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1.CARACTERÍSTIQUES DEL PAÍS 

 

 

 GEOGRAFÍA 
 

 

 

Israel està situat a la costa est i s'estén sobre una àrea de 21.500 km2. la terra 

constitueix el 98% de l'àrea, amb aigües continentals: el Mar de Galilea i el mar Mort 

- sent 2%, les àrees urbanitzades són 5.6%, terres agrícoles 20%, boscos i matolls 

7.3% i el 64% de terres i deserts sense conrear. La topografia es compon d'un 

costa estreta i plana. Altres àrees planes es troben a la Vall del Jordà i al Sud del país - al 

desert de Arava i Negev. La resta del paisatge és majoritàriament 

muntanyós. 
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 L’ ESTAT  I L’ ORGANIZACIÓ TERRITORIAL 

 

Israel està tancat en 857 km de fronteres, formades per: 194 km de costa, 520 km de 

fronteres amistoses (Egipte i Jordània), 170 km de fronteres hostils al nord (Síria i 

Líban), i aproximadament 400 km de fronteres que encara no s'han determinat (Oest 

Banc i Franja de Gaza). 

El país està dividit en sis districtes i 15 subdistritos; aquests inclouen, Jerusalem Est i 

els Alts del Golan, però no inclouen Cisjordània i Judea i Samaria. 
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 CLIMA Y ZONES CLIMÁTIQUES 
 

El clima a Israel varia: d'un clima desèrtic al sud (Negev i Arava), que és una continuació 

de l'àrid desert de Sinaí, a les parts nord i oest que són típicament mediterranis El clima a 

Israel es caracteritza per un clima sec i calorós estiu i un hivern fred i plujós. Les 

temperatures durant l'altura del els mesos d'estiu (juliol / agost) poden arribar a un màxim 

de 40 graus al sud i 30 graus a les regions del nord, mentre cau en picat a 5 graus al nord 

i 15 graus al sud durant intervinguts de l'hivern (gener / febrer). 

 

La temporada de pluges a Israel s'estén d'octubre a maig. La mitjana anual 

la precipitació oscil·la entre 670 mm al nord i 22 mm a Eilat. Durant l'any passat, la majoria 

les regions van gaudir del 90% de la pluja anual. La temporada de pluges és força limitada 

amb episodis curts però intensos de fortes pluges amb la major part de l'aiguat que flueix 

de tornada a la mar. L'aigua que es filtra a terra fa el seu camí a dues naturals 

aqüífers a la plana costanera i regions muntanyoses. 
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 DEMOGRAFÍA 
 

Israel té una població de 8.628.600 persones: 74% jueus, 20.8% àrabs, 4.5% altres. La 

taxa de creixement de la població és 2%, amb una taxa de natalitat de 3,11. La taxa de 

mortalitat és 5.1 iVida l'expectativa per als homes és 80.7 mentre que per a dones és 

84,2.immigració:ja que l'establiment de l'Estat d'Israel, 3,2 milions de persones han 

immigrat a Israel, amb el 42% d'ells arribant després 1990. Només el 2016, 26,000 

immigrants van fer "Aliyah" a Israel. 

Emigració: l'emigració israeliana a l'estranger totalitza 719 000. En 2016, 8000 

persones emigrat a l'exterior. 
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2. HISTÒRIA DEL PAÍS 

 
Israel va ser reconegut com a Estat per l'Assemblea General dels Estats 

Nacions el 1948. Aquesta declaració va ser precedida pel retorn gradual, durant un any 

període, de jueus d'Europa a Israel, així com el preestabliment dels mitjans 

per defensar les fronteres del país contra un atac dels estats àrabs circumdants 

al1948. 

Des del seu establiment oficial, Israel ha lluitat diverses guerres que tenen 

va implicar la captura i ocupació de territoris que han ampliat significativament la 

fronteres originalment establertes per les Nacions Unides. Israel ocupa actualment 

territoris sota regla militar, amb el seu destí, de ser part de l'Estat o una entitat 

independent, de moment, indecís. 

 

 

3. POLÍTICA 

 
 
 

 SITUACIÓ POLÍTICA 
Israel és una democràcia parlamentària. El Knesset, el Parlament d'Israel, és elegit 

cada quatre anys o quan el govern ja no pot o no vol realitzar la seva 

deures. La Knesset és l'autoritat legislativa que supervisa les operacions de la 

govern, a més, a tenir diverses funcions quasijudicials: triar tant el 

president i el contralor de l'Estat. El Knesset, que consta de 120 membres, és 

assegut a Jerusalem. El poder executiu, el govern, està format pel partit 

que rep un mandat del president, com el partit amb major possibilitat de 

formant un govern Totes les principals oficines ministerials estan situades a Jerusalem. 

Des de 1977, amb excepció d'alguns anys, el partit governant a Israel ha 

estat el Likud, liderant diferents coalicions que inclouen ala dreta i religiosa 

festes. 

La sorra política a Israel es divideix tradicionalment en dues parts principals 

representant l'esquerra moderada i la dreta moderada, partits religiosos ortodoxos, 

Els partits àrabs i els partits més petits que representen la sorra més extrema dreta i 

esquerra. 
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4. ECONOMÍA 

 

 

L'economia d'Israel és una economia de mercat mixt, en la qual el govern juga un paper 

significatiu. El sector privat està altament desenvolupat i inclou un florecientealto 

indústria de la tecnologia. Altres indústries principals inclouen: la indústria de la defensa, 

el turisme, metal·lúrgia, processament químic, tall de diamants i dispositius mèdics. Israel 

pateix d'una escassetat de recursos naturals i per tant depèn de la importació de 

productes i matèries primeres com petroli, combustible, carbó i aliments. 
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 MONEDA 
El Nou Shekel israelià (NIS) és la moneda oficial de l'Estat d'Israel. l'israelià 

signe de moneda ₪ va seguit de la quantitat. El codi de nom oficial de la moneda del 

sheqel segons ISO 4217 és ILS "israelià sheqel", encara que en molts casos s'usa el 

símbol gràfic anglès NIS xéquel. Des del 26 de maig de 2008, el Shekel israelià es va 

convertir en totalment convertible ja que Israel es va convertir oficialment en membre del 

mercat de divises (FX). El tipus de canvi actual (per a març de 2018) de l'xéquel: EUR 1 = 

ILS 4.24 i $ 1 = ILS 3.44. 

 

 

 

 
 

 

 SALARIS 
 
El salari mitjà a Israel es refereix al salari brut mitjà i forma elpunto de referència 

mitjançant el qual es calculen altres formes de pagament. En 2018, la mitjana el salari 

mensual és d'aproximadament NIS 9.800 per mes. 

 

 SERVEIS SOCIALS Y JUBILACIÓ 
 
L'assegurança nacional de seguretat social és obligatori. Tots els residents d'Israel, tret 

dels exempts per llei, han de pagar les tarifes de l'assegurança de seguretat social. El 

pagament està dividit entre l'ocupador i l'empleat i el govern cobreix una part del 

pagament de l'ocupador. Les persones que estan desocupades també estan obligades a 

pagar la matrícula. En aquest sentit, la seguretat social és un impost per càpita 

 

(Impost principal). Per tant, la persona aturada paga una tarifa més alta que una persona 

que simplement ha treballat per a un sol dia durant el mes. 
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Hi ha quatre tipus de beneficis de la Seguretat Social: 

Beneficis a llarg termini: atorgats a una persona que, pel motiu que sigui, perd la capacitat 

recolzar independentment a si mateix. Aquests beneficis a llarg termini inclouen: 

discapacitat pagaments, pensions i beneficis a càrrec. L'Institut Nacional d'Assegurances 

ofereix programes per a la rehabilitació i integració de persones amb discapacitat, vídues i 

pacients geriàtrics. 

Els pagaments de substitució d'ingressos: s'atorguen a aquells que temporalment no 

poden treball. Aquests pagaments inclouen: beneficis d'atur, llicència de maternitat i treball 

lesions relacionades, etc. 

Seguretat d'ingressos: és un benefici atorgat d'acord amb l'ingrés mínim garantit 

Llei als que no tenen o tenen pocs ingressos per assegurar que la família tingui un nivell 

de vida mínim. 

Pagaments de manutenció infantil: un pagament universal per a qualsevol persona que 

tingui fills. 
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 PRODUCTES TÍPICS DEL PAÍS 
 
A Israel hi ha una indústria farmacèutica altament desenvolupada que se centra 

principalment en la producció de medicaments genèrics, així com en alguns medicaments 

ètics. Tevaes el major fabricant de medicaments genèrics del món. Algunes drogues 

ètiques notables. 

Teva produeix són Copaxone i Azilect. La indústria electrònica és un jugador important 

mitjançant el tauler en l'economia d'Israel, especialment en, xips d'ordinador, ordinador 

components, electrònica militar, electrònica farmacèutica, entre d'altres. 

 

Moltes companyies multinacionals, com Intel i Motorolla, van establir investigacions, 

centres de desenvolupament i fabricació. Els seus productes representen una 

considerable part del mercat israelià d'exportació industrial. Multinacionals, com IBM i 

Microsoft, 

establert centres de recerca i desenvolupament a Israel que han fet importants 

avenços en el camp. Empreses israelians d'alta tecnologia com Amdocs, Checkpoint i 

CyberArc són companyies que cotitzen en borsa valorades en centenars de milions de 

dòlars. 

Empreses de llançament de programari, com Waze i ICQ van ser venudes a 

multinacionals empreses per centenars de milions de dòlars. 

Les empreses israelianes o aquelles que tenen una forta connexió amb Israel estan 

actives en àrees informàtiques, especialment Internet, en la distribució de programari, 

comerç en línia, jocs en línia, entre d'altres. Grans cases de programari actives en el 

mercat local 

inclouen Matrix, tecnologies de Ness, Yael Software i Elad Systems. la defensa 

La indústria és una de les més importants del mercat. A més de les seves vendes a l'ID 

el 2012, l'exportació d'armes assolir un rècord de 7.500 milions de dòlars. 

A Israel també hi ha algunes indústries de recursos naturals que exporten a 

mercats. En el sector industrial, el més destacat és l'exportació de magnesi i 

minerals del Mar Mort. El magnesi és àmpliament utilitzat en les indústries globals, així 

com en la indústria de l'automòbil. Els minerals del Mar Mort, com els minerals de fang, 

són també s'usa en la indústria cosmètica i mèdica. La indústria del diamant situada a 

 

al Mercat de Diamants a Ramat Gan és la indústria d'Exportació més gran del país, 

responsable del 28% de l'Exportació israeliana total. 
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 INDÚSTRIA 

 

La indústria a Israel és molt versàtil i s'estén a diversos camps. Entre els d'Israel 

les indústries més prominents són les indústries químiques, aliments i begudes, 

diamants.industrials de tall, farmacèutica, electrònica, energia i defensa. l'israelià 

indústria d'avui, és un resultat directe dels desafiaments únics que la indústria israeliana 

de el passat havia d'enfrontar: les dificultats geopolítiques i la dependència dels escassos 

recursos naturals recursos. La indústria reflecteix l'enfocament que Israel ha posat en 

l'ésser huma recurs tecnològic en les últimes dècades, que és una font d'orgull nacional i 

la columna vertebral de la indústria israeliana. 

Les indústries pesades, com el metall, els minerals i les drassanes eren d'Israel indústries 

tradicionals, però amb els anys el país va canviar a més innovadors indústries mentre que 

mantenen en gran mesura l'estat d'aquestes indústries tradicionals. 

