספרד בגבהים מעל -הארץ במרכז

 

ממוקם בחלק הצפוני של הארץ, במיוחד באזורים חבל הבסקים, האקלים האוקייני  •

 . באזור זה יש שלג קבוע בחודשי החורף.Navarre, ו Cantabriaאסטוריאס, 

 

 

 

https://www.climatestotravel.com/climate/spain 
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 ההיסטוריה של המדינה .2
 

מתיישבים היגרו לספרד מאירופה, מאפריקה ומהים התיכון מאז שחר ההיסטוריה. 

לפנה"ס, כינו את חצי האי "ספאן", או אדמה נסתרת. עד  8-הפיניקים, שהגיעו במאה ה 

ספרד נהייתה ברובה נוצרייה תחת  ה הראשונה לפנה"ס הרומאים כבשו את ספרד.המא

הרומאים, ואחריהם באו הוונדלים והוויזיגותים, עמים גרמניים מאירופה. שליטי ויזיגות 

התרבות האיסלאמית  פלשו מוסלמים מאפריקה לספרד. 711 -נלחמו בינם לבין עצמם, וב

הציגו גידולים חדשים ומערכות השקיה,  התפשטה על פני ספרד כשליטים מוסלמים

והמסחר גדל. המתמטיקה, הרפואה והפילוסופיה נעשו מתקדמים יותר, והם הגיעו לשיאה 

כבשו  1492בשנת  תור הזהב של השלטון האיסלאמי בספרד. -במאה העשירית 

הממלכות הנוצריות בצפון ספרד את המוסלמים והפיצו את הדת הקתולית. מועשר על ידי 

מן אמריקה, ספרד גדלה חזק יותר. מאוחר יותר הוא איבד את האדמה ואת הכוח כסף 

איש מתו  500,000-.למעלה מ 1815של מלחמות נפוליאון, אשר הסתיים בשנת 

במלחמת האזרחים בספרד בשנות השלושים. הגנרל פרנסיסקו פרנקו המנצח שלטו ברודן 

רד להפוך לאומה אירופית . זמן קצר לאחר מכן החלה ספ1975-אכזרי עד מותו ב 

  תעשייתית ודמוקרטית. מודרנית,

 

 

 

http://www5.csudh.edu/global_options/375students-sp96/spain/history.html 
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השל המדינ מדיניות   .3  
 

 צורת. 1978 של החוקה ידי על שנקבעה המסגרת תחת מתרחשת ספרד של הפוליטיקה

 חוקתית דמוקרטית מונרכיה, חברתי נציג, כלומר, פרלמנטרית מונרכיה היא בספרד הממשל

 נשיא" היא הרשמית שכותרתו, הממשלה ראש ואילו, המדינה ראש הוא המלך שבה

 ידי על משולבת אשר, הממשלה ידי על מופעל המבצעי הכוח. הממשלה ראש -" הממשלה

 או, הממשלה קולקטיבית ביחד אשר, אחרים ושרים, הממשלה ראש סגני, הממשלה ראש

 .השרים מועצת

 
 פוליטי מצב 3.1  1.1

1.2  
הרוב הלאומני הפרלמנטרי של הפרלמנט הקטלני, המייצג רק 47% מהמצביעים 

הקטלאנים, מחזיק גם הוא בתמהיל נדיר של אידיאולוגיות שמקורן במפלגות מפלגות 

שמאלניות אנטי-ממסדיות למפלגות ליברליות מרכזיות-ימין, ומנסה לכפות משאל עם 

 על עצמאותה החד-צדדית של קטלוניה.

 

 

https://www.cnbc.com/2018/06/05/spain-has-a-new-government-but-political-

instability-is-not-over.html 
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 הכלכל .4
 

 עמטב  4.1
 
 
 
 

חליפין  שער תאריך ביטול תאריך ייצור מטבע
 התחלתי

 פזטה 166.386 = אירו n/a 1 2002 אירו 

 

פזטה  
 escudos 2 = פזטה 5 2002 1869
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 ומשכורותשכר  4.2

 בספרד הממוצע והשכר בספרד מינימום שכר

 על חל והואSMI (Salario Mínimo Interprofesional ) בשם ) ידוע בספרד המינימום שכר

 עבודה או זמנית מזדמנת עבודה לרבות, עבודה חוזה או מין, לגיל קשר ללא העובדים כל

 .הבית משק שירות במסגרת אישית

 :2017 בספרד מינימום שכר

 יורו 23.59: יומי מינימום שכר

 על מבוסס EUR 825.65 או, תשלומים 14 על מבוסס) אירו 707.60: חודשי מינימום שכר

12) 

