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 .1מאפייני המדינה
✓ גיאוגרפיה
ב  505,992קמ"ר ( 195,365מ"ר) ,ספרד היא המדינה החמישים ושתיים בעולם בגודלה
והמדינה הרביעית בגודלה באירופה .כ  47,000קמ"ר ( 18,000מ"ר) קטנה יותר מאשר צרפת
ו  81,000קמ"ר ( 31,000מ"ר) גדולה יותר מאשר מדינת קליפורניה בארה"ב .הר טיידה
(טנריף) הוא ההר הגבוה ביותר בספרד והוא הר הגעש השלישי בגודלו בעולם ספרד היא
מדינה טרנסקונטיננטלית.
ספרד שוכנת בין קווי הרוחב  26מעלות ו 44מעלות צפון ,וקווי האורך  19מעלות מערב ו 5
מעלות מזרח.
במערב ,ספרד היא גובלת פורטוגל; בדרום ,גובלת בו גיברלטר (שטח בריטי) ומרוקו ,דרך
מובלעותיה בצפון אפריקה (סאוטה ומלייה ,וחצי האי ואלז דה לה גומרה) .בצפון מזרח ,לאורך
רכס הרי הפירנאים ,ספרד גובלת בצרפת ובנסיכות אנדורה .לאורך הפירנאים בג'ירונה ,עיר
קטנה בשם ליביה במובלעת מוקפת בצרפת.
הגבול בין פורטוגל לספרד הנמשך לאורך  1,214-ק"מ ( 754מייל) ,הוא הגבול הרצוף הארוך
ביותר בתוך האיחוד האירופי.
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איים
ספרד כוללת גם את האיים הבאליאריים בים התיכון ואת האיים הקנריים באוקיינוס האטלנטי.

הרים ונהרות
הפארק הלאומי אורדסה אי מונטה פרדידו ,אתר מורשת עולמי של הפירנאים
ספרד היא ארץ הררית ,מאופיינת על ידי רמות גבוהות ורכסי הרים .לאחר הרי הפירנאים ,רכסי
ההרים העיקריים הם קוורדיירה קנטבריקה (קנטבריה) ,סיסטמה איבריקו (מערכת איבריאנית),
סנטרל סיסטמה ,מונטס דה טולדו ,סיירה מורנה והֻ בטיקו ,שהפסגה הגבוהה ביותר שלו היא
 3478מטר גובה ( 11,411רגל)  Mulhacén,הממוקם בסיירה נבדה ,והוא הגבוה ביותר בחצי
האי האיברי .הנקודה הגבוהה ביותר בספרד היא הטיידה ,הר געש פעיל שגובהו  3,718מטר
( 12,198רגל) באיים הקנריים .מרכז ( Mesetaתירגם לעתים קרובות "רמה פנימית") הוא
רמה רחבה בלב ספרד של חצי האי.
ישנם מספר נהרות עיקריים בספרד כגון טאגו (טאגו) ,Ebro ,גואדיאנהDouro (Duero), ,
 ,Guadalquivir, Júcarסגורה ,טוריה ו ) .Minho (Miñoמישוריי סחף נמצאים לאורך החוף,
הגדול שבהם הוא של  Guadalquivirבאנדלוסיה.
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✓ זמן ואקלים
אקלים של חצי האי ספרד ,פורטוגל והאיים הבלאריים)(1971-2000
האקלים של ספרד משתנה בכל רחבי הארץ .ספרד היא המדינה המגוונת ביותר מבחינת אקלים
באירופה עם  13סוגי אקלים שונים (ללא האיים הקנריים) היא בתוך  10המדינות המגוונות ביותר
בעולם .ניתן להבחין בין חמישה אזורי אקלים עיקריים (חמשת האקלים העיקריים) ,על פי המצב
הגיאוגרפי הגיאוגרפי ותנאים אורוגרפיים:
•

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

•

האקלים הים-תיכוני החם בקיץ השולט בחלקים מצפון-מערב ספרד ,ובעיקר בפנים הארץ
במרכז-צפון ספרד בגבהים מעל  900-1000מטר מעל פני הים

•

האקלים האוקייני ממוקם בחלק הצפוני של הארץ ,במיוחד באזורים חבל הבסקים,
אסטוריאס ,Cantabria ,ו  .Navarreבאזור זה יש שלג קבוע בחודשי החורף.

•

האקלים מדברי למחצה ,הוא הדומיננטי בחלק הדרומי של המדינה (מחוז אלמריה במזרח
אנדלוזיה ,אזור מורסיה ,מחוז אליקנטה בדרום ולנסיה) ובאמצעיתו של עמק האברו בצפון
מזרח (מחוז סרגוסה ) ,המגיעים מערבה כמו דרום  .Navarreאקלים זה נמצא גם באזורים
גדולים של שטחי השולחן המרכזי (בעיקר באזור לה מנצ'ה הכולל חלקים של קואנקה,
גוודלחרה ,מדריד ו טולדו) וחלק מן האזורים היבשים ביותר של אקסטרמדורה .בניגוד
לאקלים הים תיכוני ,העונה היבשה נמשכת מעבר לסוף הקיץ והצמחייה פחות צפופה.

•

האקלים הקונטיננטלי החם בקיץ ( )Dfbאשר ניתן למצוא באזורים רבים בצפון מזרח ספרד,
באזורים החל מעל  1000-1100מעל פני הים .אקלים זה ניתן למצוא גם באזורים מסוימים
בהרי קנטבריה וכן האזורים הגבוהים ביותר של רכס הרי סיסטמה איבריקו במרכז מזרח
ספרד.

✓ המדינה והארגון הטריטוריאלי
החוקה מ  1978קובעת את הארגון הממסדי של ספרד ומובילה את המערכת המשפטית שלנו .זהו
הישג גדול של הסכמה ודו-קיום .אשר אושר על ידי רוב גדול של מצביעים ונבחרי ציבור.
כאן הם מרכיבי המפתח של המערכת הממסדית המאפשרת לחיות ולקבל החלטות:
✓ ספרד היא דמוקרטיה ,שלטון החוק ומדינת רווחה .יש לנו כלכלת שוק חברתית.
✓ ערכי המודל של הדו קיום שלנו הם :חופש ,צדק ,שוויון ,סולידריות ,פלורליזם פוליטי ,כבוד
וכבוד לזכויות היסוד ולחרויות הציבור.
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✓ הריבונות תואמת את העם הספרדי ,כלומר כל הספרדים ,היא שואבת את סמכויות המדינה:
חקיקה ,ביצועית ,שיפוטית.
✓ הגדרת מונרכיה פרלמנטרית ומערכת שלטון המבוססת על ייצוג פרלמנטרי.
✓ מגדיר את אחדות המדינה ואת האוטונומיה של הקהילות האוטונומיות (מחוזות)
✓ מבחינה טריטוריאלית ,ספרד היא אחת המדינות הפחות צנטרליסטיות בעולם
✓ מוסדות משותפים לכל המחוזות
✓  17קהילות אוטונומיות (מחוזות) עם סמכויות מורחבות
✓  2ערים אוטונומיות ו  8100רשויות מקומיות
✓ ספרד חברה באיחוד האירופי ומשתתפת בפרויקט כלכלי ופוליטי זה .כפי שמדינות אחרות
ויתרו על הכוחות הכלכליים והפוליטיים למוסדות האירופיים; חולקת את התהליכים הכלכליים
עם  28מדינות חברות אחרות ואזרחיהן

✓ נתונים דמוגרפיים

הפרופיל הדמוגרפי של ספרד 2018
אוכלוסייה

( 48,958,159הערכה מיולי )2017

גילאים

 0-14שנים( 15.38% :זכרים  / 3,872,763נקבות )3,656,549
 15-24שנים( 9.58% :זכרים  / 2,424,352נקבות )2,267,429
 25-54שנים( 44.91% :זכרים  / 11,214,102נקבות )10,775,039
 55-64שנים( 12.14% :זכרים  / 2,899,088נקבות )3,044,111
 65שנים ומעלה( 17.98% :זכרים  / 3,763,989נקבות 2017( )5,040,737
הערכה)

יחסי תלות

יחס תלות כולל51 :
יחס תלות הנוער22.5 :
יחס תלות בקרב קשישים28.5 :
יחס תמיכה פוטנציאלי 2015( 3.5 :משוער)

גיל חציוני

סה"כ 42.7 :שנים
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זכר 41.5 :שנים
נקבה 43.9 :שנים ( 2017משוער)
קצב גידול
האוכלוסיה

( 0.78%משוער )2017

שיעור ילודה

 9.2לידות ל  1000נפש

שיעור תמותה

 9.1מקרי מוות ל  1000נפש

מאזן הגירה

 7.8מהגרים ל 1000נפש

עיור

אוכלוסיה עירונית80% :
שיעור העיור 0.52% :שינוי שנתי
הערה :הנתונים כוללים את האיים הקנריים Ceuta ,ו Melilla

אוכלוסיית
הערים
הגדולות

מדריד (בירה)  6.199מיליון; ברצלונה  5.258מיליון; ולנסיה )2015( 810,000

יחס זכרים
נקבות

בלידה 1.07 :זכרים/נקבות
 0-14שנים 1.06 :זכרים/נקבות
 15-24שנים 1.07 :זכרים/נקבות
 25-54שנים 1.04 :זכרים/נקבות
 55-64שנים 0.95 :זכרים/נקבות
 65שנים ומעלה 0.74 :זכרים  /נקבות
סך הכל האוכלוסייה 0.98 :זכרים/נקבות ( 2016משוער)

גיל אם ממוצע
בלידה ראשונה

 2015( 30.7משוער)

שיעור תמותת
תינוקות

סך הכל 3.3 :פטירות  1,000 /לידות חי
זכר 3.6 :פטירות  1,000 /לידות חי
נקבה 2.9 :פטירות  1,000 /לידות חי ( 2017משוער)

תוחלת חיים
בלידה

סך הכל האוכלוסייה 81.8 :שנים
זכר 78.8 :שנים
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נקבה 84.9 :שנים ( 2017משוער)
שיעור פריון

 1.5ילדים לאישה

שיעור שכיחות
/HIVאיידס
בבוגרים

( 0.4%משוער )2016

מספר אנשים
החיים עם
/HIVאיידס

( 140,000משוער )2016

מספר מקרי
מוות מ
/HIVאיידס

לא ידוע

מקורות מי
שתייה

טובים:
עירונית 100% :מהאוכלוסייה
כפרי 100% :מהאוכלוסייה
סך הכל 100% :מהאוכלוסייה
לא טובים:
עירונית 0% :מהאוכלוסייה
כפרי 0% :מהאוכלוסייה
סך הכל 0% :מכלל האוכלוסייה ( 2015משוער)

שירותי
תברואה

עירונית 99.8% :מהאוכלוסייה
כפרי 100% :מהאוכלוסייה
סך הכל 99.9% :מהאוכלוסייה
לא טובים:
עירונית 0.2% :מהאוכלוסייה
כפרי 0% :מהאוכלוסייה
סך הכל 0.1% :מכלל האוכלוסייה ( 2015משוער)

לאום

ספרדי

קבוצות אתניות שילוב של גזעים נורדים וים תיכוניים
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דת

רומי קתולי  ,67.8%אתאיסט  2.2% ,9.1%אחרים ,לא מאמינים  ,18.4%לא
מוגדר  2016( 2.5%משוער)

שפה

קסטיליאנית ספרדית (רשמית ארצית)  ,74%קטלאנית (הרשמית בקטלוניה,
האיים הבלאריים והקהילה הוולנסיאנית (שם היא ידועה בשם ולנסיאן) ,17%
גליציאנית (רשמית בגליציה)  ,7%באסקית (הרשמית בבסקים ארץ ובדרום
באסקית אזור נווארה) ( Aranese ,2%הרשמי בפינה הצפון מערבית של
קטלוניה ( )Vall d'Aranיחד עם קטלאנית 5,000< ,דוברי)
הערה ,Aragonese, Aranese Asturian, Basque, Calo :קטלאנית,
גליציאנית ו  Valencian -מזוהים כשפות אזוריות תחת האמנה האירופית
לשפות אזוריות או מיעוטים