 

 

 

La indústria d'alta tecnologia israeliana és un 

dels exemples de l'adaptabilitat de la 

Indústria israelià i la seva dependència d'Israel 

recursos humans: Universitat i 

graduats d'institucions tecnològiques. aquesta 
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la indústria és només un exemple decapacidad innovadora de la indústria israeliana 

enfrontant una realitat econòmica complexa, que no té en recursos naturals, però ric en 

humansrecursos.Israel es va convertir en un membre de la 

OCDE: l'organització del desenvolupament països industrialitzats, compromesos amb la 

desenvolupament de la indústria i protecció dels valors de la democràcia i qualitat de vida. 

http://economy.gov.il/MadeInIsreal/Articles/Pages/ind1.aspx 
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5. RELIGIONS, GRUPS ÈTNICS Y MINORIES 

 
La societat israeliana es divideix en dos grups principals, una majoria jueva el 74% i una 

Minoria àrab del 20.8%. La minoria àrab és principalment musulmana (85% 

incluyendobeduinos, 

i una petita minoria de Cherkess), 7.5% cristians àrabs i 7.5% drusos. el jueu 

la majoria està composta principalment per immigrants que van arribar a Israel des del 

començament de la dècada de 1920 Els immigrants inicialment van venir d'Europa de 

l'Est. Després de l'establiment de l'estat hi va haver una sèrie d'onades d'immigració de 

musulmans 

països, principalment del Marroc, el Iemen i l'Iraq. A partir dels 90 molts immigrants 

van venir a Israel des de l'antiga Unió Soviètica, actualment són els més ètnics 

grup d'immigrants. A més, un petit grup de jueus va arribar d'Etiòpia. 

El nivell de religiositat varia entre la població jueva i àrab. 

A la població àrab, el percentatge d'àrabs que es defineixen com seculars és del 21%. A la 

població jueva, les persones es poden dividir en grups basats en diversos graus de 

religiositat. Aproximadament el 44% dels jueus es refereixen a si mateixos com seculars, 

el 24% com a tradicionals, el 23% com a religiosos, mentre que el 9% s'autodefineixen 

com ultraortodoxos. 
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6. FESTES I TRADICIONS DEL PAÍS 

 

A Israel hi ha moltes festes que es divideixen en: festes religioses, vacances que 

a actes històrics del poble jueu, festes agrícoles i civils 

vacances que estan connectades a l'establiment del país i inclouen monuments 

commemoratius dies i celebracions especials del dia del grup ètnic. Les festes jueves se 

celebren d'acord amb el calendari jueu que és un calendari lunar (lunisolar). el principi 

de l'Any Nou jueu està en Tishrei, l'equivalent de setembre. En el religiós 

vacances com l'Any Nou, Yom Kippur, Pasqua i Shavuot un dia festiu és 

declarat, així les empreses i els instituts nacionals estan tancats i no hi ha públic 

transport. 

El dia de descans a Israel és el dissabte - les empreses i les escoles estan tancades, 

i no hi ha transport públic. El dia de descans comença el divendres a la tarda i acaba 

el dissabte a la nit, és tradicional en aquest dia reunir-se amb membres de la família, 

gaudirles platges i parcs a l'estiu i fer excursions curtes. Cada festa és 

celebrat amb plats típics d'aquestes vacances i grans reunions familiars són una 

part important de la tradició. 

 

Rosh Hashanah—El nou any  jueu 
 

El mes d'Elul que precedeix a Rosh Hashaná es considera una temps propici per al 

penediment. [17] Per aquesta raó, oracions penitencials addicionals anomenats Selichot 

s'agreguen a les oracions diàries, excepte en Shabat. 

Els jueus Sefardites afegeixen aquestes oracions cada dia de la setmana durant Elul. Els 

jueus asquenazites els reciten de l'últim diumenge (o dissabte a la nit) anterior a Rosh 

Hashaná que permet almenys quatre dies de recitacions 
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Símbols de Rosh Hashaná: shofar, pomes i mel, granades, vi de kidush 

 

Segons la tradició oral, Rosh Hashaná (השנה) ראש (lit., "Cap de la Any") és el Dia del 

Memorial o Record (יום הזכרון, Yom Hazikaron), i el 

dia del judici (יום הדין, Yom HaDin). Déu apareix en el paper de Rei, recordant 

i jutjar cada persona individualment d'acord amb les seves obres, i fer un decret per a 

cada persona per a l'any següent. 

 

Iom Kipur - Día de l’ Expiació 
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Sucot-Festa de Booths (o Tabernàculs) 
 

 

Un home amb un talit toca el shofar Iom Kipur (כיפור) יום és el dia més sagrat de l'any per 

als jueus. El seu tema central és expiació i reconciliació Això s'aconsegueix a través de 

l'oració i completa dejuni, inclosa l'abstinència de tots els aliments i begudes adults. 

Banyar-se, fer servir perfum o colònia, usar sabates de cuir i les relacions són algunes de 

les altres prohibicions en Yom Kippur, totes elles dissenyades per assegurar que l'atenció 

se centri completa i absolutament en la recerca d'expiació amb Déu Yom Kippur també és 

únic entre les vacances que tenen treball- restriccions relacionades idèntiques a les de 

Shabat. El ràpid i altres prohibicions començar el 10 de Tishrei al vespre-ocàs sent el 

començament del dia a tradició. Yom Kippur arriba al final amb la bufada del shofar, que 

marca l'conclusió del dejuni És tradicional que els jueus seculars, majoritàriament nens, 

facin llargues passejades en bicicleta pel camí buit a Israel durant Yom Kippur. 
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Sukkot (סוכות o כות כ ס תו  Sukkot) o Succoth és un festival de set dies, també conegut ,ת 

com la Festa de Booths, la Festa dels Tabernacles, o simplement Tabernacles. És un dels 

tres festivals de pelegrinatge mensionados en la Bíblia. La seva 

els tres festivals de pelegrinatge (shalosh regalim) esmentats en la Bíblia. Sucot 

commemora els anys que els jueus van passar al desert en el seu camí cap a laTerra 

Promesa i celebra la manera com Déu els va protegir sota dificultats condicions del desert 

La paraula Sukkot és el plural de la paraula hebrea Sukkah, que significa cabina. Als jueus 

se'ls ordena "viure" en llocs durant les vacances. Això generalment significa prendre 

menjars, però alguns dormen a la sucá també, particularment a Israel. 

 

Hanukkah-Festival de les llums 
 
La història de Hanukkah () חנוכה es conserva en els llibres del Primer i Segon Macabeus. 

Aquests llibres no són part del Tanakh (Bíblia hebrea), sinó llibres apòcrifs. El miracle del 

subministrament d'oliva d'un dia l'oli que miraculosament dura vuit dies es descriu per 

primera vegada en el Talmud (Shabat 21b), escrit uns 600 anys després dels 

esdeveniments descrits en els llibres dels Macabeus. 

  

 

Hanukkah marca la derrota de les forces de l'Imperi selèucida que havien intentat evitar 

el poble d'Israel de la pràctica del judaisme. Judah Maccabee i els seus germans 

va destruir forces aclaparadores i va tornar a dedicar el Temple a Jerusalem. els 

El festival de vuit dies està marcat per l'encesa de les llums, un a la primera nit, dos al 

segon, i així successivament, fent servir un sostenidor de vela especial anomenat 

Hanukkiah o Hanukkah menorah. 

Tres costums àmpliament practicades inclouen: 

• Consum d'aliments preparats en oli, com pancakes de patata o gelea 

donas, commemorant el miracle del petroli• Jugar al juego de dreidel (llamado sevivon en 

hebreo), que simbolitza als jueus 
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disfressar les sessions d'estudi de la Torà il·legals com reunions de joc durant el 

període que condueix a la revolta dels Macabeus 

• Donar als nens diners, especialment monedes, anomenat Hanukkah gelt. No obstant 

això, 

el costum de donar regals és molt més recent, d'origen nord-americà, i és connectat a 

l'economia de regals prevalent al voltant de Nadal d'Amèrica del Nord celebracions. 

 

Tu Bishvat-Año Nuevo de los árboles 
 

El teu Bishvat (בשבט) ו"ט (lit., "quinzè de Shevat", com ו"ט és el nombre "15" en 

Lletres hebrees), és l'any nou per als arbres. També l'hi coneix com חג האילנות (Hag ha- 

Ilanot, Festival dels Arbres), o ראש השנה לאילנות (Rosh ha-Shanah la-Ilanot, Cap d'Any 

per arbres). D'acord amb la Mishná, marca el dia en què els delmes de la fruita són 

comptat cada any. A partir d'aquesta data, la prohibició bíblica de menjar la primera tres 

anys de fruita (orlah) i el requisit de portar el fruit del quart any (neta REVAi) al Temple a 

Jerusalem van ser comptats. 

Tradicionalment, els arbres es planten en aquest dia. Molts nens recullen fons fins a 

aquest dia per plantar arbres a Israel. Els arbres generalment es planten localment també. 

  

 

 

Nous i fruits secs, tradicionalment menjats en El teu Bishvat I plantant un nou arbre 
 

 Purim—Festival of Lots 
 

Purim () פורים commemora els esdeveniments que van tenir lloc en el Llibre d'Ester. Les 

principals celebracions o commemoracions inclouen: 

 

• La lectura de la Meguilá Tradicionalment, això es llegeix d'un pergamí dues vegades 

durant Purim: un cop a la nit i una altra vegada en el matí. Ashkenazim té un costum de 
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fer sorolls despectius en cada menció del nom de Haman durant la lectura.La entrega de 

Mishloaj Manot, regalos de comida y bebida a amigos y vecinos. 

• • El lliurament de Matanot l'evyonim, regals per als pobres i els necessitats. 

 
 

 

 

 

• El menjar de Purim (Se'udat Purim o Purim Se'udah). Aquest menjar és tradicionalment 

acompanyat pel consum d'alcohol, sovint pesat, encara que els savis jueus han advertit 

sobre la necessitat d'adherir-se a totes les lleis religioses, fins i tot en un borratxo estat. 

Diverses costums han evolucionat a partir d'aquestes commemoracions principals. un 

costum generalitzat de representar la història de Purim. Purim spiel, o Purim play, té 

seus orígens en això, encara que Purim spiel no es limita a aquest tema. L'ús d' 

disfresses i màscares també és molt comú. Aquests poden ser una conseqüència de 

Purim 

juga, però hi ha diverses teories sobre l'origen del costum, la majoria relacionats en 

d'alguna manera a la natura "oculta" dels miracles de Purim. 

Els carnavals de Purim de diversos tipus també s'han tornat habituals. A Israel hi ha 

són desfilades festius, coneguts com Ad-D'lo-Yada, al carrer principal de la ciutat.. 

"OZEN HAMAN": galeta tradicional PURIM 

 
Jugant amb "SVIVON" 
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 Pesaj-Pascua 
 

 

 

 

 

Arranjament tradicional de menjars simbòliques en un plat de Seder de Pasqua 

Pesaj () פסח  ,"Hag haMatzot" ) חג המצות també conegut litúrgicament com ,(Pesaj) תו

el "Festival dels Pans sense Llevat"), és un dels tres festivals de pelegrinatge (shalosh 

regalim) esmentat en la Bíblia. La Pasqua commemora l'alliberament del 

Els esclaus israelites d'Egipte. No menja ni Jametz (menjar fermentat), ni tan sols es 

posseeix 

Durant la setmana de la Pasqua, en commemoració del fet que els israelites es 

fueronEgipto tan ràpid que el seu pa no va tenir temps suficient per aixecar-se. Jueus 

observanteshacer tot el possible per eliminar tot el Jametz de les seves llars i oficines en 

el període previoa la Pasqua. 

Juntament amb l'evitació de Jametz, el principal ritual únic d'aquesta fiestaes el Seder. El 

seder, que significa "ordre", és un menjar ritual ordenada que es menja en el primer 

nit de Pasqua, i fora d'Israel també en la segona nit. Aquest menjar és conocidapor seus 

distintius aliments rituals: matzo (pa sense llevat), maror (herbes amargas) i quatre copes 

de vi, així com el seu text d'oració / manual / guia d'estudi, la Hagadà.La participación en 

un seder de Pesaj es uno de los rituales judíos más ampliamente observados,incluso 
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entre judíos menos afiliados o menos observadores. 

