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1. CHARAKTERISTIKA ZEMĚ 

 GEOGRAFIE 

Izrael se nachází na Blízkém východě. Má rozlohu 21000 km2. 98% rozlohy tvoří 

pevnina a 2 % vodní plochy – Galilejské jezero a Mrtvé moře. Zastavěné plochy je 

5,6%, zemědělské půdy 20%, lesů a luk 7,3% a 64% tvoří neobdělaná půda a poušť. 

Narozdíl od pobřeží, Jordánského údolí a jižní části – Aravské a Negevské poušťě – 

je zbytek země převážně hornatý.  
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 STÁTNÍ A ÚZEMNÍ ROZDĚLENÍ 

Hranice Izraele má délku 857 km. Je tvořena pobřežím – 194 km, hranicí se 

spřátelenými státy (Egypt, Jordánsko) – 520 km, střeženými hranicemi na severu 

(Sýrie a Libanon) – 170 km a zbývající částí (Západní břeh a Pásmo Gazy) – 400 km. 

Země je rozdělena na 6 oblastí – distriktů a 15 subdistriktů včetně Východního 

Jeruzaléma a Golanských výšin (s výjimkou Západní břehu, Judska a Samaří). 
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 ČASOVÁ A KLIMATICKÁ PÁSMA 

   Izraelské podnebí je rozmanité – suché podnebí na jihu ovlivňuje Sinajská poušt 

(Negev, Arava). Středozemní podnebí je v severní a západní časti. Léta jsou suchá 

a horká, zimy studené a deštivé. V letních měsících (červenec, srpen) dosahují 

teploty na jihu 40 stupňů, na severu 30 stupňů. V zimních měsících (leden, únor) 

teploty klesnou na 5 stupňů na severu a 15 stupňů na jihu. 

Nejdeštivější období je od října do května. Roční srážkový průměr je 670 mm na 

severu a 22 mm v Eilatu. Loni spadlo v mnoha oblastech 90 % ročního srážkového 

průměru. Časté jsou krátké, ale intenzivní prudké deště, kdy většina vody odteče zpět 

do moře. Na pobřeží a v hornatých oblastech se voda vsákne do vodonosných vrstev. 

 

 DEMOGRAFICKÁ DATA  

Izrael má 8 628 600 obyvatel: 74 % 

Židů, 20,8 % Arabů a 4,5 % dalších 

národností. Míra růstu populace je 2 % 

při porodnosti 3,11. Míra úmrtnosti je 

5,1 a průměrná délka života u mužů je 

80,7 let a u žen je 84,2 let. 

Od založení státu Izrael se do země 

přistěhovalo 3,2 milionu lidí, z nichž 42 

% přišlo po roce 1990. Jen v roce 2016 

se přistěhovalo 26 000 „Aliyah“. 

Do zahraničí emigrovalo celkem 

719 000 lidí. V roce 2016 emigrovalo 

do zahraničí 8 000 lidí. 
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2. HISTORIE ZEMĚ    

Izrael byl uznán za stát v roce 1948 Valným shromážděním Organizace spojených 

národů. Tomuto prohlášení předcházel postupný návrat Židů z Evropy do Izraele po 

dobu 30 let, stejně jako příprava prostředků na obranu hranice země proti útoku 

okolních arabských států v roce 1948. 

 

Od svého oficiálního založení Izrael bojoval v několika válkách a dobyl území, které 

významně rozšířilo hranice původně stanovené Organizací spojených národů. Zatím 

není rozhodnuto, jakou formu budou mít okupovaná území Izraelem – zda budou 

součástí státu nebo nezávislým územím. 
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3. POLITICKÉ ZŘÍZENÍ    

 POLITICKÁ SITUACE 

Izrael je parlamentní demokracie. Izraelský parlament Knesset je volen každé čtyři 

roky nebo když vláda již není schopna nebo ochotna plnit své povinnosti. Knesset je 

zákonodárná autorita, která dohlíží na fungování vlády a má několik kvazisoudních 

funkcí: volbu prezidenta a státního kontrolora. Knesset tvoří 120 členů a sídlí v 

Jeruzalémě. Vládu sestavuje ta politická strana, která obdrží mandát od prezidenta. 

Všechny hlavní ministerské úřady se nacházejí v Jeruzalémě. 

Politická scéna v Izraeli je tradičně rozdělena na dvě hlavní strany, které představují 

středně levou a umírněnou pravici, a dále náboženské ortodoxní strany, arabské 

strany a menší strany, které reprezentují krajní pravicovou a levou část. Během 

několika posledních let levicové strany ztratily svou moc. 

 

4. EKONOMIKA 

Izraelská ekonomika je smíšená tržní ekonomika, ve které vláda hraje významnou 

roli. Soukromý sektor je vysoce rozvinutý a zahrnuje vzkvétající odvětví špičkových 

technologií. Mezi další hlavní odvětví patří vojenská výroba, hutnictví, chemický 

průmysl, zpracování diamantů, zdravotnické vybavení a cestovní ruch. Izrael trpí 

nedostatkem přírodních zdrojů a je tedy závislý na dovozu produktů a surovin, jako 

je ropa, palivo, uhlí i potraviny. 
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 MĚNA 

Nový izraelský šekel (NIS) je oficiální měnou státu Izrael. Izraelská měnová značka 

₪ se uvádí před finanční částkou. Oficiální měnový kód šekel je podle ISO 4217 

označován zkratkou ILS "Israeli Sheqel", přestože se v mnoha případech používá 

anglický grafický symbol NIS New Israeli Sheqel. Od 26. května 2008 se izraelský 

šekel stal plně konvertibilním, jelikož se Izrael stal oficiálně členem devizového trhu 

(FX). Současný směnný kurz izraelského šekelu (březen 2018): 1 EUR = ILS 4,24 a 

1 dolar = ILS 3,44. 

 

 



10 
 

 MZDY, PLATOVÉ POMĚRY 

Průměrná mzda v Izraeli je odvozena od průměrné hrubé mzdy a představuje 

měřítko, podle kterého jsou vypočítávány jiné formy výplat. V roce 2018 činí průměrná 

měsíční mzda přibližně 9 800 NIS za měsíc. 

 SOCIÁLNÍ PODPORA, DŮCHODY 

Národní sociální pojištění je povinné. Každý obyvatel Izraele, s výjimkou osob 

vyňatých ze zákona, musí platit poplatky za sociální zabezpečení. Platba je rozdělena 

mezi zaměstnavatele a zaměstnance a vláda pokrývá část platby zaměstnavatele. 

Lidé, kteří jsou nezaměstnaní, jsou také povinni platit poplatky. V tomto ohledu je 

sociální zabezpečení daň per capita (daň z hlavy). Nezaměstnaná osoba tedy platí 

vyšší poplatek než osoba, která v měsíci pracovala pouze jeden den. 

Existují čtyři typy dávek sociálního zabezpečení: 

Dlouhodobé dávky – přiznávají se osobě, která z jakéhokoli důvodu ztrácí schopnost 

se o sebe samostatně postarat. Mezi tyto dlouhodobé dávky patří dávky v invaliditě, 

důchody a dávky vyživovaných osob. Národní pojišťovací institut nabízí programy 

rehabilitace a integrace osob se zdravotním postižením, vdov a geriatrických 

pacientů. 

Dávky nahrazující mzdu jsou přiznány těm, kteří dočasně nemohou pracovat. Jsou 

to dávky v nezaměstnanosti, po dobu mateřské dovolené, pracovních úrazů atd. 

Zajištění příjmu je dávka poskytovaná podle zákona o zaručených minimálních 

příjmech těm, kteří nemají nebo mají jen málo příjmů, aby byla zajištěna minimální 

životní úroveň rodiny. 

Přídavky na děti – univerzální příjem pro každou osobu, která má děti. 

 PRŮMĚRNÉ CENY   

Životní náklady v Izraeli jsou vyšší než průměr v zemích OECD. Podle indexu je Izrael 

umístěn na 138. místě, zatímco průměr v zemích OECD je 100. Index obsahuje 

mnoho výrobků, které jsou v Izraeli dražší než v západních zemích, s výjimkou ovoce 

a zeleniny, které jsou v naopak levnější. Životní náklady lze porovnat podle kupní síly 
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hodnoty 100 EUR v zemích OECD, přičemž Izrael je jednou z nejdražších zemí 

OECD. 

 TYPICKÉ PRODUKTY 

Vysoce rozvinutý průmysl v Izraeli je farmaceutický, který se primárně zaměřuje na 

výrobu generických léčivých přípravků i na některé etické léky. Teva je největším 

výrobcem generických léků na světě. Mezi etické léky vyráběné společností Teva 

patří Copaxone a Azilect. Elektronický průmysl je v ekonomice Izraele stěžejní, 

především v oblasti počítačových čipů, počítačových komponent, vojenské a 

farmaceutické elektroniky. 

Mnoho nadnárodních společností jako jsou Intel a Motorolla založilo v Izraeli 

výzkumná, vývojová a výrobní střediska. Jejich výrobky představují značnou část 

izraelského průmyslového exportního trhu. Rovněž nadnárodní společnosti jako IBM 

a Microsoft založily v Izraeli výzkumná a vývojová centra, která přinesla zásadní 

úspěchy. Izraelské špičkové společnosti jako Amdocs, Checkpoint a CyberArc jsou 

veřejně obchodované společnosti s vysokou hodnotou. Start-upy jako Waze a ICQ 

byly prodány nadnárodním společnostem za stovky milionů dolarů. 