אוריינות

הגדרה :יכולת קריאה וכתיבה גיל  15ומעלה
סה"כ אוכלוסייה98.3% :
זכר98.8% :
נקבה 2016( 97.7% :משוער)

גיל בסיום
הלימודים

כללי 18 :שנה
זכרים 18 :שנה
נקבות 18 :שנה

הוצאה לאומית
על חינוך

 4.3%מהתל"ג

שיעור תמותת
אימהות

 5מקרי מוות ל  100,000לידות

הוצאה לאומית
על בריאות

 9%מהתל"ג

כמות רופאים

 3.82רופאים ל  1000נפש

מיטות אישפוז

 3.2מיטות ל  1000נפש

שיעור השמנת
יתר במבוגרים

23.8%

10

 .2היסטוריה של המדינה
ההיסטוריה של ספרד מתחילה בימי הביניים .בשנת  ,1516ספרד ההבסבורגית מאחדת מספר
ממלכות שונות .צורתה המודרנית כמונרכיה חוקתית החלה בשנת  ,1813והחוקה הדמוקרטית
הנוכחית נקבעה בשנת .1978
לאחר השלמת ה"רקונקוויסטה" – (הכיבוש מחדש) ,היו ממלכות ספרד מאוחדות תחת השלטון
ההבסבורגי בשנת  ,1516זה הביא לאיחוד ממלכת קסטיליה ,ממלכת אראגון ואת הממלכות הקטנות
תחת אותו שלטון .עם זאת ,האימפריה הספרדית החלה מאז גילוי של אמריקה בשנת  ,1492אשר
סימנה תחילתו של עידן הזהב של ספרד ,שבמהלכו ,מ  1500המוקדמות עד  ,1650ספרד
ההבסבורגית היתה המדינה החזקה ביותר בעולם ,והאימפריה הראשונה בעלת רכוש בכל חמש
היבשות.
בתקופה זו היתה ספרד מעורבת בכל מלחמות אירופה הגדולות ,כולל מלחמות האיטלקים ,מלחמת
שמונים השנים ,מלחמת שלושים השנים ומלחמת צרפת-ספרד .במאה ה  17-המאוחרת יותר ,כוחה
של ספרד החל לרדת ,ולאחר מותו של השליט ההבסבורגי האחרון ,תקופת הזוהר הספרדית הסתיימה
עם ירידתה ,עכשיו תחת שלטון בורבון ,למעמד מדיני נמוך יותר ועם השפעה מופחתת בענייני אירופה.
מה שמכונה "רפורמות בורבון" היה נסיון לחדש את מוסדות הממלכה ,בהצלחה מסוימת .אך עם סיומה
של המאה ,נוצרה אי יציבות ,עם המהפכה הצרפתית ומלחמת חצי האי הספרדי ,וספרד לא חזרה לכוחו
הקודם.
מפוצלת על ידי המלחמה ,ספרד בתחילת המאה ה  19-הייתה במצב מעורער בעוד מפלגות שונות
המייצגות קבוצות "ליברלית"" ,ריאקציונרית"" ,מתונות" נלחמות בינהם ,ואף זוכות בשליטה קצרת מועד
ללא כוח מספיק כדי להביא יציבות מתמשכת .האימפריה הספרדית לשעבר ברחבי העולם ,התפוררה
במהרה עם מלחמות העצמאות של אמריקה הלטינית ,ולבסוף ,איבוד המושבות שנשארו במלחמת
ספרד-אמריקה ב .1898-
איזון עדין בין הכוחות הליברליים והשמרנים התבטא בהקמת מלוכה חוקתית בשנים  ,1874-1931אך
לא הביא לפתרון בר קיימא ,וספרד התדרדרה למלחמת אזרחים בין הפלגים הרפובליקניים והלאומיים.
המלחמה הסתיימה בדיקטטורה לאומנית ,בהנהגתו של פרנסיסקו פרנקו ,ששלט בממשלת ספרד עד
 . 1975העשור שאחרי המלחמה היה יציב יחסית (עם יוצא מן הכלל בולט של תנועת עצמאות מזוינת
במדינה הבסקית) והחלה הצמיחה כלכלית מהירה בשנות השישים ובתחילת שנות השבעים.
רק עם מותו של פרנקו ב  1975-חזרה ספרד לממלכה החוקתית של בורבון בראשות הנסיך חואן
קרלוס ולדמוקרטיה .ספרד נכנסה לקהילה הכלכלית האירופית ב ( 1986-הפכה לאיחוד האירופי עם
אמנת מאסטריכט ב  )1992-וגוש האירו ב  .1999-המשבר הפיננסי של  2008-2007סיים עשור של
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בום כלכלי וספרד נכנסה למיתון ולמשבר חוב .ספרד נאלצה להתמודד עם אבטלה גבוהה מאוד וכלכלה
חלשה.
ספרד מדורגת כמעצמה בדרג ביניים ,המסוגלת להפעיל השפעה אזורית ,אך בניגוד לכוחות אחרים
בעלי מעמד דומה (כגון גרמניה ,איטליה ויפן) ,היא אינה חלק מה - G8והיא משתתפת ב - G20רק
כאורחת .ספרד היא חלק של ( G6האיחוד האירופי).

 .3מדיניות של המדינה
הפוליטיקה של ספרד מתרחשת תחת המסגרת שנקבעה על ידי החוקה של  .1978צורת הממשל
בספרד היא מונרכיה פרלמנטרית ,כלומר ,נציג חברתי ,מונרכיה דמוקרטית חוקתית שבה המלך הוא
ראש המדינה ,ואילו ראש הממשלה ,שכותרתו הרשמית היא "נשיא הממשלה"  -ראש הממשלה.
הכוח המבצעי מופעל על ידי הממשלה ,אשר משולבת על ידי ראש הממשלה ,סגני ראש הממשלה,
ושרים אחרים ,אשר ביחד קולקטיבית הממשלה ,או מועצת השרים .סמכות המחוקק נתונה בגנרל
קורטס (בתי המשפט הכלליים) ,פרלמנט דו-כיווני שהקים קונגרס הנציגים והסנאט .הרשות השופטת
היא עצמאית של הרשות המבצעת ואת המחוקק ,ניהול הצדק מטעם המלך על ידי שופטים ושופטים.
בית המשפט העליון של ספרד הוא בית המשפט הגבוה ביותר במדינה ,עם סמכות שיפוט בכל
השטחים הספרדים ,עדיף על כל הדברים ,למעט בעניינים חוקתיים ,אשר הם סמכות השיפוט של
בית משפט נפרד ,בית המשפט החוקתי.
המערכת הפוליטית בספרד היא מערכת רב מפלגתית ,אך מאז שנות ה  ,90-שני מפלגות היו
השולטים בפוליטיקה ,מפלגת הפועלים הסוציאליסטית הספרדית ( )PSOEומפלגת העם (.)PP
מפלגות אזוריות ,בעיקר המפלגה הלאומנית הבסקית ( )EAJ-PNVמארצות הבאסקים ,ההתכנסות
והאיחוד ( )CiUומפלגת הסוציאליסטים של קטלוניה ( )PSCמקטלוניה ,מילאו גם תפקידים מרכזיים
בפוליטיקה הספרדית .חברי קונגרס הנבחרים נבחרים באמצעות ייצוג יחסי ,והממשלה הוקמה על ידי
המפלגה או הקואליציה שיש לה את האמון של הקונגרס ,בדרך כלל המפלגה עם מספר המושבים
הגדול ביותר .מאז המעבר הספרדי לדמוקרטיה ,לא היו ממשלות קואליציוניות; כאשר מפלגה נכשלה
בהשגת רוב מוחלט ,הוקמו ממשלות מיעוט.
תפקידים ממשלתיים אזוריים תחת מערכת הידועה כמצב האוטונומיה ,מערכת מנהלת מבוזרת
מאוד ,המבוססת על האצלה הא-סימטרית ל"לאומים והאזורים "המהווים את האומה ,ושמדינה,
באמצעות השלטון המרכזי ,שומרת על ריבונותה המלאה .לממש את הזכות לממשלה עצמית שניתנה
על ידי החוקה" ,לאומים ואזורים" היו היוו כ  17קהילות אוטונומיות ושתי ערים אוטונומיות .צורת
הממשל של כל קהילה אוטונומית ועיר אוטונומית מבוססת גם על מערכת פרלמנטרית ,שבה הסמכות
המבצעת נתונה ל"נשיא "ולמועצת השרים שנבחרה על ידי ואחראית לאסיפה מחוקקת חד-צדדית.
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יחידת המודיעין של אקונומיסט דירגה את ספרד כ"דמוקרטיה מלאה "ב 2016-

✓ מצב פוליטי
הסבר על המצב הפוליטי הנוכחי בקטלוניה
הרוב הלאומני הפרלמנטרי של הפרלמנט הקטלני ,המייצג רק  47%מהמצביעים הקטלאנים ,מחזיק
גם הוא בתמהיל נדיר של אידיאולוגיות שמקורן במפלגות מפלגות שמאליות אנטי-ממסדיות למפלגות
ליברליות מרכזיות-ימין ,ומנסה לכפות משאל עם בלתי חוקי על עצמאותה החד-צדדית של קטלוניה.
אף כי משאל עם זה נמכר בעולם כתרגיל דמוקרטי גרידא ,זהו ניסיון להקים מדינה שתשאיר לפחות
מחצית מן העם הקטלאני כזרים בארצם .כפי שציין הסופר דניאל גסקון במגזין "לטראס ליברס" נגד
"האויב הדמיוני" :ספרד סמכותית ולא דמוקרטית .ספרד המדומה הזאת היא מדינה שבה לקטלוניה
אין רמה גבוהה של אוטונומיה ,ספרד שאינה דמוקרטיה מתקדמת ,השווה למדינות שסובבות אותה
" .עם זאת ,יש גם סיבות טובות לחשוב שהממשלה המרכזית יכולה ניהלו טוב יותר את הדרישות
הפוליטיות של התנועה הלאומית]...[ .
עם זאת ,מפלגות לאומניות לא רק ניהלו קווי זהות ,אלא גם טענות כלכליות ואינסטרומנטליות יותר,
כגון טענות נגד סולידריות בין-אזורית .לדוגמה ,הם התלוננו שוב ושוב על החסרונות הפיסקליים של
מתן העברות כספים לחלקים העניים של ספרד (הליטמוטיב הבדלני ש"ספרד רודף אותנו "עדיין
שומע.
[ ]...קטלוניה היא באופן אובייקטיבי אחד האזורים העשירים ביותר בספרד .מאז תחילת הדמוקרטיה
הספרדית בשנות השבעים ,קטלוניה נהנתה מרמת אוטונומיה הולכת ונעשית .ואם בהשוואה לאזורים
של רוב מדינות האיחוד האירופי כיום ,הוא נהנה רמה גבוהה של אוטונומיה ידוע לשמצה .לפי ה -
 ,OECDספרד היא המדינה השביעית הפדרלית ביותר על פי סולם העוצמה הפיסקלית המבוזרת
והיא מדינת ה  OECD -עם רמת הביזור הגבוהה ביותר בין השנים  1995ו .2004
יש לומר כי יש הרבה מה לדון במסגרת גבולות חוקתיים-משפטיים .חלק מהטענות הקטלאניות
הלאומניות המסורתיות הן דרכים לגיטימיות וחדשות למדיניות ההתמודדות עם האי-שביעות רצון
בקטלוניה .אבל בית המשפט החוקה בספרד אינו מאפשר משאל עם על פרישה כיום .הטענה לזכות
להגדרה עצמית על-פי המשפט הבינלאומי מטעה .המשפט הבינלאומי מכיר רק בהגדרה עצמית
כאשר מתרחשים מקרים של פלישה זרה ,קולוניאליזם ואפליה של מיעוטים .ברור שקטלוניה אינה
נמצאת בשום תרחיש כזה ,אף על פי שפעולה עצמאית כמו אחת מההנחות הללו נכונה ,וקטלוניה
יכולה להיות דומה לקוסובו.
/http://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/2017/09/28/an -explanation-of-the-current-political-situation-in-catalonia
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 .4כלכלה
✓ מטבע