La Pascua dura siete días en Israel (según Ex. 12:15), y ocho días fuera 

Israel. La fiesta del último día de la Pascua (fuera de Israel, los últimos dos días) 

conmemora la Partición del Mar Rojo; según la tradición esto ocurrió en 

el séptimo día de la Pascua. 

Lag Ba'Omer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea una hoguera Ba'Omer 

Lag Ba-Ómer (ל" ג בעומר) és el dia 33 en el recompte de Omer (ג"ל és el nombre 

33 en hebreu). Segons la pràctica Ashkenazi, el semi-dol observat durant el període 

de sefirah (veure a dalt) s'aixeca en Lag Ba-Ómer, mentre que la pràctica de Sefardi és 

aixecar al final de llangardaix Ba'Omer. Es fan canvis litúrgics menors en Lag Ba-Ómer; 

perquè 

A Israel, Lag Ba-Ómer està associat amb la revolta de Bar Kokhba contra el 

Imperi Romà. En el pensament sionista, la plaga que va delmar els 24,000 de Rabi Akiva 

els deixebles s'expliquen com una referència velada a la rebel·lió; el dia 33 representant 

al final de la pesta s'explica com el dia de la victòria de Bar Kokhba. el tradicional 

fogueres i joc d'arc i fletxa ser reinterpretats com celebracions de victòries militars. En 

aquest ordre d'idees, es va emetre l'ordre que originalment creava les Forces de Defensa 

d'Israel en Lag Ba-Ómer 1948, 13 dies després que Israel declarés la independència. 

 

 Shavuot-Festa de les setmanes-Yom HaBikurim 
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Shavuot () שבועות, la Festa de les Setmanes, és un dels tres festivals de pelegrinatge 

(Shalosh regalim) ordenat en la Torà. A diferència d'altres festes bíbliques, el 

la data de Shavuot no està explícitament fixada en la Torà. En canvi, s'observa en el 

díadespués del dia 49 i últim en el recompte de l'Omer. En l'era actual de l' 

calendari jueu fix, això posa la data de Shavuot com 6 Sivan. A Israel i en 

Reforma del judaisme, és un firat d'un dia; en un altre lloc, és un firat de dos dies que 

s'estén a través de 7 Sivan. També és costum menjar productes lactis en Shavuot perquè 

els jueus la tradició compara les paraules de la Torà amb la dolçor de la llet i la mel. 

Blintzesi el pastís de formatge es troben entre els aliments populars per fer i gaudir durant 

les vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisha B'Av-Novena de Av 
 

 

 

Els fidels asseguts al pis de la sinagoga abans de la lectura d'Lamentacions sobre Tisha B'Av 
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Tisha B'Av (באב) תשעה és un gran dia i dia de dol. Un Midrashic. 

La tradició diu que l'informe negatiu dels espies concernent a la Terra d'Israel era lliurat en 

Tisha B'Av. En conseqüència, el dia es va tornar auspicis per al negatiu 

esdeveniments en la història jueva. En particular, tant el Primer Temple, originalment 

construït per 

El rei Salomó i el segon temple de l'època romana van ser destruïts en Tisha 

B'Av. Es diu que altres calamitats al llarg de la història jueva van tenir lloc a 

Tisha B'Av, inclòs l'edicte del rei Eduardo I que obliga els jueus a abandonar Anglaterra 

(1290) i l'expulsió jueva d'Espanya el 1492. 

Tisha B'Av és un dejuni important. És un dejuni de 25 hores, des de la posta del sol 

hastaanochecer. Com en Yom Kippur, no només es prohibeix menjar i beure, sinó també 

bany, unció, relacions maritals i l'ús de sabates de cuir. El treball no és 

prohibit, com en les festes bíbliques, però es desaconsella. A la nit, el Llibre de 

Lamentacions es llegeixen a la sinagoga, mentre que en el matí llarga kinot, poemes de 

triava, són recitats Des de la tarda fins al migdia rituals de dol s'assemblen als 

de shiva s'observen, fins i tot assegut en tamborets baixos o el pis; després del migdia 

aquellsles restriccions es alleugen una mica, d'acord amb la tradició que el Messies serà 

nascut. 
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Festius nacionals israelís / jueus y díes de conmemoració 
 

Com a regla general, les festes bíbliques jueves (Dissabte, Rosh Hashaná, Yom 

Kippur, la Pasqua jueva, Shavuot, Sucot i Purim) s'observen com dies festius en 

Israel. Janucá és firat escolar, però les empreses romanen obertes. En Tisha B'Av, 

restaurants i llocs d'entreteniment estan tancats. Altres festes jueves llistades 

dalt s'observen de diferents maneres i en diversos graus. 

Entre la creació de l'Estat d'Israel el 1948 i les seqüeles dela Guerra dels Sis Dies, el 

Knesset, generalment en consulta amb el Gran Rabinat d'Israel, va establir quatre dies 

festius nacionals o dies de commemoració: 

• Yom HaShoah: Dia de la Recordación de l'Holocaust 

• Yom Hazikaron: Memorial Day 

• Yom Ha'atzmaut: Dia de la Independència d'Israel 

Més recentment, el Knesset va establir dos dies festius addicionals: 

• Yom HaAliyah: Aliyah Day 

• Un dia per commemorar l'expulsió de jueus de terres àrabs i l'Iran 

Finalment, el govern israelià també reconeix diverses comunitats ètniques jueves 

observances amb estat de vacances. 

 

Conmemoració de l’ Holocaust- Yom HaShoah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una espelma groga Yom HaShoah 
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El trànsit es deté durant la sirena commemorativa 
 
Día de Yom Hazikaron-Memorial 

 

  

Un moment de silenci mentre sona la sirena a Tel Aviv, Yom Hazikaron 2007 

Yom Hazikaron (literalment, "Memorial Day") és un dia de record dels caiguts de 

Les guerres d'Israel. Durant els primers anys de la independència d'Israel, aquest record 

va serobservat en Yom Ha'atzmaut (Dia de la Independència) en si mateix. No obstant 

això, en 1951, elcommemoració commemorativa es va separar de la celebració festiva de 

la Independència. Dia i es va traslladar a la seva data actual, el dia abans de Yom 

Ha'atzmaut. Des de 2000, elabast del monument s'ha ampliat per incloure a civils 

assassinats per actes deterrorisme hostil. El seu nom complet és ara ישראל ולנפגעי פעולות 

 Dia del Record dels Caiguts de les Batalles d'Israel i les" ) יוםהאיבה הזכרון לחללי מערכות

Víctimes"del Terror "). 

Llocs d'entreteniment públic estan tancats en tot Israel a reconeixement de 

El dia. Moltes escoles, empreses i altres institucions realitzen serveis commemoratius 

en aquest dia, i és costum visitar les tombes dels soldats caiguts i recitar 

oracions commemoratives allà. Les principals observances públiques són l'obertura de la 

noche ceremonia en el Muro de las Lamentacions i els serveis matinals de commemoració 

en l'exèrcit cementiris a tot el país, cadascun obert pel so de les sirenes. Les celebracions 
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públiques conclouen amb el servei al cementiri militar a la Muntanya 

Herzl que serveix com la transició a Yom Ha'atzmaut. 
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Yom Ha'atzmauT- dia de la independencia Israelí 
 

Yom Ha'atzmaut (מאותהעצ) יום és el Dia de la Independència d'Israel. Observança d'aquest 

dia pels jueus dins i fora d'Israel és generalitzat i varia en to de secular (desfilades militars 

i barbacoes) a religiosos. 

 

 

 

Celebracions de dia independent i focs artificials 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbacoa familiar tradicional al parc 
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Festes étniques 
 
El govern israelià reconeix oficialment tres festes tradicionals d'origen ètnic Comunitats 

jueves a Israel. Aquests dies també són observats per les seves respectives comunitats 

fora d'Israel. 

• Mimouna va començar com una festa de jueus marroquins, mentre que celebracions 

similars també existeixen entre els jueus turcs i els jueus perses. Aquests festivals són 

observat el dia després de la Pasqua, quan es menja menjar normal ("Jametz") 

reprèn A Israel, l'observança de Mimouna s'ha estès àmpliament en els últims anys; s'ha 

estimat que fins a dos milions de jueus a Israel ara participen en 

Celebracions de Mimouna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El Seharane va ser celebrat per jueus kurds com un festival de naturalesa de diversos 

dies començant el dia després de la Pasqua. Les comunitats deixarien els seus llogarets i 

acampar durant diversos dies, celebrar amb menjar i beure, passejades per la natura, 

cantant i ballant. 
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• El SIGD va començar com una evolució de l'observança de Yom Kippur per la Beta 

Comunitat d'Israel (etíop). Actualment aquesta comunitat ara ho observa en 

a més de Yom Kippur; seva data és 29 Heshvan, 49 dies després de Iom Kipur. això 

comparteix algunes característiques de Yom Kippur, Shavuot i altres festes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. LA FAMILIA 

 

 FAMILIA TRADICIONAL, RECOLÇAMENT 
GUBERNAMENTAL 

 

La unitat familiar comuna consisteix en una parella casada, home i dona i el seu 

nens. També hi ha unitats familiars de parelles no casades, pares solters i el mateix 

parelles de sexe La família juga un paper molt important en la tradició jueva i és 

És comú trobar-se amb un membre de la família amb freqüència. 

La política de benestar inclou: pensions de vellesa, assegurança de llicència de 

maternitat, compensació als empleats i suport familiar gran. El govern també ajuda als 

nous immigrants, persones amb baixos ingressos i persones amb discapacitats. Els 

comptes mèdiquesi els costos involucrats en donar a llum i per al període posterior són 

pagats per l'estat. 

La dona embarassada rep una subvenció de maternitat i una prestació per maternitat de 

15 setmanes. El pare del nadó pot participar en una llicència de maternitat. 

 MATRIMONI, DIVORCI i RELACIONS ENREGISTRADES 
 
Les cerimònies matrimonials i els procediments de divorci a Israel els realitza una persona 

autoritzat per l'estat per a fer-ho. No es poden realitzar matrimonis religiosos de manera 

legal a Israel, ni poden els matrimonis d'aquells la afiliació religiosa no és reconeguda per 

l'estat. Jueus en particular, estan limitats per la Llei Jueva (Halacha) en termes de 

matrimoni i divorci La llei d'edat mínima per contraure matrimoni permet que les parelles 

es casin només l'edat de 18 anys, llevat que hi hagi circumstàncies especials i una 
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sol·licitud davant el tribunal de família determinar el contrari, 16 anys d'edat. El matrimoni 

a L'estranger és la principal alternativa per establir una relació matrimonial a Israel per a 

aquells que no podin o no Volen casar-se per l'Autoritat del tribunal religiós. Israel 

reconeix a els Certificats de matrimoni vàlids de L'estranger, inclòs el MATEIX sexe 

matrimonis o Altres matrimonis que no podin realitzar a Israel.que existeixin 

circumstàncies especials i una sol·licitud davant el tribunal de família determinar el 

contrari, 16 anys d'edat. El matrimoni a l'estranger és la principal alternativa per establir 

una relació matrimonial a Israel per a aquells que no poden o no volen casar-se per 

l'autoritat del tribunal religiós. Israel reconeix els certificats de matrimoni vàlids de 

l'estranger, inclòs el mateix sexe matrimonis o altres matrimonis que no poden realitzar a 

Israel. 

  

. Tradició de trencar el vidre en el casament jueva per recordar la destrucció del temple 

 CURA D’ UN MENOR NO JUSTIFICABLE 
 

.La llei estableix que un nen és elegible per a adopció si el "nen està fora de la seva llar" 

per un període de 6 mesos i el pare per raó 'no justificada' es nega a tenir el 

retorn a casa ". Fins i tot per a nens majors de 6 anys, l'adopció es considera 

opció permanent en lloc de la casa. A Israel hi ha pocs nens per adopció (85-100 per any), 

i la majoria dels nens romanen en llars de guarda amb el esperança de tornar-los a la 

casa dels seus pares o a la casa d'un parent. En total, el nombre de nens col·locats en 

llars de guarda és més de 2, 500 nens. El procés legal Paraya sigui col·locant els nens en 

llars de guarda o posant-los en adopció, és a les mans 

dels serveis socials a Israel. 