Izraelské společnosti jsou aktivní v IT oblastech, zejména v oblasti internetu, v 

distribuci softwaru, on-line obchodu, on-line hrách a dalších. Mezi hlavní softwarové 

firmy působící na místním trhu patří Matrix, Ness technologies, Yael Software a Elad 

Systems. Obranný průmysl je jedním z nejdůležitějších na trhu. Kromě prodeje IDF v 

roce 2012 dosáhl výnos zbraní rekordních 7,5 miliard dolarů. 

V Izraeli je také několik průmyslových odvětví, zabývajících se přírodními zdroji. 

Nejvýznamnější je vývoz hořčíku a minerálů z Mrtvého moře. Hořčík je široce 

používán například v automobilovém průmyslu. Minerály z Mrtvého moře (např. 

minerální bahna) se používají v kosmetickém a lékařském průmyslu. 
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Diamantový průmysl, který se nachází v diamantové burze v Ramat Gan, je největším 

exportním průmyslem v zemi a tvoří 28 % celkového vývozu Izraele. 

 

 

 PRŮMYSL 

Dalším odvětvím je průmysl chemický, potravinářský, elektronický a energetický. 

Dnešní izraelský průmysl odráží zaměření, které Izrael v posledních desetiletích kladl 

na lidské technologické zdroje, jež jsou dnes páteří izraelského průmyslu. 

Odvětví těžkého průmyslu jako je zpracování kovů a stavba lodí byly tradičními 

průmyslovými odvětvími Izraele, ale v průběhu let se země přesouvala k 

inovativnějším průmyslovým odvětvím. 
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  Izraelský high-tech průmysl 

je jedním z příkladů přizpůsobivosti 

izraelského průmyslu a jeho 

spoléhání se na lidské zdroje Izraele: 

na absolventy vysokých škol a 

technologických institucí. Toto 

odvětví je jen jedním příkladem 

inovační schopnosti izraelského 

průmyslu čelit složité ekonomické 

realitě, postrádající přírodní 

bohatství, ale zato využívající bohaté 

lidské zdroje. 

  

Izrael se stal členem Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) - organizací rozvinutých průmyslových 

zemí, která se zavázala k rozvoji průmyslu a ochraně hodnot demokracie a kvality 

života. 

   

   5. NÁBOŽENSTVÍ, ETNIKA, MENŠINY 

Izraelská společnost je rozdělena na dvě hlavní skupiny, židovskou většinu 74 % a 

arabskou menšinu 20,8 %. Arabská menšina je převážně muslimská (85 % včetně 

Beduínů a malé menšiny Čerkesů), 7,5 % křesťanských Arabů a 7,5 % Drúzů. 

Židovskou většinu tvoří převážně přistěhovalci, kteří přišli do Izraele od počátku 20. 

let. Imigranti původně pocházeli z východní Evropy. Po založení státu přišlo několik 

imigračních vln z muslimských zemí – hlavně z Maroka, Jemenu a Iráku. Od 90. let 

do Izraele přišlo mnoho přistěhovalců z bývalého Sovětského svazu, v současné 

době jsou největší etnickou skupinou imigrantů. Malá skupina Židů dorazila z Etiopie.  
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Úroveň religiozity se liší mezi 

židovskou a arabskou populací. 

V arabské populaci je procento 

Arabů, kteří se definují jako 

sekulární -  21 %. V židovské 

populaci mohou být lidé 

rozděleni do skupin podle 

různého stupně religiozity. 

Přibližně 44 % Židů se považuje 

za sekulární, 24 % za tradiční, 

23% za religiózní a 9% se 

považuje za ultraortodoxní. 
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6. VÝZNAMNÉ DNY A SVÁTKY 

V Izraeli se slaví mnoho svátků, které se dělí na církevní svátky židovské, svátky 

zemědělské a svátky spojené se založením země včetně oslav speciálních etnických 

skupin. Židovské svátky se slaví podle židovského kalendáře, který je lunárním 

(lunisolárním) kalendářem. Začátek židovského nového roku je v Tishre, což je 

ekvivalent září. Sévátky jako je Nový rok, Yom Kippur, Pesach a Shavuot, jsou 

státními svátky, takže instituce, úřady a obchody jsou uzavřeny a rovněž nejezdí 

veřejná doprava. 

Den odpočinku v Izraeli je sobota – instituce a školy jsou uzavřeny a nejezdí 

veřejná doprava. Den odpočinku začíná v pátek večer a končí v sobotu večer – lidé 

se tradičně tento den setkávají s rodinnými příslušníky, v létě si užívají pláže a jezdí 

na krátké výlety. Každý svátek je oslavován typickými pokrmy a velká rodinná 

setkávání jsou důležitou součástí tradice. 

Roš Ha – šana – Židovský Nový rok 

Měsíc Elul, který předchází Roš Ha – šana, je považován za vhodný čas k 

pokání. Z tohoto důvodu se ke každodenním modlitbám přidávají dodatečné kněžské 

modlitby nazvané Selichot, s výjimkou Šabatu. Sefardští Židé přidávají tyto modlitby 

každý den v průběhu Elulu. Aškenázští Židé je pronášejí od poslední neděle (nebo 

sobotní noci) předcházející Roš Ha – šana (nejméně čtyři dny motliteb). 

Roš Ha - šana symboly: beraní roh, jablka, med, granátová jablka a víno 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Symbols_of_Rosh_Hashana.jpg
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Podle tradice je Roš Ha – šana (השנה ראש) (lit., "Hlava roku") dnem vzpomínek 

 Bůh se objevuje v .(Yom HaDin ,הדין יום) a dnem soudu (Yom HaZikaron ,הזכרון יום)

roli krále, soudí každého člověka podle skutků.  

 

Muž v židovském motlitebním plášti troubící na roh. 

 

Yom Kippur (כיפור יום) je nejposvátnější den židovského roku. Jeho ústředním 

tématem je usmíření a smíření. To je dosaženo modlitbou a půstem (včetně vody) 

drženým všemi zdravými dospělými. Je zakázáno koupání, používání parfémů, 

nošení kožených bot a také sex, aby se zajistilo, že je pozornost zcela zaměřena na 

smíření s Bohem. Yom Kippur je také nazýván šabat šabatů. Začíná 10. den Tishrei 

při západu slunce – západ slunce je počátkem dne v židovské tradici.  

Yom Kippur končí zvukem šofáru (beraního rohu) a znamená i konec půstu. 

Pro světské Židy, hlavně děti, je tradicí jezdit během tohoto svátku na kole na 

prázdných silnicích. 

Sukot — Svátek stánků, sklizně 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Shofar-Sabbath-Horn-Yemenite-Jew.jpg
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 Stánek 

 

Sukot trvá 7 dní a je znám také jako svátek stánků nebo svátek sklizně. Jedná 

se o jeden ze tří svátků poutí zmíněných v Bibli. Sukot připomíná dobu, kterou Židé 

strávili v poušti na cestě do zaslíbené země, a oslavuje způsob, jakým je Bůh ochránil 

v těžkých pouštních podmínkách. Slovo sukkot je množné číslo hebrejského slova 

sukkah, což znamená stánek, stan. Židům je přikázáno, aby během svátku pobývali 

v takovýchto přístřešcích. Někteří jen během jídla, jiní tam i spí. 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sukkots_with_wall_from_wood.JPG
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Chanuka — Svátek světel 

Příběh Chanuky je zaznamenám v První a Druhé knize Makabejské. Tyto 

knihy nejsou součástí Tanachu (Hebrejská Bible), jsou to apokryfní knihy. Zázrak 

posvěceného oleje, který hořel po 8 dní, je popsán v Talmudu (Shabbat 21b), 

napsaném asi 600 let po událostech popsaných v knihách Makabejských. 

 

Chanuka připomíná porážku syrských sil, které se snažily zabránit 

izraelskému lidu praktikovat judaismus. Juda Makabejský a jeho bratři zničili ohromné 

vojsko a znovu vysvětili jeruzalémský chrám. Pro tento osmidenní festival je typické 

zapalování světel – jedno pro první noc, dvě pro druhou atd. – a používání 

speciálního svícnu, který se jmenuje chanukija nebo menora. 

Dodržují se tyto zvyky: 

• Podávají se potraviny připravené na oleji, např. bramboráčky nebo koblihy, 

připomínající zázrak oleje 

• Hra Dreidl (v hebrejštině sevivon) se hraje se čtyřstrannou káčou. Připomíná 

židovské ilegální studie Tóry v období vedoucí ke vzpouře Makabejských 

• Dětem se dávají peníze, zejména mince, nazývané chanuka gelt. Dávání dárků je 

ale zvykem novějším, inspirovaným severoamerickými vánočními oslavami. 

Tu Bi – švat – Nový rok stromů 

Tu Bi – švat (בשבט ו"ט) („patnáctý Shevat"), je novým rokem pro stromy. Je 

také znám jako האילנות חג (Chag ha-ilanot, Festival stromů) nebo לאילנות השנה ראש 
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(Rosh ha-Shanah la-Ilanot, Nový rok pro stromy). Podle Mišny je to den, kdy se určuje 

desátek z ovoce. V tento den se sázejí stromy.  