התחלתי
שער חליפין
n/a 1 euro = 166.386 pesetas

5 pesetas = 2 escudos

2002

תאריך ביטול תאריך יצירה

2002

Euro

1869

Peseta

ַמ ְטבֵּ עַ

✓ שכר ,משכורות
שכר מינימום בספרד והשכר הממוצע בספרד
שכר המינימום בספרד ידוע בשם (  )SMI (Salario Mínimo Interprofesionalוהוא חל על כל
העובדים ללא קשר לגיל ,מין או חוזה עבודה ,לרבות עבודה מזדמנת זמנית או עבודה אישית
במסגרת שירות משק הבית.
• שכר מינימום בספרד :2017
שכר מינימום יומי 23.59 :יורו
שכר מינימום חודשי 707.60 :אירו (מבוסס על  14תשלומים ,או  EUR 825.65מבוסס על )12
שכר מינימום שנתי 9,906.40 :אירו
• שכר מינימום ספרדית עבור עובדים במשרה חלקית
עבור עובדים במשרה חלקית בספרד ,שכר המינימום הספרדי מוגדר למחצית הערך הכולל ,סביב
מינימום של  353.80לחודש על בסיס  14תשלומים חודשיים.
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• שכר מינימום ספרדית
כיצד להשוות שכר מינימום של ספרד?
שכר המינימום של ספרד עדיין נמוך בהרבה מהשכן הצרפתי שבו שכר המינימום הוא  1,467אירו,
אם כי גבוה משכר המינימום בפורטוגל ב  618יורו.
• משכורת ממוצעת בספרד
ברבעון השלישי של שנת  ,2016המכון הסטטיסטי של ספרד ( )INEדיווח כי השכר הממוצע בספרד
ירד ב  0.3%-ל  1,804.01-יורו לחודש ,או ל  21,648-אירו לשנה ,המהווים  73.8%מסך עלות
העבודה לעובד ,שעמד על  2,444.80דולר ארה"ב חודש או  29,337יורו בשנה.
דירקטורים ,מנכ"לים 80,000-120,000 :יורו
מנהלים 70,000-75,000 :יורו
 ITומהנדסים 40,000-60,000 :יורו
מכירות ,שיווק ומשאבי אנוש 35,000-55,000 :יורו
שירותי תמיכה ,תרגום ,תעשיות יצירתיים 10,000-30,000 :יורו
בנקאות ,פיננסים וביטוח חברות הדיווחים לשלם את המשכורות הגבוהות ביותר בספרד.

✓ תמיכה חברתית ,פרישה
פרישה בספרד
על מנת לפרוש באופן חוקי בספרד ,יהיה עליך לבחור אפשרות התושבות המתאימה ביותר למצבך.
חלק מהאנשים בוחרים לחיות רק באמצעות אשרת תיירים (שהייה קצרה) ,הגבול מקפץ כל  90יום,
אם כי זה מייגע ,יקר ,ומבטל אותך מכל היתרונות או זכויות בתוך המדינה .רוב גמלאים expat
בספרד לבחור אשרת שהייה ארוכה ( )visado nacionaleכדי לחיות במשרה מלאה בארץ.
אשרת שהייה ממושכת מעניקה תושבות זמנית במדינה ומאפשרת לגולים לעבוד ,ללמוד ,לפרוש או
לחיות במשך זמן בלתי מוגבל בספרד .מתחדשים מדי שנה ,גמלאים יצטרכו לבלות לפחות  6חודשים
בשנה בספרד כדי לשמור על אשרה (אלא אם כן הם בחרו את אשרת ההשקעה ,אשר מסיר דרישה
זו).
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אמנם יש כמה סוגים של אפשרויות התושבות כי יכול להיות אטרקטיבי לפנסיונרים  expatבספרד,
הנפוץ ביותר הוא תקן ויזה מגורים ( .)visado residenciaתחת אשרה זו ,אתה לא יכול לעבוד
בארץ.
יהיה עליך להוכיח שאתה מסוגל לפרנס את עצמך ואת כל התלויים לחיות אתך בלי לעבוד בספרד.
למד על בטיחות וגישה אבטחה של הנכס החדש שלך בחו"ל?
הערים הפופולריות ביותר עבור גמלאים  expatבספרד:
• מדריד ,ברצלונה ,ולנסיה ,סן סבסטיאן .אליקנטה .מלאגה.

✓ ממוצע יוקר המחייה
עלות החיים בספרד
יוקר המחיה בספרד הוא  15.21%נמוך יותר מאשר בארצות הברית (נתונים מצטברים עבור כל
הערים ,שכר הדירה אינו נלקח בחשבון) .השכרה בספרד היא  41.42%נמוך יותר מאשר בארצות
הברית (נתונים ממוצעים לכל הערים).

✓ תוצרי המדינה
קרמיקה ,עור ,חרבות & מגן ,נצרים ,צעיפים משי ,רקמה ,גיטרות ,יין ,גבינה ,זית ,Turrón ,בשר
חזיר.

✓ תעשיה
ספרד מגזרים
ספרד באופן מסורתי הייתה כלכלה אגררית .למעשה ,ספרד היא עדיין המפיקה הגדולה ביותר בעולם
של שמן זית ואת היצרנית השלישית בגודלה של יין .בנוסף ,האומה היא המפיק הגדול ביותר
באירופה של לימונים ,תותים ותפוזים .למרות הנתונים הסטטיסטיים החיוביים ,החקלאות תורמת רק
ל  3.4%-מהתמ"ג .כלכלת ספרד ,כתוצאה מהמודרניזציה המתמדת ,נעשתה תלויה במידה רבה
בתעשייה ובסקטור השירותים שלה .ענפי התעשייה של ספרד תורמים כ  27%-מהתוצר הלאומי של
ארה"ב ,בעוד שמגזר השירותים מהווה  70%מכלל הייצור של ספרד .ענפי התעשייה הספרדית
מרוכזים בעיקר באזורים של מדריד ,Valladolid ,קטלוניה ,ולנסיה ו Asturias
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 .5דתות ,אתניים ,מיעוטים
הדת בקטלוניה וספרד מגוונת .מבחינה היסטורית ,כמעט כל האוכלוסייה הייתה נוצרייה ,במיוחד
קתולית ,אך מאז  1980הייתה מגמת ירידה של הנצרות וצמיחה מקבילה של דתיות (כולל עמדות של
אתאיזם ואגנוסטיים) ודתות אחרות .על פי המחקר האחרון בחסות ממשלת קטלוניה56.5% ,
מהקטלאניים מזוהים כנוצרים ,מתוכם  52.4%קתולים 2.5% ,פרוטסטנטים ואוונגליסטים1.2% ,
נוצרים אורתודוכסים ו  0.4%-עדים של יהוה .יחד עם זאת 18.2% ,מהאוכלוסייה מזוהים
כאתאיסטים 12% ,כאגנוסטיים 7.3% ,כמוסלמים 1.3% ,כבודהיסטים ,ועוד  2.3%כדתות אחרות
דתות ועמדות חיים לפי טווח גיל
65+

מקור & Institut Opiniòmetre :ממשלת קטלוניה (.)2014

 16–24 25–34 35–49 50–64דת

 31.9% 39.0% 49.1% 65.9% 84.5%נצרות
 28.0% 33.4% 44.4% 61.6% 82.1%קתוליות
- 1.1% 1.0%
-

-

עדי יהוה

-

 1.2% 2.6% 1.9% 0.4%נצרות אורתודוכסית

 2.7% 3.0% 2.8% 2.8% 1.4%פרוטסטנטיות
 35.0% 25.0% 19.6% 15.8% 5.2%אתאיזם
נֹוס ִטיּות ,או אגנוסטיציזם
 12.3% 16.8% 14.7% 10.7% 5.3%אַ גְ ְ
 14.4% 12.0% 9.7% 3.1% 1.0%האסלאם
-

 2.4% 2.5% 2.0% 0.1%בודהיזם
- 0.1%

-

יהדות

-

0.4% 2.5% 3.5% 1.7% 2.1%

דתות אחרות

3.7% 1.2% 0.7% 0.1% 0.9%

לא יודע

- 1.1% 0.9% 2.7% 1.0%

אין תשובה
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)2014(  & ממשלת קטלוניהInstitut Opiniòmetre :מקור

דתות ועמדות חיים לפי מחוז

 דתBarcelona Girona Lleida Tarragona
נצרות

52.7% 60.6% 71.9%

70.6%

קטולים

49.2% 57.0% 65.7%

62.7%

עדי יהוה

0.5%

0.2% 0.2%

0.2%

נצרות אורתודוכסית

0.5%

1.2% 3.5%

4.7%

פרוטסטנטיות

2.5%

2.2% 2.5%

3.0%

19.7% 17.0% 14.5%

11.0%

אתאיזם
 או אגנוסטיציזם,נֹוס ִטיּות
ְ ְאַ ג

14.0%

7.3% 3.5%

7.2%

האסלאם

6.5% 12.7% 7.7%

7.5%

בודהיזם

1.5%

1.5%

יהדות

-

דתות אחרות

- 0.5%
0.2%

-

-

2.7%

1.0% 1.2%

1.2%

לא יודע

1.2%

0.5% 0.2%

-

אין תשובה

1.5%

0.5% 0.2%

0.7%
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 .6חגים ומסורות של המדינה
חגיגות גדולות  /חגיגות חילוניות:
רבים מהחגים בספרד מבוססים על דת .חלק החגים הם לאומי ברחבי ספרד מסומנים ( )Nאחרים
הם אזוריים ()R
•  1בינואר :יום השנה החדשה ()N
• ינואר  :2יום שני אחרי יום ראש השנה ( ,R) - Andalucía, Aragónאסטוריאס ,קסטילה ולאון,
מורסיה ומלייה.
•  6בינואר :אפיפני  /שלושה ימי מלכים ()N
•  29בפברואר :יום אנדלוסיה ()R
•  1מרץ :יום של האיים הבלאריים ()R
•  20במרץ :יום שני אחרי יום הקדוש של יוסף ( - )Rאקסטרמדורה ומדריד.
• תקופת החגיגה החשובה ביותר בספרד היא השבוע הקדוש ( ,)Semana Santaהמחווה השנתית
לפסיון ישוע המשיח .כמו בכל המדינות החוגגות את חג הפסחא ,התאריכים משתנים מדי שנה בין
השבועיים האחרונים של מארס לשבועיים הראשונים של חודש אפריל .החגים הם Maundy :יום
חמישי  - )R( -כל האזורים למעט קטלוניה ,יום שישי הטוב ( )Nיום ראשון של חג הפסחא ( ,)Nחג
הפסחא יום שני ( - )Rהאיים הבלאריים ,ארץ הבסקים ,קטלוניה La Rioja, Navarre ,ו ולנסיה.
•  24באפריל :יום אראגון  /יום של קסטיליה ולאון ()R
•  1במאי :יום העבודה  /יום העבודה ()N
• מאי  :2יום מדריד ()R
•  16במאי Whit :יום שני או חג השבועות יום שני ( - )Rקטלוניה
•  17במאי :יום הספרות הגליציאני ()R
•  30במאי :יום האיים הקנריים ()R
•  31במאי :יום של קסטילה לה מנשה ()R
•  9ביוני :יום מורסיה  /יום לה ריוחה ()R
•  15ביוני :קורפוס כריסטי ( - )Rקסטילה לה מנשה
•  24ביוני :יום סנט ג'ון (סן חואן) ( - )Rקטלוניה.
•  25ביולי :יום סנט ג'יימס (סנטיאגו אפוסטול) ( - )Rארץ הבאסקים .Navarre
•  28ביולי :יום מוסדות קנטבריה ( - )Rקנטבריה
•  15באוגוסט :הנחה של מרי ()N
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•  1בספטמבר :חג הקורבן של אברהם ( - )Rסאוטה ומלייה.
•  2בספטמבר :יום סאוטה ()R
•  8בספטמבר :יום אסטוריאס  /יום )Extremadura (R
•  11בספטמבר :יום קטלוניה ( - )Rמסמן את יום השנה של כיבוש מחדש של ברצלונה בשנת .1714
•  15בספטמבר :יום של ( Aparecidaפטרון הקדוש)  -קנטבריה
•  9באוקטובר :יום ולנסיה ( - )Rמנציח את המלך ג'יימס אני נכנס לעיר ולנסיה כדי לשחרר אותו מן
השלטון המורי ב .1238
•  12באוקטובר :היום הלאומי של ספרד  /יום קולומבוס  -הנצחה כאשר קולומבוס נחת בעולם החדש
בשנת )N( 1492
•  1בנובמבר :יום כל הקדושים ()Fiesta de Todos los Santos) (N
•  6בדצמבר :יום החוקה הספרדי ()N
• דצמבר  :8תפיסה ללא רבב ()N
•  25בדצמבר :חג המולד ()N
•  26בדצמבר :יום סטפן הקדוש ( - )Rקטלוניה
https://www.commisceo-global.com/country-guides/spain-guide