8. ESTIL DE VIDA DEL PAÍS 

 

 GENERAL 
 

L'estil de vida a Israel es pot situar en un ampli rang entre Orient i Occident. sobre elPor 

una banda, Israel és un país occidental modern, democràtic i desenvolupat amb 
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tecnologia avançada, mentre que, d'altra banda, és un país situat al mig 

Est. Israel té alguns dels centres d'investigació més avançats del món. L'Tel-Els residents 

de Aviv són una metròpolis de moda, i la majoria dels israelians són persones globals. 

D'altra banda, Israel comparteix algunes similituds amb els països subdesenvolupats, per 

exemple, el nivell de transport públic. Israel és un país càlid i la gent té 

tendència a ser temperamental La població israeliana és molt diversa i per tant existeix 

són canvis extrems en l'estil de vida i els hàbits entre els grups. A Israel hi ha 

diferents grups religiosos, gent secular i religiosa i gent de la ciutat i gent del camp. 

D'una banda, Israel és un país occidental modern, democràtic i desenvolupat amb 

tecnologia avançada, mentre que, d'altra banda, és un país situat al mig 

Est. Israel té alguns dels centres d'investigació més avançats del món. L'Tel-Els residents 

de Aviv són una metròpolis de moda, i la majoria dels israelians són persones globals. 

D'altra banda, Israel comparteix algunes similituds amb els països subdesenvolupats, per 

exemple, el nivell de transport públic. Israel és un país càlid i la gent té 

tendència a ser temperamental La població israeliana és molt diversa i per tant existeix 

són canvis extrems en l'estil de vida i els hàbits entre els grups. A Israel hi ha 

diferents grups religiosos, gent secular i religiosa i gent de la ciutat i gent del camp. 

 

 EDUCACIÓ 
 

La Llei d'educació obligatòria és una de les primeres lleis promulgades a la Kenésset 

(Parlament) en 1949. La llei estableix que els nens a Israel han d'assistir a alguna forma 

del sistema educatiu (jardí d'infants o escola) des de l'edat de 5 fins que es graduïn. 

de l'escola en el 12è grau. Els pares tenen l'obligació de registrar al nen a 

escola i s'ha d'assegurar que el nen assisteixi a l'escola fins que es graduï. a Israel 

hi ha escoles públiques que són escoles administrades pel govern per al públic en 

general, públic escoles religioses per al públic religiós, un sistema d'educació ortodoxa, 

així com altres sistemes educatius de xarxes privades. 

 

Els israelians poden esperar completar una mitjana de 15.9 anys d'educació entre 

les edats de 5 i 39 anys, que és menor que la mitjana de l'OCDE de 17.5 anys 

i és un dels nivells més baixos de l'OCDE. A Israel, el 85% dels adults entre les edadesde 

25-64 han completat l'escola, que està per sobre de la mitjana de l'OCDE, que és del 

76%. 

El sistema educatiu i les escoles de formació professional estan diversificades, amb 

resultats relativament bons en el mercat per als graduats. Aquest últim inclou unaño 
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addicional d'educació per a t ècnics i 2 anys de capacitació pràctica en ingeniería, 

enginyeria, una àmplia varietat de cursos especialitzats sota els auspicis del Ministeri 

d'Economia, i diplomes professionals. Aquests diplomes professionals poden ser 

atorgat a la finalització d'un curs de capacitació professional o un cop especialitzada 

examen ha estat completat. 

Existeixen nombrosos programes de capacitació professional que són equivalents a 

llicenciatura (llicenciatura) i títols superiors a la universitat o un altre acadèmic 

institucions. Prenent en consideració l'àmplia varietat d'opcions, des de l'àmplia varietat de 

les fonts en el sector privat i els programes especialitzats designats per als més febles 

grups, el sistema ofereix opcions per a la majoria dels grups rellevants. una àmplia varietat 

de cursos especialitzats sota els auspicis del Ministerid'Economia, i diplomes 

professionals. Aquests diplomes professionals poden seratorgat a la finalització d'un curs 

de capacitació professional o un cop especialitzada examen ha estat completat. 

Existeixen nombrosos programes de capacitació professional que són equivalents a 

llicenciatura (llicenciatura) i títols superiors a la universitat o un altre acadèmic 

institucions. Prenent en consideració l'àmplia varietat d'opcions, des de l'àmplia varietat de 

les fonts en el sector privat i els programes especialitzats designats per als més febles 

grups, el sistema ofereix opcions per a la majoria dels grups rellevants. 

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

 RASGOS FISONÒMICS DE LA POBLACIÓ 
 
Jueus d'arreu del món emigren a Israel, per tant, hi ha una gran variació en el 

característiques externes del poble d'Israel. La gent ha immigrat a Israel des 

en tot el Mig Orient Europa, Etiòpia, Iemen i l'Índia i la unió matrimonial 

entre persones de diferents orígens ètnics dóna origen a descendents d'ètnia mixta 

antecedents. Per tant, els israelians podrien tenir l'aparença d'europeus de pell clara 

i africans de pell fosca i el rang en el medi.Judios de todo el mundo emigran a Israel, por 

lo tanto, hay una gran variación en el características externas del pueblo de Israel. La 

gente ha inmigrado a Israel desde en todo el Medio Oriente Europa, Etiopía, Yemen e 

India y la unión matrimonialentre personas de diferentes orígenes étnicos da origen a 

descendientes de etnia mixtaantecedentes. Por lo 

tanto, los israelíes podrían tener la apariencia de 

europeos de piel clara y africanos de piel oscura y el 

rango en el medio. 
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 NORMES DE EDUCACIÓ I ETIQUETA 
A Israel hi ha aproximadament 33 idiomes 

en ús. Hebreu i àrab són idiomes oficials.El dialecto israelí de l'idioma hebreu 

quecomenzó com a resultat de la reactivació de l'hebreu 

idioma, a Europa, al final dedecimonoveno segle, és parlat per la majoria dels israelians. 

Aquest llenguatge té la seva base en l'hebreu antiguo y té algunes característiques 

d'Europaidiomes, inclòs el jiddisch. En els dies posteriors a l'establiment de l'Estat de 

Israel, l'idioma hebreu es va tornar més flexible i va començar a dibuixar en les paraules i 

expressions d'anglès, rus i àrab que també es fan servir com a argot. 

Els israelians són molt informals en el seu enfocament social. Els seus estàndards en 

moltsels països serien considerats descortesos. trobades, fent contacte visual amb facilitat 

i expressant calor, físicocercanía i obertura. 

Les regles religioses jueves dicten que les dones han de vestir modestament quan 

freqüentar llocs religiosos (els pantalons curts són inacceptables per a tots dos sexes) i 

els homes 

ha d'usar un "kippa" al cap. 

 

 

 

 

 

 

 

 CUINA 
 

La cuina israelià no ha existit durant tant de temps com altres cuines. A més, la 

mayoríaplatos i receptes a Israel van ser adoptats de diversos països del món a causa de 

les moltes onades d'immigració sobre l'establiment d'Israel i des de llavors. 

No obstant això, Israel també té plats i receptes únics. Entre els plats populars a 

Israel és Hummus, es troba en molts restaurants, també, Falafel, Shawarmah (del 

Cuina turca) i Jahnun (de la cuina Yeminite). A la cuina israeliana allà són una gran 

varietat de receptes preses de les diferents cuines del món. israelià 

la cuina es pot descriure com a única ja que combina molts estils de cuina, ja que 

com si l'estil local hagués estat influenciat en moltes cuines diferents com el árabecocina, 

la cuina europea i la cuina americana. El consum de fresc 

les fruites i verdures són relativament altes a Israel, que també conrea la major part 

d'aquest producte.. 
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varietat de receptes preses de les diferents cuines del món. israelià 

la cuina es pot descriure com a única ja que combina molts estils de cuina, ja que 

com si l'estil local hagués estat influenciat en moltes cuines diferents com el la cocina se  

 
 

  Ensalada israelí      Falafel 

Shakshuka 

 

 

Humus 

A Israel, algunes persones conserven la kosher. En el judaisme, el terme "kosher" es 

refereix a un conjunt de regles que determinen quins tipus d'aliments estan permesos i 

quins tipus estan prohibits consumir basat en creença religiosa. En termes de les regles 

kosher: no es permet carn de porc, ni mariscs. La carn i els productes lactis no es poden 

consumir junts ni es poden menjar amb els mateixos estris. 

 

 MENTALITAT 
Als israelians sovint se'ls anomena "Sabarim". Sabra (tuna), és una fruita que creix en 

unaplanta de cactus al desert. Aquestes plantes es troben en tot el país. La fruita és dolça 

i sucós per dins amb una pell externa espinosa i per gaudir de la fruitaun necessita bregar 

amb les espines. Igual que la tuna, els israelians són percebuts com difícil i difícil 

d'abordar, però per dins, suau i dolç. 

Els israelians són un poble orientat a la família i les relacions de sang són molt forts, que 

és part del seu poder col·lectiu; la família estesa és una xarxa de suport i 
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connexions. Els israelians sovint estan connectats entre si d'alguna manera, ja sigui 

per llaços familiars, un amic o directament. Sembla que tots coneixen a tots i 

aquestes connexions es fan servir en la vida quotidiana. Gairebé tots els israelians 

serveixen en l'exèrciti aquest servei té un paper important en la creació i formulació del 

que obert,mentalitat directa, sovint percebuda com descortès. 

En general, els israelians estan satisfets de mitjana amb les seves vides, més que en la 

majoria 

Països de l'OCDE. Quan se'ls demana que classifiquin la seva satisfacció amb les seves 

vides en una escala de 1-10, els israelians van donar un puntuació de 7.1 que és més alt 

que la mitjana de l'OCDE de 6.5. . 

http://israel-trade.net/oecd/life/ 
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 ESPORT, TEMPS LLIURE 
 

El 56% de la població d'Israel informa que realitza esports i activitat física fent la seva 

lleure. 32% de la població segueix les recomanacions del Món 

Organització de salut. La raó principal donada per participar en activitats físiques és 

mantenint bona salut. L'activitat més comuna reportada pel 33.5% dels que fan activitat 

física és caminar, córrer pel 7.6% dels participants i nedar 

7.6%. El camp més popular en els esports a Israel és el futbol, i molts israelians donen 

suportl'equip nacional de futbol. Un element important en termes de l'equilibri entre 

el treball i l'oci són la quantitat de temps que una persona passa a la feina. A Israel, 

casi15% dels empleats treballen especialment llargues hores, més que la mitjana de 

l'OCDE de13% 

 

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

er_21_survey 

 

A causa de les agradables condicions climàtiques durant la major part de l'any, molts Els 

israelians gaudeixen passar el seu temps lliure a l'aire lliure, fer excursions, viatjar, a la 

platja, parcs o centres d'entreteniment. 

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

  

 

 

 

  



42 

II. CURA DE LA SALUT A ISRAEL  
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A. morir, cures  pal.liatives  

B. eutanasia  
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1. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA SANITARI A 

ISRAEL 

 

✓ TIPUS DE SISTEMA DE ATENCIÓ MÈDICA  

✓ ELS SUBJECTES DEL SISTEMA DE SALUT 

✓ FILOSOFÍA / IDEES / PRINCIPIS 

 

El Ministeri de Salut és responsable de la salut de la població i del funcionament general 

del sistema d'atenció de la salut (inclosa la reglamentació de les asseguradores i els 

proveïdors d'atenció mèdica). També posseeix i opera una gran xarxa de centres de salut 

maternoinfantil, aproximadament la meitat de la capacitat de llits per a cures aguts del 

país, i aproximadament el 80 per cent de la seva capacitat de llits psiquiàtriques. 