Oříšky a sušené ovoce                               Sázení stromů 

Purim — Svátek losů 

Purim (פורים) připomíná události, které jsou zaznamenány v knize Ester. Mezi hlavní 

tradice patří: 

• Čtení biblické knihy Ester dvakrát – večer a ráno. Je zvykem dělat rámus při každé 

zmínce o jméně Haman. 

• Mishloakh Manota – dary jídla a pití přátelům a sousedům. 

• Matanota La’evyonima – dary chudým a potřebným.  

 

• Jídlo během Purimu (Se'udat Purim nebo Purim Se'udah) je tradičně doprovázeno 

konzumací alkoholu, i když židovští mudrci varovali, že je třeba dodržovat všechny 

náboženské zákony i v opilém stavu. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:DriedfruitS.jpg
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Hraje se veselé divadelní představení Purim spiel, oblékají se masky a kostýmy, 

konají se karnevaly. 

"OZEN HAMAN" - tradiční Purim pečivo                         hra "SVIVON" 

 

Pesach 

Tradiční uspořádání jídla na sederovém talíři  

Pesach, známý také liturgicky jako המצות חג ("Chag ha – macot" - Festival 

nekvašených chlebů), je jedním ze tří poutních festivalů (shalosh regalim) zmíněných 

v Bibli. Připomíná osvobození izraelských otroků z Egypta. Není konzumováno žádné 

kvašené jídlo. Izraelci totiž opustili Egypt tak rychle, že jejich chléb neměl dostatek 
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času vykynout. „Chamec“ (kvašené jídlo z pěti druhů obilnin) je odstraněno 

z domovů. Další tradicí je „seder“, což znamená „pořádek“. Je to pokrm na první 

večer svátku (mimo Izrael také na druhý večer). Obsahuje „maces“ – nekvašený 

chléb, „maror“ – hořké byliny a čtyřy poháry vína. 

Pesach trvá sedm dní v Izraeli a osm dnů mimo Izrael. Poslední den se 

připomíná rozestoupení Rudého moře. 

 

Lag Ba – Omer 

Lag Ba – Omer hranice 

Lag Ba – Omer (בעומר ג"ל) je 33. den počítání Omeru (ג"ל je v hebrejštině číslo 

33). V Talmudu se uvádí, že Rabi Akiva měl 24000 žáků, kteří zemřeli při povstání 

Bar Kochba, protože nechovali respekt jeden k druhému. Zapalují se velké ohně a 

střílí se z luku, což má připomenout, že je tento den spojen s historickými válečnými 

událostmi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lag_Ba%27Omer
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lag_BaOmer_bonfire.jpg
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Šavu´ot — Svátek týdnů — Yom HaBikurim 

Sýrové palačinky – tradiční jídlo na Šavu´ot 

Šavu´ot (שבועות), Svátek týdnů, je jedním ze tří poutních svátků (Shalosh 

regalim). Na rozdíl od ostatních biblických svátků, není datum pro Shavuot v Tóře 

přesně stanoveno. Připadá na 6. a 7. den židovského měsíce Sivan (konec května 

nebo začátek června). Označuje se jako „čas darování Tóry“. V Izraeli se slaví pouze 

jeden den, zatímco v diaspoře (mimo Izrael) dva dny. Konzumují se mléčná a medová 

jídla (palačinky, medové a tvarohové koláčky apod.), protože židovská tradice 

srovnává slova Tóry se sladkostí mléka a medu.  

 

 

Tisha B'Av—Ninth of Av 

Věřící sedící na podlaze synagogy před čtením 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shavuot
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cheese_blintzes_with_blackberries.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Eicha268.jpg
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Tisha B'Av (באב תשעה) je významný postní den. Podle tradice právě v tento 

den odmítli Izraelité vstoupit do Kanaánu a Hospodin určil den jako počátek všech 

pohrom. Přpomíná se zničení Prvního (Šalamounova) chrámu babylonským králem 

a Druhého chrámu Římany i jiné katastrofy v celé židovské historii (vypovězení Židů 

z Anglie v roce1290 a ze Španělska v roce 1492). 

Půst trvá více než 24 hodin od západu slunce do objevení hvězd. Stejně jako 

na Yom Kippur, je zakázáno jíst a pít, nenosí se kožená obuv a doplňky, nestuduje 

se Tóra, nezdraví se, ani se neodpovídá na pozdrav. Při modlitbách se sedí 

v hlubokém smutku na zemi nebo na nízké stoličce. Pronáší se žalozpěvy, světla 

v synagogách jsou ztlumena a motlitby jsou předčítané ve smutečním tónu. 

 

Izraelské národní svátky 

Biblické židovské svátky (Sabbath, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, 

Shavuot, Sukkot a Purim) jsou v Izraeli svátky národními. Během Chanuky jsou školní 

prázdniny, ale podniky a obchody zůstávají otevřené. Na Tisha B'Av jsou restaurace 

a zábavní prostory uzavřené. 

Po vzniku státu Izrael v roce 1948 Kneset, po konzultaci s hlavním rabínem 

Izraele, ustanovil tyto státní svátky: 

• Yom HaShoah: Den holocaustu 

• Yom Hazikaron: Den válečných veteránů 

• Yom Ha'atzmaut: Den nezávislosti Izraele 

• Yom HaAliyah: Den Aliyah 

• Den vyhnání Židů z arabských zemí a Íránu 
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Yom HaShoah — Den holokaustu 

Yom HaShoah – žluté svíce 

 

   Zastavená doprava během zvuku sirén 

Yom HaShoah ("Den holokaustu") je památným dnem obětí holocaustu. Celý 

název je Yom Hazikaron LaShoah v'LiGevurah ("Den památky holokaustu a 

hrdinství"). Datum „27 Nisan“ připomíná povstání Židů ve varšavském ghettu. 

Místa veřejné zábavy jsou tento den uzavřena. Kromě náboženských obřadů 

jako je recitace žalmů, modlitby, „kaddish“ a zpalování svíček, zazní v 10:00 sirény, 

poté následují 2 minuty ticha. 
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Yom Hazikaron — Den válečných veteránů 

Chvíle ticha při zvuku sirén v Tel Avivu 

Yom Hazikaron („Den válečných veteránů") je den vzpomínání na oběti ve 

válkách. Původně byl tento den součástí Dne nezávislosti (Yom Ha'atzmaut). Roku 

1951 se stal samostatným svátkem. Od roku 2000 připomíná nejen padlé v období 

válek, ale také oběti terorizmu. 

Místa veřejné zábavy jsou tento den uzavřena. Ve školách, firmách a dalších 

institucích se konají vzpomínkové ceremonie, navštěvují se hroby padlých vojáků. 

Hlavní je večerní zahajovací ceremoniál u Západní zdi a ranní mše na vojenských 

hřbitovech v celé zemi, které začínají za zvuku sirén. 

Yom Ha'atzmaut — Den nezávislosti 
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Yom Ha'atzmaut (העצמאות יום) je Den nezávislosti Izraele. Je dodržován Židy 

nejen v Izraeli, ale i mimo něj. Oslavy jsou ve světském (vojenské přehlídky a 

grilování) i náboženském duchu. 

Oslavy Dne nezávislosti  

Tradiční rodinné grilování v parku 

Svátky etnik 

Izraelská vláda oficiálně uznává tři svátky etnických židovských obcí v Izraeli.  
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 Mimouna, původně svátek marockých Židů, dnes i tureckých a perských Židů. 

Slaví se den po Velikonocích. Odhaduje se, že až 2 miliony Židů v Izraely slaví 

tento svátek. 

 Seharané je svátek kurdských Židů začínající den po Pesachu. Komunita na 

několik dní opouští své vesnice, táboří v přírodě a oslavuje tento svátek jídlem 

a pitím, procházkami i zpěvem a tancem. 

 Sigd je svátek etiopské komunity. Slaví se 49 dní po Yom Kippur a nese prvky 

Yom Kippur, Shavuot, a dalších svátků. 
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7. RODINA 

 TRADIČNÍ RODINA, STÁTNÍ PODPORA 

Rodina se skládá z manželského páru, muže a ženy a jejich dětí. Jsou ale také rodiny 

nesezdaných párů, i párů stejného pohlaví. Rodina hraje velmi důležitou roli v 

židovské tradici a rodinná setkávání jsou častá. 

Politika sociálního zabezpečení zahrnuje starobní důchody, přídavky na 

mateřské dovolené, kompenzace zaměstnance a sociální podporu rodiny. Vláda také 

pomáhá novým přistěhovalcům, lidem s nízkým příjmem a osobám se zdravotním 

postižením. Poplatky za zdravotní péči a náklady spojené s porodem a poporodním 

obdobím jsou hrazeny státem. Těhotná žena obdrží jednorázový příspěvek, a dále 

příspěvek v mateřství po dobu 15 týdnů. Otec dítěte může také být na mateřské 

dovolené. 

 

 SŇATEK, ROZVOD A REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ    

Manželské obřady a rozvodové řízení v Izraeli provádí osoba oprávněná státem. 