שנה א' בספרד
נשיקות חצות ואפונה אפורה שחורה לא יעשו לך שום דבר טוב בשנים החדשות בספרד .כאן ,מזל,
אהבה ושגשוג לבוא עם שורה חדשה לגמרי של אמונות טפלות ומסורות .החל בהגרלת חג המולד ב
 22בדצמבר ועובר את הצעד הראשון החוצה לרחוב ביום ראש השנה ,עונת החגים בספרד בשלהעם הזדמנויות להתקשר מזל טוב.
כמו כל כך הרבה דברים בתרבות הספרדית ,רוב מסורות ערב השנה החדשה בספרד ,כי הם אמרו
להביא מזל טוב לערב מזון .מ  cavaוענבים ,בספרד אתה יכול לאכול את הדרך שלך שנה חדשה.
 12מעילים מטורפים :כאשר השעון מתקתק עד חצות בערב ראש השנה ,חוגגים ברחבי ספרד
אורזים את הכיכרות הראשיות של העיר שלהם או בסלון המשפחה שלהם כדי לראות את השעון
מצלצל חצות .ככל שהשעה מתקרבת ,כל גבר ,אישה ,ילד ,סבתא וסבא יהיה נצמד שנים עשר ענבים
ירוקים .כל אלה שתים עשרה ענבים הם מייצגים כל חודש של השנה .עם כל פעמון של השעון
בחצות ,הספרדים אוכלים ענב אחד כדי להביא חודש של מזל בשנה החדשה .זה גזע לבלוע את כל
 12לפני השעון מפסיק .chiming
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למרות שזה אולי נשמע פשוט ,ההמולה של חדרי מגורים וכיכרות מלא אנשים מכרסמים בעצבנות
ענבים בפה יחד עם שלושת או ארבעה זרעים בכל אחד עושה עבור כאוטי למדי (ו מצחיק!) להתחיל
את השנה החדשה!
זהב וכוס של קאווה :להביא לא רק מזל טוב ,אלא הון ממשי בשנה החדשה ,הספרדים משליכים חפץ
זהב לכוס הקאווה שלהם לפני הטוסט של חצות .מאת טבעות נישואין הזהב מטבעות זהב ,הכל הולך
בכוס! כדי שקסם המזל הטוב יעבוד ,עליך לשתות את כוס הקאווה כולה אחרי טוסט חצות ולאחזר
את חפץ הזהב שלך.
http://spanishsabores.com nod/12/30/7-lucky-new-years-eve-traditions-in-spain

 .7משפחה
✓ משפחה מסורתית ,ממשלה
פמליות ,תפיסת המשפחה ,היא מרכזית בקהילה ההיספאנית ומשתרעת מעבר למשפחה הגרעינית
על מנת לכלול סבים ,דודות ,דודים ובני דודים; חברים ושכנים; וארגונים חשובים לקהילה ,כגון
כנסיות .לפמיליזם יש שלושה היבטים עיקריים ,לפי המכונים הלאומיים לבריאות :חובות משפחתיות;
תמיכה וקירבה רגשית; והמשפחה כמפנה ,או הצורך לעמוד בציפיות המשפחתיות .סבים וסבתות
זקנים לפעמים גרים עם המשפחה ,ויש ביקורים תכופים בקרב בני המשפחה .כל אירועי החיים
נתפשים כאירועים להתאסף ולחגוג.
מאז ראשית המאה ה  ,20-ממשלת ספרד סיפקה צורות שונות של תמיכה למשפחות ,כולל הטבות
לאלמנות ,נשים ,ילדים תלויים והורים .בשנת  1926הוכנסו קצבות משפחתיות (חוק צו מלכותי על
תמיכות למשפחות עובדות גדולות ,בנק ישראל  ,)1926-6231 -אך תחילה כוונו למשפחות עובדות
גדולות עם שמונה ילדים או יותר .קצבה זו לא התבססה על הגילאים של הילדים ,אלא היא נבעה
מבחירת הכנסה .בשנת  1938הוגשו הטבות דומות גם למשפחות שבהן שני ילדים תלויים או יותר
שהתגוררו במשק הבית והיו מתחת לגיל  .14בתקופת פרנקו דיקטטורה ( ,)1936-1975המדיניות
המשפחתית התמקדה בחיזוק המפרנס הגברי .לדוגמה ,קצבה מיוחדת המבוססת על מספר הילדים
המשותפים (מתחת לגיל  )23ניתנה לעידוד נשים נשואות שעבדו לחזור למשק הבית (צו בדבר
הקמת קצבת משפחה פלוס החל על חברות העוסקות התעשייה והמסחרBOE-A-1945-6602, ,
 .)1945כמו כן הוצעו מספר הטבות נוספות למשפחות מסורתיות ,כולל פרסים לנישואין ולפריון,
קצבאות לנשים לא עובדות ולילדים ותלויים תלויים בסובסידיות לאלמנות ויתומים.
הטבות לאלמנות ויתומים הורחבו למשפחות מתגוררות ב .2007-

21

✓ אימוץ ילד בספרד
 .1סקירה כללית
אימוץ הוא בלתי הפיך .הילד שאומץ מיד הופך לצאצא של מי שאימץ אותו .טובת הילד תמיד צריכה
להילקח בחשבון כאשר חושבים על אימוץ.
אימוץ ניתן רק באמצעות משפט שיפוטי.
מחויבויות ההורים וזכויותיהם בין ההורים הביולוגיים לבין הילד שאומץ מופסקים עם השלמת האימוץ.
לזוגות חיים יש זכות לאמץ ילד בספרד.
 .2דרישות
אם אתה תושב ספרד ,תוכל להגיש את העתירה שלך לאימוץ בפני בתי המשפט הספרדים.
על העותר לעמוד בדרישות הבאות
• להיות בעל זכויות אזרח מלא (כדי להיות מסוגל מבחינה משפטית).
• אחד ההורים המאמצים חייב להיות מעל גיל ,25
• אחד ההורים המאמצים חייב להיות ,לפחות  14שנים מבוגר מאדם מאומץ.
אילו אנשים אינם רשאים לאמץ:
• האב והאם שנשללו ממשמורת ילדיהם או מאלה שהוסרו מהמשמורת או מהאפוטרופוס.
• המורה ביחס לתלמידו ,עד לאישור החישוב הסופי של ההוראה.
 .3מי יכול להיות מאומץ?
רק קטינים לא משוחררים עשויים להיות מאומצים .באופן יוצא דופן ,ניתן לאמץ קטין משוחרר ,אילו
היה הקטין מתגורר ללא הרף עם ההורה להיות מוכן לאמץ ,לפני שהמאומץ הפך לגיל  14או אם
המאומץ נמצא במצב של מקלט מקדים.
יש לעמוד בכל אחת מהנסיבות הבאות על מנת שתוכל לאמץ ילד:
• אם ההורים הביולוגיים של הילד נשללו משמורת על ידי השופט.
• אם ההורים הביולוגיים של הילד נותנים את הסכמתם לאימוץ .במקרה של ילד בן יומו ,על ההורים
הביולוגיים לתת את הסכמתם ,לפחות  30יום לאחר תאריך הלידה.
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• אם הקטין ננטש וזהות ההורים לא הייתה ידועה .אם הילד ננטש בזמן הלידה ,הקטין יכול להיות
מאומץ לאחר  30יום ,בתנאי שהאם לא הייתה מגיעה אליו בתוך אותה תקופה.
מי לא יכול להיות מאומץ?
• צאצאים ,למשל סבא לא יכול לאמץ את הנכדים שלו.
• קרובי משפחה בתואר השני של קו הבטוחה של קשר או זיקה.
 .4הליכי אימוץ
כל סוגי האימוץ מחייבים הליכי משפט קודמים.
הצעד הראשון לאימוץ יחיד הוא להגיש הצעה לאימוץ במוסד הספרדי המוסמך ( Servicio de
 )Protección de Menoresשל הקהילה האוטונומית הספרדית על פי בחירתך.
מסמכים מסוימים כגון תעודת הלידה של אנשים שמוכנים לאמץ ,הרשומות הפליליות שלהם
בהתאמה ,מס חוזר שלהם וכו' '; יש לצרף להצעה האמורה.
המוסד יבחן את התאמתו של האדם או האנשים שמוכנים לאמץ וינפיק תעודה המקבלת את זכאותם
של המבקשים לאמץ קטין.
המוסד ינפיק את ההצעה הקודמת לאימוץ ,אשר חייבת להכיל את ההתאמה הנבונה של האדם או
האנשים שמוכנים לאמץ ,יחד עם הנסיבות האישיות ,החברתיות ,המוכרות והכלכליות שלהם ,כמו גם
מקום מגוריהם האחרון.
הצעה זו תישלח לשופט הספרדי ,אשר חייב לקבוע האם לקבל או לא את אימוץ הילד.
 .5אימוץ בינלאומי
הסוכנות הרלוונטית ( )Servicio de Protección de Menoresמכל קהילה אוטונומית ספרדית תקל
על העתירות לאימוץ ילדים הממוקמים בחו"ל.
אם אתה מוכן לאמץ ילד לא ספרדי ,זכור כי תצטרך לעבור לארץ המוצא של הקטין כדי לאסוף אותו.
 .6סוכנויות אימוץ
סוכנויות האימוץ הן ארגונים רשמיים רשאים לקחת חלק בהליכי אימוץ עם תיווך .סוכנויות אלה
מספקות מידע לאנשים המוכנים לאמץ ולקחת חלק בהליכים לאימוץ בפני הרשויות הספרדיות
והזרמיות.
23

על הסוכנויות להיות ארגונים ללא כוונת רווח ,שהוקמו כחוק.
 .7אימוץ אצל זוגות חד-מיניים
החוק הספרדי אינו מכיר בזכותם של בני זוג מאותו מין לאמץ ילדים ,אולם נקבע בחוק כי קטינים
יכולים להתקבל רק על ידי אדם אחד ,ולכן לזוגות אלה יש זכות עקיפה לקבל ילדים בנפרד.
עם זאת ,אם אחד השותפים שיש לו ילד ביולוגי מת ,אין זה בטוח כי הילד יתום עדיין יכול לחיות עם
השותף ששרד.
http://spainlawyer.com/guia-legal/familia/la-patria-potestad

