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1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  

 

✓ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  

Το Ισραήλ βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και εκτείνεται σε επιφάνεια 21,500 km2. Η 

έκταση καλύπτει το 98% της έκτασης, ενώ οι περιοχές με περίκλειστο νερό – η Θάλασσα 

της Γαλιλαίας και η Νεκρά Θάλασσα – να αποτελούν το 2%, οι οικιστικές περιοχές το 

5.6%, η καλλιεργήσιμη γη 20%, τα δάση και τα άλση 7.3% και 64% μη καλλιεργήσιμη γη 

και έρημος. Η τοπογραφία αφορίζεται από στενή, επίπεδη ακτογραμμή. Άλλες επίπεδες 

περιοχές βρίσκονται στην Κοιλάδα του Ιορδάνη και στον Νότο της Χώρας – στην Έρημο 

Arava και Negev. Το υπόλοιπο τοπίο είναι κυρίως ορεινό.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

4 
 

 



5 
 

5 
 

✓ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Το Ισραήλ περικλείεται από 857 km συνόρων, που αποτελούνται από: 194 km 

ακτογραμμή, 520 km φιλικών συνόρων (Αίγυπτος και Ιορδανία), 170 km εχθρικών 

συνόρων στο Βορρά (Συρία και Λίβανος), και περίπου 400 km συνόρων που δεν έχουν 

ακόμη καθοριστεί (Δυτική Όχθη και Λωρίδα Γάζας).  

Η χώρα χωρίζεται σε 6 περιφέρειες και 15 υπο-περιφέρειες που περιλαμβάνουν την 

Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψώματα του Γκολάν, αλλά δεν περιλαμβάνουν τη Δυτική 

Όχθη, την Ιουδαία και τη Σαμάρεια.  
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✓ ΖΩΝΕΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

Το κλίμα στο Ισραήλ ποικίλλει: από κλίμα ερήμου στο Νότο (Negev και Arava), που είναι 

συνέχεια της ξηρής ερήμου του Σινά, ως τα βορειότερα και δυτικά τμήματα, που είναι 

τυπικά Μεσογειακά. Το κλίμα στο Ισραήλ χαρακτηρίζεται από ξηρό, θερμό καλοκαίρι και 

βροχερό χειμώνα. Οι θερμοκρασίες στο αποκορύφωμα των θερινών μηνών (Ιούλιος / 

Αύγουστος) μπορούν να φθάσουν τους 40 βαθμούς στο Νότο και τους 30 στις βόρειες 

περιοχές, ενώ πέφτουν στους 5 βαθμούς στο Βορρά και 15 στο Νότο στα μέσα του 

χειμώνα (Ιανουάριος / Φεβρουάριος).     

Η περίοδος των βροχών στο Ισραήλ εκτείνεται από τον Οκτώβρη ως το Μάη. Η μέση 

ετήσια βροχόπτωση ποικίλλει από 670 mm 

στο Βορρά σε 22 mm στο Eilat. Τον 

τελευταίο χρόνο, οι περισσότερες περιοχές 

πέτυχαν 90% της ετήσιας βροχόπτωσης. Η 

περίοδος των βροχών είναι μάλλον 

περιορισμένη με σύντομα αλλά έντονα 

επεισόδια βαριάς βροχής με τα 

περισσότερα νερά να καταλήγουν πίσω 

στη θάλασσα. Το νερό που απορροφάται 

από το έδαφος καταλήγει σε 2 φυσικούς 

υδροφόρους ορίζοντες στις παραλιακές 

πεδινές και ορεινές περιοχές.  

✓ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ   

Το Ισραήλ έχει πληθυσμό 8, 628, 600 

άτομα: 74% Εβραίοι, 20.8% Άραβες, 4.5% 

άλλοι. Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού 

είναι 2%, με γεννητικότητα 3.11. Η 

θνησιμότητα είναι 5.1 και το προσδόκιμο 

ζωής για άντρες 80.7 έτη και για γυναίκες 

84.2.    
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Μετανάστευση: μετά την εγκαθίδρυση του κράτους του Ισραήλ, 3.2 εκατομμύρια άτομα 

έχουν μεταναστεύσει στο Ισραήλ, με το 42% αυτών να έχουν φθάσει μετά το 1990. Μόνο 

το 2016, 26,000 μετανάστες έφθασαν στο Ισραήλ "Aliyah".   

Αποδημία: Οι Ισραηλινοί που μετανάστευσαν προς το εξωτερικό είναι 719 000. Το 2016, 

8000 άτομα μετανάστευσαν στο εξωτερικό.  
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2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ     

Το Ισραήλ αναγνωρίστηκε ως κράτος από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 

το 1948. Αυτής της διακήρυξης προηγήθηκε η σταδιακή επιστροφή στο Ισραήλ, μέσα σε 

περίοδο 30 ετών, Εβραίων από την Ευρώπη, καθώς και από την προ-εγκατάσταση 

μέσων προστασίας των συνόρων της χώρας έναντι επίθεσης από τα γύρω Αραβικά κράτη 

το 1948. 

Από την επίσημη εγκαθίδρυσή του, το Ισραήλ πολέμησε διάφορους πολέμους που 

περιέλαβαν την κατάληψη και κατοχή περιοχών που μεγάλωσαν σημαντικά τα σύνορα 

που τέθηκαν αρχικά από τα Ηνωμένα Έθνη. Το Ισραήλ κατέχει σήμερα περιοχές υπό 

στρατιωτικό έλεγχο, με την τύχη τους, ως προς το αν θα καταστούν μέρος του Κράτους ή 

ανεξάρτητες οντότητες, να παραμένει ακόμη αναποφάσιστη.  

  

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

✓ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Το Ισραήλ είναι Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Η Knesset, το Κοινοβούλιο του Ισραήλ, 

εκλέγεται κάθε 4 χρόνια ή όταν η κυβέρνηση δεν μπορεί πια ή δεν επιθυμεί να εκτελέσει 

τα καθήκοντά της. Η Knesset είναι η νομοθετική αρχή που επιβλέπει τις ενέργειες της 

κυβέρνησης, ενώ επιπλέον, έχει διάφορες ημι-δικαστικές λειτουργίες: εκλέγει τόσο τον 

Πρόεδρο όσο και τον Ελεγκτή του Κράτους. Η Knesset, που αποτελείται από 120 μέλη, 

εδρεύει στην Ιερουσαλήμ. Ο εκτελεστικός κλάδος, η κυβέρνηση, σχηματίζεται από το 

κόμμα που λαμβάνει εντολή από τον Πρόεδρο – ως το κόμμα με τη μεγαλύτερη 

πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Όλα τα κύρια υπουργικά κτίρια βρίσκονται στην 

Ιερουσαλήμ.   

Από το 1977, με εξαίρεση λίγων ετών, το κυβερνόν κόμμα στο Ισραήλ είναι το Likud, 

επικεφαλής διαφόρων συνασπισμών που περιλάμβαναν δεξιά και θρησκευτικά κόμματα.   

Η πολιτική αρένα στο Ισραήλ παραδοσιακά διακρίνεται σε 2 κύρια κόμματα που 

αντιπροσωπεύουν τη μετριοπαθή αριστερά και δεξιά, θρησκευτικά ορθόδοξα κόμματα, 
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Αραβικά κόμματα και μικρότερα κόμματα που αντιπροσωπεύουν την πιο ακραία δεξιά και 

αριστερή ιδεολογία.  

Τα τελευταία χρόνια, τα αριστερά κόμματα έχουν χάσει μέρος της δύναμής τους, με το 

λαό να τείνει προς την πιο δεξιά πτέρυγα και την εθνικιστική οπτική.    

  

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

Η οικονομία του Ισραήλ είναι μικτή οικονομία της αγοράς, στην οποία η κυβέρνηση παίζει 

σημαντικό ρόλο. Ο ιδιωτικός τομέας είναι πολύ ανεπτυγμένος και περιλαμβάνει μια 

βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας που ανθεί. Άλλες κύριες βιομηχανίες περιλαμβάνουν: 

αμυντική βιομηχανία, τουριστική, μεταλλουργία, επεξεργασία χημικών, τομή διαμαντιών 

και ιατρικές συσκευές. Το Ισραήλ πάσχει από ένδεια φυσικών πόρων και έτσι εξαρτάται 

από εισαγωγή προϊόντων και πρώτων υλών όπως πετρέλαιο, καύσιμα, κάρβουνο και 

τρόφιμα. 
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✓ ΝΟΜΙΣΜΑ  

Το νέο ισραηλινό Sheqel (NIS) είναι το επίσημο νόμισμα του Κράτους του Ισραήλ. Το 

σύμβολο του Ισραηλινού νομίσματος  ₪ ακολουθείται από το ποσό. Ο επίσημος 

αριθμητικός κωδικός νομίσματος για το sheqel με βάση το ISO 4217 είναι ILS "Ισραηλινό 

Sheqel", αν και σε πολλές περιπτώσεις το αγγλικό γραφικό σύμβολο NIS (Νέο Ισραηλινό 

Sheqel) χρησιμοποιείται. Από τις 26 Μαΐου 2008, το Ισραηλινό Sheqel έγινε πληρως 

μετατρέψιμο καθώς το ισραήλ έγινε επίσημα μέλος της Αγοράς Ξένου Συναλλάγματος 

(Foreign Exchange Market - FX). Η τρέχουσα ισοτιμία (Μάρτιος 2018) για το ισραηλινό 

Sheqel είναι:  EUR 1 = ILS 4.24 και $1 = ILS 3.44.  

✓ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 

Ο μέσος μισθός στο Ισραήλ αναφέρεται στο μέσο μικτό μισθό και αποτελεί το σημείο 

αναφοράς για τον υπολογισμό των άλλων μορφών πληρωμών. Το 2018, ο μέσος 

μηνιαίος μισθός ήταν περίπου NIS 9,800 το μήνα. 

✓ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ  

Η εθνική κοινωνική ασφάλιση είναι υποχρεωτική. Κάθε κάτοικος του Ισραήλ, εκτός από 

όσους εξαιρούνται δια νόμου, πρέπει να πληρώνει εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων. Η 

πληρωμή διαιρείται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου και η κυβέρνηση καλύπτει κάποιο 

μέρος της πληρωμής του εργοδότη. Τα άνεργα άτομα επίσης είναι υποχρεωμένα να 

πληρώνουν εισφορές. Από αυτή την άποψη, η κοινωνική ασφάλιση είναι κεφαλικός / κατά 

κεφαλή φορολογία. Έτσι ένα άνεργο άτομο πληρώνει υψηλότερες εισφορές από ένα 

άτομο που εργάστηκε μόνο μια μέρα το μήνα.  
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Υπάρχουν 4 είδη επιδομάτων κοινωνικής ασφάλισης: 

Μακροχρόνια επιδόματα – απονέμονται σε άτομα που για οποιοδήποτε λόγο χάνουν την 

ικανότητα να υποστηρίξουν ανεξάρτητα τον εαυτό τους. Αυτά τα μακροχρόνια επιδόματα 

περιλαμβάνουν: επιδόματα αναπηρίας, συντάξεις και επιδόματα εξαρτημένων ατόμων. Το εθνικό 

ινστιτούτο ασφάλισης προσφέρει προγράμματα για την αποκατάσταση και ενσωμάτωση ατόμων 

με αναπηρίες, χηρών και γηριατρικών ασθενών.  

Πληρωμές υποκατάστασης εισοδήματος – απονέμονται σε όσους είναι προσωρινά ανίκανοι να 

εργαστούν. Αυτές οι πληρωμές περιλαμβάνουν: επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και 

εργατικών ατυχημάτων κτλ.  

Ασφάλεια εισοδήματος – επίδομα που δίνεται με βάση το νόμο περί ελαχίστου εγγυημένου 

εισοδήματος σε άτομα με καθόλου ή με μικρό εισόδημα για να σιγουρευτούν ότι η οικογένεια θα 

έχει ένα ελάχιστο πρότυπο ζωής.  

Επιδόματα υποστήριξης παιδιού – καθολική πληρωμή σε κάθε άτομο που έχει τέκνα. 

✓ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ   

Το κόστος ζωής στο Ισραήλ είναι υψηλότερο από το μέσο όρο των χωρών του ΟΑΣΑ. Με βάση 

το δείκτη, το Ισραήλ αντιστοιχεί στο 138 με το μέσο όρο των χωρών του ΟΑΣΑ στο 100. Ο δείκτης 

περιλαμβάνει πολλά προϊόντα που είναι πιο ακριβά στο Ισραήλ από ότι σε δυτικές χώρες, εκτός 

από φρούτα και λαχανικά που είναι φθηνότερα στο Ισραήλ. Το κόστος ζωής μπορεί να αποδοθεί 

με βάση την προσαρμοσμένη αγοραστική δύναμη και το πόσο πραγματικά αξίζει ένα 

χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στις χώρες του ΟΑΣΑ. Στο  Ισραήλ, 20% του ποσού αυτού 

εξαφανίζεται και το χαρτονόμισμα αξίζει μόνο 82 ευρώ, καθιστώντας το Ισραήλ μια από τις 

ακριβότερες χώρες του ΟΑΣΑ.  

✓ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  

Στο Ισραήλ υπάρχει μια πολύ ανεπτυγμένη φαρμακευτική βιομηχανία που πρώτιστα εστιάζει στην 

παραγωγή γενωσίμων φαρμάκων καθώς και ορισμένων συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Η 

Teva είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής γενωσίμων φαρμακων στον κόσμο. Μερικά 

αξιοσημείωτα συνταγογραφούμενα φάρμακα που παράγει η Teva είναι το Copaxone και το 

Azilect. Η βιομηχανία ηλεκτρονικών είναι μεγάλος παίκτης στο ταμπλό της Ισραηλινής οικονομίας, 

ειδικά, μεταξύ άλλων, σε τσιπ υπολογιστών, εξαρτήματα υπολογιστών, ηλεκτρονικά εφαρμογών 

του στρατού και ηλεκτρονικά φαρμακευτικών εφαρμογών.   
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Πολλές πολυεθνικές εταιρείες, όπως η Intel και η Motorolla, δημιούργησαν ερευνητικά, 

αναπτυξιακά και κατασκευαστικά κέντρα. Τα προϊόντα τους αντιπροσωπεύουν σημαντικό 

μέρος της ισραηλινής αγοράς βιομηχανικών εξαγωγών. Οι πολυεθνικές εταιρείες, όπως 

η IBM και η Microsoft, δημιούργησαν ερευνητικά και αναπτυξιακά κέντρα στο Ισραήλ που 

έχουν σημειώσει σημαντικές ανακαλύψεις στον τομέα. Ισραηλινές εταιρείες υψηλής 

τεχνολογίας όπως οι Amdocs, Checkpoint και CyberArc είναι εταιρείες 

διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο με αξία εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Οι 

εταιρείες εκκίνησης λογισμικού, όπως το Waze και το ICQ, πωλήθηκαν σε πολυεθνικές 

εταιρείες για εκατοντάδες εκατομμύρια δολλάρια. 

Ισραηλινές εταιρείες ή εκείνες που έχουν ισχυρή σχέση με το Ισραήλ δραστηριοποιούνται 

σε σημαντικούς τομείς πληροφορικής, ιδίως στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων στη διανομή 

λογισμικού, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στο διαδικτυακό παιχνίδι. Μεγάλες εταιρίες 

λογισμικού που δραστηριοποιούνται στην τοπική αγορά περιλαμβάνουν τις τεχνολογικές 

Matrix, Ness, Yael Software και Elad Systems. Η αμυντική βιομηχανία είναι μία από τις 

σημαντικότερες στην αγορά. Εκτός από τις πωλήσεις στην IDF το 2012, η εξαγωγή 

όπλων έφτασε στο ύψος ρεκόρ των 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Στο Ισραήλ υπάρχουν επίσης μερικές βιομηχανίες φυσικών πόρων που εξάγουν στις 

παγκόσμιες αγορές. Στον τομέα της βιομηχανίας, οι σημαντικότερες είναι οι εξαγωγές 

μαγνησίου και μετάλλων από τη Νεκρά Θάλασσα. Το μαγνήσιο χρησιμοποιείται ευρέως 

σε παγκόσμιες βιομηχανίες καθώς και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Τα ορυκτά της Νεκράς 

Θάλασσας, όπως τα ορυκτά λάσπης, χρησιμοποιούνται επίσης στις καλλυντικές και 

ιατρικές βιομηχανίες. Η βιομηχανία διαμαντιών που βρίσκεται στο ανταλλακτήριο 

Diamond στο Ramat Gan είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγικός κλάδος στη χώρα, υπεύθυνος 

για το 28% των συνολικών εξαγωγών του Ισραήλ.  
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✓ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    

Η βιομηχανία στο Ισραήλ είναι πολύ ευέλικτη και εκτείνεται σε διάφορους τομείς. Μεταξύ 

των σημαντικότερων βιομηχανιών του Ισραήλ είναι οι χημικές βιομηχανίες, τα τρόφιμα και 

τα ποτά, η κοπή διαμαντιών, οι φαρμακευτικές, η ηλεκτρονική, η ενεργειακή και αμυντική 

βιομηχανία. Η σημερινή ισραηλινή βιομηχανία είναι άμεση συνέπεια των μοναδικών 

προκλήσεων που έπρεπε να αντιμετωπίσει η ισραηλινή βιομηχανία του παρελθόντος: οι 

γεωπολιτικές δυσκολίες και η εξάρτηση από τους σπάνιους φυσικούς πόρους. Η 

βιομηχανία αντικατοπτρίζει την εστίαση που έχει θέσει το Ισραήλ στον ανθρώπινο 

τεχνολογικό πόρο τις τελευταίες δεκαετίες που αποτελεί πηγή εθνικής υπερηφάνειας και 

ραχοκοκαλιά της ισραηλινής βιομηχανίας. 