Uzavírání manželství mezi lidmi různého náboženského vyznání není legální. Židé 

mají své židovské zákony (Halacha) pokud jde o manželství a rozvod. Zákon 

umožňuje uzavřít manželství ve věku nad 18 let. Z důvodů zvláštních okolností je 

možné požádat rodinný soud o snížení věkové hranice na 16 let. Uzavření manželství 

v zahraničí je hlavní alternativou pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí být sezdáni 

autoritou náboženského tribunálu. Izrael uznává zahraniční sňatky stejného pohlaví 

nebo jiné sňatky, které nelze v Izraeli uskutečnit. 



31 
 

Tradice rozbití sklenice, která připomíná zničení chrámu 

 

 PÉČE O NEZLETILOU OSOBU, ADOPCE 

Zákon stanovuje, že nárok na adopci dítěte je, pokud rodič odmítá o dítě pečovat 

po dobu více než 6 měsíců.  V Izraeli je ročně 85–100 dětí vhodných k adopci. Většina 

dětí zůstává v pěstounské péči s nadějí, že se vrátí do domovů svých rodičů nebo 

příbuzných. Celkový počet dětí umístěných v pěstounské péči přesahuje 2 500. 

Proces pro umístění dětí do pěstounské péče či proces adopce je v kompetenci 

sociálních služeb. 

 

 

8. ŽIVOTNÍ STYL 

 Na jedné straně je Izrael moderní demokratická západní země s rozvinutými 

vyspělými technologiemi, na druhé straně je to země, která se nachází na Středním 

východě. Izrael má jedny z nejvyspělejších výzkumných center na světě. Tel-Aviv je 

globální metropole s moderními obyvateli. Izrael má nicméně například veřejnou 

dopravu spíše na úrovni rozvinutých zemí. Díky klimatu mají lidé tendenci být 

temperamentní. Obyvatelstvo je rozmanité, a proto existují rozdíly v životním stylu i 

mezi jednostlivými skupinami (věřící – ateisté, obyvatelé města – obyvatelé venkova). 
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 VZDĚLÁNÍ 

Zákon o povinném vzdělávání je jedním z prvních zákonů přijatých v Knessetu 

(Parlamentu) v roce 1949. Zákon stanovuje, že děti v Izraeli musí navštěvovat určitou 

formu vzdělávacího systému od 5 let a absolvovat 12 ročníků.  Rodiče mají povinnost 

zaregistrovat dítě ve škole a musí zajistit, aby dítě školu navštěvovalo. V Izraeli 

existují veřejné školy pro širokou veřejnost, které jsou řízené vládou. Dále veřejné 

náboženské školy, ortodoxní vzdělávací systém a různé druhy soukromých 

vzdělávacích institucí. 

15,9 je průměrný počet let školní docházky 

(ve věku 5 až 39 let) v Izraeli, což je nižší než 

průměr OECD (17,5 let). Školní vzdělávání 

dokončilo 85% dospělých ve věku 25-64 let, což 

je více než průměr OECD (76%). Vzdělávací 

systém je různorodý, s relativně dobrými 

výsledky na trhu absolventů. Existuje široká 

škála specializovaných kurzů pod záštitou ministerstva hospodářství. Abslolventi 

dostávají po složení zkoušek odborné diplomy. 

Existuje mnoho programů odborné přípravy, které jsou rovnocenné 

vysokoškolským (bakalářským a vyšším) titulům na univerzitách nebo jiných 

akademických institucích.  

 VZHLED 

Do Izraele se přestěhovali Židé z celého světa – ze Středního východu, Evropy, 

Etiopie, Jemenu i Indie. Rodiče pocházející z různých etnik mají potomky smíšeného 

původu. Izraelci tedy mohou vypadat jako Evropané se světlou kůží i jako Afričané s 

tmavou kůží. 

 VZDĚLÁNÍ A ETIKETA 

V Izraeli se mluví asi 33 jazyky. Hebrejština a arabština jsou úřední jazyky. 

Izraelský dialekt hebrejského jazyka, který začal v důsledku oživení hebrejského 

jazyka v Evropě na konci devatenáctého století, je většinou Izraelců mluvený. Tento 
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jazyk má svůj základ ve starověké hebrejštině a má některé charakteristiky 

evropských jazyků, včetně jidiš. Během dnů po založení státu Izrael se hebrejský 

jazyk stal pružnějším a začal čerpat slova a výrazy z angličtiny, ruštiny a arabštiny, 

které se také používají jako slang. 

Izraelci bývají velmi neformální. Mají rádi společenská setkávání, oční kontakt, 

vřelé vystupování, fyzickou blízkost a otevřenost. 

Židovská náboženská pravidla diktují, že se ženy i muži musí vhodně oblékat při 

církevních obřadech. Krátké kalhoty jsou nepřijatelné a muži musí nosit "kippu" na 

hlavách.  

                                                                              Západní zeď 

 JÍDLO 

Izraelská kuchyně nemá tak dlouhou tradici jako ostatní kuchyně. Většina jídel a 

receptů byla přijata z různých zemí světa díky imigračním vlnám. Dnes má Izrael 

jedinečné pokrmy i recepty. Mezi oblíbené a tradiční patří hummus, falafel, 

shawarmah (z turecké kuchyně) a jahnun (z kuchyně Yeminite). Izraelská kuchyně 

je spojením arabské, evropské a americké kuchyně. Spotřeba ovoce a zeleniny, které 

se v Izraeli pěstují, je vysoká. 
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Izraelský salát                                                                   Falafel 

Shakshuka                                                                       Hummus 

 

V Izraeli někteří lidé konzumují košer potraviny. V judaismu termín "kosher" 

odkazuje na soubor pravidel, které určují, jaké druhy potravin jsou povoleny a jaké 

druhy jsou zakázány na základě víry. Základní pravidla jsou: není povoleno vepřové 

maso ani mořská strava, maso a mléčné výrobky nemohou být konzumovány 

společně ani upravovány s použitím stejného nádobí. 

 MENTALITA 

Izraelci jsou často nazýváni "Sabarim". Sabra („pichlavá hruška“), je ovoce, které 

roste na kaktusech v poušti. Tyto rostliny se nacházejí po celé zemi. Ovoce je sladké 

a šťavnaté, s pichlavým vnějším povrchem. Aby si člověk mohl pochutnat na ovoci, 
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musí se vypořádat se slupkou s trny. Izraelci jsou vnímáni jako lidé, ke kterým je těžké 

se přiblížit, ale pak jsou vřelí. 

Rodina je velmi důležitá a pokrevní vztahy jsou silné. Izraelci jsou často navzájem 

propojeni rodinnými vazbami. Téměř všichni Izraelci slouží v armádě a tato služba 

hraje významnou roli při vytváření a formulování otevřené, přímé, mentality. 

Obecně platí, že Izraelci jsou v průměru spokojeni se svým životem více než ve 

většině zemí OECD. Spokojenost hodnotili (na stupnici od 1 do 10) 7,1. Číslo je vyšší 

než průměr OECD - 6,5. http://israel-trade.net/oecd/life 

 

 SPORT, VOLNÝ ČAS 

56 % obyvatel Izraele provozuje sportovní a fyzickou aktivitu ve svém volném čase. 

32% populace sleduje doporučení Světové zdravotnické organizace. Hlavním 

důvodem pro účast na fyzických aktivitách je udržení dobrého zdraví. Nejčastější 

aktivitou je chůze - 33,5 %, běh - 7,6 % a plavání - 7,6 %. Nejoblíbenější hra je fotbal 

a mnoho Izraelců podporuje národní fotbalový tým. 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/exercise_habits_among_israelis_over_21_survey 

Vzhledem k příjemným povětrnostním podmínkám po většinu roku mnoho Izraelců 

tráví svůj volný čas venku - turistikou, cestováním, na pláži, v parcích nebo zábavních 

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

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/exercise_habits_among_israelis_over_21_survey
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/exercise_habits_among_israelis_over_21_survey
http://israel-trade.net/oecd/life/
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II. ZDRAVOTNÍ PÉČE 

 

1. ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM V IZRAELI 

2. POJMY ZDRAVÍ, NEMOC, PREVENCE 

3. ORGANIZACE SYSTÉMU ZDRAVOTNÍ PÉČE 

4. DOMÁCÍ PÉČE 

5. DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE 

6. SYSTÉM OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE 

7. SPIRITUÁLNÍ PÉČE  

8. PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTŮ  

9. DENNÍ REŽIM V NEMOCNICÍCH  

10. PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ 

11. SPECIFICKÉ OBLASTI ZDRAVOTNÍ A 
OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE  

 

A. Umírání, paliativní péče  

B. Eutanázie  

C. Smrt, pitva  

D. Těhotenství, porod  

E. Péče o dítě  

F. Potrat 

G. Transfúze  

H. Transplantace, dárcovství orgánů 
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1. ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM V IZRAELI 

 TYP ZDRAVOTNICKÉHO SYSTÉMU 

 SUBJEKTY 

 FILOZOFIE A PRINCIPY 

Ministerstvo zdravotnictví odpovídá za zdravotní stav obyvatelstva a celkové 

fungování systému zdravotní péče (včetně regulace pojistitelů a poskytovatelů 

zdravotní péče). Je také vlastníkem a provozovatelem rozsáhlé sítě istitucí péče o 

matku a dítě. Spavuje asi polovinu všech center akutní péče a asi 80 %b lůžkových 

částí psychiatrické péče. 