El 1995, Israel va aprovar una llei d'assegurança nacional de salut (NHI), que proporciona 

cobertura universal. A més de finançar l'assegurança, el govern proporciona finançament 

per al servei de salut pública i s'ocupa d'àrees com a control de malalties transmissibles, 

detecció, promoció de la salut i educació, i salut ambiental, així com la provisió directa 

d'altres serveis. També participa activament en la regulació financera i de qualitat dels 

principals actors del sistema de salut, inclosos els plans de salut, els hospitals i els 

professionals de la salut. 

Atenció primària: gairebé tots els metges d'atenció primària israelians brinden atenció a 

través de només un dels quatre plans de salut sense ànim de lucre que competeixen, que 

varien notablement en la forma en què organitzen l'atenció. (En aquest perfil, ens referim 

als metges d'atenció primària com a metges generals o metges de capçalera, tot i que 

també inclouen metges de família certificats pel consell). 

 

En Clalit, el pla de salut més gran, la majoria de l'atenció primària es brinda en clíniques 

que el pla maneja i administra, i els metges generals són empleats assalariats. La clínica 

típica té de tres a sis metges de capçalera i diverses infermeres, farmacèutics i altres 

professionals. Clalit també té contractes amb metges independents; encara que aquests 

metges tendeixen a treballar en pràctiques individuals amb un suport limitat en el lloc per 
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part de persones que no són metges, tenen accés a diversos serveis administratius i 

d'infermeria en les clíniques del districte de Clalit. 

Els altres tres plans de salut també usen una combinació de clíniques i pràctiques 

d'atenció primària independents, i la combinació varia segons els plans. En Maccabi (el 

segon pla més gran) i Meuhedet, gairebé tota l'atenció primària és brindada per metges 

independents, mentre que a Leumit predomina el model clínic (encara que no en la 

mateixa mesura que en Clalit). 

Els membres de tots els plans generalment poden triar el seu metge de capçalera d'entre 

els que figuren a la llista del pla i poden canviar lliurement. A la pràctica, gairebé tots els 

pacients romanen amb el mateix metge de capçalera per períodes perllongats. 

En Clalit, cada pacient està registrat amb un metge de capçalera que té la responsabilitat 

de coordinar l'atenció i que actua com a guardià de l'atenció secundària, amb l'excepció 

de cinc especialitats comuns. En Leumit, els pacients estan registrats en una clínica en 

lloc de amb un metge de capçalera, i en els altres dos plans no hi ha registre. No obstant 

això, en tots els plans hi ha un moviment en marxa per associar a cada membre amb un 

metge a l'efecte de garantir la qualitat i la rendició de comptes. Clalit és l'únic pla que 

requereix derivació a l'atenció secundària. 

Els metges independents en tots els plans es paguen en capitació, amb Clalit i Leumit 

usant "capitació passiva" (un pagament trimestral per membre, independentment de si el 

membre va visitar al metge de capçalera en el trimestre rellevant) i Maccabi i Meuhedet 

usant "actiu capitació "(on el pagament es realitza només per als membres que van visitar 

el seu metge de capçalera almenys una vegada durant el trimestre). Els metges 

independents també reben pagaments de tarifa per servei limitats a determinats 

procediments. 

Els plans monitorean l'atenció brindada pels seus metges de capçalera i treballen 

estretament amb ells per millorar la qualitat. No obstant això, els incentius financers 

relacionats amb la qualitat generalment no s'utilitzen. 

 

Els salaris dels metges de la clínica Clalit s'estableixen a través d'un acord de negociació 

col·lectiva amb l'Associació Mèdica d'Israel. Les taxes de capitació dels metges 

independents, en tots els plans de salut, són establertes pels plans en consulta amb les 

seves associacions de metges. 

Mecanismes administratius per a pagaments directes als proveïdors per part dels 

pacients: com es va indicar anteriorment, els únics pagaments directes a proveïdors d'NHI 

són copagaments. Els pacients generalment poden utilitzar les seves targetes de 
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membres del pla de salut en lloc de fer pagaments en efectiu; el proveïdor rep la tarifa 

completa dels plans de salut, que després recapta els copagaments dels inscrits. 

Atenció després d'hores d'oficina: l'atenció després d'hores d'oficina està disponible a 

través dels departaments d'emergència (ED) dels hospitals, els "centres d'emergència" 

gratuïts i les companyies que brinden visites domiciliàries als metges. Els metges que 

brinden atenció en els SU i als centres d'emergències provenen d'una varietat de 

disciplines, que inclouen atenció primària, medicina interna, cirurgia general, ortopèdia i, 

cada vegada més, medicina d'emergència. Les infermeres juguen un paper important en 

el triatge. En general, són assalariats, mentre que els metges que treballen per a les 

empreses de visites domiciliàries generalment reben un pagament per visita. 

Els metges d'atenció primària no estan obligats a proporcionar cura fora d'horari. Reben 

informes dels proveïdors fora de l'horari d'atenció, i cada vegada més aquesta informació 

es transmet electrònicament. 

Tots els plans de salut operen línies nacionals d'assessorament telefònic per als seus 

membres, ateses per infermeres amb respatller metge 

✓  SISTEMA DE FINANCIACIÓ 

Assegurança de salut finançat amb fons públics: el sistema NHI d'Israel cobreix 

automàticament a tots els ciutadans i residents permanents (a més dels soldats, que 

reben atenció mèdica directament de l'exèrcit). Es finança principalment a través d'un 

impost especial a la salut relacionat amb els ingressos en combinació amb els ingressos 

del govern general, que al seu torn es financen principalment a través de fonts 

progressives relacionades amb els ingressos, com l'impost als guanys. 

Els ocupadors han de inscriure els treballadors estrangers (ja siguin documentats o no) en 

programes d'assegurances privades, el rang de beneficis és similar al d'NHI. 

L'assegurança privat també està disponible, de forma opcional, per a turistes i viatgers de 

negocis. No obstant això, hi ha persones que viuen a Israel que no tenen assegurança de 

salut, inclosos els immigrants indocumentats que no estan treballant. Diversos serveis 

estan disponibles per a tothom independentment del seu estat legal o assegurat. Aquests 

inclouen atenció d'emergència, serveis preventius de salut maternoinfantil i tractament de 

tuberculosi, VIH / SIDA i altres infeccions de transmissió sexual. 

Dins el marc de NHI, els residents poden triar entre quatre plans de salut competitius 

sense ànim de lucre. El govern distribueix el pressupost de NHI entre els plans 

principalment a través d'una fórmula de capitació que té en compte el sexe, l'edat i la 

distribució geogràfica. Els plans de salut són responsables de garantir que els seus 

membres tinguin accés al paquet de beneficis de NHI, segons ho determini el govern. 
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Assegurança de salut privat: l'assegurança de salut privada voluntari (VIH) inclou el pla de 

salut VHI (HP-VHI), ofert per cada pla de salut als seus membres, i VHI comercial (C-VIH), 

ofert per companyies d'assegurances amb fins de lucre a individus o grups. En 2014, el 87 

per cent de la població adulta d'Israel tenia HP-VHI, i el 53 per cent tenia C-VHI.2 Les 

primeres d'HP-VHI estan relacionades amb l'edat i amb subsidis creuats, i els plans de 

salut no poden rebutjar als sol·licitants. Les primeres C-VHI estan relacionades amb el risc 

i la cobertura s'adapta als consumidors. Els paquets C-VHI tendeixen a ser més complets i 

més cars que els paquets HP-VIH. Si bé la cobertura C-VHI es troba entre tots els grups 

de població, les taxes de cobertura estan altament correlacionades amb els ingressos. 

Junts, aquests dos tipus de VHI privats van finançar el 14 per cent de les despeses 

nacionals de salut en 2014. El Ministeri de Salut regula els programes HP-VHI, mentre 

que el Comissionat d'Assegurances, que és part del Ministeri de Finances, regula els 

programes C-VIH. L'enfocament de la regulació C-VHI és la solvència actuarial, amb 

atenció secundària a la protecció del consumidor; en la regulació HP-VHI, es presta més 

atenció a les consideracions d'equitat i els possibles impactes en el sistema d'atenció 

médica.3 

Els israelians compren VHI per assegurar la cobertura de serveis no inclosos en el paquet 

NHI (per exemple, cura dental, certs medicaments que salven vides, atenció institucional a 

llarg termini i tractaments a l'estranger), atenció en hospitals privats o un nivell premium 

de serveis coberts per NHI (p. ex., Elecció del cirurgià i reducció de temps d'espera). VHI 

també és complementari a NHI, ja que amplia la cobertura de serveis a la cistella de salut, 

com més sessions de fisioteràpia o psicoteràpia. No obstant això, no cobreix els càrrecs 

de l'usuari. La cobertura de VHI també es compra com a resultat d'una manca general de 

confiança en la capacitat del sistema de NHI per finançar i brindar tots els serveis 

necessaris en casos de malaltia greu 

 

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

 

 

http://international.commonwealthfund.org/countries/israel
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 RANG DE ATENCIÓ MÈDICA PROPORCIONADA. 

Generalment, s'exclou l'atenció dental per a adults, l'optometria i l'atenció domiciliària, tot i 

que l'Institut Nacional d'Assegurances proporciona alguns fons per a l'atenció domiciliària, 

segons les necessitats. Els serveis pal·liatius i de cures pal·liatives limitats estan inclosos 

en el paquet de beneficis de NHI tambiénEl paquet de beneficis obligatoris inclou atenció 

hospitalària, atenció primària i especialitzada, medicaments receptats, certs serveis 

preventius, atenció de salut mental, atenció dental per a nens i altres serveis . 

Israel té un sistema ben desenvolupat per prioritzar la cobertura de les noves tecnologies 

dins d'un pressupost general anual establert pel Gabinet (que inclou els membres del 

Parlament dels partits en el poder). Les propostes d'addicions es sol·liciten i reben de 

companyies farmacèutiques, societats d'especialitats mèdiques i altres. Els El Ministeri de 

Salut després avalua els costos i beneficis de les addicions propostes, i una comissió 

pública combina les aportacions tècnics amb consideracions més àmplies per preparar un 

conjunt de recomanacions. Aquests generalment són adoptats pel Ministeri i posteriorment 

pel Gabinet. 

 

2. LOS TÉRMINOS DE SALUD, ENFERMEDAD, 

PREVENCIÓN EN ISRAEL 

✓ ORIENTACIÓN DE VALOR DE LA POBLACIÓN ISRAELÍ  
La població d'Israel està envellint ràpidament. La proporció de nens de 0 a 4 anys va 

disminuir del 14.2% en 1955 al 10.3% el 2014. Per contra, la proporció de persones de 65 

anys o més va augmentar, de l'4.7% el 1955 al 10.7% el 2014. La població de Israel és 
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relativament jove. El 28.2% de la població d'Israel el 2014 tenia menys de 15 anys. En 

contrast, als països de l'OCDE, aquest grup d'edat comprenia el 18.1% de la població. Per 

contra, la població d'Israel de 65 anys o més representava el 10,7% de la població total el 

2014, en comparació amb el 16% als països de la OCDE1-3. La població àrab a Israel és 

més jove que la població jueva: el 35.1% de la població àrab a 2014 tenia menys de 15 

anys en comparació amb el 26.4% de la població jueva; i el 4,3% tenien 65 anys o més, 

en comparació amb el 12,4% de la població jueva. Migrants Al final de 2015, hi havia 

aproximadament 183,000 treballadors migrants que residien a Israel, dels quals 

aproximadament 104,000 havien ingressat al país amb visats de treball i aproximadament 

79,000 que van ingressar amb estatut de turista. A més, hi havia aproximadament 43,000 

refugiats, principalment d'Eritrea i Sudan, que havien creuat il·legalment la frontera sud 

d'Israel. 