Οι βαριές βιομηχανίες, όπως το μέταλλο, τα ορυκτά και τα ναυπηγεία ήταν οι 

παραδοσιακές βιομηχανίες του Ισραήλ, αλλά με την πάροδο των χρόνων η χώρα 

μετατοπίστηκε σε πιο καινοτόμους βιομηχανίες διατηρώντας παράλληλα σε μεγάλο 

βαθμό το καθεστώς αυτών των παραδοσιακών βιομηχανιών. 

Η ισραηλινή βιομηχανία υψηλής 

τεχνολογίας είναι ένα από τα 

παραδείγματα της προσαρμοστικότητας 

της ισραηλινής βιομηχανίας και της 

εξάρτησης από το ανθρώπινο δυναμικό 

του Ισραήλ: απόφοιτους κολλεγίων και 

τεχνολογικών ιδρυμάτων. Αυτή η 

βιομηχανία δεν αποτελεί παρά ένα 

παράδειγμα της καινοτόμου ικανότητας 

της ισραηλινής βιομηχανίας να 

αντιμετωπίζει μια πολύπλοκη οικονομική 

πραγματικότητα, όντας φτωχή σε 

φυσικούς πόρους αλλά πλούσια σε 

ανθρώπινο δυναμικό. 

Το Ισραήλ έγινε μέλος του ΟΟΣΑ - στην 
οργάνωση ανεπτυγμένων βιομηχανικών 
χωρών που είναι αφοσιωμένη στην 
ανάπτυξη της βιομηχανίας και στην 
προστασία των αξιών της δημοκρατίας 
και της ποιότητας ζωής. 

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

http://economy.gov.il/MadeInIsreal/Articles/Pages/ind1.aspx
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5. ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ  

Η ισραηλινή κοινωνία χωρίζεται σε δύο κύριες ομάδες, μια εβραϊκή πλειοψηφία 74% και 

μια αραβική μειονότητα 20,8%. Η αραβική μειονότητα είναι κυρίως μουσουλμάνοι (85% 

συμπεριλαμβανομένων των Βεδουΐνων και μιας μικρής μειονότητας Τσερκέζων), 7,5% 

των χριστιανών Αράβων και 7,5% Δρούζων. Η εβραϊκή πλειοψηφία αποτελείται κυρίως 

από μετανάστες που ήρθαν στο Ισραήλ από τις αρχές της δεκαετίας του 1920. Οι 

μετανάστες προέρχονταν αρχικά από την Ανατολική Ευρώπη. Μετά την ίδρυση του 

κράτους σημειώθηκαν διάφορα κύματα μετανάστευσης από μουσουλμανικές χώρες - 

κυρίως από το Μαρόκο, την Υεμένη και το Ιράκ. Από τη δεκαετία του '90 πολλοί 

μετανάστες ήρθαν στο Ισραήλ από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που είναι σήμερα η 

μεγαλύτερη εθνική ομάδα μεταναστών. 

Επιπλέον, μια μικρή ομάδα Εβραίων 

έφτασε από την Αιθιοπία.  

Το επίπεδο θρησκευτικότητας ποικίλλει 

μεταξύ του εβραϊκού και του αραβικού 

πληθυσμού. Στον αραβικό πληθυσμό, 

το ποσοστό των Αράβων που ορίζονται 

ως κοσμικοί είναι 21%. Στον εβραϊκό 

πληθυσμό, οι άνθρωποι μπορούν να 

χωριστούν σε ομάδες που βασίζονται σε 

ποικίλους βαθμούς θρησκευτικότητας. 

Περίπου το 44% των Εβραίων 

αναφέρεται στους εαυτούς τους ως 

κοσμικούς, το 24% ως παραδοσιακοί, το 

23% ως θρησκευόμενοι, ενώ το 9% 

προσδιορίζονται ως υπερ-ορθόδοξοι. 
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6. ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  

Στο Ισραήλ υπάρχουν πολλές αργίες που χωρίζονται σε: θρησκευτικές αργίες, αργίες που 

γιορτάζουν ιστορικά γεγονότα του εβραϊκού λαού, γεωργικές αργίες και πολιτικές αργίες 

που συνδέονται με την ίδρυση της χώρας και περιλαμβάνουν ημέρες μνήμης και 

εορτασμούς ειδικών εθνοτικών ομάδων. Οι εβραϊκές αργίες γιορτάζονται σύμφωνα με το 

εβραϊκό ημερολόγιο που είναι σεληνιακό (σεληνο-ηλιακό) ημερολόγιο. Η αρχή της 

Εβραϊκής Πρωτοχρονιάς βρίσκεται στο Tishrei, το ισοδύναμο του Σεπτεμβρίου. Οι 

θρησκευτικές αργίες όπως το Νέο Έτος, το Yom Kippur, το Πάσχα και το Shavuot 

θεωρούνται δημόσιες αργίες, επομένως οι επιχειρήσεις και τα εθνικά ιδρύματα είναι 

κλειστά και δεν υπάρχουν δημόσιες συγκοινωνίες. 

Η ημέρα ανάπαυσης στο Ισραήλ είναι το Σάββατο - οι επιχειρήσεις και τα σχολεία είναι 

κλειστά και δεν υπάρχει δημόσια συγκοινωνία. Η ημέρα ξεκούρασης ξεκινάει το βράδυ 

της Παρασκευής και τελειώνει το βράδυ του Σαββάτου - είναι παραδοσιακό αυτή τη μέρα 

να συναντήσετε τα μέλη της οικογένειας, να απολαύσετε τις παραλίες και τα πάρκα το 

καλοκαίρι και να κάνετε σύντομες εκδρομές. Κάθε γιορτή γιορτάζεται με πιάτα που 

χαρακτηρίζουν τις διακοπές και οι μεγάλες οικογενειακές συγκεντρώσεις αποτελούν 

σημαντικό μέρος της παράδοσης. 

Rosh Hashanah-Το εβραϊκό νέο έτος 

Ο μήνας του Elul που προηγείται της Rosh Hashanah θεωρείται ένας ευνοϊκός χρόνος 

για μετάνοια. Για το λόγο αυτό, στις καθημερινές προσευχές προστίθενται πρόσθετες 

προσευχές μετάνοιας που ονομάζονται Selichot, εκτός από το Shabbat. Οι Sephardi 

Εβραίοι προσθέτουν αυτές τις προσευχές κάθε εβδομάδα κατά τη διάρκεια του Elul. Οι 

Ashkenazi Εβραίοι τους απαγγέλλουν από την τελευταία Κυριακή (ή το βράδυ του 

Σαββάτου) που προηγείται της Rosh Hashanah, γεγονός που επιτρέπει τουλάχιστον 

τέσσερις ημέρες απαγγελιών.  
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Σύμβολα της Rosh Hashana: shofar, μήλα και μέλι, ρόδια, κρασί kiddush 

 Σύμφωνα με την προφορική παράδοση, η Rosh Hashanah (השנה ראש) είναι η Ημέρα του 

Μνημείου ή της Μνήμης και η ημέρα της κρίσης (הדין יום Yom HaDin). Ο Θεός εμφανίζεται 

στο ρόλο του Βασιλιά, θυμώντας και κρίνει κάθε άτομο ξεχωριστά σύμφωνα με τις πράξεις 

του και αναγγέλλοντας ένα διάταγμα για κάθε άτομο για το επόμενο έτος. 

 

Yom Kippur - Ημέρα Εξιλέωσης 

Ένας άντρας σε tallit χτυπά το shofar 

Το Yom Kippur (כיפור יום) είναι η πιο ιερή ημέρα του χρόνου για τους Εβραίους. Το 

κεντρικό θέμα είναι η εξιλέωση και η συμφιλίωση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 

προσευχής και της πλήρους νηστείας - συμπεριλαμβανομένης της αποχής από όλα τα 

τρόφιμα και τα ποτά (συμπεριλαμβανομένου του νερού) - από όλους τους υγιείς ενήλικες. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Symbols_of_Rosh_Hashana.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Shofar-Sabbath-Horn-Yemenite-Jew.jpg
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Η κολύμβηση, η χρήση αρώματος ή κολόνιας, η χρήση δερμάτινων υποδημάτων και οι 

σεξουαλικές σχέσεις είναι μερικές από τις άλλες απαγορεύσεις για το Yom Kippur - όλα 

αυτά σχεδιάστηκαν για να εξασφαλίσουν ότι η προσοχή του ατόμου είναι εντελώς και 

απολύτως επικεντρωμένη στην αναζήτηση εξιλέωσης με τον Θεό. Το Yom Kippur είναι 

επίσης μοναδικό μεταξύ των διακοπών επειδή έχει σχετικούς με την εργασία 

περιορισμούς ταυτόσημους με αυτούς του Shabbat. Οι νηστείες και άλλες απαγορεύσεις 

αρχίζουν στις 10 Tishrei κατά το ηλιοβασίλεμα-το ηλιοβασίλεμα είναι η αρχή της ημέρας 

στην εβραϊκή παράδοση. 

Το Yom Kippur έρχεται στο τέλος του με το φύσημα του shofar, το οποίο σηματοδοτεί την 

ολοκλήρωση της νηστείας. 

Είναι παραδοσιακό για τους κοσμικούς Εβραίους, ως επί το πλείστον τα παιδιά, να 

πηγαίνουν σε μεγάλες ποδηλατικές βόλτες στο κενό δρόμο στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια 

του Yom Kippur. 

Sukkot-γιορτή των σκηνών  

 

Μια σκηνή της Sukkot 

  

 Το Sukkot ή το Succoth είναι ένα επταήμερο φεστιβάλ, γνωστό και ως Γιορτή των 

Πεζοδρομίων,  γιορτή των Σκηνών ή μόνο Σκηνές. Είναι ένα από τα τρία Φεστιβάλ 

Προσκυνημάτων (shalosh regalim) που αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Το Sukkot 

μνημονεύει τα χρόνια που οι Εβραίοι πέρασαν στην έρημο στο δρόμο τους προς τη γη 

της Επαγγελίας και εορτάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός τους προστάτευσε υπό τις 

δύσκολες συνθήκες της ερήμου. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sukkots_with_wall_from_wood.JPG
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Η λέξη sukkot είναι ο πληθυντικός της εβραϊκής λέξης sukkah, που σημαίνει περίπτερο. 

Οι Εβραίοι έχουν εντολή να "ζουν" σε περίπτερα/σκηνές κατά τη διάρκεια των διακοπών. 

Αυτό γενικά σημαίνει τη λήψη γευμάτων εκεί, αλλά κάποιοι κοιμούνται και στο σουκκά, 

ιδιαίτερα στο Ισραήλ. 

Hanukkah-φεστιβάλ των φώτων 

Η ιστορία του Hanukkah (חנוכה) διατηρείται στα βιβλία του Πρώτου και του Δεύτερου 

Μακκαβαίου. Αυτά τα βιβλία δεν αποτελούν μέρος του Tanakh (Εβραϊκή Βίβλος), είναι 

αντίθετα απόκρυφα βιβλία. Το θαύμα της μονοήμερης προμήθειας ελαιολάδου που με 

θαύμα διαρκεί οκτώ ημέρες περιγράφεται για πρώτη φορά στο Ταλμούδ (Shabbat 21b), 

που γράφτηκε περίπου 600 χρόνια μετά τα γεγονότα που περιγράφονται στα βιβλία των 

Μακκαβαίων.  

Η Χανουκά σηματοδοτεί την ήττα των δυνάμεων των Σελευκιδών που είχαν προσπαθήσει 

να εμποδίσουν τον λαό του Ισραήλ να ασκήσει τον Ιουδαϊσμό. Ο Ιούδας Μακάμπι και οι 

αδελφοί του κατέστρεψαν τις υπέρτερες δυνάμεις και αφιέρωσαν εκ νέου τον Ναό στην 

Ιερουσαλήμ. Το οκταήμερο φεστιβάλ χαρακτηρίζεται από την ανάφλεξη των φώτων - μία 

στην πρώτη νύχτα, δύο στη δεύτερη, και ούτω καθεξής - χρησιμοποιώντας ένα ειδικό 

κηροπήγιο που ονομάζεται Χανουκιά, ή ένα μενόρα Χανουκά. 

Τρία ευρέως διαδεδομένα έθιμα περιλαμβάνουν: 

• Το να καταναλώνονται τρόφιμα που παρασκευάζονται με λάδι, όπως τηγανίτες πατάτας 

ή ντόνατς ζελέ, έθιμο που τιμά το θαύμα του λαδιού 

• Το να παίζεται το παιχνίδι του dreidel (που ονομάζεται sevivon στα εβραϊκά), που 

συμβολίζει τη συγκάλυψη των εβραϊκών μαθημάτων των παράνομων μελετών Torah ως 



21 
 

21 
 

συνεδριάσεις τυχερών παιχνιδιών κατά την περίοδο που οδήγησε στην εξέγερση των 

Μακκαβαίων 

• Το να δίνονται χρήματα στα παιδιά, ειδικά νομίσματα, που ονομάζονται Hanukkah gelt. 

Ωστόσο, το έθιμο της προσφοράς δώρων είναι πολύ πιο πρόσφατο, προερχόμενο από 

τη Βόρεια Αμερική και συνδέεται με τη βιομηχανία δώρων που κυριαρχεί στους 

εορτασμούς των Χριστουγέννων στη Βόρεια Αμερική.  

Tu Bishvat— Νέο Έτος των Δέντρων 

Το Tu Bishvat (בשבט ו"ט) ("15η ημέρα του Shevat", όπως είναι ο αριθμός "15" στα εβραϊκά 

γράμματα), είναι το νέο έτος για τα δέντρα. Είναι επίσης γνωστό ως (האילנות חג Ḥag 

haIlanot, Φεστιβάλ Δέντρων), ή (לאילנות השנה ראש Rosh ha-Shanah la-Ilanot, Νέο Έτος 

για τα Δέντρα). Σύμφωνα με το Μισνά, σηματοδοτεί την ημέρα από την οποία 

υπολογίζονται οι δεκάτες των φρούτων κάθε χρόνο. Αρχίζοντας από αυτήν την 

ημερομηνία, μετρήθηκε η βιβλική απαγόρευση της κατανάλωσης των πρώτων τριών 

χρόνων φρούτων (orlah) και η απαίτηση να αποδοθεί το τέταρτο έτος φρούτων (neta 

revai) στο Ναό της Ιερουσαλήμ. 

Παραδοσιακά, τα φυτά φυτεύονται αυτήν την ημέρα. Πολλά παιδιά συλλέγουν κεφάλαια 

μέχρι αυτή τη μέρα για να φυτέψουν δέντρα στο Ισραήλ. Τα δέντρα συνήθως φυτεύονται 

και σε τοπικό επίπεδο. 

Ξηροί καρποί και αποξηραμένα φρούτα,                         Φύτευση ενός νέου δέντρου 

παραδοσιακά τρώγονται στο Tu Bishvat 

Purim-Φεστιβάλ των παρτίδων 

Το Purim (פורים) μνημονεύει τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Βιβλίο της Εσθήρ. 

Οι κύριοι εορτασμοί ή εορτασμοί περιλαμβάνουν: 

• Η ανάγνωση του Megillah. Παραδοσιακά, αυτό διαβάζεται από μια περγαμηνή δύο 

φορές κατά τη διάρκεια του Purim - μια φορά το βράδυ και πάλι το πρωί. Οι Ashkenazim 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:DriedfruitS.jpg
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έχουν ένα έθιμο να κάνουν αποτρόπαιους θορύβους σε κάθε αναφορά του ονόματος του 

Haman κατά την ανάγνωση.  

• Το δόσιμο του Mishloakh Manot, δώρα φαγητού και ποτού σε φίλους και γείτονες. 

• Το δόσιμο του Matanot La'evyonim, δώρα στους φτωχούς και τους άπορους. 

• Το γεύμα Purim (Se'udat Purim ή Purim Se'udah). Αυτό το γεύμα παραδοσιακά 

συνοδεύεται από την κατανάλωση αλκοόλ, συχνά βαριά, αν και οι Εβραίοι σοφοί έχουν 

προειδοποιήσει για την ανάγκη συμμόρφωσης με όλους τους θρησκευτικούς νόμους 

ακόμα και σε κατάσταση μέθης. 

Αρκετά έθιμα έχουν εξελιχθεί από αυτές τις κύριες εορταστικές εκδηλώσεις. Ένα ευρέως 

διαδεδομένο έθιμο είναι να αναπαρίσταται η ιστορία του Purim. Το Purim spiel, ή το 

παιχνίδι Purim, έχει τις ρίζες του σε αυτό, αν και το Purim spiel δεν περιορίζεται στο θέμα 

αυτό. Η χρήση κοστουμιών και μάσκας είναι επίσης πολύ συχνή. Αυτό μπορεί να είναι 

μια επέκταση των παιχνιδιών Purim, αλλά υπάρχουν αρκετές θεωρίες ως προς την 

προέλευση του εθίμου, που σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο με την «κρυφή» φύση των 

θαυμάτων του Purim. 

Τα καρναβάλια Purim διαφόρων τύπων έχουν επίσης γίνει συνηθισμένα. Στο Ισραήλ 

υπάρχουν εορταστικές παρελάσεις, γνωστές ως Ad-D'lo-Yada, στον κεντρικό δρόμο της 

πόλης.  