V roce 1995 přijal Izrael národní zákon o zdravotním pojištění (NHI), které 

poskytuje všeobecné pokrytí. Kromě financování pojištění vláda poskytuje finanční 

prostředky na veřejnou zdravotní službu a působí v oblastech, jako je kontrola 

přenosných nemocí, screening, podpora zdravotního vzdělávání a péče o zdravé 

životní prostředí, jakož i přímé poskytování různých dalších služeb. Rovněž se 

aktivně podílí na finanční a kvalitní regulaci klíčových aktérů zdravotnických 

systémů, včetně zdravotních plánů, nemocnic a zdravotnických pracovníků. 

Primární péče: Téměř všichni izraelští lékaři primární péče poskytují péči pouze 

prostřednictvím jednoho ze čtyř konkurenčních neziskových zdravotních plánů, 

které se výrazně liší v tom, jak organizují péči (lékaři primární péče - praktičtí lékaři 

a také rodinní lékaři s certifikátem.) 

Ve společnosti Clalit, největší zdravotní společnosti, je většina primární péče 

poskytována na klinikách vlastněných a provozovaných společností a lékaři jsou 

zaměstnanci. Typická klinika má tři až šest praktických lékařů a několik zdravotních 

sester, farmaceutů a dalších odborníků. Clalit také uzavírá smlouvy s nezávislými 

lékaři; ačkoli tito lékaři pracují soukromě, mají přístup k různým administrativním a 

ošetřovatelským službám u okresních klinik Clalit. 



39 
 

Ostatní tři zdravotní společnosti také používají kombinaci klinik a nezávislé 

soukromé péče. V Maccabi (druhé největší) a Meuhedetu téměř všichna primární 

péče je poskytována nezávislými lékaři, v Leumitu převládá klinický model (i když 

ne ve stejném rozsahu jako v Clalit). 

Každý si může vybrat svého praktického lékaře. Může rovněž přejít k lékaři 

jinému. V praxi to ale vypadá tak, že téměř všichni pacienti zůstávají u stejného 

praktického lékaře po dlouhou dobu. 

Ve společnosti Clalit je každý pacient registrován u praktického lékaře, který 

je odpovědný za koordinaci péče, a který doporučuje sekundární péči. Ve 

společnosti Leumit jsou pacienti registrováni klinikou a v ostatních dvou žádná 

registrace není třeba. Clalit je jediný, který vyžaduje doporučení pro sekundární 

péči. 

Nezávislí lékaři jsou placeni základě daní, přičemž Clalit a Leumit využívají 

"pasivní kapitalizaci" (čtvrtletní platbu za pacienta bez ohledu na to, zda navštívil 

lékaře v příslušném čtvrtletí). Maccabi a Meuhedet používají „aktivní“ (kde je platba 

provedena pouze za pacienty, kteří navštívili svého praktického lékaře alespoň 

jednou během čtvrtletí). Nezávislí lékaři dostávají také určité platby za služby za 

určité výkony. 

Společnosti monitorují péči svých praktických lékařů a úzce s nimi 

spolupracují na zlepšení kvality. Financování související s kvalitou péče se však 

obecně nepoužívá. 

Platy lékařů kliniky Clalit jsou stanoveny kolektivní smlouvou s Izraelskou 

lékařskou asociací. Kapitační platby nezávislých lékařů jsou stanoveny po 

konzultaci s jejich sdruženími lékařů. 

Správní mechanismy pro přímé platby pacientů poskytovatelům: Jak je 

uvedeno výše, jedinou přímou platbou poskytovatelům NHI jsou splátky. Pacienti 

používají své členské karty společnosti namísto placení v hotovosti; poskytovatel 

obdrží pak plný poplatek. 



40 
 

Následná péče: péče je poskytována prostřednictvím úrazových oddělení 

("emergency centers") samostatných i v nemocnicích, a firem, které zajišťují domácí 

péči. Lékaři, kteří poskytují tuto péči, mají praxi z různých oborů, včetně primární 

péče, vnitřního lékařství, všeobecného chirurgie, ortopedie a stále častěji urgentní 

medicíny. Sestry zde hrají významnou roli.  

Lékaři z primární péče nejsou povinni poskytovat následnou péči. Dostávají 

zprávy od poskytovatelů následné péče. Informace jsou stále častěji předávány 

elektronicky. 

Všechny zdravotnické společnosti provozují národní linky pro telefonní 

poradenství a podporu pro své členy. 

 SYSTÉM FINANCOVÁNÍ 

Veřejně financované zdravotní pojištění: Izraelský systém NHI automaticky 

zahrnuje všechny občany a osoby s trvalým pobytem (kromě vojáků, kteří mají 

zajištěnou zdravotní péči přímo v armádě). Je financován prostřednictvím zdravotní 

daně související s příjmy v kombinaci s financováním od vládních institucí. 

Zaměstnavatelé jsou povinni zaregistrovat všechny zahraniční zaměstnance 

do soukromých programů pojištění, jejichž rozsah je podobný jako v NHI. Turisté a 

podnikatelé si mohou rovněž uzavřít zdravotní pojištění na základní úrovni. V Izraeli 

nicméně žijí lidé, kteří nemají uzavřené zdravotní pojištění, včetně neregistrovaných 

migrantů, kteří nepracují. Základní zdravotnické služby jsou přístupné všem 

osobám bez ohledu na jejich právní či pojištěný status. Jedná se o poskytnutí první 

pomoci, preventivní zdravotní péči o matku a dítě, léčbu tuberkulózy, HIV / AIDS a 

dalších sexuálně přenosných infekcí. 

V rámci NHI si mohou obyvatelé vybrat mezi čtyřmi konkurenčními 

neziskovými zdravotními organizacemi. Vláda rozděluje rozpočet NHI mezi nimi 

především prostřednictvím kapitálového vzorce, které zohledňuje pohlaví, věk a 

bydliště. Jsou pak zodpovědné za to, aby jejich členové měli přístup k pojištění a 

benefitům podle stanovení vlády. 

Soukromé zdravotní pojištění: Soukromé dobrovolné zdravotní pojištění (VHI) 

zahrnuje VHI (HP-VHI) - poskytováno všemi organizacemi, a komerční VHI (C-VHI) 
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– poskytováno pojišťovnami jednotlivcům nebo skupinám. V roce 2014 mělo 87% 

dospělé populace Izraele HP-VHI a 53% mělo C-VHI.  Dále existují HP-VHI a C-VHI 

premiums.  C-VHI bývá komplexnější a dražší než HP-VHI.  

V roce 2014 tyto dva typy VHI financovaly 14% výdajů ve zdravotnictví. 

Ministerstvo zdravotnictví reguluje programy HP-VHI, zatímco „Commissioner of 

Insurance“, který je součástí ministerstva financí, reguluje programy C-VHI. Cílem 

regulace C-VHI je solventnost s důrazem na ochranu klientů. V HP-VHI je věnována 

větší pozornost úvahám o rovnosti a možným dopadům na systém zdravotní péče. 

Izraelci si zřizují VHI, aby si zajistili pokrytí služeb, které nejsou obsaženy v 

balíčku NHI (např. zubní péče, dostupnost některých medikamentů, institucionální 

dlouhodobá péče a léčba v zahraničí), péče v soukromých nemocnicích nebo 

nadstandardní služby (např. výběr lékaře - chirurga a zkrácení čekací doby). Dále 

rozšíření fyzioterapeutických služeb nebo psychoterapie. Nezahrnuje však 

uživatelské poplatky. Zájem o VHI je rovněž z důvodu malé důvěry v systém NHI a 

jeho schopnost financovat a poskytovat všechny služby potřebné v případech 

vážných onemocnění. 

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

 

 

http://international.commonwealthfund.org/countries/israel/
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 ROZSAH POSKYTOVANÉ PÉČE 

Balíček s mandatorními dávkami zahrnuje nemocniční, primární a 

specializovanou péči, léky na předpis, některé preventivní služby, péči o duševní 

zdraví, dětskou dentální péči a další služby. Zubní péče pro dospělé, optometrie a 

domácí péče není zahrnuta. Národní pojišťovací institut poskytuje ovšem určité 

prostředky na domácí péči v závislosti na potřebách. Omezené paliativní a 

hospicové služby jsou také zahrnuty do NHI. 

Izrael má dobře rozvinutý systém, který upřednostňuje financování nových 

technologií v rámci celkového ročního rozpočtu stanoveného vládou. Návrhy jsou 

přijímány od farmaceutických, lékařských odborných a jiných společností. 

Ministerstvo zdravotnictví posuzuje náklady a přínosy navrhovaných dodatků a 

veřejná komise pak připravuje soubor doporučení. Ty jsou obvykle přijaty 

ministerstvem a následně kabinetem. 
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2. POJMY ZDRAVÍ, NEMOC A PREVENCE 

 

 HODNOTOVÁ ORIENTACE POPULACE V IZRAELI 

Izraelská populace rychle stárne. Podíl dětí ve věku 0-4 let poklesl z 14,2% v 

roce 1955 na 10,3% v roce 2014. Podíl osob ve věku 65 a více let se naopak zvýšil 

z 4,7% v roce 1955 na 10,7% v roce 2014. 