✓ נישואין ,גירושין ,יחסים רשומים
נישואין
הקוד האזרחי הספרדי השתנה מעט מאז  .1889בין ההוראות החדשות בקוד זה היו כללים
המאפשרים נישואין אזרחיים וקנוניים (סעיף  )49והפרדה  -אשר ,עם זאת ,רק השהה לחיות יחד
(סעיף  .)81הקוד גם הבהיר אילו זכויות צריכות להיות מוקנות לילדים (סעיף  .)29השינוי האחרון
בקוד נעשה על פי חוק  ,13/2005שהאריך את הזכות לנישואין לשותפים מאותו המין .הרפורמה
בקוד האזרחי משנת  1981קבעה גם את גיל הרוב ואת גיל הנישואין המינימלי ,אם כי הנישואין הותר
בגיל  14עם אישור משפטי או משפחה (חוק על הסדרת נישואין בקוד האזרחי של הסיבות של
בטלות ,הפרדה וגירושין  .)30/1981 ,החוקה הספרדית בשנת  1978קבעה כי לנישואין אזרחיים
מעמד זהה לנישואין דתיים ,וכי הנישואין מבוססים על שוויון בני הזוג לגבי זכויות וחובות.
גירושין
הזכות לגירושין הוכנסה בספרד תחת חוק הגירושין הרפובליקני מ 2 -במארס  ,1932אך בוטלה
לאחר מלחמת האזרחים בספרד .בשנים  ,1939-1981הדרך היחידה לסיים נישואין הייתה ביטול.
לאחר ביטול חוק הגירושין ב  ,1939-הפכו הבדידות שכיחות יותר ויותר בקרב אלה שיכולים להרשות
לעצמם ,ומספר הפרידות והאיגודים הבלתי מבוקרים גדל בספרד ,במיוחד במהלך המעבר
לדמוקרטיה ,שהביא לחילוניות חברתית וחברתית  .על כן הוכר ,בדרך כלל ,כי יש צורך בחקיקה
בנושא הפרדה בחיי הנישואין ,אם כי היו הבדלים פוליטיים בנוגע לרפורמות ספציפיות שיש ליישם.
יתר על כן ,דעת הקהל על הגירושין חולקה בשנים שלאחר המעבר .סקרים הצביעו על כך שהציבור
הספרדי עבר מהבעת תמיכה מתונה בגירושין ב  1978-כדי להביע תמיכה מוצקה ב  ,1980-שכן
הצורך בגירושים משפטיים נדונה בתחום הפוליטי.
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הנישואין הדתיים מוכרים על פי החוק ואין צורך להשלים נישואים אזרחיים על מנת שהטקס הדתי
יתקיים .זה המקרה של נישואין קתולים ,מוסלמים ,פרוטסטנטים או יהודים ,והטקס הדתי הוא בעל
מעמד חוקי זהה לשותפות האזרחית.
הסוג הנפוץ ביותר של נישואין בספרד הוא האזרחי והוא מוכר במלואו על פי החוקים המקומיים; הוא
מספק את הזכות לירושה ,רכוש ,פנסיה ואימוץ עבור שני בני הזוג ,שאינם צריכים להגיש בקשה
לטקס דתי כדי להיחשב נשוי .על מנת לקבל תעודת נישואין ,על שני בני הזוג לבחור את הנישואין
האזרחיים גם אם הטקס הדתי מוכר על ידי החוקים המקומיים.
נישואין אזרחיים בספרד
נישואין אזרחיים בספרד הוא הליך בירוקרטיה וזה עלול לקחת קצת זמן ,לכן אתה צריך להכין את
הניירת הדרושים להליך כמה חודשים מראש .על מנת להירשם לנישואין אזרחיים בספרד ,שני
הצדדים צריכים להיות בגיל המינימלי של  18שנים .כך גם לגבי נישואין דתיים.
סטטיסטיקה נישואין
שיעורי הנישואין של נישואים חד מיניים בספרד בשנת 2008
על פי המכון הלאומי לסטטיסטיקה ( INE), 41,700נישואים מאותו מין התקיימו עד סוף :2015
 1,275בשנת  4,574 .2005בשנת  3,250 ,2006בשנת  3,549 ,2007בשנת  3,412 ,2008בשנת
 3,583 ,2009בשנת  3,880 ,2010בשנת  3,834 ,2011בשנת  3,071 ,2012בשנת 3,275 ,2013
בשנת  3,738 ,2014בשנת  2015ו  4,259 -בשנת 2016
 %אחוז נישואין חד מיניים סכ"ה נשואים נישואין חד מיניים נישואי נשים נישואי גברים שנה
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✓ טיפול בילדים בספרד
. ומרפאות הילדים בספרד הן בדרך כלל ברמה גבוהה,טיפול בילדים בספרד מתחילים מגיל צעיר
 ובמיוחד- בחירת משתלה שמתאימה לילד שלך יכולה להיות בחירה קשה בכל מקום שבו אתה נמצא
.אם אתה חדש בספרד
https://www.expatica.com/es/family-essentials/Childcare-in-Spain_101464.html
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 .8סגנון חיים של האוכלוסייה במדינה
✓ כללי
אומנות ותחביבים
הריקוד הלאומי הקטלאני הוא הסרדנה .זה מבוצע בפסטיבלים ואירועים מיוחדים אחרים ברחבי
הארץ .רקדנים יוצרים מעגל ,מחזיקים את ידיהם הגבוהות באוויר .צעדים קצרים ושקטים מתחלפים
עם אלה ארוכים וקופצניים .להקות שמשמיעות מוזיקה לסרדנה נקראות קובלאס .הם מורכבים
מהפלביול ,חליל תלת-ממדי שמשוחק ביד אחת בעוד השחקן מכה בתוף קטן ,מרפק הנקרא טבל;
כלי נשיפה מעץ הנקראים טנוריות ותיבות; את  trompetaפליז ,fiscorn ,ו  ;trombóואת
 ,contrabaixאו בס כפול.

✓ חינוך
החינוך בספרד מוסדר על ידי(  ,Ley General de Education (LGEהחוק הכללי לחינוך) ,המתרחב
על פי סעיף  27של החוקה הספרדית של  .1978החינוך הוא חובה חינם לכל הילדים בגילאים שבין 6
ל  16שנים ,והוא נתמך על ידי הממשלה הלאומית יחד עם ממשלות של כל אחת מ  17-הקהילות
האוטונומיות של המדינה.
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החינוך לפני שש שנים מוגדר כחינוך קדם-יסודי או בגני ילדים ומחולק לשתי קבוצות .הראשון הוא עד
 3שנים והשני הוא בין  3ל  6שנים של גיל .בין  6ל  16שנים ,החינוך בספרד מחולק לשתי קבוצות.
 )1הקבוצה הראשונה ,הנקראת חינוך יסודי ,היא לתלמידים בגילאי  6עד  12 )2 .12עד  16שנים
(הנקראים חינוך תיכון) החינוך היסודי מחולק לשלושה מחזורים  6 )1עד  8שנים (מחזור ראשון) 8 )2
עד  10שנים (מחזור שני)  10 )3עד  12שנים (מחזור שלישי)
מטרתו העיקרית של חינוך זה היא לספק לכל הילדים השכלה משותפת המאפשרת להם
לרכוש את היסודות התרבותיים הבסיסיים ,ללמוד ביטוי בעל פה ,כתיבה ואריתמטיקה ,כמו גם
פעולה פרוגרסיבית של פעולה הסביבה שלהם .התעודה שניתנה בסוף השלב הזה נקראת "בוגר בית
הספר" .החינוך המשני מחולק לשני מחזורים  12 )1עד  14שנים (מחזור ראשון)  14 )2עד  16שנים
(מחזור שני) בשלב זה ,מספר התלמידים הממוצע בכיתה הוא כ  30-בבתי הספר הספרדיים.
התעודה שניתנה בסוף שלב זה נקראת כבוגרת השכלה תיכונית .השלב הבא של החינוך נקרא
מחזורי אימונים בינוניים .בשלב זה יש שתי אפשרויות )1 .תואר ראשון ונמשך שנתיים .הקטגוריות
הנלמדות הן :מדעי הטבע ומדעי הטבע • מדעי הרוח והחברה .טכנולוגיה  )2הכשרה לעיסוקים
תאפשר לסטודנט ללמוד את לימודיו רק במשרות ספציפיות ולעתים קרובות היא בחירה עבור מי
שרוצה קורס אקדמי פחות  .עם קבלת ההסמכה ,מותר לסטודנט להיכנס לכוח העבודה בתחומם ,או
להירשם לתוכנית טכנית נוספת המשלבת את כל הקורסים המיוחדים הנדרשים.
לשלב הבא של החינוך יש גם שתי אפשרויות )1 .הכשרה משנית בעיסוק משלים ,הרחבה של
ההכשרה המקצועית מאפשרת לתלמידים להגביר את רמת ההכשרה שלהם לרמה גבוהה יותר
ונמשכת אחת או שתיים )2 .השכלה אוניברסיטאית והרשמה אליה נקבעת על ידי בחינת כניסה
לאוניברסיטה המתקיימת ב כל יוני .יש לה שלושה שלבים .תוכניות לתואר קצר כי לקחת  3שנים כדי
להשלים ,אשר יכול להיות דיפלומה האוניברסיטה או הנדסה טכנאי הן תוכניות ארוכות יותר בין ארבע
לשש שנים .תמצאו כי התוכניות מופרדים לשני מחזורים שונים .במחזור הראשון אתה יכול לצפות
שנתיים עד שלוש שנות לימוד ,המורכבת ממחקרי חינוך כללי במכללה שבחרת .במחזור השני יש עוד
שנתיים עד שלוש שנות לימוד נוסף .תוכניות דוקטורט בדרך כלל דורשים שנתיים של מחקר נוסף
מורכב משני הקורסים ואת עבודת הדוקטורט.

✓ מאפייני האנשים בחברה
הספרדים פתוחים וידידותיים .במצב לא פורמלי ,בין אם עם חברים קרובים או זרים וירטואליים
הם מברכים נשים עם נשיקה על כל הלחי.
לגברים אין חשש ממרחב אישי עם גברים אחרים במצב לא פורמלי והם בדרך כלל מברכים או
אומרים שלום עם חיבוק (אבראזו).
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איך הופעת העם בספרד  /קטלוניה?
עיניים  /צבע :עיניים עגולות גדולות ,נטייה לגבות עבותות .צבעי העיניים הנפוצים ביותר הם חום
כהה או לוז (חום ירוק מעורב) .עיניים כחולות וירוקות קיימות אך מייצגות רק כ  25%-מהאוכלוסייה
צבע שיער  /סוג :שיער חום כהה הוא צבע השיער הנפוץ ביותר ב ספרד ו קטלוניה ,החל ערמון כהה
כמעט שחור .שיער שחור יהיה השני הכי נפוץ ,חום בהיר  /בלונדינית הייתי השלישי נפוץ ביותר.
שיער אדום ניתן למצוא בצפון מערב .על  87%מהספרדים יש שיער כהה .שיער מרקם עשרות להיות
גלי ו ישר (הרבה  .)thick hairשיער מתולתל הוא גם נפוץ במיוחד בדרום האיים הקנריים .אפור  /גס
 /סוג אפריקאי של השיער נמצא גם אבל הוא פחות נפוץ.
צבע העור :צבעי העור נע בין חום לבן לחום בינוני .אבל צבעי העור הנפוצים ביותר נמצאים בין שני
אלה .גוון כהה  /שמנת של לבן כי דקים בעור ועור שזוף באופן טבעי עם (זית  /חום בהיר) הם שני
הנפוצים ביותר .עור חיוור מאוד ניתן למצוא אבל בדרך כלל מלווה שיער כהה .עור חום בינוני הוא גם
לא מכנה משותף אבל לא מייצג את הרוב ,הוא נפוץ יותר בדרום האיים הקנריים כמו גם את החלק
המערבי של ספרד .סוגים נורדיים כגון קנדיות אסתר הם נדירים אך קיימים ,במיוחד בחוף הצפוני,
קטלוניה ,וחלקים מסוימים של  Andalucíaכי היו מאוכלסים מחדש על ידי צפון אירופה safer
.Reconquista
צורת פנים :צורות פנים עגולות ופנים פרצופים אליפליים הם הנפוצים ביותר
https://www.quora.com/What-are-the-most-common-Spanish-facial-features