"OZEN HAMAN" - εμπορικό μπισκότο purim                                                  Παίζοντας με svivon 
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Pesach — Πάσχα  

Παραδοσιακή διάταξη συμβολικών τροφίμων σε ένα πιάτο Seder 

Το Πάσχα (Pesach), γνωστό Λειτουργικά και ως ως המצות חג ("Ḥag haMatzot", το 

"Φεστιβάλ του Αζύμου Άρτου"), είναι ένα από τα τρία Φεστιβάλ Προσκυνημάτων (shalosh 

regalim) που αναφέρονται στη Βίβλο. Το Πάσχα τιμά την ελευθερία των Ισραηλιτών 

σκλάβων από την Αίγυπτο. Κανένας δημητριακό δεν τρώγεται ή ανήκει σε Εβραίους, κατά 

τη διάρκεια της εβδομάδας του Πάσχα, σε μνήμη του γεγονότος ότι οι Ισραηλίτες 

εγκατέλειψαν την Αίγυπτο τόσο γρήγορα ώστε το ψωμί τους δεν είχε αρκετό χρόνο για να 

ζυμωθεί. Οι πιστοί Εβραίοι κοπιάζουν σε μεγάλο βαθμό για να απομακρύνουν όλα τα 

δημητριακά από τα σπίτια και τα γραφεία τους κατά την προετοιμασία για το Πάσχα. 

Μαζί με την αποφυγή των δημητριακών, το κύριο τελετουργικό που είναι μοναδικό σε 

αυτή τη γιορτή είναι το seder. Το σέτερ, δηλαδή "τάξη", είναι ένα παραγγελθέν 

τελετουργικό γεύμα που καταναλώνεται την πρώτη νύχτα του Πάσχα, και εκτός του 

Ισραήλ και στη δεύτερη νύχτα. Αυτό το γεύμα είναι γνωστό για τα διακριτικά τελετουργικά 

του τρόφιμα - matzo (άζυμο ψωμί), maror (πικρά βότανα) και τέσσερα φλιτζάνια κρασί - 
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καθώς και το κείμενο της προσευχής του / εγχειριδίου / οδηγού μελέτης, Haggadah (Αγία 

Αγάπη). 

Η συμμετοχή σε ένα σέτερ του Πάσχα είναι ένα από τα πιο ευρέως τηρούμενα εβραϊκά 

τελετουργικά, ακόμη και μεταξύ των λιγότερο θρησκευόμενων ή λιγότερο πιστών 

Εβραίων. 

Το Πάσχα διαρκεί επτά ημέρες στο Ισραήλ (όπως στην Έξοδο 12:15) και οκτώ ημέρες 

έξω από το Ισραήλ. Οι αργίες της τελευταίας ημέρας του Πάσχα (έξω από το Ισραήλ, τις 

τελευταίες δύο μέρες) εορτάζουν το διαχωρισμό της Ερυθράς Θάλασσας. Σύμφωνα με 

την παράδοση αυτό συνέβη την έβδομη ημέρα του Πάσχα. 

  

Lag Ba'Omer 

  

Η φωτιά του Lag Ba'Omer 

Η Lag Ba'Omer ("בעומר ג") είναι η 33η ημέρα στην καταμέτρηση Omer (ג"ל είναι ο αριθμός 

33 στα εβραϊκά). Στο τυπικό των Ashkenazi, το ημι-πένθος που τηρήθηκε κατά την 

περίοδο του Σεφίρα (βλ. παραπάνω) αναιρείται στο Lag Ba'Omer, ενώ στο τυπικό των 

Σεφαρντί αναιρείται στο τέλος του Lag Ba'Omer. Μικρές λειτουργικές αλλαγές γίνονται 

στο Lag Ba'omer. Επειδή στο Ισραήλ, το Lag Ba'Omer συνδέεται με την εξέγερση του Bar 

Kokhba κατά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στη Σιωνιστική σκέψη, η πανούκλα που 

κατέστρεψε τους 24.000 μαθητές του Rabbi Akiva εξηγείται ως μια συγκαλυμμένη 

αναφορά στην εξέγερση. Η 33η ημέρα που αντιπροσωπεύει το τέλος της πανώλης 

εξηγείται ως η ημέρα της νίκης του Bar Kokhba. Οι παραδοσιακές πυρκαγιές και το 

παιχνίδι τόξου και βέλους ερμηνεύτηκαν έτσι ως εορτασμοί της πολεμικής νίκης. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lag_BaOmer_bonfire.jpg
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Στο πλαίσιο αυτό, η εντολή που δημιουργούσε αρχικά τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις 

εκδόθηκε στο Lag Ba'Omer του 1948, 13 ημέρες μετά την κήρυξη ανεξαρτησίας από το 

Ισραήλ. 

 

Shavuot-γιορτή των εβδομάδων-Yom HaBikurim 

Το τυρί blintzes, ένα παραδοσιακό φαγητό στο Shavuot 

Το Shavuot (שבועות), η γιορτή των εβδομάδων, είναι ένα από τα τρία φεστιβάλ 

προσκυνήματος (Shalosh regalim) που ορίζεται στην Τορά. Διαφορετικά από άλλες 

Βιβλικές αργίες, η ημερομηνία για το Shavuot δεν έχει καθοριστεί ρητά στην Τορά. 

Αντίθετα, εορτάζεταο την ημέρα που ακολουθεί την 49η και τελευταία ημέρα στην 

καταμέτρηση του Ομέρ. Στην τρέχουσα εποχή του σταθερού εβραϊκού ημερολογίου, αυτό 

θέτει την ημερομηνία του Σάβουοτ ως 6η Sivan. Στο Ισραήλ και στον Μεταρρυθμισμένο 

Ιουδαϊσμό, είναι μια μονοήμερη γιορτή. αλλού, είναι μια διήμερη αργία που εκτείνεται 

μέχρι την 7η Sivan. Είναι επίσης συνήθης η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων στο 

Shavuot, επειδή η εβραϊκή παράδοση συγκρίνει τα λόγια της Τορά με τη γλυκύτητα του 

γάλακτος και του μελιού. Το Blintzes και το cheesecake είναι από τα δημοφιλέστερα 

φαγητά που μπορείτε να φτιάξετε και να απολαύσετε για την εορτή αυτή.  

  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cheese_blintzes_with_blackberries.jpg
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Tisha B'Av — 9η του Av  

Προσκυνητές καθισμένοι στο πάτωμα της συναγωγής πριν την ανάγνωση των θρήνων για την Tisha B'Av 

Η Tisha B'Av (באב תשעה) είναι μια μεγάλη ημέρα νηστείας και μέρα πένθους. Μια 

παράδοση του Midrashic αναφέρει ότι η αρνητική αναφορά των κατασκόπων σχετικά με 

το ομόσπονδο κράτος του Ισραήλ παραδόθηκε στην Tisha B'Av. Κατά συνέπεια, η ημέρα 

έγινε οιωνός για αρνητικά γεγονότα στην εβραϊκή ιστορία. Πιο συγκεκριμένα, τόσο ο 

πρώτος ναός, αρχικά χτισμένος από τον βασιλιά Σολομώντα, όσο και ο δεύτερος ναός 

των ρωμαϊκών χρόνων καταστράφηκαν στην Tisha B'Av. Άλλες καταστροφές σε 

ολόκληρη την εβραϊκή ιστορία λέγεται ότι έλαβαν χώρα στην Tisha B'Av, 

συμπεριλαμβανομένου του διατάγματος του βασιλιά Εδουάρδου Ι, που υποχρέωνε τους 

Εβραίους να εγκαταλείψουν την Αγγλία (1290) και της εβραϊκής απέλασης από την 

Ισπανία το 1492. 

Η Tisha B'Av είναι μια μεγάλη νηστεία. Είναι ένα 25ωρο νηστείας, που τρέχει από την 

ανατολή του ηλίου έως τη νύχτα. Όπως και στο Yom Kippur, όχι μόνο απαγορεύεται να 

τρώνε και να πίνουν, αλλά και το κολύμπι, οι βαπτίσεις, οι συζυγικές σχέσεις και η χρήση 

δερμάτινων υποδημάτων. Η εργασία δεν απαγορεύεται, όπως στις βιβλικές αργίες, αλλά 

αποθαρρύνεται. Το βράδυ, το Βιβλίο των Θρήνων διαβάζεται στη συναγωγή, ενώ το πρωί 

απαγγέλλονται μακροσκελή kinot (ποιήματα ελεγείες). Από το βράδυ μέχρι το μεσημέρι 

πραγματοποιούνται οι πένθιμες τελετουργίες που μοιάζουν με εκείνες του shiva, 

συμπεριλαμβανομένου του καθίσματος σε χαμηλά καθίσματα ή στο πάτωμα. Μετά το 

μεσημέρι αυτοί οι περιορισμοί ελαφρώς χαλαρώνουν, σύμφωνα με την παράδοση ότι 

πρόκειται να γεννηθεί ο Μεσσίας. 

  

   

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Eicha268.jpg
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Ισραηλινές / Εβραϊκές εθνικές εορτές και ημέρες μνήμης 

Κατά γενικό κανόνα, οι βιβλικές εβραϊκές εορτές (Σαμπάτ, Ροσ Χασνάνα, Γιομ Κιπούρ, 

Πάσχα, Σάββατο, Σουκκότ και Πουρίμ) τηρούνται ως δημόσιες αργίες στο Ισραήλ. Το 

Chanukah είναι σχολική αργία, αλλά οι επιχειρήσεις παραμένουν ανοιχτές. Στο Tisha 

B'Av, τα εστιατόρια και τα μέρη ψυχαγωγίας είναι κλειστά. Οι άλλες εβραϊκές αργίες που 

αναφέρονται παραπάνω τηρούνται με διάφορους τρόπους και σε διάφορους βαθμούς. 

Μεταξύ της δημιουργίας του Κράτους του Ισραήλ το 1948 και του επακόλουθου του 

πολέμου των 6 Ημερών, η Κνεσέτ, γενικά σε συνεννόηση με τον αρχηγό Ραβίνο του 

Ισραήλ, καθιέρωσε τέσσερις εθνικές αργίες ή ημέρες αναμνήσεως: 

• Yom HaShoah: Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος 

• Yom Hazikaron: Ημέρα Μνήμης 

• Yom Ha'atzmaut: Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ 

Πιο πρόσφατα, η Knesset θέσπισε δύο πρόσθετες αργίες: 

• Yom HaAliyah: Ημέρα Aliyah 

• Μια ημέρα για τον εορτασμό της απελάσεως των Εβραίων από αραβικές χώρες και Ιράν 

Τέλος, η ισραηλινή κυβέρνηση αναγνωρίζει επίσης αρκετές εθνικές εβραϊκές παραδόσεις 

με καθεστώς διακοπών. 

Yom HaShoah- Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος 

  

Ένα αναμμένο κίτρινο κερί Yom HaShoah 
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Η κυκλοφορία διακόπτεται στη διάρκεια των 

σειρήνων ανάμνησης  

 Η Yom HaShoah (η "Ημέρα του Ολοκαυτώματος") είναι μια ημέρα μνήμης για τα θύματα 

του Ολοκαυτώματος. Το πλήρες όνομά της είναι Yom Hazikaron LaShoah v'LiGevurah 

(κυριολεκτικά "Ολοκαύτωμα καιΗμέρα της Μνήμης του Ηρωισμού ") και αντικατοπτρίζει 

την επιθυμία να αναγνωριστούν μάρτυρες που πέθαναν σε ενεργό αντίσταση στους Ναζί 

παράλληλα με εκείνους που πέθαναν ως παθητικά θύματα. Η ημερομηνία της, 27η Nisan, 

επελέγη επειδή τιμά τη μνήμη 

της εξέγερση του Γκέτο της Βαρσοβίας, η πιο γνωστή από τις ένοπλες εβραϊκές 

εξεγέρσεις. Οι χώροι δημόσιας ψυχαγωγίας είναι κλειστοί σε όλο το Ισραήλ ως τιμή στην 

επέτειο. Η δημόσια μνήμη του Yom HaShoah περιλαμβάνει συνήθως θρησκευτικά 

στοιχεία όπως η απαγγελία των Ψαλμών, αναμνηστικές προσευχές και kaddish, και ο 

φωτισμός αναμνηστικών κεριών. Στο Ισραήλ, οι πιο αξιοσημείωτες τελετές είναι η κρατική 

τελετή μνήμης στο Yad Vashem και οι σειρήνες που σηματοδοτούν μια σιωπή δύο 

λεπτών στις 10:00 το πρωί.  
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Yom Hazikaron — Ημέρα Μνήμης  

Μια στιγμή σιωπής, ενώ η σειρήνα ακούγεται στο Τελ Αβίβ, Yom Hazikaron 2007 

 

Η Yom Hazikaron (η "Ημέρα Μνήμης") είναι μια ημέρα μνήμης των πεσόντων στους 

πολέμους του Ισραήλ. Κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας του Ισραήλ, αυτή η 

ανάμνηση εορταζόταν στην ίδια την Yom Ha'atzmaut (Ημέρα Ανεξαρτησίας). Ωστόσο, 

μέχρι το 1951, ο αναμνηστικός εορτασμός διαχωρίστηκε από την εορταστική γιορτή της 

Ημέρας της Ανεξαρτησίας και μεταφέρθηκε στην τρέχουσα ημερομηνία, την ημέρα πριν 

από τη Yom Ha'atzmaut. Από το 2000, το το εύρος της ανάμνησης έχει επεκταθεί ώστε 

να περιλαμβάνει πολίτες που έχουν σκοτωθεί από πράξεις της εχθρικής τρομοκρατίας. 

Το πλήρες όνομά του είναι πλέον האיבה פעולות ולנפגעי ישראל מערכות לחללי הזכרון יום 

("Ημέρα μνήμης για τους πεσόντες στις μάχες του Ισραήλ και τα θύματα της 

τρομοκρατίας"). 

Οι χώροι δημόσιας ψυχαγωγίας είναι κλειστοί σε όλο το Ισραήλ ως αναγνώριση της 

μέρας. Πολλά σχολεία, επιχειρήσεις και άλλα ιδρύματα διεξάγουν μνημόσυνα αυτήν την 

ημέρα, και είναι συνηθισμένο να επισκέπτονται τους τάφους των πεσόντων στρατιωτών 

και να απαγγέλλουν αναμνηστικές προσευχές εκεί. Οι κυριότερες δημόσιες τελετές είναι 

η βραδινή εναρκτήρια τελετή στο Δυτικό Τείχος και οι πρωινές τελετές μνήμης στα 

στρατιωτικά νεκροταφεία σε όλη τη χώρα, που καθεμιά ξεκινά με τον ήχο της σειρήνας. 

Οι δημόσιες τελετές ολοκληρώνονται με την τελετή στο στρατιωτικό νεκροταφείο στο όρος 

Herzl που δρα ως η μετάβαση στην Yom Ha'atzmaut.  
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Yom Ha'atzmaut — Ημέρα Ανεξαρτησίας Ισραήλ  

Η Yom Ha'atzmaut (העצמאות יום) είναι η Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ. Ο σεβασμός 

σε αυτή την ημέρα από τους Εβραίους μέσα και έξω από το Ισραήλ είναι ευρέως 

διαδεδομένος και ποικίλλει σε χαρακτήρα από κοσμικό (στρατιωτικές παρελάσεις και 

μπάρμπεκιου) ως θρησκευτικό. 

  

Εορτασμός Ημέρας Ανεξαρτησίας και πυροτεχνήματα 

 

Παραδοσιακό οικογενειακό μπάρμπεκιου στο πάρκο 

 

Εορτές Εθνικοτήτων 

Η ισραηλινή κυβέρνηση αναγνωρίζει επίσημα τρεις παραδοσιακές διακοπές εθνοτικών 

Εβραϊκών κοινοτήτων στο Ισραήλ. Αυτές οι εορτές τηρούνται επίσης από τις αντίστοιχες 

κοινότητες και εκτός Ισραήλ. 
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• Το Mimouna ξεκίνησε ως εορτή των μαροκινών Εβραίων, ενώ παρόμοιες γιορτές 

υπάρχουν επίσης μεταξύ των Τούρκων Εβραίων και των Περσών Εβραίων. Αυτά τα 

φεστιβάλ διεξάγονται την ημέρα μετά το Πάσχα, όταν ξαναρχίζει να τρώει κανείς 

συνηθισμένο φαγητό ("chametz"). Στο Ισραήλ, η τήρηση του Mimouna έχει εξαπλωθεί 

ευρέως τα τελευταία χρόνια. Εκτιμάται ότι μέχρι σήμερα συμμετέχουν μέχρι και δύο 

εκατομμύρια Εβραίοι στο Ισραήλ στον εορτασμό Mimouna.  

 

• Το Σεχαράνι γιορτάζεται από τους Κούρδους Εβραίους ως ένα πολυήμερο φεστιβάλ 

φύσης ξεκινώντας την ημέρα μετά το Πάσχα. Οι κοινότητες θα εγκαταλείψουν τα χωριά 

τους και θα κατασκηνώσουν για αρκετές ημέρες, γιορτάζοντας με φαγητό και ποτό, βόλτες 

στη φύση, τραγουδώντας και χορεύοντας.  
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• Η Sigd ξεκίνησε ως εξέλιξη της τήρησης του Yom Kippur από την Beta (Αιθιοπική) 

Ισραηλινή κοινότητα. Επί του παρόντος, η κοινότητα την τιμά τώρα επιπρόσθετα στο Yom 

Kippur. Η ημερομηνία είναι η  29η Εσχβάν, 49 ημέρες μετά το Γιομ Κιπούρ. Μοιράζεται 

μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Yom Kippur, του Shavuot και άλλων εορτών.  

  

  

7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

  

✓ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Η κοινή οικογενειακή μονάδα αποτελείται από ένα παντρεμένο ζευγάρι, άνδρα και γυναίκα 

και τα παιδιά τους. Υπάρχουν επίσης οικογενειακές μονάδες μη έγγαμων ζευγαριών, 

μονογονεϊκές και ζευγαριών ιδίου φύλου. Η οικογένεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 

εβραϊκή παράδοση και είναι συνηθισμένο να συναντώνται συχνά τα μέλη της οικογένειας. 