Nicméně izraelská populace je poměrně mladá. 28,2% obyvatel v roce 2014 bylo 

mladších než 15 let. Naproti tomu v zemích OECD tato věková skupina 

představovala 18,1% populace. 10,7% obyvatel bylo v roce 2014 starších než 65 

let, ve srovnání s 16,0% v zemích OECD. Arabské obyvatelstvo v Izraeli je mladší 

než židovské obyvatelstvo: 35,1% arabského obyvatelstva bylo v roce 2014 mladší 

než 15 let ve srovnání s 26,4% židovské populace. A naopak 4,3% bylo ve věku 65 

let a více ve srovnání s 12,4% židovské populace. 

Na konci roku 2015 bylo v Izraeli odhadováno 183 000 dělníků - migrantů, z nichž 

přibližně 104 000 vstoupilo do země s pracovními vízy a asi 79 000 osob s 

turistickým statusem. Kromě toho bylo v Izraeli přibližně 43 000 uprchlíků, 

především z Eritreje a Súdánu, kteří nelegálně překročili jižní hranici Izraele. 

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

 

 VNÍMÁNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI 

Nejčastějšími příčinami úmrtí v Izraeli v roce 2013 byly rakovina (25,8% 

všech úmrtí), srdeční onemocnění (15,9%), mrtvice (5,6%), cukrovka (5,6%) a 

infekční onemocnění (5,2%).  

 

 SYSTÉM PREVENCE 

Zdravotní problémy v Izraeli jsou podobné těm v západním světě. Vzhledem 

k tomu, že onemocnění srdce a rakovina tvoří asi dvě třetiny příčin úmrtí, studium a 

výzkum těchto onemocnění se stalo prioritou. Velký důraz se klade na oblast péče o 

stárnoucí obyvatelstvo, problémy vyplývající ze změn životního prostředí a také ze 

současného životního stylu, dopravních nehod a pracovních úrazů. 

https://www.health.gov.il/publicationsfiles/highlights_of_health_in_israel2016.pdf
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Zdravotní vzdělávací programy informují širokou veřejnost o nutnosti změnit 

špatné návyky (kouření, přejídání, nedostatek fyzické aktivity). Kampaně jsou také 

často prováděny s cílem zvýšit povědomí pracovníků a řidičů o možných 

nebezpečích. 

 

3. ORGANIZACE SYSTÉMU ZDRAVOTNÍ PÉČE 

 TYPY ZDRAVOTNÍ PÉČE 

Ambulantní specializovaná péče: Ambulantní specializovaná péče je 

poskytována převážně v komunitních zařízeních 4 Kupot Holim, zdravotnických 

zařízeních a na klinikách (Clalit, Maccabi, Meuhedet, Leumit). Specializovaná péče 

bývá integrovaná (multispeciální kliniky) anebo kliniky zaměřené na jednotlivé 

specializace. Lékaři jsou placeni na základě aktivní kapitace a déle obdrží poplatek 

za služby. Sazby jsou stanoveny v systému zdravotního pojištění. Pacienti platí 

čtvrtletně splátky a mohou si vybrat ze seznamu specialistů. 

Nemocnice: V Izraeli je 33 nemocnic. 50 %  - státní, 30 % - Clalit, 15% -  jiné 

neziskové organizace, 5% - ostatní.  

SYSTÉM ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB A JEJICH 

CHARAKTERISTIKA 

Na konci roku 2014 bylo v Izraeli 85 nemocnic: 44 všeobecných nemocnic, 

12 nemocnic pro mentální péči, 29 specializovaných nemocnic (geriatrická a 

rehabilitační střediska) a 278 rezidenčních zařízení dlouhodobé péče. Pouze 11 

všeobecných nemocnic je ve vlastnictví státu a provozuje je ministerstvo 

zdravotnictví, 9 je ve vlastnictví společnosti Clalit a zbytek je soukromý, například 

Herzliya Medical Center. Většina soukromých nemocnic v Izraeli patří neziskovým 

či charitativním organizacím. 

Veřejné kliniky a lékárny spolu s dalšími zdravotnickými zařízeními provozují 

čtyři Kupot Holim, z nichž každý má vlastní řetězec. Clalit má největší síť 

zdravotnických zařízení s asi 1400 klinikami a 420 lékárnami. Společnost Leumit 

provozuje 320 klinik a 150 lékáren. Společnost Maccabi provozuje 150 klinik, 43 
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lékáren a 20 diagnostických a terapeutických center. Meuhedet provozuje 250 klinik 

a 40 lékáren. Kromě toho existují stovky soukromých klinik a lékáren, z nichž 

některé uzavírají smlouvu se společností Kupot Holim o poskytování služeb svým 

členům. 

Spokojenost veřejnosti s nemocniční péčí je podstatně nižší než u jiných aspektů 

systému zdravotní péče. Na 1000 obyvatel je 3,1 lůžek; ve srovnání s průměrem 

OECD - 4,8. Obsazenost činí 96%. Průměrná délka pobytu je 4,3 dne; ve srovnání 

s průměrem OECD - 6,5. Dlouhé čekací doby vedly k variantě sekundárního 

zdravotního pojištění pro více než 75% obyvatel.  

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

 

 

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


46 
 

Dlouhodobá péče a sociální podpora: Financování institucionální dlouhodobé 

péče je záležitostí pacientů a jejich rodin v rozsahu, v němž si to mohou dovolit. 

Ministerstvo zdravotnictví nabízí širokou škálu příspěvků. Ty jsou zpravidla 

vypláceny přímo poskytovatelům, ačkoli nedávno došlo ke změně zákona, kdy 

částku obdrží rodina a následně zaplatí poskytovateli. 

Zdravotní pojišťovny jsou zodpovědné za zdravotní péči. V posledních letech 

je kladen důraz na zlepšení kontaktu s klienty, zejména stárnoucími, 

prostřednictvím domácí péče a telemedicíny. 

Národní pojišťovací institut financuje služby osobní péče a úklidové služby 

pro seniory. K dispozici jsou služby tísňového volání, domácí návštěvy lékaře i 

organizování různých komunitních společenských aktivit. V každé komunitě působí 

sociální pracovník, který koordinuje sociální podporu a potřeby klientů.  

Nárok na domácí zdravotní péči a získání zdravotních pomůcek je 

posuzována dle míry postižení. Existují i prostředky státní podpory na 

ošetřovatelskou a domácí pomoc. Soukromí poskytovatelé financují asi dvě třetiny 

ošetřovatelské domácí péče a zdravotních pomůcek. 

Přestože vláda tvrdí, že hospicová péče je zahrnutá do NHI, není tomu tak. 

Využívají se zejména domácí hospice, ale je jich potřeba daleko více. Přibližně 

polovina dospělé populace má soukromé pojištění dlouhodobé péče. Pro 

neformální nebo rodinné pečovatele neexistuje přímá finanční podpora. 

Nemocniční ambulantní péče je hrazena na základě poplatků za službu. 

Lůžková péče je hrazena kombinací, přičemž přibližně dvě třetiny příjmů pocházejí 

z „per-diem“ platby. Maximální sazby stanoví vláda, ale zdravotní pojišťovny mohou 

sjednat slevy. Vláda reguluje výši poplatků. 

Ve státních a neziskových nemocnicích jsou lékaři placeni institucí. Přímé 

poplatky za služby jsou typické pro soukromé nemocnice. 

Péče o duševní zdraví: Odpovědnost za poskytování péče o duševní zdraví byla v 

polovině roku 2015 převedena z ministerstva zdravotnictví na zdravotní pojišťovny, 

které poskytují péči prostřednictvím kvalifikovaných odborníků, smluvních 
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nezávislých odborníků a služeb zakoupených od různých organizací. Péče zahrnuje 

psychoterapii, léky a ambulantní péči. Integrace s primární péčí je v současné době 

omezená, ale očekává se, že se zlepší kvůli převodu odpovědnosti na zdravotní 

pojišťovny. 

Geriatrie - vláda je odpovědná za poskytování služeb těmto skupinám pacientů: 

geriatrickým pacientům, kteří vyžadují plnou ošetřovatelskou péči, duševně 

nemocným, mladým, tělesně postiženým pacientům, kteří vyžadují plnou 

ošetřovatelskou péči a psychogeriatrickým pacientům. Tyto služby jsou dočasně 

poskytovány Ministerstvem zdravotnictví po dobu 3 let. Pak se odpovědnost 

přesouvá na organizaci pro péči o zdraví (HMO). Tento posun by umožnil 

následnou lékařskou péči pacienta, čímž by se měly zlepšit jak služby, tak účinnost 

léčebné péče. V důsledku toho existuje rozdělení odpovědnosti poskytovatelů 

zdravotní péče: hospitalizace geriatrického pacienta, který potřebuje neustálou péči, 

je pod záštitou Ministerstva zdravotnictví, zatímco hospitalizace nemocného 

geriatrického pacienta je odpovědností HMO. Někdy to ovšem vede k dublování 

služeb a přílišné byrokracii. 

file:///C:/Users/pazita/Downloads/%C3%AE%C3%B2%C3%B8%C3%AB%C3%BA%20%C3%A4%C3%A1%C3%B8%C3%A9

-%C3%A0%C3%A5%C3%BA%20%C3%A1%C3%A9%C3%B9%C3%B8%C3%A0%C3%AC

13%20(1).pdf-05-%2005-%C3%B1%C3%A5%C3%B4%C3%A9%20 

 

 

 

 

4. DOMÁCÍ PÉČE 

 

 CHARAKTERISTIKA DOMÁCÍ PÉČE V IZRAELI 

     V zákoně o státním zdravotním pojištění (1994) se uvádí, že zdravotní fondy 

musí svým pojištěncům poskytovat služby včetně domácí péče, která tvoří 

alternativu k hospitalizaci a k institucím péče o dlouhodobě nemocné. 