 אירו 9,906.40: שנתי מינימום שכר

 חלקית במשרה עובדים עבור ספרדית מינימום שכר

 

תמיכה חברתית, פרישה    4.3   
 

על מנת לפרוש באופן חוקי בחו"ל בספרד, תצטרך לבחור אפשרות התושבות המתאימה 

ביותר למצב שלך. חלק מהאנשים בוחרים לחיות אך ורק באמצעות אשרת התייר )שהייה 

.יום 90קצרה(, ויחידת הגבול מקפצת כל   

 
 
 

 יוקר המחייה בספרד 4.3
 

 עבור מצטברים נתונים) הברית בארצות מאשר יותר נמוך 15.21% הוא בספרד המחיה יוקר

 מאשר יותר נמוך 41.42% היא בספרד השכרה(. בחשבון נלקח אינו הדירה שכר, הערים כל

 (.הערים לכל ממוצעים נתונים) הברית בארצות

 

מוצרים ספרדיים אופיניים  4.5  

       
 .שמן זית

 .בשר חזיר

 .גבינה ספרדית

 . פודינג שחור ונקניקיות

 .דגים ופירות ים

 .פירות וירקות
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  שמן זית ספרדי 

 

    

 חזיר ספרדי



 

 דתות, אתניות ומיעוטים .5

 

הדת בקטלוניה וספרד מגוונת. מבחינה היסטורית, כמעט כל האוכלוסייה הייתה 

ות וצמיחתה היתה מגמת ירידה של הנצר 1980נוצרית, במיוחד קתולית, אך מאז 

.המקבילה של הדת )כולל עמדות של אתאיזם ואגנוסטיזם( ודתות אחרות  

 

 

 

 

 

 הגיוון הדתי בספרד

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Spain 
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 מסורות של המדינהוחגים  . 6

 
ית, תמיכה ממשלתיתמשפחה מסורת   6.1  

 
 למשפחה מעבר ומשתרעת ההיספאנית בקהילה מרכזית היא, המשפחה תפיסת, פמליות

 חשובים וארגונים; ושכנים חברים; דודים ובני דודים, דודות, סבים לכלול מנת על הגרעינית

 הלאומיים המכונים לפי, עיקריים היבטים שלושה יש לפמיליזם. כנסיות כגון, לקהילה

 לעמוד הצורך או, כמפנה והמשפחה; רגשית וקירבה תמיכה; משפחתיות חובות: לבריאות

 ביקורים ויש, המשפחה עם גרים לפעמים זקנים וסבתות סבים. המשפחתיות בציפיות

 .ולחגוג להתאסף כאירועים נתפשים החיים אירועי כל. המשפחה בני בקרב תכופים

 

 
 
 

נישואים, גירושים, יחסים רשומים     6.2  
 

, דתיים לנישואין זהה מעמד אזרחיים לנישואין כי קבעה 1978 בשנת הספרדית החוקה

 של ביותר הנפוץ הסוג  .וחובות זכויות לגבי הזוג בני שוויון על מבוססים הנישואין וכי

 את מספק הוא; המקומיים החוקים פי על במלואו מוכר והוא האזרחי הוא בספרד נישואין

 בקשה להגיש צריכים שאינם, הזוג בני שני עבור ואימוץ פנסיה, רכוש, לירושה הזכות

 את לבחור הזוג בני שני על, נישואין תעודת לקבל מנת על. נשוי להיחשב כדי דתי לטקס

 חוק ביטול לאחר .המקומיים החוקים ידי על מוכר הדתי הטקס אם גם האזרחיים הנישואין

 להרשות שיכולים אלה בקרב ויותר יותר שכיחות הבדידות הפכו, 1939- ב הגירושין

 במהלך במיוחד, בספרד גדל מבוקרים הבלתי והאיגודים הפרידות ומספר, לעצמם

 לנישואין להירשם מנת על .וחברתית חברתית לחילוניות שהביא, לדמוקרטיה המעבר

 לגבי גם כך. שנים 18 של המינימלי בגיל להיות צריכים הצדדים שני, בספרד אזרחיים

 .דתיים נישואין

 