Η πολιτική κοινωνικής πρόνοιας περιλαμβάνει: συντάξεις γήρατος, ασφάλιση μητρότητας, 

αποζημίωση των εργαζομένων και μεγάλη στήριξη της οικογένειας. Η κυβέρνηση βοηθά 

επίσης και νέους μετανάστες, άτομα με χαμηλό εισόδημα και άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Οι ιατρικοί λογαριασμοί και το κόστος που συνδέεται με τον τοκετό και την μετέπειτα 

περίοδο, πληρώνονται από το κράτος. 
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Η έγκυος λαμβάνει εφάπαξ ποσό μητρότητας και επίδομα μητρότητας 15 εβδομάδων. Ο 

πατέρας του μωρού επιτρέπεται να λάβει μέρος της άδεια μητρότητας. 

  

✓ ΓΑΜΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Οι τελετές γάμου και οι διαδικασίες διαζυγίου στο Ισραήλ εκτελούνται από ένα άτομο που 

έχει εξουσιοδοτηθεί από το κράτος να το πράξει. Κανένας θρησκευτικός γάμος ατόμων 

μικτών θρησκειών δεν μπορεί να διεξαχθεί νόμιμα στο Ισραήλ, ούτε μπορεί να εκτελεστεί 

γάμος εκείνων των οποίων η θρησκευτική πίστη δεν αναγνωρίζεται από το κράτος. Ιδίως 

οι Εβραίοι, περιορίζονται από τον εβραϊκό νόμο (Halacha) ως προς τον γάμο και το 

διαζύγιο. Ο νόμος για την ηλικία του ελάχιστου γάμου επιτρέπει στα ζευγάρια να 

παντρευτούν μόνο στην ηλικία των 18 ετών, εκτός από ειδικές περιπτώσεις και αίτηση σε 

οικογενειακό δικαστήριο που κρίνει διαφορετικά, δηλαδή σε ηλικία 16 ετών. Ο γάμος στο 

εξωτερικό αποτελεί την κύρια εναλλακτική λύση για την εδραίωση μίας συζυγικής σχέσης 

στο Ισραήλ για όσους δεν είναι σε θέση ή δεν θέλουν να παντρευτούν από την αρχή του 

θρησκευτικού δικαστηρίου. Το Ισραήλ αναγνωρίζει για σκοπούς εγγραφής έγκυρα 

πιστοποιητικά γάμου από το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του γάμου ατόμων ίδιου 

φύλου ή άλλων γάμων που δεν μπορούν να εκτελεστούν στο Ισραήλ.  

  

Η παράδοση σπασίματος του ποτηριού στο εβραϊκό γάμο σε ανάμνηση της καταστροφής του 

Ναού.  
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✓ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ  

Ο νόμος ορίζει ότι ένα παιδί είναι επιλέξιμο για υιοθεσία εάν το "παιδί βρεθεί έξω από την 

κατοικία του για περίοδο 6 μηνών και ο γονέας για" μη δικαιολογημένο "λόγο αρνείται να 

επιστρέψει το παιδί στο σπίτι". Ακόμη και για τα παιδιά ηλικίας άνω των 6 ετών, η υιοθεσία 

θεωρείται μόνιμη επιλογή αντί για το σπίτι. Στο Ισραήλ υπάρχουν λίγα παιδιά που είναι 

εθελοντικά υιοθετημένα (85-100 ετησίως) και τα περισσότερα από τα παιδιά παραμένουν 

στην αναδοχή με την ελπίδα να  επιστρέψουν στο σπίτι των γονέων τους ή στο σπίτι ενός 

συγγενή τους. Συνολικά, ο αριθμός των παιδιών που τοποθετούνται σε αναδοχή είναι 

πάνω από 2.500 παιδιά. Η νομική διαδικασία είτε για την τοποθέτηση των παιδιών στην 

αναδοχή είτε για την υιοθεσία τους, βρίσκεται στα χέρια των κοινωνικών υπηρεσιών του 

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

 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  

✓ ΓΕΝΙΚΑ 

Ο τρόπος ζωής στο Ισραήλ μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ευρύ φάσμα μεταξύ Ανατολής 

και Δύσης. Αφενός, το Ισραήλ είναι μια χώρα της σύγχρονης Δύσης, δημοκρατική και 

ανεπτυγμένη με προηγμένη τεχνολογία, ενώ από την άλλη είναι μια χώρα που βρίσκεται 

στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ διαθέτει μερικά από τα πιο προηγμένα ερευνητικά κέντρα 

στον κόσμο. Οι κάτοικοι του Tel Aviv είναι ένας λαός της μητρόπολης μέσα στη μόδα, με 

τους περισσότερους Ισραηλινούς να είναι παγκόσμιοι άνθρωποι. Από την άλλη πλευρά, 

το Ισραήλ έχει ορισμένες ομοιότητες με τις μη ανεπτυγμένες χώρες, για παράδειγμα το 

επίπεδο των δημόσιων συγκοινωνιών. Το Ισραήλ είναι μια ζεστή χώρα και οι άνθρωποι 

έχουν την τάση να είναι ευερέθιστοι. Ο πληθυσμός του Ισραήλ είναι πολυποίκιλος και 

συνεπώς υπάρχουν ακραίες αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις συνήθειες μεταξύ των 

ομάδων. Στο Ισραήλ υπάρχουν διαφορετικές θρησκευτικές ομάδες, κοσμικοί και 

θρησκευτικοί άνθρωποι και άνθρωποι και των πόλεων και της επαρχίας. 

 

http://www.molsa.gov.il/.../7skirachildrenfameliespart4adaption.pdf
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✓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ      

Ο νόμος περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι ένας από τους πρώτους νόμους που 

θεσπίστηκαν στην Knesset (Κοινοβούλιο) το 1949. Ο νόμος ορίζει ότι τα παιδιά στο 

Ισραήλ πρέπει να παρακολουθήσουν κάποια μορφή του εκπαιδευτικού συστήματος 

(νηπιαγωγείο ή σχολείο) από την ηλικία των 5 ετών μέχρι να αποφοιτήσουν από το 

σχολείο στη 12η τάξη. 

Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να εγγράψουν το παιδί στο σχολείο και πρέπει να 

βεβαιωθούν ότι το παιδί παρακολουθεί το σχολείο μέχρι να αποφοιτήσει. Στο Ισραήλ 

υπάρχουν δημόσια σχολεία που είναι κυβερνητικές σχολές για το ευρύ κοινό, δημόσιες 

θρησκευτικές σχολές για το θρησκευόμενο κοινό, ορθόδοξο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς 

και άλλα συστήματα εκπαίδευσης ιδιωτικών δικτύων. 

Οι Ισραηλινοί μπορούν να αναμένουν να ολοκληρώσουν κατά μέσο όρο 15,9 χρόνια 

εκπαίδευσης μεταξύ των ηλικιών 5 και 39 ετών, η οποία είναι μικρότερη από τον μέσο 

όρο του ΟΟΣΑ των 17,5 ετών και είναι ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα στον ΟΟΣΑ. Στο 

Ισραήλ το 85% των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών ολοκλήρωσε το σχολείο, το οποίο είναι 

πάνω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ ο οποίος είναι 76%. Το εκπαιδευτικό σύστημα και τα 

σχολεία επαγγελματικής κατάρτισης διαφοροποιούνται, με σχετικά καλά αποτελέσματα 

στην αγορά των αποφοίτων. Τα τελευταία περιλαμβάνουν επιπλέον έτος εκπαίδευσης για 

τεχνικούς και 2 χρόνια πρακτικής άσκησης στον τομέα της μηχανικής, μεγάλη ποικιλία 

εξειδικευμένων μαθημάτων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και 

επαγγελματικά διπλώματα. Αυτά τα επαγγελματικά διπλώματα μπορούν να απονέμονται 

με την ολοκλήρωση ενός κύκλου μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης ή μετά την 

ολοκλήρωση ειδικής εξέτασης. 

Υπάρχουν πολυάριθμα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που ισοδυναμούν με 

προπτυχιακούς (πανεπιστημιακούς) και υψηλότερους βαθμούς σε πανεπιστημιακά ή 

άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ποικιλία επιλογών, από τη 

μεγάλη ποικιλία πηγών στον ιδιωτικό τομέα και τα εξειδικευμένα προγράμματα που 

προορίζονται για ασθενέστερες ομάδες, το σύστημα προσφέρει επιλογές για τις 

περισσότερες σχετικές ομάδες.  http://israel-trade.net/oecd/life/  

✓  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ  

Εβραίοι από όλο τον κόσμο μεταναστεύουν στο Ισραήλ, έτσι υπάρχει μεγάλη διακύμανση 

στα εξωτερικά χαρακτηριστικά του λαού του Ισραήλ. Άνθρωποι έχουν μεταναστεύσει στο 

Ισραήλ από όλη τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη, την Αιθιοπία, την Υεμένη και την Ινδία 

και η ένωση μέσω γάμου μεταξύ ανθρώπων διαφορετικού εθνοτικού πλαισίου οδηγεί σε 

απόγονους μεικτής εθνικής προέλευσης. Έτσι, οι Ισραηλινοί μπορεί να έχουν την 

εμφάνιση ανοικτόχρωμων Ευρωπαίων και σκουρόχρωμων Αφρικάνων και όλο το φάσμα 

ανάμεσα. 

http://israel-trade.net/oecd/life/
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✓ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

Στο Ισραήλ υπάρχουν περίπου 33 γλώσσες σε 

χρήση. Η εβραϊκή και η αραβική είναι επίσημες 

γλώσσες. Η ισραηλινή διάλεκτος της εβραϊκής 

γλώσσας που ξεκίνησε ως αποτέλεσμα της 

αναβίωσης της εβραϊκής γλώσσας, στην Ευρώπη, 

στα τέλη του 19ου αιώνα, ομιλείται από τους 

περισσότερους Ισραηλινούς. Αυτή η γλώσσα έχει τη 

βάση της στην αρχαία εβραϊκή γλώσσα και έχει ορισμένα χαρακτηριστικά των 

ευρωπαϊκών γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων των Γίντις. Την περίοδο μετά την ίδρυση 

του Κράτους του Ισραήλ, η εβραϊκή γλώσσα έγινε πιο ευέλικτη και άρχισε να αντλεί λέξεις 

και εκφράσεις από τα αγγλικά, τα ρωσικά και τα αραβικά, τα οποία χρησιμοποιούνται 

επίσης και ως αργκό. 

Οι Ισραηλινοί είναι πολύ ανεπίσημοι στην κοινωνική τους προσέγγιση. Τα πρότυπά τους 

σε πολλές χώρες θα θεωρηθούν άσχημα. Οι Ισραηλινοί γενικά επιθυμούν να 

συμμετέχουν σε κοινωνικές συναντήσεις, να κάνουν επαφή με τα μάτια με ευκολία και να 

εκφράζουν ζεστασιά, φυσική εγγύτητα και ανοικτό πνεύμα. 

Οι εβραϊκοί θρησκευτικοί κανόνες υπαγορεύουν ότι οι γυναίκες πρέπει να ντύνονται 

σεμνά όταν συχνάζουν σε θρησκευτικούς χώρους (τα κοντά παντελόνια είναι απαράδεκτα 

και για τα δύο φύλα) και οι άνδρες πρέπει να φορούν ένα "kippa" στα κεφάλια τους.                                                          

        Κοντά στο Δυτικό Τείχος 
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✓ ΦΑΓΗΤΟ  

Η ισραηλινή κουζίνα δεν υπάρχει όσο άλλες κουζίνες. Επιπλέον, τα περισσότερα πιάτα 
και συνταγές στο Ισραήλ υιοθετήθηκαν από διάφορες χώρες του κόσμου λόγω των 
πολλών κυμάτων μετανάστευσης από την ίδρυση του Ισραήλ και εφεξής. 

Ωστόσο, το Ισραήλ έχει επίσης μοναδικά πιάτα και συνταγές. Ανάμεσα στα δημοφιλή 

πιάτα στο Ισραήλ είναι το χούμους, που βρίσκεται σε πολλά εστιατόρια, επίσης Falafel, 

Shawarmah (από την τουρκική κουζίνα) και Jahnun (από την κουζίνα της Υεμένης). Στην 

Ισραηλινή κουζίνα υπάρχει μεγάλη ποικιλία συνταγών που έχουν παρθεί από διάφορες 

κουζίνες του κόσμου. Η Ισραηλινή κουζίνα μπορεί να περιγραφεί ως μοναδική στο ότι 

συνδυάζει πολλά στυλ μαγειρικής, καθώς το τοπικό στυλ έχει επηρεαστεί από πολλές 

διαφορετικές κουζίνες όπως η Αραβική, η Ευρωπαϊκή και η Αμερικάνικη. Η κατανάλωση 

φρέσκων φρούτων και λαχανικών είναι σχετικά υψηλή στο Ισραήλ, που επίσης παράγει 

τα περισσότερα από τα προϊόντα αυτά.     

                     Ισραηλινή σαλάτα                                                            falafel  

                     Shakshuka                                                                       Humus  

Στο Ισραήλ κάποια άτομα διατηρούν τους κανόνες kosher. Στον Εβραϊσμό ο όρος 

"kosher" αφορά σε ένα σύνολο κανόνων που καθορίζουν ποια είδη φαγητών 

επιτρέπονται και ποια απαγορεύονται να καταναλωθούν με βάση τη θρησκευτική πίστη. 

Με βάση τους κανόνες kosher: δεν επιτρέπεται χοιρινό ή θαλασσινά. Το κρέας και τα 

γαλακτοκομικά δεν μπορούν να καταναλωθούν μαζί ούτε να φαγωθούν με τα ίδια 

μαχαιροπίρουνα. 
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✓ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ  

Οι Ισραηλινοί αποκαλούνται συχνά "Sabarim". Το Sabra (αγκαθωτό αχλάδι), είναι ένα 

φρούτο που αναπτύσσεται σε ένα είδος κάκτου στην έρημο. Τέτοια φυτά υπάρχουν σε 

όλη τη χώρα. Το φρούτο είναι γλυκό και χυμώδες στο εσωτερικό με αιχμηρό εξωτερικό 

περίβλημα και προκειμένου να απολαύσει κανείς το φρούτο πρέπει να αντιμετωπίσει τα 

αγκάθια. Όπωε το αγκαθωτό αχλάδι, οι Ισραηλινοί θεωρούνται σκληροί και δυσπρόσιτοι, 

αλλά στο εσωτερικό είναι μαλακοί και γλυκείς. Οι Ισραηλινοί είναι προσανατολισμένοι 

στην οικογένεια και οι δεσμοί αίματος είναι πολύ δυνατοί, γεγονός που είναι μέρος της 

συλλογικής τους δύναμης΄ η εκτεταμένη οικογένεια είναι ένα δίκτυο υποστήριξης και 

διασυνδέσεων. Οι Ισραηλινοί είναι συχνά πολύ συνδεδεμένοι μεταξύ τους με κάποιο 

τρόπο, είτε με οικογενειακούς δεσμούς, μέσω φιλίας ή άμεσα. Δίνουν την εντύπωση ότι 

όλοι ξέρουν τους πάντες και αυτές οι σχέσεις χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή. 

Σχεδόν όλοι οι Ισραηλινοί υπηρετούν στο στρατό και η υπηρεσία αυτή παίζει σημαντικό 

ρόλο στη δημιουργία και διαμόρφωση ανοικτής, άμεσης νοοτροπίας, που συχνά 

εκλαμβάνεται ως μη ευγενική. Γενικά, οι Ισραηλινοί είναι κατά μέσο όρο ευχαριστημένοι 

με τις ζωές τους, περισσότερο από τις περισσότερες χώρε του ΟΟΣΑ. Όταν ζητήθηκε να 

κατατάξουν την ικανοποίησή τους με τις ζωές τους σε μια κλίμακα 1-10, οι Ισραηλινοί 

έδωσαν σκορ 7.1 που είναι μεγαλύτερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ του 6.5. .   

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

  

✓ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  

56% του πληθυσμού του Ισραήλ αναφέρει ότι κάνει αθλήματα και φυσική δραστηριότητα 

στον ελεύθερό του χρόνο. 32% του πληθυσμού ακολουθεί τις συστάσεις του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας. Ο κύριος λόγος που δίνεται για τη συμμετοχή σε φυσικές 

δραστηριότητες είναι η διατήρηση καλής υγείας.  

 

 

 

 

http://israel-trade.net/oecd/life/
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Η πιο συχνή δραστηριότητα που αναφέρεται από το 33.5% όσων κάνουν φυσική 

δραστηριότητα είναι το περπάτημα, το τρέξιμο από το 7.6% των συμμετεχόντων και η 

κολύμβηση επίσης από το 7.6%. Το πιο δημοφιλές πεδίο αθλητισμού στο Ισραήλ είναι το 

ποδόσφαιρο και πολλοί Ισραηλίτες στηρίζουν την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Ένα 

σημαντικό στοιχείο σε σχέση με την ισορροπία μεταξύ εργασίας και διασκέδασης είναι το 

ποσό χρόνου που δαπανά ένα άτομο στην εργασία. Στο Ισραήλ, σχεδόν το 15% των 

εργαζομένων εργάζονται ιδιαίτερα πολλές ώρες, περισσότερες από το μέσο όρο του 

ΟΟΣΑ - 13%. 

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

_over_21_survey   

Εξαιτίας των ευχάριστων καιρικών συνθηκών στη διάρκεια της πλειονότητας του χρόνου, 

πολλοί Ισραηλίτες ευχαριστιούνται να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους έξω, σε 

οδοιπορίες. ταξιδεύοντας, στην παραλία, σε πάρκα ή σε κέντρα ψυχαγωγίας.   