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

 PERCEPCIÓ DE LA SALUT I LA ENFERMETAT 

 Les principals causes de mort a Israel el 2013 van ser càncer (25.8% de totes les morts), 

malaltia cardíaca (15.9%), accident cerebrovascular (5.6%), diabetis (5.6%) i malalties 

infeccioses 

(5.2%) La principal diferència entre homes i dones era al rànquing de causes externes de 

mort, que va ser la tercera causa en homes (5.7% de totes les morts) i la setena en dones 

(2.8% de totes les morts). 

✓ SISTEMA DE PREVENCIÓ A ISRAEL 

 Els problemes de salut d'Israel són similars als que prevalen en el món occidental. Atès 

que les malalties del cor i el càncer representen aproximadament dos terços de les morts, 

l'estudi d'aquestes malalties s'ha convertit en una prioritat nacional. També són de gran 

preocupació l'atenció mèdica per a l'envelliment, els problemes derivats dels canvis 

ambientals i les condicions que emanen dels estils de vida actuals, així com els accidents 

de trànsit i ocupacionals. 

Els programes d'educació sanitària s'utilitzen àmpliament per informar el públic sobre la 

necessitat de deixar de fumar i menjar en excés, així com sobre la manca d'exercici físic, 

que ha demostrat ser perjudicial per a la salut. Les campanyes també es realitzen amb 

freqüència per augmentar la consciència dels treballadors i conductors sobre els perills 

potencials. 

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

http://www.jewishvirtuallibrary.org/general-overview-of-health-and-medicine-in-israel
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3. ORGANIZACIÓ DEL SISTEMA D’ ATENCIÓ 

MÈDICA 

✓ TIPUS DE CURA  DE LA SALUT 

Atenció especialitzada per a pacients ambulatoris: l'atenció especialitzada per a pacients 

ambulatoris es brinda predominantment en entorns comunitaris 4 Kupot holim, 

organitzacions mèdiques, en clíniques de plans de salut, la manera dominant en Clalit i 

després de Maccabi, Meuhedet, Leumit i en consultoris mèdics ( la manera predominant 

en els altres plans de salut) el primer tendeix a ser clíniques multiespecializadas 

integrades, mentre que l'últim tendeix a ser d'especialitat única. A la majoria dels 

especialistes se'ls paga amb una capitació activa, més una tarifa per servei per a certs 

procediments. Les tarifes són establertes pels plans de salut i, dins el sistema NHI, els 

especialistes no poden facturar el saldo; els pacients només paguen el copagament 

trimestral. Els pacients poden triar d'una llista d'especialistes proporcionats pels seus 

plans de salut. Els especialistes que treballen per als plans també poden veure pacients 

privats. 

Hospitals: la capacitat de llits per a cures aguts es divideix aproximadament de la següent 

manera: govern, 50 per cent; Clalit, 30 per cent; altres organitzacions sense ànim de lucre, 

15 per cent; amb fins de lucre, 5 per cent. Hi ha 33 hospitals públics a Israel. No obstant 

això, les organitzacions amb fins de lucre representen una part molt més gran de les 

admissions i una part encara més gran de les operacions quirúrgiques. 

 

 

✓ EL SISTEMA DE SERVEIS DE SALUT I LES SEVES 

CARACTERÍSTIQUES  

A finals de 2014, hi havia 85 hospitals a Israel: 44 hospitals generals, 12 hospitals de salut 

mental, 29 hospitals especialitzats (centres geriàtrics i de rehabilitació), així com 278 

establiments residencials a llarg termini. Només 11 dels hospitals generals són propietat 

del govern i són operats pel Ministeri de Salut, 9 propietat de Clalit, i la resta són privats, 

com el Centre Mèdic Herzliya. La majoria dels hospitals privats a Israel pertanyen a 

organitzacions sense ànim de lucre o de caritat. 

Les clíniques i farmàcies públiques, juntament amb altres instal·lacions mèdiques, són 

operades pels quatre Kupot holim, cadascun dels quals opera la seva pròpia cadena. 
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Clalit té la xarxa més gran d'instal·lacions mèdiques, amb aproximadament 1,400 

clíniques i 420 farmàcies. Leumit opera 320 clíniques i 150 farmàcies. Maccabi opera 150 

clíniques, 43 farmàcies i 20 centres de diagnòstic i terapèutics. Meuhedet opera 250 

clíniques i 40 farmàcies. A més, hi ha centenars de clíniques i farmàcies privades, algunes 

de les quals tenen contracte amb Kupot holim per proporcionar serveis als seus membres. 

La satisfacció del públic amb l'atenció hospitalària és considerablement menor que amb 

altres aspectes del sistema de salut. Hi ha 3,1 llits per cada 1000 habitants, en 

comparació amb una mitjana de l'OCDE de 4,8. L'ocupació funciona al 96%. La durada 

mitjana de l'estada és de 4.3 dies, en comparació amb la mitjana de l'OCDE de 6.5. Hi 

llargues llistes d'espera que han portat al fet que més del 75% de la població contracti una 

assegurança de salut secundari. 

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

 
Atenció a llarg termini i suport social: el finançament de l'atenció institucional a llarg termini 

es considera responsabilitat dels pacients i les seves famílies, en la mesura que puguin 

pagar-la. Una àmplia gamma de subsidis graduats basats en les necessitats està 

disponible al Ministeri de Salut. En general, es paguen directament als proveïdors, encara 

que recentment es va realitzar un canvi en la llei per facilitar que les famílies rebin 
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subsidis en efectiu que s'utilitzaran per pagar als proveïdors. 

Els plans de salut són responsables de l'atenció mèdica de la gent gran discapacitats que 

viuen a la comunitat. En els últims anys, han augmentat l'accés als metges (especialment 

per la gent gran confinats a casa) a través d'equips d'atenció domiciliària i telemedicina. 

L'Institut Nacional d'Assegurances finança serveis de cura personal i neteja per a gent 

gran amb discapacitats que viuen a la comunidad.10 Els suports addicionals inclouen una 

extensa xarxa d'escoles bressol i una creixent xarxa de veïnats de suport. Un servei de 

trucades d'emergència, visites domiciliàries a metges i serveis socials 

s'ofereixen activitats més, en cada comunitat, un facilitador coordina els suports socials i 

les reparacions dels departaments. 

Per llars d'avis, atenció mèdica domiciliària i ajuts domèstiques, l'elegibilitat es basa en el 

grau d'incapacitat per dur a terme activitats de la vida diària. A més, hi ha proves de 

mitjans per a l'assistència del govern per a llars d'avis i ajudes domèstiques, però no per a 

atenció mèdica domiciliària proveïda pels plans de salut o per qualsevol servei 

proporcionat a través d'una assegurança privada. 

Els proveïdors privats amb ànim de lucre brinden aproximadament dos terços de l'atenció 

en llars d'avis, pràcticament sense atenció mèdica domiciliària (que és lliurada pels plans 

privats de salut sense ànim de lucre) i gairebé tots els ajuts domiciliaris. 

Tot i que el govern sosté que l'atenció de hospici està inclosa en el paquet de beneficis de 

NHI que se suposa que han de proporcionar els plans de salut, els plans el disputen. 

Alguns cures d'hospici estan disponibles (particularment a la llar), encara que molt menys 

del que es necessita. Aproximadament la meitat de la població adulta té assegurança 

privada de cura a llarg termini. No hi ha suport financer directe per a cuidadors informals o 

familiars. 

L'atenció ambulatòria hospitalària es reemborsa amb honoraris per servei, i l'atenció 

hospitalària es reemborsa utilitzant una combinació de dietes grupals per dia i basades en 

l'activitat (DRG), amb aproximadament dos terços dels ingressos provinents de pacients 

hospitalitzats. pagaments diaris. El govern estableix les taxes màximes, però els plans de 

salut negocien descomptes. També hi ha límits d'ingressos establerts pel govern, que 

limiten la mesura que els ingressos totals de cada hospital poden créixer d'un any a un 

altre. En termes generals, els pagaments hospitalaris inclouen el cost dels metges que 

treballen per als hospitals. 

Als hospitals governamentals i sense ànim de lucre, els metges són predominantment 

empleats assalariats, amb arranjaments limitats per la tarifa per servei suplementària en 

alguns hospitals. El pagament per servei és la manera de pagament predominant en els 
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hospitals privats. 

Atenció de salut mental: a mitjans de 2015 es va transferir la responsabilitat de la provisió 

d'atenció de salut mental des del Ministeri de Salut als plans de salut, que brinden atenció 

a través d'una combinació de professionals assalariats, independents contractats 

professionals i serveis comprats a organitzacions (incloses les clíniques de salut mental 

del ministeri). El paquet de beneficis és ampli i inclou psicoteràpia, medicaments i atenció 

per a pacients internats i ambulatoris. La integració amb l'atenció primària actualment és 

limitada, però s'espera que millori causa de la transferència de responsabilitat als plans de 

salut. 

Geriatria: el govern és responsable de proporcionar serveis d'hospitalització a 4 grups de 

pacients a través del Ministeri de Salut: pacients geriàtrics que requereixen cures 

d'infermeria complets, malalts mentals, pacients joves amb discapacitats físiques que 

requereixen cures d'infermeria complets i pacients psicogeriàtrics. Aquests serveis es 

brinden amb el pacient o la família del pacient que ha de incórrer en alguns dels costos de 

l'hospitalització i el tractament. Aquests serveis d'hospitalització haurien d'haver estat 

proveïts temporalment pel Ministeri de Salut, per un període de 3 anys, fins que la 

responsabilitat es transfereixi a l'organització de manteniment de la salut (HMO). El canvi 

permetria l'atenció mèdica consecutiva del pacient, millorant tant els serveis prestats al 

pacient com l'efectivitat del tractament mèdic. Com a resultat, hi ha una divisió pel que fa a 

la responsabilitat dels proveïdors d'atenció mèdica: l'hospitalització d'un pacient geriàtric 

que necessita atenció constant està sota els auspicis del Ministeri de Salut, mentre que 

l'hospitalització d'un pacient geriàtric mèdicament complex és responsabilitat de el HMO. 

Aquesta divisió condueix a una interrupció en el tractament mèdic consecutiu, a una 

duplicació dels serveis oferts, a la manca de serveis, a la burocràcia i específicament al 

dany al pacient i la seva família. 

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% AC1) .pdf13% 20 (-05 - % 

2005-% C3% B1% C3% A5% C3% B4% C3% A9% 20 
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4. CURA A CASA 

✓ CARACTERÍSTIQUES DE LA CURA A L’ HORAR  A ISRAEL 

Un augment en la morbiditat i un augment en el consum de serveis augmenta la 

necessitat de desenvolupar serveis a la comunitat. proporcionar atenció domiciliària com a 

alternativa a l'hospitalització en general i hospitals a llarg termini. 

La Llei de l'Assegurança Nacional de Salut (1994) estableix que els fons de salut han de 

proporcionar als seus assegurats una cistella de serveis definits d'acord amb la cistella de 

salut, inclosos els que són a casa. 

 TASQUES DE CURA A LA LLAR A ISRAEL 

Pacients amb malalties cròniques caracteritzades per canvis freqüents en la seva condició 

mèdica (diabetis, malalties neurològiques, insuficiència cardíaca), pacients en condicions 

mèdiques complexes com respiradors, ancians fràgils que viuen sols, amb o sense una 

discapacitat cognitiva, 

Tots els pacients que pateixen malalties potencialment mortals es defineixen com a 

terminals (oncòlegs o no oncòlegs). la necessitat o les tasques del cuidador professional 

són: educació i suport per al pacient i la família, maneig dels símptomes, coordinació i 

manteniment de la continuïtat de l'atenció. 

✓ CONTINGUT DE LA CURA A LA LLAR A ISRAEL 

La cura a la llar a Israel es basa en el treball en equip multiprofessional. L'equip inclou 

metges, infermeres, treballadors socials, fisioterapeutes i paramèdics. Els tractaments 

inclouen: vigilància mèdica, tractament de ferides i avaluació nutricional, suport, etc. 