 םטיפול בילדי 6.3

בספרד, שירותי הילדים תמיד ניתנו בהקשר של החינוך. לפיכך, שירותי הילדים הניתנים 

של מערכת  מחוץ לתחום החינוך נחשבים באחריות של משפחות. חוק ההוראה הכללית

ךהחינו  למחזורמקומות מספיקים קיימים עודד את המנהלים הציבוריים להבטיח כי  

  .(5-3גילאי שני )ה( ו2-0)גילאי  ןהראשו



 

. סגנון החיים במדינה7  

 
 כללי .7.1

 
הריקוד הלאומי הקטלאני הוא הסרדנה. זה מבוצע בפסטיבלים ואירועים מיוחדים אחרים 

באוויר. צעדים קצרים ברחבי הארץ. רקדנים יוצרים מעגל, מחזיקים את ידיהם הגבוהות 

ושקטים מתחלפים עם אלה ארוכים וקופצניים. להקות שמשמיעות מוזיקה לסרדנה נקראות 

.קובלאס  

 

 חינוך    7.2
 

 המתרחב(, לחינוך הכללי החוק, LGE) Ley General de Education ידי) על מוסדר בספרד החינוך

 שבין בגילאים הילדים לכל חינם חובה הוא החינוך. 1978 של הספרדית החוקה של 27 סעיף פי על

 הקהילות 17- מ אחת כל של ממשלות עם יחד הלאומית הממשלה ידי על נתמך והוא, שנים 16 ל 6

 .המדינה של האוטונומיות

 

 ומראה האנשים הופעה  7.3

 :מרחב אישי

או זרים וירטואליים הם ידותיים. במצב לא פורמלי בין אם קרובים הספרדים פתוחים ויד

 .מברכים נשים עם נשיקה על כל הלחי

לגברים אין חשש ממרחב אישי עם גברים אחרים במצב לא פורמלי והם בדרך כלל מברכים 

 .או אומרים שלום עם חיבוק )אבראזו(
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ָלֵלי 7.4 ַנֲהגּות כְּ  ותקשורת בינאישית ִהתְּ

 שם כך ואחר האב המשפחה שם אחריהם מכן ולאחר פרטי שם מקבלים בספרד ילדים

 משני מורכב לפעמים הוא הפרטי השם כי אם, באמצע שם על מושג אין .האם של המשפחה

 .מתחתנות הן כאשר שמם את משנות אינן נשים .לואיס חוסה: למשל - שמות

 :ותברכו יםמפגש

 זה את זה וללטף לחבק יכולים גברים, קשר שקיים לאחר .ידיים ללחוץ מצפה ציגנה כאשר

 לעתים נקראים אנשים .השמאלית עם ומתחילות הלחיים שתי על מתנשקות ידידות .הכתף על

 .ככלל רשמית בהזדמנות כאשר שלהם הפרטי השם ואת דונה או דון קרובות

 האדם של ימין זרוע על מונחת שמאל יד כאשר צדדיות-דו בידיים משתמשים רבים גברים

 .האחר

 

 מזון 7.5

 Calçots, Escalivada , (טומאטה קון פאן) טומאקט אמבה אבא מחוניות:מנות צ

 Butifarra: Escudellla: Xai Rostit;  Embutidosשריות: מנות ב

 Esqueixada: Fideuas: Paellaלי דגים: מאכ

 פאייה(, ורדורס דה פאייה: ספרדית) צמחית פאייה, ולנסיאנית פאייה כוללים פאייה סוגי

 רבים בין(, mixta פאייה: ספרדית) מעורבת פאייה(, מריסקוס דה פאייה: ספרדית) ים פירות

 .המקורי המתכון להיות האמין הוא Valaian paella. אחרים

 Alioli ,Romscoרטבים: 

 Panellets ,Mel I Matoקינוחים: קרם קטלאנה, 
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Fideua 
 

 
Allioli 
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 ספורט ופנאי 7.6

 
תמיד נשלט על ידי כדורגל. פעילויות  20-ספורט בספרד במחצית השנייה של המאה ה 

יס, רכיבה על אופניים, כדור יד, אופנוע, ספורט פופולריות אחרות כוללות כדורסל, טנ

., ספורט ימי, התעמלות אומנותית, גולף, מלחמת שוורים וסקי1פורמולה   
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