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

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/exercise_habits_among_israelis_over_21_survey
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/exercise_habits_among_israelis_over_21_survey
http://israel-trade.net/oecd/life/
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II. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

2. ΟΙ ΟΡΟΙ ΥΓΕΙΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ      

3.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

4. ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

6. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

8. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ  

ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

A. Τελικού σταδίου, παρηγορητική φροντίδα 

B. ευθανασία 

C. θάνατος, νεκροψία 

D. εγκυμοσύνη, γέννα 

E. φροντίδα παιδιού 

F. έκτρωση 

G. μετάγγιση 

H. μεταμόσχευση, δωρεά οργάνων 
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΙΣΡΑΗΛ 

 ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ / ΙΔΕΑ / ΑΡΧΕΣ 

Το Υπουργείο Υγείας είναι υπεύθυνο για την δημόσια υγεία και την συνολική λειτουργία 

του συστήματος υγείας (συμπεριλαμβανομένου την ρύθμιση των χρηστών του 

συστήματος υγείας και των παροχέων) . Επίσης το υπουργείο υγείας έχει στην 

δικαιοδοσία του και είναι υπεύθυνο για την λειτουργία ενός μεγάλου αριθμού από 

μαιευτικά και παιδιατρικά κέντρα υγείας, των μισών κλινών περίπου για οξείες 

καταστάσεις υγείας στην χώρα και το 80% περίπου των ψυχιατρικών κλινών. 

Το 1995, το Ισραήλ πέρασε ένα νόμο για την εθνική ασφάλιση υγείας (NHI), o οποίος 

παρέχει παγκόσμια κάλυψη. Επιπλεόν της παροχής της ασφάλειας υγείας, η κυβέρνηση 

καλύπτει τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας και έχει ενεργό δράση σε τομείς  όπως τις 

μεταδιδόμενες νόσους, τον έλεγχο για πρόληψη, την προαγωγή υγείας, την εκπαίδευση 

και την περιβαλλοντική υγεία όπως επίσης την απευθείας παροχή διαφόρων άλλων 

υπηρεσιών. Ακόμη, συμμετέχει ενεργά στην οικονομική και ποιοτική ρύθμιση των κύριων 

τομέων του συστήματος υγείας, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων υγείας, 

νοσοκομείων και των επαγγελματιών υγείας. 

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: Σχεδόν όλοι οι γιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας παρέχουν φροντίδα μέσω ενός από τα τέσσερα ανταγωνιστικά, μη κερδοσκοπικά 

σχέδια υγείας, τα οποία διαφέρουν σημαντικά στο τρόπο οργάνωσης της φροντίδας (με 

αυτό αναφερόμαστε στους γιατρούς της  πρωτοβάθμια φροντίδα όπως απλούς γιατρούς, 

γιατρούς γενικής ιατρικής, αν και σε αυτούς περιλαμβάνονται και πιστοποιημένοι 

οικογενειακοί γιατροί). 

Στο Clalit, το μεγαλύτερο σχέδιο υγείας, το μεγαλύτερο μέρος της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας παρέχεται σε κλινικές που ανήκουν και διοικούνται από το σχέδιο υγείας 
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και γενικούς γιατρούς που εργοδοτούνται εκεί. Μια τυπική κλινική έχει τρεις με έξι γενικούς 

γιατρούς και αρκετές νοσηλεύτριες, φαρμακοποιούς και άλλους επαγγελματίες υγείας. Το 

Clalit έχει επίσης συμβάσεις με ανεξάρτητους γιατρούς, παρόλο που αυτοί οι γιατροί 

τείνουν να δουλεύουν μόνοι τους με μικρή στήριξη  από παραιατρικό προσωπικό έχουν 

πρόσβαση σε διάφορες διοικητικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες σε κλινικές της 

περιφέρειας του Clalit. 

Τα άλλα τρία σχέδια υγείας χρησιμοποιούν επίσης ένα συνδυασμό από κλινικές και 

ανεξάρτητους επαγγελματίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, με τους συνδυασμούς να 

διαφέρουν από πρόγραμμα σε πρόγραμμα. Στο Maccabi (το δεύτερο μεγαλύτερο σχέδιο 

υγείας) και στο Meuhedet, σχεδόν όλη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχεται από 

ανεξάρτητους ιατρούς, ενώ στο Leumit το μοντέλο της κλινικής υπερισχύει. (όχι όμως 

στην ίδια έκταση με το Clalit). 

Τα μέλη όλων των σχεδίων υγείας μπορούν να επιλέξουν τον γενικό τους γιατρό ανάμεσα 

σε αυτούς που είναι γραμμένοι στην λίστα του σχεδίου αυτού και μπορούν ελεύθερα να 

αλλάξουν γιατρό εάν το θελήσουν. Στην πράξη, σχεδόν όλοι οι ασθενείς παραμένουν 

στον ίδιο γενικό γιατρό για μεγάλες χρονικές περιόδους. 

Στο Clalit, κάθε ασθενής εγγράφεται σε ένα γενικό γιατρό ο οποίος έχει την ευθύνη να 

συντονίζει την φροντίδα υγείας του και να ενεργεί σαν φύλακας προς την δευτεροβάθμια 

φροντίδα υγείας, με εξαίρεση πέντε κοινές ειδικότητες. Στο Leumit, οι ασθενείς 

εγγράφονται σε μία κλινική αντί σε ένα γενικό ιατρό και στα άλλα δύο σχέδια υγείας δεν 

υπάρχει εγγραφή. Παρόλα αυτά, σε όλα τα σχέδια υπάρχει μία έμμεση προσπάθεια να 

συνδέεται κάθε μέλος με ένα γιατρό για σκοπούς καλύτερης διασφάλισης ποιότητας και 

υπευθυνότητας. Το Clalit είναι το μόνο σχέδιο το οποίο απαιτεί παραπομπή για την 

δευτεροβάθμια φροντίδα. 

Ανεξάρτητοι γιατροί σε όλα τα σχέδια πληρώνονται ένα βασικό μισθό, με το Clalit και το  

Leumit να χρησιμοποιούν παθητική κατά κεφαλή πληρωμή (δηλαδή το ένα τέταρτο της 

πληρωμής κάθε μέλους ανεξάρτητα από το αν το μέλος επισκέφθηκε τον γενικό γιατρό 

στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα) και το Maccabi και το Meuhedet χρησιμοποιούν 
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ενεργό κατά κεφαλή πληρωμή (δηλαδή η πληρωμή γίνεται μόνο για τα μέλη που 

επισκέφθηκαν τον γενικό γιατρό τουλάχιστον μία φορά στην διάρκεια αυτού του χρονικού 

διαστήματος). Οι ανεξάρτητοι γιατροί λαμβάνουν ένα περιορισμένο ποσό σαν πληρωμή 

για τις υπηρεσίες τους σε συγκεκριμένες διαδικασίες. 

Τα σχέδια υγείας παρακολουθούν την φροντίδα που παρέχεται από τους γενικούς 

γιατρούς και δουλεύουν στενά μαζί τους για να βελτιώσουν την ποιότητα. Παρόλα αυτά, 

οικονομικά κίνητρα σχετιζόμενα με την ποιότητα γενικά δεν χρησιμοποιούνται. 

Οι μισθοί των γιατρών της κλινικής του Clalit είναι ρυθμισμένοι με βάση μία συλλογική 

σύμβαση με τον Ιατρικό Σύνδεσμο του Ισραήλ. Οι κατά κεφαλή πληρωμές των 

ανεξάρτητων γιατρών σε όλα τα σχέδια υγείας έχουν καθοριστεί από τα σχέδια υγείας 

μετά από διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις των γιατρών.  

Διοικητικοί μηχανισμοί για απευθείας πληρωμές των ασθενών στους 

παροχείς: Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, οι μόνες απευθείας πληρωμές των παροχέων 

του NHI  είναι οι αποζημιώσεις. Οι ασθενείς μπορούν συνήθως να χρησιμοποιήσουν τις 

κάρτες υγείας αντί να πληρώνουν σε μετρητά, ο παροχέας λαμβάνει το ολικό ποσό από 

τα σχέδια υγείας τα οποία ακολούθως συλλέγουν τις αποζημιώσεις από τους 

εγγεγραμμένους πελάτες. 

Εκτός κανονικών ωρών εργασίας φροντίδα: Εκτός κανονικών ωρών εργασίας 

φροντίδα παρέχεται μέσω των τμημάτων επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων 

(EDs), ελεύθεροι χώροι κέντρων επειγόντων περιστατικών και εταιρείες που παρέχουν 

κατ οίκον επισκέψεις γιατρών. Οι γιατροί που παρέχουν φροντίδα στα τμήματα πρώτων 

βοηθειών και στα κέντρα επειγόντων περιστατικών προέρχονται από διάφορες 

ειδικότητες όπως την πρωτοβάθμια φροντίδα, την γενική ιατρική, την γενική χειρουργική, 

την ορθοπεδική και ένα αυξανόμενο αριθμό από γιατρούς επείγουσας ιατρικής. Οι 

νοσηλευτές παίζουν σημαντικό ρόλο στην δομή του συστήματος. Κανονικά είναι 

μισθωτοί, ενώ οι γιατροί που εργάζονται σε εταιρείες κατ οίκον φροντίδας πληρώνονται 

με την επίσκεψη. 
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Οι γιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν απαιτείται να παρέχουν φροντίδα 

εκτός των κανονικών ωρών εργασίας. Λαμβάνουν αναφορές από τους παροχείς που 

παρέχουν φροντίδα εκτός των κανονικών ωρών εργασίας και όλο και περισσότερο αυτή 

η πληροφόρηση μεταφέρεται ηλεκτρονικά. 

Όλα τα σχέδια υγείας έχουν τοπικές τηλεφωνικές γραμμές συμβουλευτικής για τα μέλη 

τους, επανδρωμένα με νοσηλεύτριες με κάλυψη από γιατρό. 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ασφάλεια υγείας χρηματοδοτημένη από το δημόσιο: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του 

Ισραήλ (NHI) αυτόματα καλύπτει τους πολίτες και τους μόνιμους κατοίκους του (εκτός 

από τους στρατιώτες οι οποίοι καλύπτονται απευθείας από τον στρατό). Χρηματοδοτείται 

κυρίως μέσω ενός ειδικού φόρου ανάλογου με το εισόδημα σε συνδυασμό με γενικά 

κυβερνητικά έσοδα τα οποία με την σειρά τους χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω πηγών 

εισοδήματος ανάλογων του μισθού όπως ο φόρος εισοδήματος. 

Οι εργοδότες απαιτείται να εγγράψουν οποιουσδήποτε ξένους εργάτες (με έγγραφα ή μη) 

σε ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν ωφελήματα παρόμοια με του NHI. 

Υπάρχει επίσης η ιδιωτική ασφάλιση σαν επιλογή για τουρίστες και άτομα που ταξιδεύουν 

για λόγους εργασίας. Παρόλα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στο Ισραήλ και δεν 

έχουν ασφάλεια υγείας, συμπεριλαμβανομένου μετανάστες χωρίς έγγραφα οι οποίοι δεν 

εργάζονται. Διάφορες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για όλα τα άτομα ανεξάρτητα από την 

νομική ή την ασφαλιστική τους κατάσταση. Αυτές περιλαμβάνουν επείγουσα φροντίδα 

υγείας, υπηρεσίες προληπτικής φροντίδας για μητέρες και παιδιά και την θεραπεία της 

φυματίωσης, του HIV/AIDS και άλλων σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων. 

Μέσα στα πλαίσια του NHI, οι δικαιούχοι μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα στα τέσσερα 

ανταγωνιστικά μη κερδοσκοπικά σχέδια υγείας. Η κυβέρνηση καθορίζει το ποσό του 

προυπολογισμού για κάθε σχέδιο υγείας μέσω μίας φόρμουλας του κατά κεφαλή 

εισοδήματος το οποίο λαμβάνει υπόψη το φύλο, την ηλικία και την γεωγραφική κατανομή. 

Τα σχέδια υγείας είναι υπεύθυνα να διασφαλίσουν ότι τα μέλη τους έχουν πρόσβαση στα 

ωφελήματα του NHI, όπως καθορίζονται από την κυβέρνηση. 
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Ιδιωτική ασφάλιση υγείας:  Η Ιδιωτική εθελοντική ασφάλιση υγείας (VHI) περιλαμβάνει 

το σχέδιο υγείας VHI (HP-VHI), το οποίο προσφέρεται από κάθε σχέδιο υγείας στα μέλη 

του και το εμπορικό VHI (C-VHI), το οποίο προσφέρεται από μη κερδοσκοπικές 

ασφαλιστικές εταιρείες σε ανεξάρτητα άτομα ή σε ομάδες ατόμων. Το 2014, το 87 τοις 

εκατό του ενήλικου πληθυσμού του Ισραήλ είχε HP-VHI, και το 53 τοις εκατό είχε C-

VHI.2 Τα ασφάλιστρα του HP-VHI είναι ανάλογα από την ηλικία και την 

συγχρηματοδότηση και τα σχέδια υγείας δεν μπορούν να απορρίψουν κάποιο αιτητή. Τα 

ασφάλιστρα του C-VHI είναι ανάλογα με το ρίσκο και η κάλυψη προσαρμόζεται ανάλογα 

με τους πελάτες. Τα πακέτα του C-VHI τείνουν να είναι πιο περιεκτικά και πιο ακριβά από 

τα πακέτα του HP-VHI. Ενώ η κάλυψη του C-VHI συναντάται ανάμεσα σε όλες τις ομάδες 

του πληθυσμού, τα ποσοστά κάλυψης σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με το εισόδημα. 

Αυτά τα δύο είδη ιδιωτικής ασφάλισης χρηματοδότησαν το 14 τοις εκατό του εθνικού 

κόστους υγείας μέσα στο 2014. Το Υπουργείο Υγείας ρυθμίζει τα προγράμματα HP-VHI 

ενώ ο επίτροπος ασφάλισης ο οποίος είναι μέλος του Υπουργείου Οικονομικών ρυθμίζει 

τα προγράμματα C-VHI. Η λειτουργία του C-VHI εστιάζεται στην αναλογιστική 

φερεγγυότητα, δίνοντας δευτερεύουσα προσοχή στην προστασία του καταναλωτή ενώ 

στην λειτουργία του HP-VHI υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή στην εκτίμηση της ισότητας 

και τις πιθανές επιπτώσεις στο σύστημα υγείας. 

Οι Ισραηλινοί αγοράζουν την ιδιωτική ασφάλιση υγείας για να εξασφαλίσουν την κάλυψη 

διαφόρων υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο του εθνικού συστήματος 

υγείας (π.χ. οδοντιατρική φροντίδα, συγκεκριμένα φάρμακα ζωτικής σημασίας, 

μακροχρόνια ιδρυματική φροντίδα, θεραπείες φροντίδα υγείας στο εξωτερικό κ.α.), 

φροντίδα σε ιδιωτικά νοσοκομεία ή φροντίδα υγείας πρώτης θέσης σε υπηρεσίες που 

καλύπτονται από το NHI (όπως επιλογή χειρουργού και μειωμένο χρόνο αναμονής). Το 

VHI είναι επίσης συμπληρωματικό του NHI, μια που επεκτείνει την κάλυψη των 

υπηρεσιών υγείας σε τομείς όπως την φυσιοθεραπεία ή την ψυχιατρική παρακολούθηση. 

Παρόλα αυτά, δεν καλύπτει τις χρεώσεις χρήσης. Επίσης αγοράζουν την ιδιωτική 

ασφάλιση υγείας VHI  σαν αποτέλεσμα της έλλειψης εμπιστοσύνης τους  στο εθνικό 

σύστημα υγείας NHI όσο αφορά την δυνατότητα του για πλήρη χρηματοδότηση και 
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παροχή όλων των υπηρεσιών υγείας που χρειάζονται σε περιπτώσεις σοβαρών 

ασθενειών. 

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

 

 

 ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Το υποχρεωτικό όφελος του πακέτου περιλαμβάνει νοσοκομειακή , πρωτοβάθμια και 

ειδική φροντίδα υγείας, παροχή συνταγογραφούμενων φαρμάκων, συγκεκριμένες 

προληπτικές υπηρεσίες , φροντίδα ψυχικής υγείας, οδοντιατρική φροντίδα σε παιδιά και 

άλλες υπηρεσίες. Η οδοντιατρική φροντίδα σε ενήλικες , η οπτομετρία και η κατ οίκον 

φροντίδα γενικά εξαιρούνται παρόλο που το Ινστιτούτο Εθνικής Ασαφάλισης παρέχει 

κάποια χρηματοδότηση για κατ οίκον φροντίδα αναλόγως των αναγκών. Περιορισμένη 

παρηγορητική φροντίδα και υπηρεσίες ασύλου περιλαμβάνονται στα ωφελήματα του 

πακέτου του NHI. 

Το Ισραήλ έχει ένα καλά ανεπτυγμένο σύστημα προτεραιοτήτων κάλυψης νέας 

τεχνολογίας που συμπεριλαμβάνεται σε ένα χρονιαίο ολικό προυπολογισμό που 

καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο (το οποίο περιλαμβάνει μέλη του κοινοβουλίου 

http://international.commonwealthfund.org/countries/israel/
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από τα κυβερνόντα κόμματα). Προτάσεις για προσθήκες παραγγέλονται και λαμβάνονται 

από φαρμακευτικές εταιρείες, ειδικές ιατρικές οργανώσεις και άλλα. Το Υπουργείο Υγείας 

ακολούθως αξιολογεί τα κόστη και τα ωφελήματα των προτάσεων και το μια δημόσια 

επιτροπή συνδυάζει την τεχνική προσθήκη με ευρύτερη εκτίμηση διαφόρων παραγόντων 

και δίνει εισηγήσεις. Αυτές συνήθως υιοθετούνται από το Υπουργείο και ακολούθως από 

το Υπουργικό Συμβούλιο. 