L'administrador de casos és el professional que té més capacitat per ajudar a satisfer les 

necessitats del pacient 

✓ CURA DOMICILIÀRIA  

Cura de hospici: seguint la legislació del pacient moribund el 2005, totes les HMO han de 

fer que el servei sigui accessible per als seus clients. Fins al dia d'avui, en la majoria dels 

casos, el Les HMO no estan preparades per proporcionar el servei i es veuen obligades a 

utilitzar els serveis d'outsourcing. 
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5. DISPONIBILITAT D’ ATENCIÓ MÈDICA 

✓ DISPONIBILITAT DE TEMPS 

Els serveis d'hospital estan disponibles les 24 hores del dia a Israel. La disponibilitat de 

serveis d'atenció mèdica per a la comunitat es realitza durant l'horari de treball públic, al 

matí ia la tarda, d'acord amb el Calendari Hebreu. 

Els serveis mèdics d'emergència a Israel són proporcionats per l'organització "Magen 

David Adom" (MDA), que compta amb aproximadament 1.200 tècnics d'emergències 

mèdiques, paramèdics i metges d'urgències, i 10.000 voluntaris. Les organitzacions 

operen 95 estacions i una flota de més de 700 ambulàncies. La majoria de la flota es 

compon d'ambulàncies de suport vital bàsic. També hi ha un nombre menor d'ambulàncies 

de Suport Vital Avançat i Unitats Mòbils de Cures Intensives. Per als serveis d'ambulància 

aèria, MDA es basa principalment en la Unitat 669 de la Força Aèria d'Israel. També hi ha 

quatre helicòpters de serveis públics MBB Bo 105 amb personal paramèdic de la MDA, 

propietat de Lahak Aviation, que funcionen com ambulàncies aèries en tot el país. Els 

serveis d'ambulància aèria que no són d'emergència i de repatriació normalment són 

proporcionats per transportistes privats. 

Magen David Adom es complementa en algunes àrees amb Hatzalah, una xarxa de 

serveis d'ambulàncies per a comunitats jueves arreu del món, i ZAKA, una sèrie d'equips 

comunitaris de resposta a emergències atesa per jueus ortodoxos, que a més de 

proporcionar serveis mèdics i evacuació , també ajuden en el identificació de víctimes de 

terrorisme i recol·lecció de sang vessada i parts del cos per a l'enterrament. La Societat 

de la Mitja Lluna Roja Palestina també ofereix serveis a veïnats àrabs a Jerusalem. Va 

obtenir accés a Jerusalem després de signar un Memoràndum d'Entesa de 2005 amb 

Magen David Adom. 

El sistema d'ambulància, majoritàriament, s'ajusta al model francoalemany d'atenció 

d'EMS, i la presència de metges en emergències d'alta gravetat no és infreqüent. A més, 

els serveis d'ambulància d'emergència es veuen reforçats per una varietat de 

transportistes privats encarregats únicament de les transferències entre instal·lacions. 

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

✓ ACCESIBILITAT GEOGRÀFICA LOCAL 

A Israel hi ha 4 fons de salut: Kupat holim Clalit, Kupat holim Maccabi, Kupat holim 

Meuhedet, Kupat holim Leumit 

Clalit Healthcare Services: l'organització d'atenció mèdica més gran d'Israel i una de les 
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més grans del món. Té gairebé 4.5 milions de membres, el 53% dels membres assegurats 

a Israel. Aquesta organització funciona com una asseguradora i proporciona serveis de 

salut en una àmplia gamma d'àrees. Opera 8 hospitals generals i 6 altres hospitals en una 

àrea de 8 districtes. Clalit posseeix al voltant de 1.300 clíniques comunitàries i 

professionals, una cadena de farmàcies, institucions i laboratoris. En el camp de 

l'hospitalització, proporciona serveis comprant els serveis d'hospitals governamentals i 

públics. A més dels serveis clínics, Clalit fa ús dels serveis de metges independents. 

Serveis d'atenció mèdica de Maccabi: la segona organització d'atenció mèdica més gran 

d'Israel, amb 2 milions de membres que representen el 25% del nombre total d'assegurats 

a Israel, distribuïts en 6 districtes. La majoria dels serveis es basen en l'adquisició de 

serveis de proveïdors de serveis externs (hospitals, metges independents, farmàcies, 

etc.). Aproximadament el 30% dels serveis són propietat de la HMO, i opera Asuta, la 

cadena d'hospitals privats més gran d'Israel, que inclou 6 hospitals a tot el país i 7 

institucions i clíniques. 

Meuhedet Healthcare Services: la tercera organització d'atenció mèdica més gran d'Israel. 

Meuhedet té més d'un milió de membres, que representen aproximadament el 14% del 

nombre total de membres assegurats a Israel. L'organització inclou 6 districtes regionals i 

al voltant de 130 sucursals. 

Leumit Healthcare Services: el més petit dels quatre HMO amb un total de 700,000 

membres, que representa el 9% del nombre total d'assegurats a Israel. Els serveis de 

Leumit es basen en la compra de serveis de salut i no opera ni brinda serveis. Aquest 

HMO ofereix 340 clíniques que operen directament en 5 districtes. anuncis /% C3% AE% 

C3% B2% C3% B8% C3% AB% C3% BA% 20% C3% A4% C3% A1% C3% B8% C3% 

A9archivo: /// C: / Users / pazita / Downlo -% C3% A0% C3% A5% C3% BA% 20% C3% 

A1% C3% A9% C3% B9% C3% B8% C3% A0% C3% AC 13% 20 (1) .pdf- 05-% 2005-% 

C3% B1% C3% A5% C3% B4% C3% A9% 20 

 

6. SISTEMA DE CURA D'INFERMERIA EN lsrael 

✓ LA POSICIÓ DE LA PROFESSIÓ D'INFERMERIA A ISRAEL 

Regulacions de salut pública Personal d'infermeria en clíniques i reglaments d'atenció mèdica 

pública Els professionals d'infermeria en hospitals detallen qui té llicència per practicar infermeria. 

El reconeixement de l'estat professional de la infermera ho determina el Ministeri de Salut amb base 

a certs criteris que s'actualitzen periòdicament i reflecteixen si una persona és apta per treballar al 

camp. Els graduats a Israel, que han complert amb els exigents requisits dels programes 
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d'infermeria, són elegibles per retre l'examen d'infermeria del govern. L'assoliment d'una 

qualificació aprovatòria és un requisit previ, tot i que no l'únic, per inscriure en el Registre 

d'Infermeres. Els graduats de programes d'infermeria de l'estranger tenen dret a inscriure en el 

Registre d'Infermeres una vegada que hagin rebut el reconeixement professional i hagin superat 

amb èxit l'Examen d'Infermeria del Govern. 

✓ SISTEMES DE PROPORCIONAR ATENCIÓ D'INFERMERIA A ISRAEL 

La força de treball d'infermeria és un component gran i essencial del sistema de salut. Per 

garantir el subministrament del pronòstic en recursos humans, serveis de salut i la seva 

qualitat, es requereix una planificació acurada i precisa del mercat de treball d'infermeria. 

El pronòstic de la mà d'obra d'infermeria a Israel es basa en el registre d'infermeres 

registrades amb llicència en les bases de dades del Ministeri de Salut. Segons els 

informes del Ministeri de Salut, la proporció d'infermeres menors de 60 anys per a l'any 

2020, en les condicions actuals, sense cap intervenció, serà de 5,15 per cada 1000 

habitants, en contraposició 

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

a la proporció de 2010 de 5.3. Aquesta estimació es basa en el nombre de noves 

llicències emeses cada any i en l'edat normativa de jubilació. La proporció d'infermeres 

menors de 65 anys és de 5.7 per 1000 càpita. 

 Les infermeres certificades representen el 80% de les infermeres emprades menors de 

64 anys, i el 44% tenen qualificacions de pràctica avançada (programes de pràctica 

avançada). L'abast de la capacitació avançada té un vincle directe amb la tendència de 

l'especialització en Infermeria en el món occidental en els últims anys. Recentment, a 

Israel, es va reconèixer el paper d'una infermera especialitzada. 
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7. CURA ESPIRITUAL I ESPIRITUAL A ISRAEL 

 

CARACTERÍSTIQUES I PUNTS DE PARTIDA DE LA CURA DE LA SALUT 

ESPIRITUAL  A  ISRAEL 

LEGISLACIÓ 

CONTINGUT ESPECÍFIC D'ATENCIÓ ESPIRITUAL I RELIGIOSA 

El tractament espiritual és una dimensió important en el tractament de pacients crònics en 

general i en pacients terminals. Fins ara, la cura espiritual no és integratiu component en 

el tractament de pacients, i no hi ha legislació que ho requereixi inclòs en el diari 

tractament. La Religió és un component important de la salut i la malaltia a Israel. Als 

hospitals hi ha un líder religiós jueu Rabí, i recentment ells han començat a construir 

petites mesquites. La gent tendeix a confondre la cura espiritual amb religiositat. Avui, el 

tema de l'espiritualitat comença a convocar en l'àmbit mèdic, però, s'han obert un seguit 

de programes de capacitació i els terapeutes es comencen a integrar en hospicis i 

hospitals geriàtrics. 

 

 

8. DRETS I OBLIGACIONS OF A PACIENT A 

ISRAEL 

DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES ASSEGURADES 

DRETS DEL PACIENT 

OBLIGACIONS DELS PACIENTS 

El 1996, la Knesset va aprovar la Llei de drets dels pacients, que té com a objectiu aclarir 

els drets del pacient La llei determina els drets dels pacients, mentre que emfatitzant el 

rebre atenció mèdica adequada. El propòsit de la llei és "determinar els drets d'una 

persona que cerca tractament mèdic o rep tractament mèdic i per protegir la seva dignitat i 

privacitat" .els principals problemes són: El dret a la salut tractament; Informat. 

Consentiment per a tractament mèdic, el registre metge i la informació mèdica. 
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9. RÈGIM DIARI EN HOSPITALS A ISRAEL 

RESUM DELS INGRESSOS ESPECÍFICS 

/ MANTENIMENT DEL PACIENT  

Després de l'admissió del pacient a Israel, el pacient es col·loca en la habitación..Le 

donen un llit i una tauleta de nit per les seves pertinences personals, usualment en 

habitacions dobles a triples. Les instal·lacions sanitàries són generalment part de la sala i 

en alguns casos, el bany i els lavabos estan situats al passadís. Les habitacions 

individuals són causa d'una condició mèdica com inflamacions virals. les infermeres 

decideixen si hi ha necessitat d'habitació individual. 

El pacient rep una polsera amb el nom i el nom del departament on el aquesta 

hospitalitzat Les polseres solen ser blanques, només els pacients amb alguns les 

al·lèrgies tenen les vermelles. Després de ser col·locat en un llit, el pacient generalment 

és visitat pel metge i familiaritzat amb el tractament i examinació La infermera ha de 

proporcionar al pacient la provisió d'informació i el consentiment al planificat sobre 

l'actuació. 