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

Domácí péče zahrnuje pacienty s chronickými onemocněními 

charakterizovanými častými změnami v jejich zdravotním stavu (diabetes, 

neurologické onemocnění, srdeční selhání), pacienty s komplexními onemocněními, 

jako jsou respirační potíže, a samostatně žijící straší osoby s kognitivním 

postižením nebo bez něj. 

Všem pacientům s život ohrožujícími chorobami, které jsou definovány jako 

terminální (onkologické i neonkologické) jsou poskytovány tyto služby: edukace i 

podpora pacientů i rodiny, řízení symptomů, koordinace a udržování kontinuity 

péče.  

 OBSAH DOMÁCÍ PÉČE 

Domácí péče v Izraeli je založena na multiprofesní týmové práci. Tým 

zahrnuje lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky, fyzioterapeuty a záchranáře. 

Léčba zahrnuje: lékařský dohled, ošetření ran, nutriční poradenství, podporu apod. 

 HOSPICOVÁ DOMÁCÍ PÉČE 

Hospicová péče: Podle právních předpisů z roku 2005 musí HMO poskytnout péči 

svým klientům. Zatím se dá říci, že služby nejsou dostačující a využívá se různých 

externích služeb. 

 

5.  DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE 

 

 ČASOVÁ DOSTUPNOST 

Nemocniční služby jsou k dispozici 24 hodin denně. Dostupnost služeb 

zdravotní péče pro veřejnosti je v době pracovních hodin v souladu s hebrejským 

kalendářem. 

Zdravotnické služby v Izraeli jsou poskytovány organizací "Magen David 

Adom" (MDA), která zaměstnává přibližně 1 200 záchranářů a 10 000 dobrovolníků. 
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Má 95 středisek a více než 700 sanitních vozidel. Většina vozového parku se skládá 

ze základních sanitních vozů. Má také menší počet specializovanějších sanitních 

vozů a mobilní jednotky intenzivní péče. Je využíváno rovněž letectvo. Lahak Aviation 

vlastní čtyři helikoptéry a zajišťuje záchranářské práce po celé zemi. 

Vedle Magen David Adom existuje služba Hatzalah, síť záchranářských 

služeb pro židovskou komunitu, a ZAKA, organizace ortodoxních Židů. Kromě 

poskytování lékařských služeb a evakuace také pomáhají při identifikaci obětí 

terorismu. Palestinský Červený kříž pomáhá v arabských čtvrtích Jeruzaléma. 

(Přístup do Jeruzaléma získal po podepsání Memoranda o porozumění z roku 2005 

s Magen David Adom). 

Systém ambulance se z větší části shoduje s francouzsko-německým modelem 

EMS péče.   

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

 

 

 MÍSTNÍ A GEOGRAFICKÁ DOSTUPNOST 

V Izraeli jsou 4 zdravotnické organizace: Kupat Holim Clalit, Kupat Holim Maccabi, 

Kupat Holim Meuhedet a Kupat Holim Leumit. 

Clalit Healthcare Services – největší zdravotnická organizace v Izraeli a jedna z 

největších na světě. Má téměř 4,5 milion členů a 53 % pojištěnců v Izraeli. Tato 

organizace funguje jako pojistitel a poskytuje zdravotní služby v celé řadě oblastí. 

Provozuje 8 všeobecných nemocnic a 6 dalších nemocnic v okruhu 8 okresů. 

Společnost Clalit vlastní přibližně 1 300 komunitních a profesionálních klinik, řadu 

lékáren, institucí a laboratoří. Využívá i služby nezávislých lékařů. 

Maccabi Healthcare Services – druhá největší zdravotnická organizace v Izraeli, s 

2 miliony členů, kteří představují 25 % celkového počtu pojištěnců v Izraeli. Působí 

v okruhu 6 okresů. Většina služeb je získána od externích poskytovatelů (nemocnice, 

nezávislí lékaři, lékárny atd.). Přibližně 30 % služeb vlastní společnost HMO a 

provozuje společnost Asuta, největší soukromý řetězec nemocnic v Izraeli, který 

vlastní 6 nemocnic a 7 institucí a klinik. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_Israel
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Meuhedet Healthcare Services - třetí největší zdravotnická organizace v Izraeli. 

Meuhedet má více než jeden milion členů, což představuje přibližně 14 % celkového 

počtu pojištěnců v Izraeli. Organizace spravuje 6 okresů a má asi 130 poboček. 

Leumit Healthcare Services – nejmenší ze čtyř HMO s celkovým počtem 700 000 

členů, což představuje 9% celkového počtu pojištěnců v Izraeli. Tato společnost 

spolupracuje se 340 klinikami, které působí v 5 okresech. 

file:///C:/Users/pazita/Downloads/%C3%AE%C3%B2%C3%B8%C3%AB%C3%BA%20%C3%A4%C3%A1%C3%B8%C3%A9

%C3%A0%C3%A5%C3%BA%20%C3%A1%C3%A9%C3%B9%C3%B8%C3%A0%C3%AC-

%C3%B1%C3%A5%C3%B4%C3%A9%20-%2005-05-13%20(1).pdf 

 

6. SYSTÉM OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE 

 POSTAVENÍ OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ 

Právní předpisy „Ošetřovatelský personál na klinikách a ve veřejné zdravotní péči“ 

a „Ošetřovatelé v nemocnicích“ rozvádí, kdo je držitelem povolení k výkonu 

ošetřovatelské péče. Uznání odborného postavení zdravotní sestry určuje 

Ministerstvo zdravotnictví na základě určitých kritérií, které jsou čas od času 

aktualizovány, a vyjadřují, zda je osoba schopna pracovat v oboru. Absolventi, kteří 

splnili náročné požadavky na ošetřovatelské programy, jsou způsobilí k účasti ve 

státní ošetřovatelské zkoušce. Dosažení úspěšného výsledku je předpokladem, aby 

mohli být zaneseni do registru zdravotních sester. Absolventi ošetřovatelských 

programů ze zahraničí mají právo zaregistrovat se poté, co získali odbornou 

specializaci a úspěšně absolvovali státní ošetřovatelskou zkoušku. 

 SYSTÉM POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE 

Ošetřovatelský personál je velkou a podstatnou složkou zdravotnického systému. 

Aby byly zajištěny kvalitní zdravotnické služby, je zapotřebí pečlivé a přesné 

plánování na trhu ošetřovatelské práce. Zdravotní sestry s licencí jsou registrovány v 

databázích Ministerstva zdravotnictví. Podle zpráv tohoto ministerstva se podíl 

zdravotních sester do věku 60 let do roku 2020 bude pohybovat v poměru 5,15 na 

1000 obyvatele, oproti 5,3 v roce 2010. Tento odhad je založen na počtu nových 

file:///C:/Users/pazita/Downloads/Ã®Ã²Ã¸Ã«Ãº%20Ã¤Ã¡Ã¸Ã©Ã Ã¥Ãº%20Ã¡Ã©Ã¹Ã¸Ã Ã¬-Ã±Ã¥Ã´Ã©%20-%2005-05-13%20(1).pdf
file:///C:/Users/pazita/Downloads/Ã®Ã²Ã¸Ã«Ãº%20Ã¤Ã¡Ã¸Ã©Ã Ã¥Ãº%20Ã¡Ã©Ã¹Ã¸Ã Ã¬-Ã±Ã¥Ã´Ã©%20-%2005-05-13%20(1).pdf
file:///C:/Users/pazita/Downloads/Ã®Ã²Ã¸Ã«Ãº%20Ã¤Ã¡Ã¸Ã©Ã Ã¥Ãº%20Ã¡Ã©Ã¹Ã¸Ã Ã¬-Ã±Ã¥Ã´Ã©%20-%2005-05-13%20(1).pdf
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licencí vydaných každý rok a na normativním věku odchodu do důchodu. Poměr 

sester do 65 let je 5,7 na 1000 obyvatel. 

Certifikované sestry představují 80 % zaměstnaných zdravotních sester do věku 

64 let a 44 % mají dlouhou praxi. Její rozsah souvisí s trendem specializace v 

ošetřovatelství. Nedávno byl v Izraeli uznán status specializované sestry. 

7. SPIRITUÁLNÍ PÉČE V IZRAELI 

 CHARACTERISTIKA SPIRITUÁLNÍ PÉČE 

 LEGISLATIVA 

 SPECIFICKÝ OBSAH SPIRITUÁLNÍ A DUCHOVNÍ PÉČE 

Spirituální péče je důležitou oblastí všeobecně a zejména pokud jde o terminálně 

nemocné pacienty. Zatím není v Izraeli žádná legislativa, která by ji zahrnula do 

každodenní péče. Nicméně náboženství je nedílnou součástí života. V nemocnicích 

působí Rabbi – židovský duchovní. V posledních letech se začaly stavět malé mešity. 

Je třeba ale nezaměňovat religiozitu a spirituální péči.  