 

2. ΟΙ ΟΡΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΟ 

ΙΣΡΑΗΛ 

√ ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  

Ο πληθυσμός του Ισραήλ γερνά γρήγορα. Το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 0-4 ετών 

μειώθηκε από 14,2% το 1955 σε 10,3% το 2014. Αντίθετα, το ποσοστό των ατόμων 

ηλικίας 65 ετών και άνω αυξήθηκε από 4,7% το 1955 σε 10,7% το 2014. Ο πληθυσμός 

του Ισραήλ είναι σχετικά νέος. Το 28,2% του πληθυσμού του Ισραήλ το 2014 ήταν κάτω 

των 15 ετών. Αντίθετα, στις χώρες του OECD , αυτή η ηλικιακή ομάδα περιλάμβανε το 

18,1% του πληθυσμού. Αντιστρόφως, ο πληθυσμός του Ισραήλ ηλικίας 65 ετών και άνω 

ανερχόταν στο 10,7% του συνολικού πληθυσμού το 2014, έναντι 16,0% στις χώρες του 

OECD 1-3. Ο αραβικός πληθυσμός στο Ισραήλ είναι νεότερος από τον εβραϊκό 

πληθυσμό: το 35,1% του αραβικού πληθυσμού το 2014 ήταν κάτω των 15 ετών σε 

σύγκριση με το 26,4% του εβραϊκού πληθυσμού. και το 4,3% ήταν 65 ετών και άνω, σε 

σύγκριση με το 12,4% του εβραϊκού πληθυσμού.  

Μετανάστες. Στα τέλη του 2015 εκτιμήθηκαν 183.000 εργαζόμενοι μετανάστες που 

κατοικούσαν στο Ισραήλ, εκ των οποίων περίπου 104.000 είχαν εισέλθει στη χώρα με 

βίζες εργασίας και περίπου 79.000 που εισήλθαν με καθεστώς τουριστών. Επιπλέον, 

περίπου 43.000 πρόσφυγες, κυρίως από την Ερυθραία και το Σουδάν, που διέσχισαν 

παράνομα τα νότια σύνορα του Ισραήλ. 

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

 

√ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

Οι κύριες αιτίες θανάτου στο Ισραήλ το 2013 ήταν ο καρκίνος (25,8% όλων των θανάτων), 

οι καρδιακές παθήσεις (15,9%), το εγκεφαλικό επεισόδιο (5,6%), ο διαβήτης (5,6%) και οι 

μολυσματικές ασθένειες (5,2%). Η κύρια διαφορά μεταξύ αιτιών θανάτων ανδρών και 

γυναικών βρίσκονταν στην σειρά κατάταξη των εξωτερικών αιτιών θανάτου, η οποία ήταν 

https://www.health.gov.il/publicationsfiles/highlights_of_health_in_israel2016.pdf
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η τρίτη κύρια αιτία στους άνδρες (5,7% όλων των θανάτων) και η έβδομη στις γυναίκες 

(2,8% όλων των θανάτων). 

 

√ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

Τα προβλήματα υγείας του Ισραήλ είναι παρόμοια με αυτά που επικρατούν στον δυτικό 

κόσμο. Δεδομένου ότι οι καρδιακές παθήσεις και ο καρκίνος αντιπροσωπεύουν περίπου 

τα δύο τρίτα των θανάτων, η μελέτη αυτών των ασθενειών έχει καταστεί εθνική 

προτεραιότητα. Επίσης προκαλεί μεγάλη ανησυχία η ιατρική φροντίδα για τη γήρανση, τα 

προβλήματα που προκύπτουν από τις περιβαλλοντικές αλλαγές και οι συνθήκες που 

απορρέουν από τον τρέχοντα τρόπο ζωής, καθώς και από τα τροχαία και τα 

επαγγελματικά ατυχήματα. 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης για την υγεία χρησιμοποιούνται ευρέως για να 

ενημερώσουν το κοινό σχετικά με την ανάγκη να σταματήσουν συνήθειες όπως το 

κάπνισμα και την υπερκατανάλωση, καθώς και τη έλλειψη σωματικής άσκησης, οι οποίες 

αποδείχθηκαν επιζήμιες για την υγεία. Οι εκστρατείες εκτελούνται επίσης συχνά για να 

αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των οδηγών σχετικά με τους 

πιθανούς κινδύνους.  

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

 

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

√  ΤΥΠΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Εξειδικευμένη περίθαλψη εξωτερικών ασθενών: Ειδικά η φροντίδα των εξωτερικών 

ασθενών παρέχεται κυρίως σε 4 κοινοτικά ιατρεία που ονομάζονται  Kupot holim, που 

αποτελούν ιατρικούς  οργανισμούς, σε κλινικές υγείας στο Clalit, Maccabi, Meuhedet, 

leumit και στα ιατρεία Παθολόγων (ο κυρίαρχος τρόπος στα άλλα σχέδια υγείας ). Στα 

κοινοτικά ιατρεία τείνουν να είναι ολοκληρωμένες κλινικές πολλαπλών ειδικοτήτων, ενώ 

οι τελευταίες τείνουν να είναι μονής ειδικότητας. Οι περισσότεροι ειδικοί πληρώνονται με 

βάση την ενεργό κάλυψη, μαζί με αμοιβή για υπηρεσία για ορισμένες διαδικασίες. Τα 

ποσοστά καθορίζονται από τα σχέδια υγείας και, στο πλαίσιο του συστήματος NHI, οι 

ειδικοί μπορεί να ακολουθούν μια κοινή ισορροπία πληρωμών και οι ασθενείς πληρώνουν 

μόνο την τριμηνιαία αντιπαροχή. Οι ασθενείς μπορούν να επιλέξουν από μια λίστα 

ειδικών που παρέχονται από τα σχέδια υγείας τους. Οι ειδικοί που εργάζονται για τα 

σχέδια μπορούν επίσης να δουν και ιδιωτικούς ασθενείς. 

Νοσοκομεία: Τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας χωρίζονται κατά προσέγγιση σε: 

κυβέρνηση 50 τοις εκατό, Clalit 30 τοις εκατό, άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 

15 τοις εκατό,  και με χρέωση  5%. Υπάρχουν 33 δημόσια νοσοκομεία στο Ισραήλ. 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/general-overview-of-health-and-medicine-in-israel
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Ωστόσο, τα κέρδη που προκύπτουν από χρεώσεις αντιπροσωπεύουν ένα πολύ 

μεγαλύτερο μερίδιο που προκύπτουν από εισαγωγές  και από χειρουργικές επεμβάσεις. 

 

√ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 

Στα τέλη του 2014, υπήρχαν 85 νοσοκομεία στο Ισραήλ: 44 γενικά νοσοκομεία, 12 

νοσοκομεία ψυχικής υγείας, 29 εξειδικευμένα νοσοκομεία (γηριατρικά και  κέντρα 

αποκάστασης), καθώς και 278 εγκαταστάσεις μακροχρόνιας κατοίκησης. Μόνο 11 από 

τα γενικά νοσοκομεία ανήκουν στην κυβέρνηση και λειτουργούν από το Υπουργείο 

Υγείας, 9 από την Clalit, ενώ τα υπόλοιπα είναι ιδιωτικά, όπως το Ιατρικό Κέντρο Herzliya. 

Τα περισσότερα ιδιωτικά νοσοκομεία στο Ισραήλ ανήκουν σε μη κερδοσκοπικές ή 

φιλανθρωπικές οργανώσεις. 

Οι δημόσιες κλινικές και τα φαρμακεία, μαζί με άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις, λειτουργούν 

από τα τέσσερα Kupot Holim, το καθένα από τα οποία διαχειρίζεται τη δική του αλυσίδα. 

Η Clalit διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο ιατρικών εγκαταστάσεων, με περίπου 1.400 

κλινικές και 420 φαρμακεία. Η Leumit διαθέτει 320 κλινικές και 150 φαρμακεία. Η Maccabi 

διαθέτει 150 κλινικές, 43 φαρμακεία και 20 διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα. Η 

Meuhedet διαθέτει 250 κλινικές και 40 φαρμακεία. Επιπλέον, υπάρχουν εκατοντάδες 

ιδιωτικές κλινικές και φαρμακεία, μερικές από τις οποίες συνάπτουν σύμβαση με την 

Kupot Holim για την παροχή υπηρεσιών στα μέλη τους. 

Η ικανοποίηση του κοινού από τη νοσοκομειακή περίθαλψη είναι σημαντικά μικρότερη 

από ό, τι με τις άλλες πτυχές του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Υπάρχουν 3.1 

κρεβάτια ανά 1000 κατοίκους, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του OECD 4,8. Η πληρότητα 

κυμαίνεται στο 96%. Η μέση διάρκεια διαμονής είναι 4,3 ημέρες, σε σύγκριση με τον μέσο 

όρο του OECD 6,5. Υπάρχουν μεγάλοι κατάλογοι αναμονής που οδήγησαν περισσότερο 

από το 75% του πληθυσμού να πάρει και δευτεροβάθμια ασφάλιση υγείας. 

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

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_Israel
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Μακροχρόνια περίθαλψη και κοινωνικές ενισχύσεις: Η χρηματοδότηση της θεσμικής 

μακροχρόνιας περίθαλψης θεωρείται ευθύνη των ασθενών και των οικογενειών τους, στο 

βαθμό που μπορούν να το αντέξουν. Ένα ευρύ φάσμα επιδοτήσεων που βασίζονται στις 

ανάγκες, παρέχονται από το Υπουργείο Υγείας. Αυτές οι επιδοτήσεις γενικά 

καταβάλλονται απευθείας στους παρόχους, αν και πρόσφατα έγινε μια αλλαγή στο νόμο 

για να διευκολυνθούν οι οικογένειες να λαμβάνουν χρηματικές επιχορηγήσεις για να 

χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή των παρόχων. 

Τα σχέδια υγείας είναι υπεύθυνα για την ιατρική περίθαλψη των ηλικιωμένων ατόμων με 

ειδικές ανάγκες που ζουν στην κοινότητα. Τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξήσει την 

πρόσβαση τους σε κλινικούς ιατρούς (ειδικά για τους ντόπιους ηλικιωμένους) μέσω 

ομάδων φροντίδας κατοίκον και τηλεϊατρικής. 
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Το Εθνικό Ίδρυμα Ασφαλίσεων χρηματοδοτεί υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και 

κατοίκον φροντίδας για τους ηλικιωμένους με αναπηρίες στην κοινότητα.¹º Πρόσθετες 

υποστηρίξεις περιλαμβάνουν ένα εκτεταμένο δίκτυο κέντρων ημερήσιας φροντίδας και 

ένα αυξανόμενο δίκτυο υποστηρικτικών μέσων σε γειτονιές. Μια υπηρεσία έκτακτης 

κλήσης, επισκέψεις στο σπίτι από γιατρούς και προσφέρονται κοινωνικές 

δραστηριότητες. Επιπλέον, σε κάθε κοινότητα ένας συντονιστής συντονίζει τις κοινωνικές 

υποστηρίξεις και τις επισκευές διαμερισμάτων. 

Για τα γηριατρεία, τους οίκους ιατρικής φροντίδας και την κατοίκον ιατρική περίθαλψη 

καθώς και τα οικιακά βοηθήματα, η επιλεξιμότητα βασίζεται στον βαθμό ανικανότητας 

άσκησης της καθημερινής ζωής. Επιπλέον, υπάρχουν έλεγχοι προτού δοθεί  κυβερνητική 

βοήθεια για βοηθήματα νοσηλείας στο σπίτι, αλλά όχι για την ιατρική φροντίδα που 

παρέχεται στο σπίτι και παρέχεται από τα σχέδια υγείας ή για οποιεσδήποτε υπηρεσίες 

που παρέχονται μέσω ιδιωτικής ασφάλισης. 

Οι ιδιωτικοί, κερδοσκοπικοί πάροχοι παρέχουν περίπου τα δύο τρίτα της κατοίκον 

νοσηλευτικής φροντίδας και σχεδόν όλα τα βοηθήματα στο σπίτι., ουσιαστικά δεν υπάρχει 

ιατρική φροντίδα στο σπίτι (που παρέχεται από τα ιδιωτικά και μη κερδοσκοπικά σχέδια 

υγείας)  

Παρόλο που η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η φροντίδα στο νοσοκομείο περιλαμβάνεται 

στο πακέτο παροχών NHI που υποτίθεται ότι πρέπει να παρέχουν τα σχέδια υγείας, τα 

σχέδια αμφισβητούν αυτό. Κάποια περίθαλψη είναι διαθέσιμη (κυρίως στο σπίτι), αν και 

είναι πολύ μικρότερη από την ανάγκη. Περίπου το ήμισυ του ενήλικου πληθυσμού έχει 

ιδιωτική ασφάλιση μακροχρόνιας περίθαλψης. Δεν υπάρχει άμεση οικονομική στήριξη για 

τους άτυπους ή οικογενειακούς φροντιστές. 

Η νοσηλεία των εξωτερικών ασθενών επιστρέφεται με βάση την αμοιβή για υπηρεσία και 

η επιστροφή των υπηρεσιών γίνεται με τη χρήση ενός συνδυασμού ρυθμίσεων σχετικά 

με τη διάγνωση (DRG) που βασίζονται σε διαγνωστικές εξετάσεις, με περίπου τα δύο 

τρίτα των εσόδων να προέρχονται από ημερήσιες πληρωμές. Τα μέγιστα ποσοστά 

καθορίζονται από το κράτος, αλλά τα σχέδια υγείας διαπραγματεύονται τις εκπτώσεις. 

Υπάρχουν επίσης ανώτατα όρια εσόδων που καθορίζονται από την κυβέρνηση, τα οποία 

περιορίζουν το βαθμό στον οποίο τα συνολικά έσοδα του κάθε νοσοκομείου μπορούν να 

αυξηθούν από έτος σε έτος. Σε γενικές γραμμές, οι νοσοκομειακές πληρωμές 

περιλαμβάνουν το κόστος των ιατρών που εργάζονται για τα νοσοκομεία. 

Σε κυβερνητικά και μη κερδοσκοπικά νοσοκομεία, οι γιατροί είναι κυρίως μισθωτοί, με 

περιορισμένες ρυθμίσεις για συμπληρωματική αμοιβή για υπηρεσία σε ορισμένα 

νοσοκομεία. Το τέλος για υπηρεσίες είναι ο κυρίαρχος τρόπος πληρωμής στα ιδιωτικά 

νοσοκομεία. 

Η φροντίδα ψυχικής υγείας: Η ευθύνη για την παροχή ψυχικής φροντίδας μεταφέρθηκε 

στα μέσα του 2015 από το Υπουργείο Υγείας στα σχέδια υγείας που παρέχουν φροντίδα 

μέσω ενός συνδυασμού μισθωτών επαγγελματιών, συμβασιούχων ανεξάρτητων 

επαγγελματίες και υπηρεσίες που αγοράζονται από οργανισμούς 
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(συμπεριλαμβανομένων των κλινικών ψυχικής υγείας του υπουργείου). Το πακέτο 

παροχών είναι ευρύ και περιλαμβάνει την ψυχοθεραπεία, τα φάρμακα και την περίθαλψη 

στα νοσοκομεία και στα εξωτερικά ιατρεία. Η ενσωμάτωση με την πρωτοβάθμια 

περίθαλψη είναι επί του παρόντος περιορισμένη, αλλά αναμένεται να βελτιωθεί λόγω της 

μεταφοράς της ευθύνης στα σχέδια υγείας. 

Γηριατρική: Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών νοσηλείας μέσω 

του Υπουργείου Υγείας σε 4 ομάδες ασθενών: γηριατρικούς ασθενείς που χρειάζονται 

πλήρη νοσοκομειακή περίθαλψη,  σε ψυχικά ασθενείς, νέους ασθενείς που χρειάζονται 

πλήρη νοσηλευτική περίθαλψη και ψυχό-γηριατρικούς ασθενείς. Αυτές οι υπηρεσίες 

παρέχονται με τον ασθενή ή την οικογένεια του ασθενούς που πρέπει να επιβαρυνθεί με 

το κόστος της νοσηλείας και της θεραπείας. Αυτές οι υπηρεσίες νοσηλείας θα έπρεπε να 

είχαν παρασχεθεί προσωρινά από το Υπουργείο Υγείας, για περίοδο 3 ετών, μέχρις ότου 

η ευθύνη μεταφερθεί στον οργανισμό συντήρησης υγείας (HMO). μετατόπιση θα 

επέτρεπε τη συνεχή ιατρική περίθαλψη του ασθενούς, βελτιώνοντας έτσι τόσο τις 

υπηρεσίες που παρέχονται στον ασθενή όσο και την αποτελεσματικότητα της ιατρικής 

περίθαλψης. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει μια διάκριση όσον αφορά την ευθύνη των 

παρόχων υγειονομικής περίθαλψης: η νοσηλεία ενός γηριατρικού ασθενούς που 

χρειάζεται συνεχή φροντίδα είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, ενώ η νοσηλεία 

ενός ιατρικά περίπλοκου γηριατρικού ασθενούς είναι υπό ευθύνη του HMO. Αυτός ο 

διαχωρισμός οδηγεί σε διακοπή της συνεχούς ιατρικής περίθαλψης, στον διπλασιασμό 

των προσφερόμενων υπηρεσιών, στην έλλειψη υπηρεσιών, στη γραφειοκρατία και 

ειδικότερα στη επιφόρτιση του ασθενούς και της οικογένειάς του. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/pazita/Downloads/Ã®Ã²Ã¸Ã«Ãº%20Ã¤Ã¡Ã¸Ã©Ã Ã¥Ãº%20Ã¡Ã©Ã¹Ã¸Ã Ã¬-Ã±Ã¥Ã´Ã©%20-%2005-05-13%20(1).pdf
file:///C:/Users/pazita/Downloads/Ã®Ã²Ã¸Ã«Ãº%20Ã¤Ã¡Ã¸Ã©Ã Ã¥Ãº%20Ã¡Ã©Ã¹Ã¸Ã Ã¬-Ã±Ã¥Ã´Ã©%20-%2005-05-13%20(1).pdf
file:///C:/Users/pazita/Downloads/Ã®Ã²Ã¸Ã«Ãº%20Ã¤Ã¡Ã¸Ã©Ã Ã¥Ãº%20Ã¡Ã©Ã¹Ã¸Ã Ã¬-Ã±Ã¥Ã´Ã©%20-%2005-05-13%20(1).pdf
file:///C:/Users/pazita/Downloads/Ã®Ã²Ã¸Ã«Ãº%20Ã¤Ã¡Ã¸Ã©Ã Ã¥Ãº%20Ã¡Ã©Ã¹Ã¸Ã Ã¬-Ã±Ã¥Ã´Ã©%20-%2005-05-13%20(1).pdf
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4. ΚΑΤ 'ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

Η αύξηση της νοσηρότητας και η αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών αυξάνει την ανάγκη 

ανάπτυξης υπηρεσιών στην κοινότητα, παρέχοντας κατ 'οίκον φροντίδα ως εναλλακτική 

λύση στην νοσηλεία γενικά και στη μακροχρόνια φροντίδα στα νοσοκομεία. 