Als hospitals israelians, el règim diari comença a les set del matí. pacients 

ells mateixos o amb l'ajuda d'infermeres assistents han de realitzar la higiene. Després 

es proporcionen medicaments i esmorzar, seguits d'infermeres. Un doctor a Israel 

indica tractament, condueix i determina la teràpia i el diagnòstic. La infermera és 

responsable de la cura d'infermeria i del tractament d'infermeria amb la medicació. La 

infermera té competència per a proporcionar informació sobre l'estat de salut i el curs de 

la tractament del pacient. A l'hospital, el metge i les infermeres generalment visiten al 

pacient dues vegades al dia, al matí ia la tarda. Aquestes visites serveixen per a una 

avaluació de la condició del pacient, una avaluació del tractament existent i consulta de la 

solució futura. L'hospitalització a Israel és voluntària, de manera que el pacient té el dret a 

rebutjar, deixar el tractament i ser alliberat en qualsevol moment. En això si se li informa 

dels riscos de la seva decisió i ha de signar la negació a ser tractat. Es requereix pau 

nocturna a l'hospital a partir de les 10 p.m. Les visites es regeixen per les regles 

d'assistència d'aquest departament. Com a regla general, visites estan programades i 

recomanades a la tarda Les visites fora del temps especificat són possibles amb la 

aprovació de les infermeres. 
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10. METGES I TREBALLADORS NO METGES EN 

INSTITUCIONS DE SALUT A ISRAEL 

ESTRUCTURA DE L'EQUIP MÈDIC A ISRAEL 

 

ESTRUCTURA DE L'EQUIP D'INFERMERIA A ISRAEL 

 

SISTEMA D'EDUCACIÓ PER A TREBALLADORS DE SALUT NO METGES 

 

Els aproximadament 32,000 metges, 9,000 odontòlegs i 6,000 farmacèutics d'Israel 

exerceixen les seves professions com a membres del personal de l'hospital i clíniques del 

veïnat, així com també en la pràctica privada. Al voltant del 72 per cent de les 54,000 

infermeres del país estan registrades, mentre que la resta són infermeres pràctiques. La 

capacitació per a professions mèdiques s'ofereix en escoles de medicina, escoles 

d'odontologia, farmacologia i escoles d'infermeria que atorguen títols acadèmics. Els 

cursos per a fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals i nutricionistes, així com per a 

tècnics de raigs X i de laboratori, estan disponibles en diverses institucions. Magen David 

Adom, el servei mèdic d'emergència d'Israel, ofereix una xarxa d'estacions de primers 

auxilis, un programa nacional de donació de sang, bancs de sang, cursos de primers 

auxilis i un servei públic d'ambulància, que inclou unitats mòbils de cures intensius. Els 

l'organització funciona amb l'ajuda d'uns 10,000 voluntaris, molts d'ells estudiants de 

secundària, que serveixen a 109 estacions a tot el país. El Ministeri de Salut atorga 

llicències als professionals que treballen a les professions mèdiques i de salut legalment 

reconegudes. Les professions que requereixen llicències són: medicina general, 

odontologia, farmacèutics, farmacèutics assistents, optometria i ortòptica, hipnosi, 

genètica clínica, treballadors de laboratoris mèdics, logopèdia, dietistes, fisioteràpia, 

teràpia ocupacional, tècnics dentals, higienistes dentals, infermeria i psicologia. Tots els 

professionals següents, que estan interessats a practicar les següents professions 

mèdiques, estan legalment obligats a obtenir una llicència per a exercir o el 

reconeixement d'estatus del Ministeri de Salut: medicina, odontologia, professions 

paramèdiques i altres. Per a la majoria de les professions, els sol·licitants han d'aprovar 

els exàmens de llicència del govern. 

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

 

https://www.health.gov.il/English/Services/MedicalAndHealthProfessions/Pages/default.ap
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11. ÁREAS ESPECÍFIQUES D'ATENCIÓ MÈDICA I 

ATENCIÓ D'INFERMERIA, CURES PAL·LIATIVES 

- MORT D'HUMANS A ISRAEL 

- CUIDANT ALS MORIBUNDS 

- HOSPICIO / CURES PAL·LIATIVES 

- EUTANÀSIA 

El tema del pacient moribund és de gran importància. La Llei del pacient moribund, 2005, 

regula el tractament mèdic d'un pacient que es defineix com "malalt terminal", mentre 

equilibra el valor de la santedat de la vida amb el valor de la voluntat de l'individu i la 

importància de la seva qualitat de vida , basat en els valors de l'estat d'Israel com un estat 

jueu i democràtic. La llei determina que evitar el tractament d'una persona no està prohibit 

sinó permès, fins i tot si pot contribuir a escurçar la seva vida. La llei ha estat àmpliament 

recolzada per la majoria dels sectors i tots els aspectes de l'espectre social i polític a 

Israel. La llei del pacient moribund requereix que els proveïdors de serveis a l'hospital i la 

comunitat desenvolupin un servei com a part de la cistella de salut. 

Avui, els llits de cures pal·liatives falten. Finalment, la llei pot servir com una alternativa a 

l'eutanàsia que està prohibida a Israel. 

AUTÒPSIA 

La realització d'una autòpsia es realitza en les següents circumstàncies: 

Hi ha la necessitat d'utilitzar òrgans per salvar vides o per curar una persona (dins de les 

limitacions anteriors). 

La causa de la mort no està clara i hi ha una necessitat mèdica de determinar la causa de 

la mort. 

Hi ha una raó per creure que la causa de la mort va ser deguda a un esdeveniment no 

natural: negligència, negligència i joc brut. 

La persona va morir mentre estava a la presó o sota arrest, en un hospital psiquiàtric o en 

una institució per a persones amb discapacitats del desenvolupament. 

L'autòpsia pot ser ordenada per familiars, metges, oficials de policia o el fiscal general. Si 

hi ha motius per creure que la causa de la mort no és natural o que la persona va morir en 

una institució tancada d'accés restringit, un jutge de la cort de magistrats autoritzarà 

l'autòpsia després d'haver escoltat un membre de la família. 

L'autòpsia només pot realitzar-se per consentiment: el consentiment del mort, en vida, o si 
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es desconeix, el consentiment d'un membre de la família: cònjuges, fills, pares o germans 

(en aquest ordre). Les persones que abans de la mort van consentir o es van negar 

expressament a consentir una autòpsia prevaldran. 

Realitzant una autòpsia sense consentiment: 

En dues circumstàncies excepcionals, es pot realitzar una autòpsia sense el consentiment 

del mort o el consentiment d'un membre de la família del difunt: 

1. Amb el propòsit de la donació d'òrgans, per salvar vides, en temps de guerra o en el 

cas d'un incident amb múltiples víctimes. 

 

2. Si la mort es va deure a una epidèmia o una malaltia que pot posar en perill al públic, i 

hi ha la necessitat de descobrir amb urgència la causa de la mort. 

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

 

LA DONACIÓ D'ÒRGANS 

La llei de trasplantament d'òrgans inclou un capítol dedicat a donants d'òrgans vius. 

Actualment també són possibles les donacions de familiars de primer grau, així com 

familiars de segon grau, així com de persones que poden definir-se com apegades 

emocionalment al pacient. Les donacions del lòbul hepàtic són possibles només de 

parents familiars. els òrgans trasplantables a Israel avui en dia són: ronyons, pulmons, 

fetge (i lòbuls hepàtics), cors i pàncrees. Els teixits trasplantables avui dia són: còrnia, 

ossos, tendons, articulacions i vàlvules de pell i cor 

EMBARÀS, PART 

L'Estat d'Israel valora l'embaràs i el part i assigna fons per donar suport a aquests valors. 

Les despeses de tractament de fertilitat per a parelles que no poden concebre estan 

coberts per l'assegurança nacional de salut per al naixement de dos nens. El tractament 

inclou medicaments per a la fertilitat, exàmens, procediments de fertilitat mitjançant 

fertilització in vitro i fertilització de donants d'esperma. Aquests tractaments de fertilitat es 

brinden, en l'actualitat, a dones que no estan casades o que estan en una mateixa relació 

sexual. En 2016, es van realitzar 37,270 cicles de fertilització in vitro. El percentatge de 

nascuts vius d'aquests cicles de tractament és del 18%. 

Les revisions prenatals, exàmens de detecció i escàners estan parcialment subsidiats per 

l'assegurança nacional de salut i inclouen: l'examen genètic dels pares, proves de 

detecció bioquímica per determinar el risc de tenir un fill amb una anomalia cromosòmica, 

detecció avançada d'ultrasò i seguiment de l'embaràs a dalt. 

La taxa de naixements a Israel és de 3.16 fills per a una dona jueva i 3.21 fills per a una 
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dona musulmana. Entre la minoria drusa i els àrabs cristians, la taxa de naixements és de 

2-2.1. Les dones a Israel donen a llum en 26 sales de part en hospitals de tot el país, amb 

l'assistència d'una llevadora autoritzada que també és infermera. La presència d'un metge 

durant el part no és obligatòria i depèn de la necessitat en aquest moment. El treball de 

part no és part de l'Assegurança de Salut i les despeses financeres incorregudes 

durant el naixement i l'hospitalització que segueix estan coberts per l'assegurança 

Nacional de Seguretat Social i no per l'assegurança de Salut Pública. En 2016, hi va 

haver 185.970 naixements vius a Israel, que són aproximadament 15.500 naixements per 

mes. 29% dels naixements són primers naixements i 7.7% són sisens naixements i més. 

El percentatge de cesàries sobre el total de naixements és del 17.9% i els lliuraments 

assistides són del 7.7%. Després del naixement, cada dona té dret a una subvenció de 

maternitat de 1.750 per al primer fill, 790 per al segon fill i 520 per a fills addicionals. Per 

als bessons, la subvenció és de 8,600. A més, totes les dones tenen dret a un subsidi de 

maternitat per un període de 14 setmanes, que es calcula en funció dels seus ingressos 

abans de donar a llum. 

 

CURA DE LA SALUT DE L'INFANT 

El tractament mèdic dels nens és proveït per les clíniques familiars de la HMO, com a part de 

l'Assegurança de Salut de l'Estat. El seguiment del desenvolupament i la responsabilitat del 

programa de vacunació segons el Ministeri de Salut és proporcionat per les Clíniques de Salut 

Familiar del Ministeri de Salut - tipat Halav. 

 

 AVORTAMENT 

El cost de la terminació d'un embaràs a Israel està cobert per l'assegurança nacional de 

salut, i està condicionat a l'autorització d'un comitè especial establert per a aquest fi. Els 

membres del comitè són: un metge, un treballador social i un representant religiós. En 

2016, el comitè va ser abordat per 18,600 dones que sol·licitaven avortaments. 

D'aquestes dones, el 97% va rebre autorització per interrompre l'embaràs. 

 

 TRASPLANTAMENT 

A Israel hi ha un organisme neutral sota la supervisió del Ministeri de Salut, que és 

responsable dels trasplantaments d'òrgans, aquest centre es va establir el 1994. El Centre 

Nacional de Trasplantaments és l'únic organisme a Israel on es registren els 

trasplantaments i mitjançant el qual s'assignen els òrgans per a trasplantament a més, 

abans de qualsevol trasplantament a Israel, ja sigui d'un donant viu o un donant mort. Les 
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activitats del Centre Nacional de Trasplantaments es van establir a la Llei de 

trasplantament d'òrgans (2008). El Centre opera en quatre dimensions: la compra 

d'òrgans dels morts, el registre dels pacients i l'assignació, els programes de donacions 

dels donants en viu, incloent-hi la compensació als donants i les publicacions per 

augmentar la consciència pública i signant la targeta Adi. Actualment hi ha 923,264 

ciutadans registrats en ADI, que és el 14% de la població adulta. 

A Israel hi ha diversos centres de trasplantaments que inclouen les diverses regions del 

país Sud, Centre i Nord. 

La llei de trasplantament d'òrgans inclou un capítol dedicat a donants d'òrgans vius. 

Actualment també són possibles les donacions de familiars de primer grau, així com 

familiars de segon grau, així com de persones que poden definir-se com apegades 

emocionalment al pacient. Les donacions del lòbul hepàtic són possibles només de 

parents familiars. els òrgans trasplantables a Israel avui en dia són: ronyons, pulmons, 

fetge (i lòbuls hepàtics), cors i pàncrees. Els teixits trasplantables actuals són: còrnia, 

ossos, tendons, articulacions i vàlvules de la pell i del cor. 

I finalment, tot i la complexitat i la sensibilitat social, hem estat testimonis de que totes les 

religions (jueus, islàmics i cristianes) a Israel entrenen la donació d'òrgans com un acte 

d'ajuda i salvar vides. 