האישיות הספרדית
ברור שאי אפשר לדבר באופן כללי בקלות כזאת ,שכן לכולנו יש אישיות משלנו .אישיות זה יכול להיות
שונה מאוד ,אפילו יותר כאשר אנו מסתכלים על אנשים באזורים השונים של ספרד .אבל מלבד
הבדלים אלה ,אנו יכולים להגדיר את הספרדים ביחסים החברתיים שלהם ,כמו מוחצן ,חברותי,
ידידותי ... ,אנחנו יכולים להיות די מוכר די מהר אז לא מרגיש מוזר כאשר אנשים מציגים את עצמם
נותן לך  2נשיקות ומאותו רגע על לפעול באופן מוכר אתך ,כאילו אתה כבר יודע  eachכבר קצת זמן.
אנחנו אוהבים לחבק ,לקחת זה את זה בזרוע או לתת חיות על הגב של כל אחד .במובן זה ,כאשר
אנו פוגשים זר ,אנו מתייחסים אליהם כאל "אחד מאתנו" מבלי לחשוב באמת על התגובה האפשרית
להתלהבותנו .אנחנו מנסים להיות מזמינים וידידותיים ככל האפשר ,מנסה להפוך את האינטגרציה
שלך יותר נוח וקל.
לגבי הדרכים החברתיות שלנו ,אנחנו לא מחבבים יתר על המידה את הפורמליים ,וכאשר
אנחנו נכנסים לדיון עם מישהו שאנחנו לא מכירים ,אנחנו נוטים להגיד ' 'tuבמקום 'מנומסים' רשמיים
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ומנומסים יותר .אלא כאשר אנו מדברים עם קשישים או אנשים עם מעמד חברתי חשוב יותר או
פעילות מקצועית .בדרך שבה אנו מתקשרים אנו רגשיים ,בלתי צפויים וספונטניים .גם אופייני אמיתי
הם מונולוגים רם שלנו.
https://www.eyeonspain.com/blogs/psychology/1023/the-spanish-personality.aspx
https://www.commisceo-global.com/country-guides/spain-guide

✓ כְ לָ לֵ י ִה ְתנַהֲ גּות ותקשורת בינאישית
מוסכמות למתן שמות:
• ילדים בספרד מקבלים שם פרטי ולאחר מכן אחריהם שם המשפחה האב ואחר כך שם המשפחה
של האם.
• אין מושג על שם באמצע ,אם כי השם הפרטי הוא לפעמים מורכב משני שמות  -למשל :חוסה לואיס
• נשים אינן משנות את שמם כאשר הן מתחתנות.
מפגש & ברכה:
• כאשר הנציג מצפה ללחוץ ידיים.
לאחר שקיים קשר ,גברים יכולים לחבק וללטף זה את זה על הכתף.
• ידידות מתנשקות על שתי הלחיים ומתחילות עם השמאלית.
• אנשים נקראים לעתים קרובות דון או דונה ואת השם הפרטי שלהם כאשר בהזדמנות רשמית ככלל.
• גברים רבים משתמשים בידיים דו-צדדיות כאשר יד שמאל מונחת על זרוע ימין של האדם האחר.
סגנון תקשורת:
• תקשורת בנוגע ליחסים עסקיים היא לעתים קרובות פורמלית למדי ומשלבת כללים נוקשים של
פרוטוקול .כל צורה של עימות אינה מקובלת ויש להימנע ממנה.
• אנשים ספרדים גאים מאוד מגן על מעמדם וכיצד אחרים תופסים אותם.
• יש להימנע מהתגברות הישגים והישגים אישיים.
• אנשים הספרדים נוטים להיות מוחצן וידידותי כפי אופייני בתרבות הים התיכון והם מקום צניעות
ואישיות בראש ובראשונה להצלחה מקצועית או עסקית.
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• רוב הצעירים בספרד הם רהוטים או לפחות יש הבנה טובה של אנגלית ,אבל כמה אנשים מבוגרים
עשויים לדרוש את השימוש של מתורגמן.
טקס של בני נוער בספרד
התרבות הספרדית נחגגת ברחבי העולם בזכות האוכל ,האמנות והסגנון שלה .העם הספרדי
מתקרבים לחיים כחגיגה של קהילה ומשפחה .כמו עמיתיהם ברחבי העולם ,בני נוער ספרדית
משתוקקים לעצמאות ,כיף והרפתקה .עם השלמת בית הספר בבוקר ובשעות אחר הצהריים
המוקדמות ,סייסטה בחום של היום והערב ובלילות מאוחרות שנותרו לפנאי ,אורח החיים הספרדי
מתאים היטב לשעות הצעירים של בני הנוער לשמור בכל מדינה.
תרבות וסגנון
אורח החיים הספרדי הוא רגוע ולא פורמלי ,אבל לא מזדמנים כשמדובר בסגנון .בני נוער
ספרדית ,כמו מבוגרים ,להתלבש היטב לצאת  -בנים ובנות מודעים עיצוב בסגנון ואיכות .הורים
הספרדים הם חיבה לסבול עם ילדים ומבוגרים צעירים ,מלמדים אותם מגיל צעיר להעריך ,לכבד
ולחגוג מזון ,יין ,ומוסיקה כחלק בחיי היומיום של הקהילה והקהילה.
כְ לָ לֵ י ִה ְתנַהֲ גּות
נורמות בסיסיות של אדיבות ושלמות ,כגון הגדרות של רמות מקובלות של הלבשה או התפשטות,
ניתנות להשוות לשאר אירופה והמערב בכלל .היבט מכריע של חילופי דוברי בספרדית הוא שימוש
סלקטיבי של פורמלי לך ( )usted, pl.ustedesאו  tuמוכר ( .)pl.vosotrosהצורה הפורמלית שימשה
פעם את הצעירים לשבעה הבכירים במשפחה ,אבל זה עכשיו נדיר .מחוץ למשפחה ,הפורמלי משמש
במצבים של מרחק חברתי ואי-שוויון ,כולל אי-שוויון בגיל ,ולעתים קרובות נעשה בו שימוש הדדי בין
שני הצדדים כסימן של כבוד למרחק החברתי ולא סימן לעליונותו של צד אחד .יש שונות אזורית
וחברתית בדפוסים של כתובת רשמית מול כתובת מוכרת ,עם הקלות שבה אנשים שכבר אינם זרים
עוברים לטו המוכר.
נימוסי שולחן ברוב המקרים הוא פורמלי על ידי סטנדרטים אירופיים רבים .אנשים שאוכלים יחד
עושים זאת באינטימיות יחסית ובפרשנות .גם במסעדות רבות ,אבל בעיקר בבית ,סועדים לשתף
סוגים מסוימים של מנות מן מגש משותף :מתאבנים מסוימים ,סלטים ,ופאיה מסורתי .נימוסים
מילוליים  -כדי לומר לאחרים ""( "que aprovecheזה עשוי להועיל לך")  -שמור לאנשים שאינם
חולקים אוכל באותו שולחן :זה נימוס של הפרדה ולא הכללה .אוכלים יכולים לומר לאיש מבחוץ " Si
"( "le gustedאתה רוצה קצת?") ,אשר התגובה היא " ,"que aprovecheאבל חילופי זה לא קורה
כאשר מבחוץ צפוי להצטרף השולחן .במקום זאת ,במקרה השני ,פשוט נאמר "בוא ואכל".
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http://www.everyculture.com/Sa-Th/Spain.html#ixzz56JukKG6i

• ספרד היא מדינה גדולה עם אזורים רבים כל אחד שיש גרסה משלהם של מאכלים מסורתיים .עם
קילומטרים של החוף ,אין זה מפתיע כי מאכלים רבים תכונה מאכלי ים.
• הספרדים מפורסמים במיוחד עבור  Paellaשלהם ,מתכון אשר נאמר כי מקורותיה ולנסיה אשר
שוכנת על החוף המזרחי הדרומי .המנה מבוססת על אורז וכוללת תערובת של ירקות ,בשר ודגים.
זה מתובל עם זעפרן ותבלינים שונים.
• עוד מועדף הוא טאפאס ,שהוא מבחר של מתאבנים אשר עשוי להיות חם או קר .טאפאס טיפוסי
יכול להכיל Chorizo, patatas :בראבס (חתיכות של תפוחי אדמה מטוגנים בשמן מוגש ברוטב
עגבניות) ,כבש בשר טלה בשר ,קלמרי מטוגן עמוק ,ארטישוק בגריל ,חציל.
• טורטייה ( Espanolaחביתה עם תפוחי אדמה ובצל) הוא מאוד פופולרי ברחבי ספרד.
 Pinchoהוא חטיף קטן מסורתי דומה טאפאס והוא פופולרי במיוחד בצפון ספרד .זה בדרך כלל אכלו
בברים תוך  socializingעם חברים ובני משפחה.
https://www.commisceo-global.com/country-guides/spain-guide