Ο εθνικός νόμος περί ασφάλισης υγείας (1994) αναφέρει ότι τα ταμεία υγείας πρέπει να 

παρέχουν στους ασφαλισμένους τους ένα πακέτο υπηρεσιών που ορίζεται σύμφωνα με 

τις υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είναι στο σπίτι τους. 

 

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

Ασθενείς με χρόνιες ασθένειες που χαρακτηρίζονται από συχνές μεταβολές στην ιατρική 

τους κατάσταση (διαβήτης, νευρολογικές παθήσεις, καρδιακή ανεπάρκεια), ασθενείς σε 

πολύπλοκες ιατρικές καταστάσεις όπως αναπνευστήρες, ευπαθείς ηλικιωμένοι που ζουν 

μόνοι, με ή χωρίς γνωστική αναπηρία. 

 

Όλοι οι ασθενείς που πάσχουν από απειλητικές για τη ζωή ασθένειες ορίζονται ως 

τερματικοί (ογκολόγοι ή μη ογκολόγοι). Η ανάγκη ή τα καθήκοντα αυτού που παρέχει 

επαγγελματική φροντίδα είναι: η εκπαίδευση και υποστήριξη των ασθενών και των 

οικογενειών, η διαχείριση των συμπτωμάτων, ο συντονισμός και η διατήρηση της 

συνέχειας της περίθαλψης. 

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

Η φροντίδα στο σπίτι στο Ισραήλ βασίζεται σε πολύπλευρη ομαδική εργασία. Η ομάδα 

περιλαμβάνει γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσιοθεραπευτές και 

παραϊατρικό προσωπικό. Οι θεραπείες περιλαμβάνουν: ιατρική παρακολούθηση, 

θεραπεία τραυμάτων και διατροφική αξιολόγηση, υποστήριξη, κλπ. Ο διαχειριστής του 

περιστατικού είναι ο επαγγελματίας που έχει μεγαλύτερη ικανότητα να βοηθήσει στην 

κάλυψη των αναγκών του ασθενούς. 

 

 ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Ανακουφιστική φροντίδα: Σύμφωνα με τη νομοθεσία του ασθενούς τελικού σταδίου το 

2005, όλοι οι HMOs πρέπει να παρέχουν την υπηρεσία προσβάσιμη στους πελάτες τους. 

Μέχρι σήμερα, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι HMOs δεν είναι διατεθειμένοι να 

παρέχουν την υπηρεσία και αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες για 

εξωτερικούς ασθενείς. 
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5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 

 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Οι νοσοκομειακές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες όλο το 24ωρο στο Ισραήλ. Η διαθεσιμότητα 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στην κοινότητα πραγματοποιείται κατά τις ώρες 

εργασίας, τα πρωινά και τα απογεύματα, σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο. 

Οι ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο Ισραήλ παρέχονται από την οργάνωση 

"Magen David Adom" (MDA), η οποία στελεχώνει περίπου 1.200 ιατρούς έκτακτης 

ανάγκης, παραϊατρικό προσωπικό και προσωπικό έκτακτης ανάγκης και 10.000 

εθελοντές. Οι οργανώσεις λειτουργούν 95 σταθμούς και ένα στόλο πάνω από 700 

ασθενοφόρων. Η πλειοψηφία του στόλου αποτελείται από ασθενοφόρα βασικής 

υποστήριξης ζωής. Υπάρχουν επίσης μικρότεροι αριθμοί ασθενοφόρων για τη βελτίωση 

της υποστήριξης ζωής και των μονάδων κινητής εντατικής θεραπείας. Για τις υπηρεσίες 

ασθενοφόρων, η MDA στηρίζεται κυρίως στη Μονάδα 669 της ισραηλινής Πολεμικής 

Αεροπορίας. Υπάρχουν επίσης τέσσερα ελικόπτερα χρησιμότητας MBB Bo 105 που 

στελεχώνουν τους παραϊατρικούς υπαλλήλους MDA που ανήκουν στην Lahak Aviation 

και λειτουργούν ως ασθενοφόρα σε ολόκληρη τη χώρα. Οι υπηρεσίες μεταφοράς 

ασθενοφόρων χωρίς έκτακτη ανάγκη και επαναπατρισμού κανονικά παρέχονται από 

ιδιωτικούς φορείς ναύλωσης. 

Ο Magen David Adom συμπληρώνεται σε ορισμένες περιοχές από το Hatzalah, ένα 

δίκτυο έκτακτων υπηρεσιών ασθενοφόρων που εξυπηρετεί εβραϊκές κοινότητες σε όλο 

τον κόσμο και τη ΖΑΚΑ, μια σειρά κοινοτικών ομάδων αντιμετώπισης καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης που στελεχώνουν ορθόδοξοι Εβραίοι, οι οποίοι εκτός από την παροχή 

ιατρικών υπηρεσιών και την εκκένωση, επίσης βοηθούν στον εντοπισμό των θυμάτων 

της τρομοκρατίας και τη συγκέντρωση του χυμένου αίματος και των τμημάτων του 

σώματος για ταφή. Η κοινωνία της Παλαιστίνης Κόκκινη Ημισέληνος παρέχει επίσης 

υπηρεσίες σε αραβικές γειτονιές στην Ιερουσαλήμ. Πρόσφερε πρόσβαση στην 

Ιερουσαλήμ μετά την υπογραφή ενός Μνημονίου Συμφωνίας του 2005 με τον Magen 

David Adom. 

Το σύστημα ασθενοφόρων, ως επί το πλείστον, είναι σύμφωνο με το γαλλογερμανικό 

μοντέλο φροντίδας του EMS και η παρουσία των γιατρών σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης υψηλής ακρίβειας δεν είναι ασυνήθιστη. Επιπλέον, οι υπηρεσίες ασθενοφόρων 

έκτακτης ανάγκης υποστηρίζονται από μια ποικιλία ιδιωτικών αερομεταφορέων, οι οποίοι 

επιφορτίζονται αποκλειστικά με μεταφορές διασυνδέσεων. 

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

 ΤΟΠΙΚΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

Στο Ισραήλ υπάρχουν 4 ταμεία υγείας: Kupat Holim Clalit, Kupat Holim Maccabi, Kupat 

Holim Meuhedet, Kupat Holim Leumit 

https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_Israel
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Clalit Healthcare Services - ο μεγαλύτερος οργανισμός υγειονομικής περίθαλψης στο 

Ισραήλ και ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Έχει σχεδόν 4,5 εκατομμύρια μέλη, 

το 53% των ασφαλισμένων στο Ισραήλ. Ο οργανισμός αυτός λειτουργεί ως ασφαλιστής 

και παρέχει υπηρεσίες υγείας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Λειτουργεί 8 γενικά νοσοκομεία 

και 6 άλλα νοσοκομεία σε 8 περιφέρειες. Η Clalit διαθέτει περίπου 1.300 κοινοτικές και 

επαγγελματικές κλινικές, μια αλυσίδα φαρμακείων, ινστιτούτα και εργαστήρια. Στον τομέα 

της νοσηλείας, παρέχει υπηρεσίες με την αγορά υπηρεσιών από κρατικά και δημόσια 

νοσοκομεία. Εκτός από τις κλινικές υπηρεσίες, η Clalit χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 

ανεξάρτητων ιατρών. 

Η Maccabi Healthcare Services - ο δεύτερος μεγαλύτερος οργανισμός υγειονομικής 

περίθαλψης στο Ισραήλ, με 2 εκατομμύρια μέλη που αντιπροσωπεύουν το 25% του 

συνολικού αριθμού των ασφαλισμένων στο Ισραήλ, έχει εξαπλωθεί σε 6 συνοικίες. Οι 

περισσότερες υπηρεσίες βασίζονται στην απόκτηση υπηρεσιών από εξωτερικούς φορείς 

παροχής υπηρεσιών (νοσοκομεία, ανεξάρτητους ιατρούς, φαρμακεία κλπ.). Περίπου το 

30% των υπηρεσιών ανήκουν στο HMO και η Asuta, η μεγαλύτερη ιδιωτική αλυσίδα 

νοσοκομείων στο Ισραήλ, περιλαμβάνει 6 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα και 7 ιδρύματα και 

κλινικές. 

Υπηρεσίες Meuhedet Healthcare - ο τρίτος μεγαλύτερος οργανισμός υγειονομικής 

περίθαλψης στο Ισραήλ. Η Meuhedet έχει πάνω από ένα εκατομμύριο μέλη, 

αντιπροσωπεύοντας περίπου το 14% του συνολικού αριθμού των ασφαλισμένων στο 

Ισραήλ. Ο οργανισμός περιλαμβάνει 6 περιφερειακές συνοικίες και περίπου 130 

υποκαταστήματα.  

Η Leumit Healthcare Services - η μικρότερη από τις τέσσερις HMOs με συνολικά 700.000 

μέλη, αντιπροσωπεύοντας το 9% του συνολικού αριθμού ασφαλισμένων στο Ισραήλ. Οι 

υπηρεσίες της Leumit βασίζονται στην αγορά υπηρεσιών υγείας και δεν λειτουργούν ούτε 

παρέχουν υπηρεσίες. Αυτό το HMO προσφέρει 340 κλινικές που λειτουργούν άμεσα σε 

5 επαρχίες. 
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6. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΣΤΟ  ΙΣΡΑΗΛ 

 Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

Δημόσιοι Κανονισμοί Υγειονομικής περίθαλψης το Νοσηλευτικό Προσωπικό στις Κλινικές 

και οι  Κανονισμοί Δημόσιας Υγείας για Νοσηλευτές σε Νοσοκομεία λεπτομέρειες που 

έχει άδεια να ασκήσει νοσηλευτική. Η αναγνώριση του επαγγελματικού καθεστώτος του 

νοσηλευτή καθορίζεται από το Υπουργείο Υγείας βάσει ορισμένων κριτηρίων που 

ενημερώνονται από καιρό σε καιρό και αντανακλούν αν ένα άτομο είναι ικανό να εργαστεί 

στον τομέα. Οι απόφοιτοι στο Ισραήλ, οι οποίοι έχουν εκπληρώσει τις απαιτητικές 

απαιτήσεις των προγραμμάτων νοσηλευτικής, μπορούν να συμμετάσχουν σε 

Νοσηλευτική Εξέταση από την Κυβέρνηση. Η επίτευξη ενός βαθμού επιτυχίας είναι 

προϋπόθεση, αλλά όχι η μόνη, για να εγγραφεί στο Μητρώο Νοσηλευτών. Οι απόφοιτοι 

των νοσηλευτικών προγραμμάτων από το εξωτερικό, δικαιούνται να εγγραφούν στο 

Μητρώο Νοσηλευτών μόλις έχουν λάβει επαγγελματική αναγνώριση και έχουν περάσει 

με επιτυχία την κυβερνητική Νοσηλευτική Εξέταση. 

 

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ 

ΙΣΡΑΗΛ 

Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι ένα μεγάλο και ουσιαστικό στοιχείο του συστήματος 

υγείας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσφορά των προβλέψεων για το εργατικό 

δυναμικό, στις υπηρεσίες υγείας και την ποιότητά τους, απαιτείται προσεκτικός και 

ακριβής προγραμματισμός της αγοράς εργασίας νοσηλευτικής. Η πρόβλεψη του 

εργατικού δυναμικού νοσηλευτικής στο Ισραήλ βασίζεται στην καταχώρηση των 

νοσοκόμων που έχουν λάβει άδεια εγγραφής στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου 

Υγείας. Σύμφωνα με τις εκθέσεις του Υπουργείου Υγείας, η αναλογία νοσοκόμων ηλικίας 

κάτω των 60 ετών έως το 2020, υπό τις σημερινές συνθήκες, χωρίς καμία παρέμβαση, 

θα είναι 5,15 ανά 1000 άτομα, αντίθετα με το 2010 η αναλογία ήταν 5.3. Αυτή η πρόβλεψη 

είναι βασισμένη στο αριθμό  των νέων αδειών που εκδίδονται κάθε χρόνο και στη 

φυσιολογική ηλικία αφυπηρέτησης . Η αναλογία νοσηλευτών κάτω των 65 ετών είναι 5.7 

ανά 1000 άτομα. 
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 Οι πιστοποιημένοι νοσηλευτές αντιπροσωπεύουν το 80% των απασχολούμενων 

νοσηλευτών ηλικίας κάτω των 64 ετών και το 44% διαθέτουν προχωρημένα 

επαγγελματικά προσόντα (προγράμματα προηγμένης πρακτικής). Η έκταση της 

προηγμένης κατάρτισης έχει άμεση σχέση  

με την τάση εξειδίκευσης στη Νοσηλευτική στον δυτικό κόσμο τα τελευταία χρόνια. 

Πρόσφατα στο Ισραήλ αναγνωρίστηκε ο ρόλος μιας εξειδικευμένης νοσηλεύτριας. 

 

7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Η πνευματική θεραπεία είναι μια σημαντική διάσταση στη θεραπεία χρόνιων ασθενών εν 

γένει και σε ασθενείς τελικού σταδίου. Μέχρι τώρα, η πνευματική φροντίδα δεν αποτελεί 

εγγενή συνιστώσα στη θεραπεία των ασθενών και δεν υπάρχει νομοθεσία που να απαιτεί 

την ένταξή της στην καθημερινή θεραπεία. Η θρησκεία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της 

υγείας και της ασθένειας στο Ισραήλ. Στα νοσοκομεία υπάρχει ένας εβραίος θρησκευτικός 

ηγέτης - Ραβίνος, και πρόσφατα άρχισαν να χτίζουν μικρά τζαμιά. Οι άνθρωποι τείνουν 

να συγχέουν την πνευματική φροντίδα με τη θρησκευτικότητα. Σήμερα, το θέμα της 

πνευματικότητας αρχίζει να συγκαταλέγεται στον ιατρικό κόσμο. Επίσης, έχουν ανοίξει 

διάφορα προγράμματα κατάρτισης και οι θεραπευτές έχουν αρχίσει να εντάσσονται σε 

νοσοκομεία και γηροκομεία. 
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8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Το 1996, η Κνεσέτ ψήφισε τον νόμο για τα δικαιώματα των ασθενών, ο οποίος στοχεύει 

στην αποσαφήνιση των δικαιωμάτων του ασθενούς. Ο νόμος καθορίζει τα δικαιώματα 

των ασθενών, ενώ τονίζει το δικαίωμα να λαμβάνουν κατάλληλη ιατρική περίθαλψη. 

Σκοπός του νόμου είναι να «προσδιοριστούν τα δικαιώματα ενός ατόμου που ζητά ιατρική 

περίθαλψη ή λαμβάνει ιατρική περίθαλψη και να προστατεύσει την αξιοπρέπειά του και 

την ιδιωτική του ζωή». Τα κύρια θέματα είναι: το δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη, 

ενημέρωση για την ιατρική περίθαλψη, τον ιατρικό φάκελλο και τις ιατρικές πληροφορίες. 

 

9. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΜΙΚΗ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Μετά την είσοδο στο κρεβάτι-φροντίδα στο Ισραήλ, ο ασθενής τοποθετείται στο δωμάτιο. 

Του δίνεται ένα κρεβάτι και ένα κομοδίνο για προσωπικά αντικείμενα, συνήθως σε δίκλινα 

έως τρίκλινα δωμάτια. Οι εγκαταστάσεις υγιεινής είναι συνήθως μέρος του δωματίου και 

σε ορισμένες περιπτώσεις το μπάνιο και οι τουαλέτες βρίσκονται κεντρικά στο διάδρομο. 

Τα μονόκλινα δωμάτια δίνονται για ιατρικές διαγνώσεις όπως οι ιογενείς φλεγμονές. Οι 

νοσηλευτές αποφασίζουν εάν υπάρχει ιατρική ένδειξη για μονόκλινο δωμάτιο. 

 

Ο ασθενής λαμβάνει ένα βραχιόλι με το όνομα και το όνομα του τμήματος όπου 

νοσηλεύεται. Τα βραχιόλια είναι συνήθως λευκά, μόνο οι ασθενείς με ορισμένες αλλεργίες 

έχουν κόκκινα. Αφού τοποθετηθεί σε κρεβάτι, τον ασθενή επισκέπτεται συνήθως ο 

γιατρός και εξοικειώνεται με τη διαδικασία θεραπείας και εξέτασης. Η νοσηλεύτρια θα 

παράσχει στον ασθενή την παροχή πληροφοριών και τη συγκατάθεση για την 

προγραμματισμένη απόδοση. 



59 
 

59 
 

Στα ισραηλινά νοσοκομεία, η καθημερινή ρουτίνα αρχίζει στις 7 το πρωί. Οι ίδιοι οι 

ασθενείς ή με τη βοήθεια βοηθών νοσηλευτών εκτελούν υγιεινή. Στη συνέχεια παρέχονται 

φάρμακα και πρωινό, ακολουθούμενα από νοσηλευτές. Ένας γιατρός στο Ισραήλ 

υποδεικνύει τη θεραπεία, οδηγεί και καθορίζει τη θεραπεία και τη διάγνωση. Η 

νοσηλεύτρια είναι υπεύθυνη για τη νοσηλευτική φροντίδα και τη θεραπεία με τα φάρμακα. 