 

8. PRÁVA A POVINNOSTI PACENTŮ 

 PRÁVA A POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ 

 PRÁVA PACIENTŮ 

 POVINNOSTI PACIENTŮ 

Zákon o právech pacientů byl vydán v roce 1996. Základem je právo obdržet 

adekvátní zdravotní péči při zachování důstojnosti pacienta. Hlavní teze jsou: právo 

na poskytnutí zdravotní péče, informovaný souhlas, zdravotní dokumentace a 

informovanost pacientů.  
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9. DENNÍ REŽIM V NEMOCNICÍCH 

 VŠEOBECNÝ POPIS PŘIJETÍ, POBYTU A PROPUŠTĚNÍ 

PACIENTA  

Po příjmu do nemocnice je pacientovi přiděleno lůžko, obvykle ve dvou či 

třílůžkových pokojích. Koupelna bývá někdy součástí, někdy je ovšem společná na 

chodbě. Pacient dostane náramek se jménem a názvem oddělení. Je obvykle bílý, 

jen pro alergické pacienty je červený.  

Ranní hygiena začíná v 7 hodin. Roznáší se léky a snídaně. Noční klid je pak od 

10 hodin. Návštěvy probíhají obvykle odpoledne. Sestra může sdělovat pacientovi 

informace o průběhu léčby. Lékař obvykle navštěvuje pacienta dvakrát denně. 

Hospitalizace je v Izraeli dobrovolná. Pacient ji tedy může odmítnout nebo 

ukončit. Je informován o možných rizicích a musí podepsat „revers“. 

 

10. PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ 

 STRUKTURA ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU 

 STRUKTURA OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU 

 SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ 

 

V Izraeli je přibližně 32000 lékařů, 9000 zubních lékařů a 6000 farmaceutů. 72 % 

sester z celkového počtu 54000 jsou registrované sestry, ostatní jsou praktické.  

Vzdělání zdravotníků probíhá na zdravotnických školách, školách pro zubní 

lékaře a farmakology. Existuje spousta kurzů pro fyzioterapeuty, nutriční terapeuty, 

pracovníky u rentgenu a laboratorní techniky. 
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Magen David Adom, izraelská záchranářská organizace, má síť středisek první 

pomoci a krevních transfuzních center. Může poskytnout mobilní jednotky intenzivní 

péče. V 109 centrech působí kromě stálých pracovníků i 10000 dobrovolníků.  

Ministerstvo zdravotnictví poskytuje licence (po složení příslušných zkoušek) na 

tyto obory: všeobecná medicína, zubní péče, farmacie, optometrie, hypnóza, klinická 

genetika, laboratorní technika, logopedie, fyzioterapie, nutriční poradenství, pracovní 

lékařství, dentální hygiena, ošetřovatelství, psychologie.  

 

11. SPECIFICKÉ OBLASTI ZDRAVOTNÍ A 

OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE  

 UMÍRÁNÍ, PALIATIVNÍ PÉČE 

– Smrt 

– Péče o zemřelého 

– Hospic / Paliativní péče 

– Eutanázie 

Zákon z roku 2005 definuje péči o umírající, terminálně nemocné. Je kladen 

důraz na posvátnost života a zároveň na přání pacienta. Pokud tedy pacient léčbu 

odmítá, je to respektováno, i když může dojít ke zkrácení života. Eutanázie je 

ovšem v Izraeli zakázána. Hospiců je v dnešní době nedostatek.  

 

 PITVA 

Pitva se provádí za následujících okolností: 

Použití orgánů k záchraně životů. 

Příčina smrti je nejasná a je třeba ji určit. 
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Existuje důvod se domnívat, že příčinou smrti byla nepřirozená, nejasná událost – 

nedbalost apod. 

Osoba zemřela ve vězení, v psychiatrické léčebně nebo v zařízení pro tělesně 

postižené. 

O pitvu mohou požádat rodinní příslušníci, lékaři, policisté nebo generální prokurátor. 

Pokud existuje důvod se domnívat, že příčina smrti je nejasná nebo že osoba zemřela 

v instituci s omezeným přístupem, rozhodne o pitvě soudce. 

Pitva může být provedena s předchozím souhlasem zesnulého nebo se souhlasem 

rodinného příslušníka: manžela, děí, rodičů nebo sourozenců (v tomto pořadí).  

Provedení pitvy bez souhlasu: 

Za dvou mimořádných okolností může být pitva provedena bez souhlasu zemřelého 

nebo souhlasu člena rodiny zemřelého: 

1. Pro účely darování orgánů, za účelem záchrany životů, v době války nebo v 

případě nehody. 

2. Pokud byla úmrtí způsobena epidemií nebo onemocněním, které může ohrozit 

širokou veřejnost, a je třeba naléhavě zjistit příčinu smrti. https://www.acri.org.il/he/5437 

 DÁRCOVSTVÍ ORGÁNŮ 

Zákon o transplantaci orgánů obsahuje kapitolu věnovanou živým dárcům orgánů. 

V současné době je možné darovat ledviny od příbuzných (prvního i druhého stupně), 

i od jedinců, kteří mohou být definováni jako emocionálně spojeni s pacientem. 

Dárcovství jater je možné pouze od rodinných příslušníků. V Izraeli se dnes 

transplantují: ledviny, plíce, játra, srdce a pankreas. Transplantabilní tkáně jsou: 

rohovka, kosti, šlachy, klouby a kůže a srdeční chlopně. 

 

 TĚHOTENSTVÍ, POROD 

Stát Izrael podporuje porodnost. Náklady na léčbu neplodnosti jsou pokryty 

národním zdravotním pojištěním (do narození dvou dětí). Léčba zahrnuje léky na 

https://www.acri.org.il/he/5437
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plodnost, vyšetření, postupy umělého oplodnění fertilizací in vitro a fertilizací 

spermiemi od dárců. Tyto léčby plodnosti jsou v současné době poskytovány ženám, 

které nejsou svobodné nebo jsou ve stejnopohlavním svazku. V roce 2016 bylo 

provedeno 37 270 cyklů in vitro fertilizace. Procento živě narozených dětí z těchto 

léčebných cyklů je 18 %. Míra porodnosti v Izraeli činí 3,16 dětí pro židovské ženy a 

3,21 dětí pro muslimky. Mezi menšinou Drúzů a křesťanskými Araby je míra narození 

2,0 až 2,1. Ženy v Izraeli mohou rodit v 26 porodnicích po celé zemi za pomoci 

licencované porodní asistentky, která je také zdravotní sestrou. Přítomnost lékaře 

během porodu není povinná a závisí na tom, zda je nutná. Porod není financován 

veřejným zdravotním pojištěním, ale finanční náklady vzniklé během porodu a 

následná hospitalizace jsou kryty národním sociálním pojištěním. V roce 2016 bylo v 

Izraeli 185 970 živě narozených dětí, což je přibližně 15 500 narozených měsíčně. 29 

% porodů jsou prvorodičky a pro 7,7 % žen je to šesté nebo další dítě. Procento 

císařských řezů z celkového počtu narozených dětí je 17,9 % a asistované porody 

činí 7,7 %.  

Po porodu má každá žena nárok na mateřský příspěvek ve výši 1 750 pro 

první dítě, 790 pro druhé dítě a 520 pro další dítě. U dvojčat je to 8,600. Každá žena 

má nárok na příspěvek v mateřství po dobu 14 týdnů, který se vypočítán ze základu 

příjmů před porodem. 

 PÉČE O DÍTĚ 

Zdravotní péči o děti zajišťují rodinné kliniky HMO jako součást státního 

zdravotního pojištění. Následné plnění program očkování podle ministerstva 

zdravotnictví zajišťují Rodinné zdravotní kliniky Ministerstva zdravotnictví – Tipat 

Halav. 

 POTRAT 

Náklady na ukončení těhotenství v Izraeli jsou kryty národním zdravotním 

pojištěním a jsou podmíněny schválením zvláštního výboru zřízeného pro tento účel. 

Členové výboru jsou lékař, sociální pracovník a církevní zástupce. V roce 2016 bylo 

18 600 žádostí o umělé přerušení těhotenství. 97 % z nich bylo povoleno těhotenství 

ukončit. 
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 TRANSPLANTACE ORGÁNŮ 

V roce 1994 vznikl při Ministerstvu zdravotnictví resort pro transplantaci orgánů. 

Registr orgánů zajišťuje Národní transplantační centrum, které podléhá zákonu o 

transplantaci z roku 2008. Získává orgány od mrtvých dárců, živých dárců, spravuje 

registr pacientů a stará se o zvyšování povědomí a edukaci. Držiteli tzv. ADI karty je 

v současnosti 14 % dospělé populace – 923,264 obyvatel. 

Zákon o transplantaci orgánů obsahuje kapitolu věnovanou živým dárcům orgánů. 

V současné době je možné darovat ledviny od příbuzných (prvního i druhého stupně), 

i od jedinců, kteří mohou být definováni jako emocionálně spojeni s pacientem. 

Dárcovství jater je možné pouze od rodinných příslušníků. V Izraeli se dnes 

transplantují: ledviny, plíce, játra, srdce a pankreas. Transplantabilní tkáně jsou: 

rohovka, kosti, šlachy, klouby a kůže a srdeční chlopně. 

V Izraeli jsou po celé zemi transplantační centra. Všechna náboženství (židovství, 

islám i křesťanství) považují transplantaci za akt pomoci a záchrany života.  

 

 