✓ תזונה אופיינית בספרד
בספרד ,התזונה האופיינית כוללת ארוחת בוקר קטנה ,חטיפי צהריים ,ארוחת צהריים גדולה
אחר צהריים ,חטיף אחר צהריים מאוחרת וארוחת ערב מאוחרת .הדיאטה הספרדית מורכבת
ממזונות עשירים בפחמימות כמו פירות ,ירקות ,תפוחי אדמה מטוגנים ,מנות אורז ,לחמניות מתוקים
ושוקולד חם .דגים ,ביצים ,נקניק חזיר ,גבינה ,עשבי תיבול ותבלינים הם גם מרכיבים נפוצים של
הדיאטה הספרדית.
ארוחת בוקר
אנשים ספרדית בדרך כלל לא אוכלים הרבה בבוקר .באופן מסורתי ,הם מתחילים עם קפה
הקפה  ,lecheשהוא קפה חזק עם חלב חם מוקצף ,מלווה קרקרים חיטה ,פרוסת טוסט או קרואסון
עם גבינה או ריבה ,Churros .מאפים מטוגנים דמויי סופגנייה עם סוכר מוגש עם שוקולד מתוק חם
נפוצים גם בבוקר .מדי פעם ,ארוחת הבוקר תהיה מורכבת חביתה ספרדית עם בשר חזיר או גליל
קלוי להתפשט עם עגבניות כתוש ,שמן זית ומלח.
ארוחת צהריים
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באופן מסורתי ,ארוחת צהריים היא הארוחה הגדולה ביותר בספרד .זה מוגש בשעות אחר
הצהריים במהלך  ,siestaאשר בדרך כלל נמשך בין  2ל  5אחר הצהריים .ארוחת צהריים לעיתים
קרובות מכיל כמה מנות .זה יכול להתחיל עם מרק או בשר חזיר ריפוי גולמי ,ואחריו בשר או צלחת
דגים ולאחר מכן במדבר .מתאבן וארוחה העיקרית בדרך כלל מכילים כמויות גדולות של שום ושמן
זית .הלחם תמיד מוגש בצד על טבילה רטבים ושמנים .המסורת של אכילת הארוחה הגדולה ביותר
בארוחת הצהריים ,בעוד עדיין נפוץ ,הוא ,לעומת זאת ,משתנה לאט כי אנשים רבים יש נסיעות
ארוכות לעבודה ,אשר מונע מהם ללכת הביתה לארוחת צהריים .גם התרבות האמריקאית משפיעה
לאט על התרבות הספרדית.
אֲ רּוחַ ת עֶ ֶרב
ארוחת הערב מוגשת בדרך כלל בין השעות  9:00בערב .וחצות .בספרד ,ארוחת הערב קלה
בהרבה מארוחת הצהריים ועשויה להכיל חביתה ספרדית ,סלט או קערה של גזפצ'ו ,מרק קר עשוי
מעגבניות וירקות אחרים .ארוחת הערב מוגשת כמעט תמיד עם סלט ירוק בצד .לפעמים ,ארוחת
הערב מוגבלת לטאפאס ,שהיא חטיף קל המורכב ממגוון של פריטים דמויי מתאבן ,כגון טבעות של
דיונון ,שרימפס ,נקניקים ,קציצות ,בשר חזיר ,סלמי ,גבינות וזיתים.
יפים
חֲ ִט ִ
רוב האנשים הספרדים הבאים דיאטה מסורתית לאכול שתי ארוחות נוספות ביום ,אחד סביב
הצהריים ועוד בסביבות השעה  .18:00בסביבות הצהריים ,טאפאס ,שהם ארוחות בגודל קטן כמו
מתאבנים ,הם בחירה חטיף פופולרי .כאשר טאפאס נאכלים כמו חטיף בצהריים ,הם נוטים להיות
קלים יותר טאפאס שימש לארוחת ערב .מנה טיפוסית טאפאס הוא חלק קטן של פטריות השום,
קציצות או בשר חזיר נרפא .לחם עם חזיר או סלאמי הוא חטיף משותף אחר הצהריים המאוחרת,
אכלו בעיקר על ידי ילדים.
/https://www.livestrong.com/article/1007706-customs-teenagers-spain
מנות קטלאניות טיפוסיות
מנות צמחוניות
אבא אמבה טומאקט (פאן קון טומאטה) :לחם משוחח בעגבניות טריות ומטפטף בשמן ומלח .מצרך
קטלאני אמתי.
 :Calçotsאלה כרישה התינוק ספציפיים האביב  -מסיבות מסורתיות המכונה " "Calçotadasיתקיים
במהלך תקופה זו .הירקות בדרך כלל מוגשים עם רוטב רוסקו (ראה להלן).
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 :Escalivadaמנה חמה של ירקות בגריל (בדרך כלל חצילים ,פלפלים אדומים ,בצל ועגבניות) עור ו
 de seededושירת עם שמן.
כלים בשריים
 :Butifarraנקניק מתובל לא מאובחן עם דמיון נקניקיות  .Cumberlandמשמש גם בבישול וגם כמו
טאפאס עם 'אבא ( .amma tomaquetראה לעיל).
 :Escudelllaקטלאניים  tewעשה עם חתיכת בשר ,שעועית ,תפוחי אדמה ,כרוב ולפעמים פסטה.
הוא הופך לשלושה מנות מזון :מרק ,ואחריו את הבשר כמובן ,ואחריו כמובן ירקות.
 :Xai Rostit Amb 12 Cabeçes d'Allבתרגום מילולי זה אומר "טלה צלוי עם  12ראשי שום"  -הוא
עושה את מה שהוא אומר על הפח.
 :Embutidosזהו שם קולקטיבי עבור מגש של בשר נרפא ,כולל ( fuetבשר חזיר) ו  jamonמאזור
ויק.
מנות דגים
 :Esqueixadaסלט עשה עם פלפלים ,עגבניות ,בצל ,חומץ יין אדום ומרוסס "bacalao". Bacalao
הוא בקלה מלח אופייני לאזור  -בקלה נשמר במלח ספוג לפני ההגשה.
 :Fideuasכמו פאייה פירות ים ,אבל שימש עם אטריות קצרות ,ולא אורז.
פאייה (קטלאנית ,]-paeʎa, pə[ :ספרדית )]paeʎa[ :היא מאכל אורז ולנסיון בעל שורשים עתיקים,
אך צורתו המודרנית נוצרה באמצע המאה ה  19-באזור סביב לגונה  Albuferaעל החוף המזרחי של
ספרד ,סמוך לעיר ולנסיה .רבים שאינם ספרדית לצפות  paellaכמו צלחת הלאומית של ספרד ,אבל
רוב הספרדים רואים את זה להיות צלחת  Valencianהאזורי .ולנסיאנים ,לעומת זאת ,מתייחסים
לפאיה כאחת מהסמלים המזוהים שלהם.
סוגי פאייה כוללים פאייה ולנסיאנית ,פאייה צמחית (ספרדית :פאייה דה ורדורס) ,פאייה פירות ים
(ספרדית :פאייה דה מריסקוס) ,פאייה מעורבת (ספרדית :פאייה  ,)mixtaבין רבים אחריםValaian .
 paellaהוא האמין להיות המתכון המקורי.
רטבים
רומסקו :רוטב עשוי שקדים ,שום קלוי ,שמן זית ופלפלים אדומים מיובשים.
עלי :רוטב עשוי שום ושמן זית .המרכיבים הם מוקצף במשך זמן רב כדי להפוך את הדבק לבן
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קינוחים
 :Crema Catalanaבדומה צרפתית  .Crème Bruléeזה נעשה עם סוכר ,חלמון ביצה וקינמון נשרף
על הדף.
מל מאטו :גבינת עיזים רכה ,ללא מלח ,מוגשת עם דבש ולפעמים אגוזי מלך.
פאנלים :ממתקים עגולים קטנים עשויים עם שקדים ,סוכר ,ביצים ועציצים .הם יכולים להיות מגולגל
בכל מספר של ציפויים ,אבל אלה מסורתיים מגולגלים .pinnuts
https://www.barcelona-tourist-guide.com/en/restaurants/catalan/catalan-cuisine-guide.html
"paella". Merriam-WebsterDictionary. Retrieved 22 January 2016.
"paella". Dictionary.com Unabridged. RandomHouse. Retrieved 22 January 2016.
"paella". Oxford Dictionaries. Oxford UniversityPress. Retrieved 22 January 2016.
"Infoabout Paella on About.com". Spanishfood.about.com. 15 December 2009. Retrieved 19 February
2010.
)Saveur, "The Art of Paella" (accessed 21 July 2015

✓ מנטליות
מאפייני המנטליות הספרדית
אחד המאפיינים החשובים של הספרדי הטיפוסי הוא תחושת המשפחה .כל הספרדים הם בני
משפחה מאוד .משפחותיהם לעיתים קרובות גדולות ורועשות .בהתחלה ,הרעש וההמולה האלה
מאוד משקים ,אבל אז מתרגלים לזה ,ולפעמים אפילו אוהבים את זה .סביר להניח ,הידידותיות
והאיטיות מאפשרות להם להירגע ולהסיח את הדעת מהבעיות הפנימיות .בדרך כלל ,הספרדים
מעדיפים את המשפחה לעושר ולקריירה .אנשים רבים לעבוד רק במשרה חלקית ולקבל קצת כסף.
אבל זוהי בחירה מודעת .המשפחה היא תמיד העדיפות הראשונה שלהם.
קל להבין את הספרדים ,כאקלים מעולה (כמעט קבוע בקיץ) ,בעלות נמוכה דיור ומחירים טובים
למזון לעשות את שלהם .כל זה תורם לשמחת החיים.
מאפיין אופייני נוסף של העם הספרדי הוא היחס שלהם מכוניות .כולנו יודעים שהאירופים
מעדיפים מכוניות פשוטות ,כלכליות ובעלות נמוכה .אבל בספרד אתה יכול למצוא אפילו מכוניות
שרוטות לחלוטין עם שקעים והרבה כתמים סדוקים .עם זאת ,בעלי הרכב לא אכפת! אנחנו יכולים
לומר כי היא המדינה שבה המכונית היא עבור האדם ,ולא להיפך .אנשים ספרדית אין זמן ללכת
35

לשירות המכונית לאחר כל שריטה .לפעמים השכנים (במהלך החנייה הלא מוצלחת) משאירים את
השרידים הגדולים על מכוניותיהם של אחרים ,אך אינם טוענים .רק חיוכים ידידותיים! למעשה,
הספרדים חושבים כי החשש מוגזם על המכונית משפיל אדם.
כך גם תושבי ספרד .אנשים פשוטים ,כנים וידידותיים  -מיוחדים עבור המדינה המיוחדת.
/http://privetmadrid.com/en/features-of-the-spanish-mentality

✓ ספורט ופנאי
ספורט בספרד במחצית השנייה של המאה ה  20-תמיד נשלט על ידי כדורגל .פעילויות ספורט
פופולריות אחרות כוללות כדורסל ,טניס ,רכיבה על אופניים ,כדוריד ,אופנוע ,פורמולה  ,1ספורט ימי,
התעמלות אומנותית ,גולף ,מלחמת שוורים וסקי .ספרד יש גם אירח מספר אירועים בינלאומיים כגון
אולימפיאדת הקיץ  1992בברצלונה ואת מונדיאל .1982
כדור גל
כדורגל הוא הספורט הפופולרי ביותר בספרד .לה ליגה או ליגת העל (הליגה הספרדית)
נחשבת לאחת התחרויות הטובות ביותר בעולם .קבוצות מצליחות בתחרויות האירופיות האחרונות הן
ריאל מדריד ,ברצלונה ,סביליה ,אתלטיקה בילבאו ו  Atléticoמדריד .ריאל מדריד וברצלונה השתלטו
על רוב ההיסטוריה שלה ,ויצרו יריבות אינטימית .ריאל מדריד כבר ידוע על ידי רבים כמו המועדון
המצליח ביותר בעולם ,לאחר שזכתה באליפות האלופות אופרה שיא  12פעמים ,כמעט כל שאר
תחרויות מועדון אופ"א לפחות פעם אחת ואת לה ליגה שיא  33פעמים.
" Garciaשואפת טריק כובע ספרדית" .חדשות ה  .BBC. 2008-07-15 -מאחזר .2014-03-22
פנאי פעילויות בספרד
זה נכון כי מנוחת צהריים עדיין נהנה ממנה  ,במיוחד באזורים חמים כמו אנדלוסיה .כמה שעות
בצל במהלך החלק החם ביותר של אחר הצהריים הגיוני לחלוטין ,אבל העובדים נוטים להתחיל
מוקדם יותר לסיים מאוחר יותר כדי לפצות על זה .עסקים רבים לסגור את החגים השנתיים שלהם
במהלך אוגוסט ועוד רבים לשים את התריסים במהלך אחר הצהריים.
זה בהחלט נכון ,אבל זמן הפנאי הוא הבין והעריכו בספרד .רוב הספרדים לזרוק את עצמם
לפעילויות זמן חופשי עם התלהבות רבה.
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גזע אחר של אנשים יכול לתאר את התחביבים שלה .,לא רק אינטרסים אלא תשוקות .זה אולי נשמע
רחוק מנוח ,אבל בגלל הספרדים הם עדיין בעוצמה עצמאית אינטרסים של אדם אחר מתקבלים עם
חסד .כי אדם הוא עצמאי כל דבר שהם בוחרים לעשות יהיה מכובד כערך של ערך ולא במרדף מוזר,
או בודד.
הספרדים יודעים איך להירגע .כמה משקאות בבר אחרי העבודה ,או בצהריים ,או בשבת
בבוקר ,או ,למה לא ,לפני היציאה לעבודה לא מקומטים על כל אחד בבר יהיה מוזמן להצטרף
לשיחה .קטעים ספונטניים של פלמנקו ,לעתים קרובות עניים אבל לפעמים מפתיע טוב ,יישמעו
והעריכו.
ספרד בהחלט היא מדינה שבה קל להירגע ,אבל לעשות קצת מאמץ לתוך זה.

http://www.pitlanemagazine.com/lifestyles-and-subcultures/leisure-activities-inspain.html
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 .IIמערכת הבריאות של ספרד
✓  .8מערכת הבריאות בספרד
✓ עקרונות

 .9בריאות ,מחלות ומניעה
✓ חיסונים

.10

אירגוני בריאות במערכת הבריאות בספרד

.11

טיפול בית

.12

זמינות שרותי בריאות

.13

מערכת שרותי הסיעוד בספרד

✓ תואר ראשון בסיעוד

.14

טיפול רוחני בספרד

.15

חובות וזכויות של מטופלים בספרד

.16

שיגרת היום יום בבתי חולים

.17

כוח אדם טיפולי וסיעודי

.18

תחומים בבריאות בהם קיים טיפול סיעודי

✓ סוף החיים וטיפול פליאטיבי
✓ המתת חסד
✓ מוות וניתוחי גופות
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✓ הריון ולידה
✓ טיפול בילדות
✓ הפלות
✓ עירויי דם
✓ השתלות ותרומות איברים

 .1מערכת הבריאות בספרד
✓ עקרונות
החוקה הספרדית של  1978קובעת ,בסעיף  43שלה ,את הזכות להגנה על הבריאות ועל הבריאות
לכל האזרחים.
העקרונות והקריטריונים המהותיים המאפשרים את מימוש זכות זו הם:
 מימון ציבורי ,אוניברסליות ושירותי בריאות בחינם בזמן השימוש. זכויות וחובות מוגדרות לאזרחים ולרשויות ציבוריות. ביזור פוליטי של בריאות בקהילות האוטונומיות. מתן שירותי בריאות מקיפים המחפשים רמות גבוהות של איכות ,הנבדקות ומבוקרות. -שילוב המבנים השונים והשירותים הציבוריים בשירות הבריאות במערכת הבריאות הלאומית.