Η νοσηλεύτρια έχει την αρμοδιότητα να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 

της υγείας και την πορεία της θεραπείας του ασθενούς. Στο νοσοκομείο, ο γιατρός και οι 

νοσηλευτές επισκέπτονται συνήθως τον ασθενή δύο φορές την ημέρα, το πρωί και το 

απόγευμα. Αυτές οι επισκέψεις χρησιμεύουν για την αξιολόγηση της κατάστασης του 

ασθενούς, για την αξιολόγηση της υφιστάμενης θεραπείας και τη διαβούλευση για τη 

μελλοντική λύση. Η νοσηλεία στο Ισραήλ είναι εθελοντική, οπότε ο ασθενής έχει το 

δικαίωμα να αρνηθεί, να διακόψει τη θεραπεία και να αποδεσμευθεί ανά πάσα στιγμή. Σε 

αυτή την περίπτωση ενημερώνεται για τους κινδύνους της απόφασης του και πρέπει να 

υπογράψει τη λεγόμενη αρνητική ανάκληση συναίνεσης. Νυκτερινή ανάπαυλα απαιτείται 

στο νοσοκομείο από τις 10μ.μ. Οι επισκέψεις διέπονται από τους κανόνες συμμετοχής 

αυτού του τμήματος. Κατά κανόνα, οι επισκέψεις προγραμματίζονται και συνιστώνται το 

απόγευμα. Οι επισκέψεις εκτός καθορισμένου χρόνου είναι δυνατές με την έγκριση των 

νοσηλευτών. 

 

10. ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

       ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Οι περίπου 32.000 γιατροί του Ισραήλ, 9.000 οδοντίατροι και 6.000 φαρμακοποιοί ασκούν 

τα επαγγέλματά τους ως μέλη του προσωπικού των νοσοκομείων και των κλινικών 

γειτονιάς, καθώς και στην ιδιωτική πρακτική. Περίπου το 72% των 54.000 νοσοκόμων της 

χώρας είναι εγγεγραμμένοι, ενώ οι υπόλοιποι είναι πρακτικοί νοσοκόμοι. 
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Στην εκπαίδευση για ιατρικά επαγγέλματα υπάρχουν ιατρικές σχολές, σχολές 

οδοντιατρικής, φαρμακολογίας και σχολές νοσηλευτικής που χορηγούν ακαδημαϊκούς 

τίτλους. Μαθήματα για φυσιοθεραπευτές, επαγγελματίες θεραπευτές και 

διατροφολόγους, καθώς και για τεχνικούς ακτίνων Χ και εργαστηρίου, διατίθενται σε 

πολλά ιδρύματα. 

Η Magen David Adom, ιατρική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ, παρέχει ένα 

δίκτυο σταθμών πρώτων βοηθειών, ένα εθνικό πρόγραμμα αιμοδοσίας, τράπεζες 

αίματος, μαθήματα πρώτων βοηθειών και μια δημόσια υπηρεσία ασθενοφόρων, η οποία 

περιλαμβάνει κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας. Ο οργανισμός λειτουργεί με τη 

βοήθεια περίπου 10.000 εθελοντών, πολλοί από τους οποίους είναι μαθητές γυμνασίου 

και υπηρετούν σε 109 σταθμούς σε όλη τη χώρα. 

 Το Υπουργείο Υγείας αδειοδοτεί επαγγελματίες που εργάζονται στα νομικά 

αναγνωρισμένα ιατρικά επαγγέλματα και επαγγέλματα υγείας. 

Τα επαγγέλματα που απαιτούν άδεια είναι: γενική ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική, 

βοηθοί φαρμακοποιοί, οπτομετρία και ορθοπτική, ύπνωση, κλινική γενετική, ιατρικά 

εργαστήρια, λογοθεραπεία, διαιτολογία, φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, οδοντοτεχνίτες, 

βοηθοί οδοντίατροι, νοσηλευτική και ψυχολογία. 

 Όλοι οι επαγγελματίες, που ενδιαφέρονται να ασκήσουν επαγγέλματα υγείας, 

υποχρεούνται νομικά να αποκτήσουν άδεια άσκησης ή αναγνώρισης του καθεστώτος 

από το Υπουργείο Υγείας: ιατρική, οδοντιατρική, παραϊατρικό επάγγελμα και άλλα. Για τα 

περισσότερα επαγγέλματα, οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν τις εξετάσεις κρατικών 

αδειών. 

 

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

 

 

 

 

 

https://www.health.gov.il/English/Services/MedicalAndHealthProfessions/Pages/default.aspx
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11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

- Θάνατος ανθρώπου στο Ισραήλ 

- Φροντίδα για το θάνατο 

- Hospice / Παρηγορητική φροντίδα 

- Ευθανασία 

Το ζήτημα του θνήσκοντος ασθενούς έχει μεγάλη σημασία. Ο Νόμος του Θνήσκοντος 

Ασθενούς, 2005, ρυθμίζει την ιατρική περίθαλψη ενός ασθενούς ο οποίος ορίζεται ως 

«τελικού σταδίου», ενώ εξισορροπεί την αξία της ιερότητας της ζωής με την αξία της 

θέλησης του ατόμου και τη σημασία της ποιότητας ζωής του, με βάση τις αξίες του 

κράτους του Ισραήλ ως εβραϊκό και δημοκρατικό κράτος. Ο νόμος καθορίζει κατά πόσον 

η αποφυγή της θεραπείας ενός προσώπου δεν απαγορεύεται, αλλά επιτρέπεται, ακόμη 

και αν μπορεί να συμβάλει στη συντόμευση της ζωής του. Ο νόμος υποστηρίχθηκε 

ευρέως από τους περισσότερους τομείς και από όλες τις πτυχές του κοινωνικού και 

πολιτικού φάσματος στο Ισραήλ. Ο νόμος του θνήσκοντος ασθενούς απαιτεί από τους 

φορείς παροχής υπηρεσιών στο νοσοκομείο και την κοινότητα να αναπτύξουν μια 

υπηρεσία ως μέρος του καλαθιού / πακέτου υγείας. Σήμερα, λείπουν τα κρεβάτια σε 

κέντρα παρηγορητικής φροντίδας / hospice. Τέλος, ο νόμος μπορεί να χρησιμεύσει ως 

εναλλακτική λύση στην ευθανασία που απαγορεύεται στο Ισραήλ. 

 

 ΑΥΤΟΨΙΑ 

 

Η εκτέλεση αυτοψίας πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Όταν υπάρχει ανάγκη χρήσης οργάνων προκειμένου να σωθούν ζωές ή να θεραπευτεί 

κάποιος (μέσα στους παραπάνω περιορισμούς). 

Όταν η αιτία θανάτου είναι ασαφής και υπάρχει ιατρική ανάγκη να προσδιοριστεί η αιτία 

θανάτου. 

Όταν υπάρχει ένας λόγος να πιστεύουμε ότι η αιτία θανάτου οφειλόταν σε ένα αφύσικο 

γεγονός - αμέλεια, παραμέληση και φαλακρό παιχνίδι. 
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Όταν το άτομο απεβίωσε ενώ ήταν στη φυλακή ή σε σύλληψη, σε ψυχιατρικό νοσοκομείο 

ή σε ίδρυμα για άτομα με αναπηρίες. 

Η αυτοψία μπορεί να διαταχθεί από τα μέλη της οικογένειας, τους γιατρούς, τους 

αστυνομικούς ή τον Γενικό Εισαγγελέα. Εάν υπάρχει λόγος να πιστεύεται ότι η αιτία 

θανάτου είναι αφύσικη ή ότι ο άνθρωπος απεβίωσε σε κλειστό ίδρυμα περιορισμένης 

πρόσβασης, δικαστής δικαστηρίου θα επιτρέψει την αυτοψία αφού ακούσει ένα μέλος της 

οικογένειας 

Μια αυτοψία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με συγκατάθεση: τη συγκατάθεση του 

αποθανόντος, ακόμα ζωντανού ή αν αυτό είναι άγνωστο, τότε η συγκατάθεση ενός 

μέλους της οικογένειας: σύζυγοι, παιδιά, γονείς ή αδέλφια (με αυτή τη σειρά). Άτομα που 

πριν από το θάνατο είτε ρητά συμφωνούν είτε αρνούνται να συγκατατεθούν σε αυτοψία, 

θα επικρατήσουν. 

Εκτέλεση αυτοψίας χωρίς συγκατάθεση: 

Σε δύο εξαιρετικές περιστάσεις, μπορεί να γίνει αυτοψία χωρίς τη συγκατάθεση του 

αποθανόντος ή τη συγκατάθεση ενός μέλους της οικογένειας του αποθανόντος: 

1. Για τους σκοπούς της δωρεάς οργάνων, προκειμένου να σωθούν ζωές, σε περιόδους 

πολέμου ή σε περίπτωση συμβάντος με πολλαπλά θύματα. 

2. Εάν ο θάνατος οφείλεται σε επιδημία ή ασθένεια που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το 

κοινό και υπάρχει ανάγκη να ανακαλυφθεί επειγόντως η αιτία θανάτου. 

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

 

 ΔΩΡΕΑ  ΟΡΓΑΝΩΝ 

Ο νόμος για τη μεταμόσχευση οργάνων περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στους 

ζώντες δότες οργάνων. Επί του παρόντος, είναι δυνατή η δωρεά νεφρού από συγγενείς 

πρώτου βαθμού, καθώς και συγγενείς δευτέρου βαθμού, καθώς και από άτομα που 

μπορούν να οριστούν ως συναισθηματικά συνδεδεμένα με τον ασθενή. Οι δωρεές του 

λοβού του ήπατος είναι δυνατός μόνο από οικογενειακούς συγγενείς. τα μεταμοσχευμένα 

όργανα στο Ισραήλ σήμερα είναι: Νεφρά, πνεύμονες, ήπαρ (και ήπατος), καρδιές και 

πάγκρεας. Οι μεταμοσχευμένοι  ιστοί σήμερα είναι: κερατοειδής, οστά, τένοντες, 

αρθρώσεις και βαλβίδες δέρματος και καρδιάς. 

 

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

 

Το κράτος του Ισραήλ εκτιμά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό και διαθέτει χρηματοδότηση 

για την υποστήριξη αυτών των αξιών. Τα έξοδα θεραπείας της γονιμότητας για τα 

ζευγάρια που δεν μπορούν να συλλάβουν, καλύπτονται από την Εθνική Ασφάλιση Υγείας 

για τη γέννηση δύο παιδιών. Η θεραπεία περιλαμβάνει φάρμακα γονιμότητας, εξετάσεις, 

διαδικασίες γονιμότητας με γονιμοποίηση in vitro και γονιμοποίηση δότη σπέρματος. 

Αυτές οι θεραπείες γονιμότητας παρέχονται, επί του παρόντος, σε γυναίκες που είναι 

άγαμες ή έχουν σχέση ίδιου φύλου. Το 2016, πραγματοποιήθηκαν 37.270 κύκλοι in vitro 

γονιμοποίησης. Το ποσοστό των ζώντων γεννήσεων από αυτούς τους κύκλους 

θεραπείας είναι 18%. 

Οι προγεννητικές εξετάσεις, οι εξετάσεις και οι εξετάσεις εν μέρει επιχορηγούνται από την 

Εθνική Ασφάλεια Υγείας και περιλαμβάνουν: τον γενετικό έλεγχο των γονέων, τις 

βιοχημικές εξετάσεις για τον προσδιορισμό του κινδύνου ύπαρξης παιδιού με 

χρωμοσωμική ανωμαλία, την προχωρημένη εξέταση υπερήχων και την παρακολούθηση 

της εγκυμοσύνης. 

Το ποσοστό των γεννήσεων στο Ισραήλ είναι 3,16 παιδιά για μια εβραϊκή γυναίκα και 

3,21 παιδιά για μια μουσουλμανική γυναίκα. Μεταξύ της μειονότητας Druize και των 

χριστιανών Αράβων, ο ρυθμός των γεννήσεων είναι 2-2,1. Οι γυναίκες στο Ισραήλ 

γεννούν σε 26 τμήματα  σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, με τη βοήθεια μαίας που είναι 

επίσης νοσηλεύτρια. Η παρουσία ενός γιατρού κατά τη γέννηση δεν είναι υποχρεωτική 

και εξαρτάται από την ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Η γέννα δεν αποτελεί μέρος της 

Ασφάλισης Υγείας και τα οικονομικά έξοδα που προκύπτουν κατά τη γέννηση και την 

νοσηλεία που ακολουθεί καλύπτονται από την Εθνική Ασφαλιστική Ασφάλεια και όχι από 

τη Δημόσια Υγειονομική Ασφάλιση. Το 2016, υπήρχαν 185.970 γεννήσεις στο Ισραήλ, οι 

οποίες είναι περίπου 15.500 γεννήσεις ανά μήνα. Το 29% των γεννήσεων είναι πρώτες 

γεννήσεις και το 7,7% είναι 6η και άνω. Το ποσοστό για την καισαρική τομή από το 

σύνολο των γεννήσεων είναι 17,9% και οι υποβοηθούμενες παραδόσεις είναι 7,7%. Μετά 

τη γέννηση, κάθε γυναίκα δικαιούται επιχορήγηση μητρότητας 1.750 για το πρώτο παιδί, 

790 για το δεύτερο παιδί και 520 για επιπλέον παιδιά. Για τα δίδυμα η χορηγία είναι 8.600. 
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Επιπλέον, κάθε γυναίκα δικαιούται επίδομα μητρότητας για περίοδο 14 εβδομάδων, η 

οποία υπολογίζεται βάσει των αποδοχών της πριν από τον τοκετό. 

 

 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Η ιατρική περίθαλψη των παιδιών παρέχεται από τις οικογενειακές κλινικές του HMO, ως 

μέρος της κρατικής ασφάλισης υγείας. Η αναπτυξιακή παρακολούθηση και η ευθύνη για 

το πρόγραμμα εμβολιασμού σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας παρέχονται από τις 

Οικογενειακές Κλινικές Υγείας του Υπουργείου Υγείας - Tipat Halav. 

 ΑΠΟΒΟΛΗ 

Το κόστος τερματισμού της εγκυμοσύνης στο Ισραήλ καλύπτεται από την εθνική 

ασφάλιση υγείας και εξαρτάται από την εξουσιοδότηση ειδικής επιτροπής που έχει 

συσταθεί για το σκοπό αυτό. Τα μέλη της επιτροπής είναι: ιατρός, κοινωνικός λειτουργός 

και θρησκευτικός εκπρόσωπος. Το 2016, η επιτροπή προσεγγίσθηκε από 18.600 

γυναίκες που ζήτησαν αμβλώσεις. Από αυτές τις γυναίκες, το 97% έλαβε άδεια να 

τερματίσει την εγκυμοσύνη. 

 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ 

Στο Ισραήλ υπάρχει ένα ουδέτερο σώμα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, το 

οποίο είναι υπεύθυνο για τη μεταμόσχευση οργάνων, το κέντρο αυτό ιδρύθηκε το 1994. 

Το Εθνικό Κέντρο Μεταμόσχευσης είναι το μοναδικό σώμα στο Ισραήλ όπου 

καταγράφονται οι μεταμοσχεύσεις και μέσω των οποίων διατίθενται τα όργανα για 

μεταμόσχευση. Επίσης, πριν από οποιαδήποτε μεταμόσχευση στο Ισραήλ, είτε από 

ζωντανό δότη είτε από νεκρό δότη. Οι δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου 

Μεταμοσχεύσεων θεσπίστηκαν στο νόμο περί μεταμοσχεύσεων οργάνων (2008). 

Το Κέντρο λειτουργεί σε τέσσερις διαστάσεις: τη λήψη οργάνων από νεκρούς, την 

εγγραφή ασθενών και την κατανομή, προγράμματα για δωρεές από ζωντανούς δότες, 

συμπεριλαμβανομένης αποζημίωσης σε δότες και δημοσιεύσεις για την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης του κοινού και την υπογραφή της κάρτας Adi. Σήμερα υπάρχουν 

923.264 εγγεγραμμένοι πολίτες στην κάρτα, δηλαδή το 14% του ενήλικου πληθυσμού. 

Στο Ισραήλ υπάρχουν αρκετά κέντρα μεταμόσχευσης που περιλαμβάνουν τις διάφορες 

περιοχές της χώρας ,Νότου, Κέντρου και Βορρά. 
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Ο νόμος για τη μεταμόσχευση οργάνων περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στους 

ζώντες δότες οργάνων. Επί του παρόντος, είναι δυνατή η δωρεά νεφρού από συγγενείς 

πρώτου βαθμού, καθώς και συγγενείς δευτέρου βαθμού, καθώς και από άτομα που 

μπορούν να οριστούν ως συναισθηματικά συνδεδεμένα με τον ασθενή. Οι δωρεές του 

λοβού του ήπατος είναι δυνατές μόνο από οικογενειακούς συγγενείς. Τα μεταμοσχεύσιμα 

όργανα στο Ισραήλ σήμερα είναι: νεφροί, πνεύμονες, συκώτι (και λοβοί του ήπατος), 

καρδιά και πάγκρεας. Οι μεταμοσχεύσιμοι ιστοί σήμερα είναι: κερατοειδής, οστά, 

τένοντες, αρθρώσεις και βαλβίδες δέρματος και καρδιάς. 

Και τέλος, παρά την πολυπλοκότητα και την κοινωνική ευαισθησία, έχουμε δει ότι όλες οι 

θρησκείες (Εβραίοι, Ισλάμ και Χριστιανισμός) στο Ισραήλ αντιμετωπίζουν τη δωρεά 

οργάνων ως πράξη βοήθειας και διάσωσης ζωών. 