הסמכות הממלכתית בתחום הבריאות היא כדלקמן:
 בסיסים ותיאום בריאותי כללי. בריאות חוץ ובינלאומיים יחסים והסכמים בריאותיים. חקיקה ואישור של תרופות ומוצרי בריאות.39

פעולות בריאות חיצוניות מתבצעות בכל הנוגע למעקב ובקרה של סיכונים בריאותיים אפשריים
הנובעים מייבוא ,יצוא או מעבר של סחורות ותנועות נוסעים בינלאומיות.
באמצעות קשרים בינלאומיים והסכמים ,ספרד משתפת פעולה עם מדינות וארגונים בין-לאומיים
בהיבטים הבאים:
 שליטה אפידמיולוגית. לחימה נגד מחלות מדבקות. שימור סביבה בריאה. שיפור ,שיפור ויישום של תקנות בינלאומיות. מחקר רפואי וכל הפעולות המוסכמות להיחשב מועילות לצדדים בתחום הבריאות.ביחס למוצרים פרמצבטיים ,הכישורים ,בין היתר ,תואמים את המדינה:
חקיקה על תרופות ומוצרי בריאות.
הערכה ,הרשאה ורישום של תרופות לשימוש אנושי ,תרופות וטרינריות ומכשירים רפואיים.
הסמכה של מעבדות התרופות.
לגאליות של תרופות משווקות.
אישור ניסויים קליניים של תרופות מחקר.
החלטה על מימון ציבורי ותמחור של תרופות ומוצרי בריאות.
להבטיח את הפיקדון של חומרים נרקוטיים בהתאם להוראות אמנות בינלאומיות.
ייבוא של תרופות זרות ודחופות בספרד.
לשמור על הפיקדון המדינה אסטרטגית של תרופות ומוצרי בריאות למקרי חירום ואסונות.
רכישה והפצה של תרופות ומוצרי בריאות לתוכניות שיתוף פעולה בינלאומיות.
מערכת הבריאות הספרדית מדורגת בין הטובים בעולם.
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 .2בריאות ,מחלה ,מניעה
מערך השירותים שמציעה מערכת הבריאות הלאומית לאזרחים כולל פעילויות מניעה ,אבחון ,טיפולי,
שיקומי ובריאותי ותחזוקה.
מערכת הבריאות הלאומית כוללת את האמצעים הבאים:
תיק נפוץ בסיסי של שירותי הבריאות של מערכת הבריאות הלאומית :הוא כולל את כל פעילויות
הסיכול ,הסיוע והטיפול השיקומי המתבצעות במרכזים רפואיים או חברתיים ,וכן הובלה רפואית
דחופה.
תיק משותף נוסף של מערכת הבריאות הלאומית :הוא כולל את היתרונות הבאים:
 תכשיר פרמצבטי.טיפול פורטו-פרוסטטי.
מוצרים דיאטטיים.
 -הובלה סניטרית לא דחופה ,בכפוף מרשם רפואי מסיבות רפואיות.

✓ חיסונים

מחלקת הבריאות קובעת את לוח החיסונים שיתקבל על ידי אוכלוסיית קטלוניה ושונה על סמך ראיות
מדעיות .השינוי האחרון התרחש בחודש יולי  .2016לוח השנה החדש מתאים את גיל הניהול של
כמה מנות חיסונים ,ומשלב שני חיסונים בילדות המוקדמת :החיסון נגד פנאמוקוק והחיסון נגד
אבעבועות רוח.
ב  20%מהאנשים השתתפו בשנה בייעוץ ראשוני התייעלות של מערכת הבריאות הלאומית מורכבת
ביצוע פעילויות קידום מכירות ומניעה.
כמו כן ,כדי למנוע התפשטות בינלאומית של מחלות ,חשוב לעמוד בהמלצות החיסונים שקבע ארגון
הבריאות העולמי לנוסעים בינלאומיים .תוכל למצוא מידע נוסף על הכרטיסייה Travel and Leisure
או שתוכל להודיע על יחידות החיסונים הבינלאומיות.
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הכיסוי של חיסוני הילדות המומלצים בספרד גדול מ  ,96.7%-ואחוז הילדים בין שנה ל  2-שנים
שמקבלים את המינון המאיץ הוא  .95.7%החיסון נגד חצבת rubella-parotiditis -מגיע  96.2%של
ילדים  1עד  2שנים ,מעל  90%מקבלי את המינון המומלץ של זיכרון.
 56.1%מהמבוגרים בני  65ומעלה מקבלים חיסון נגד שפעת ,מה שמראה שכיסוים הוא מגמת ירידה
בשנים האחרונות.

 .3ארגון מערכת הבריאות בספרד
מערכת הבריאות הלאומית מאורגנת בשני סביבות או רמות טיפול :טיפול ראשוני וטיפול מיוחד ,שבו
גישה אזרחית ספונטנית ומורכבות טכנולוגית נמצאות ביחס הפוך.

✓ טיפול ראשוני
טיפול ראשוני מעמיד לרשות האוכלוסייה סדרה של שירותים בסיסיים.
מרכזי הבריאות העיקריים הם מרכזים רפואיים ,שבהם צוותים רב-תחומיים מורכבים מרופאים
משפחתיים ,רופאי ילדים ,אחיות וסגל מנהלי ,ויכולים לכלול גם עובדים סוציאליים ,מיילדות
ופיזיותרפיסטים.
בהינתן נטייתו במסגרת הקהילה ,היא מופקדת ברמה זו על משימות קידום הבריאות ומניעת
מחלות .כמו הביטוי המקסימלי של נגישות והון גישה ,טיפול ראשוני מגיע פיזית לביתו של האזרח
כאשר יש צורך בכך.
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✓ טיפול של מומחה
טיפול של מומחה מסופק במרכזים מיוחדים ובתי חולים ,על בסיס אשפוז או על בסיס הסכמה של
המטופל.
לאחר הטיפול ,החולה והמידע הקליני המקביל חוזרים לרופא "הראשוני בקהילה" ,שחושף בפניו את
כל נתוני הביוגרפיה שלו ,את החזון הקליני והתרפויטי הכולל .זה מאפשר את ההמשכיות של הטיפול,
ללא קשר למקום המגורים ואת הנסיבות הפרטיות של אוטונומיה ,בהתחשב בכך הטיפול מגיע לביתו
של המטופל.

סעיף  14לחוק הלכידות מגדיר את הטיפול החברתי ( )) atención sociosanitariaכשילוב של טיפול
בחולים אלה ,בדרך כלל אלו עם מחלה כרונית ,אשר ייהנה מהפרשה סינרגטית של שירותי בריאות
ושירותים חברתיים בו זמנית כדי להגדיל את אוטונומיה אישית ,להגביל את המגבלות או הקשיים
שלהם ,להקל על ההשתייכות החברתית שלהם .קבוצה זו כוללת:
א) טיפול ממושך והמשכי.
ב) מתן שירותי בריאות מרפאים.
ג) שיקום לאחר מחלה
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 .4טיפול ביתי
רשות התברואה הספרדית מספקת שירותי סיעוד בבית .אבל תוחלת החיים הגוברת יוצרת דרישה
למוסדות פרטיים יותר ויותר וגם יצירת סוג זה של שירות זה.
המטפלים מחויבים לסייע למטופלים לקבל החלטות טובות על הטיפול בהם על ידי מתן טיפול,
הדרכה וחשיבה ביקורתית לגבי מצבם ,לנהל תרופות או לספק טיפול מיומן בהזמנת רופא אישי או
יועץ.
האחות האחראית עורכת הערכה ראשונית לפני תחילת השירות על מנת להבטיח את איכות הטיפול,
ולאחר מכן יש להגדיר תוכנית טיפול רפואי עבור המשפחה ,הלקוח ,וכל המטפלים נוספים לעקוב.
אחיות יכולות לבצע כל שירות המוצע באופן קבוע בנוסף לשירותי הסיעוד המיומנים המפורטים להלן:
• הערכת המעמד הפיזי והרגשי של הלקוח
• הערכה על המשפחה של הלקוח ועל משק הבית כדי לקבוע כיצד הם יכולים להתמודד ולדאוג אהוב
שלהם
• לבצע את תוכנית הטיפול הרפואי של הרופא
• דווח באופן קבוע לרופא או ליועץ
• מעקב אחר מצבים בריאותיים מורכבים
• סיוע בהבאת ציוד רפואי
• מתן עירוי לוריד
• טיפול בקטטרים
• הזנה וטיפול בצינור הזנה
• עזרה בהלבשה
• טיפול בפצע
• ביצוע הוראות טיפול (זריקות ,וכו ')
• ניהול טיפול תרופתי
• טיפול בצינור הנשמה
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 .5זמינות של טיפול בריאותי
הנגישות לשירותי בריאות הציבור מתבצעת באמצעות כרטיס הבריאות היחיד המונפק על ידי כל
שירות בריאותי .זהו המסמך המזהה כל אזרח כמשתמש בכל מערכת הבריאות הלאומית .בספרד,
מחזיקי הזכויות להגנה על בריאות ובריאות מחויבים לקופות הציבור ,באמצעות מערכת הבריאות
הלאומית ,את אותם אנשים שיש להם מעמד של מבוטח.

מעמד המבוטח עומד בכל מי שעומד בכל אחד מהדרישות הבאות:
 מועסקים או עצמאים ,המזוהים עם ביטוח לאומי.הגמלאי של מערכת הביטחון הסוציאליקבלת הטבה תקופתית אחרת ,לרבות דמי אבטלה וקצבהמיצוי התועלת או הסובסידיה לאבטלה ולהירשם כמחפש עבודה ,לא להוכיח את מצב המבוטחים עלידי כל סטאטוס אחר.
הכרה ובקרה של המבוטח או מעמד המבוטח בהתאם למכון הלאומי לביטחון סוציאלי.
זרים שאינם רשומים או מורשים כתושבים יכולים לקבל טיפול רפואי באותם תנאים כמו בספרד:
במצב חירום עקב מחלה קשה או תאונה.הריון  ,לידה .אם הם מתחת לגיל שמונה עשרה.אם יש לך כרטיס)  ) EHICביטוח בריאות אירופי שהונפק על ידי מדינה באיחוד האירופי ואתה נמצא
בספרד בחופשה או בביקור זמני אחר  -כלומר ,אתה עדיין לא תושב ספרד  -אתה יכול להשתמש ב-
 EHICשלך כדי לגשת למצב הבריאותי בספרד ,אתה יכול גם להשתמש בו אם אתה לומד בספרד.
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אתה יכול להשתמש  EHICכדי לקבל טיפול רפואי הדרוש (כפי שנקבע על ידי הרופא שאתה רואה)
דרך מערכת המדינה או במחיר מוזל או בחינם .זה יכול להיות טיפול שגרתי או מומחה  -עבור מצב
חדש או מתמשך  -אשר לא יכול לחכות עד שתחזור הביתה .זה לא נותן גישה לבריאות פרטית.

 .6מערכת הטיפול הסיעודי בספרד
לבקשת קהילה דתית (שנקראה משרתים של מרי ,שרים של אנשים חולים) ,שדרשה להמשיך
בטיפול בחולים במדריד ,הוקמה הסמכה הרשמית כדי שתוכל לטפל בסיעוד בספרד בשנת .1915
על ידי הקמתה ,המקצוע סיעוד בספרד הוכר בארץ כחינוך לסיעוד החל להיות מיושם בבתי הספר
לאחיות שהוק מו סביב בתי החולים העיקריים של מדריד וברצלונה .בתי הספר הראשונים היו דומים
מאוד לבתי הספר לסיעוד האנגליים ,אשר מודל החינוך היה אמת המידה באירופה באותה תקופה.

✓ תואר ראשון בסיעודBSN .
כיום ,תוכניות ב סיעוד מועברות באוניברסיטאות ציבוריות ופרטיות ,או במרכזים הקשורים
לאוניברסיטה ברחבי ספרד .לימודי הסיעוד שולבו באוניברסיטה בשנת  1977באמצעות תכנית
דיפלומה לשלוש שנים .עם זאת ,מאז  2010פרופסורים לסיעוד ומחנכים הגדירו תואר אקדמי חדש:
תואר ראשון בסיעוד. BSN .
כתוצאה מכך השתנתה תכנית הלימודים ללימודים בסיעוד וכיום התואר הראשון בספרד נמשך 4
שנים ו  240-נקודות זיכוי ) ECTS 60 )ECTSלשנה (נקודת זיכוי אחת מייצג בין  25ל  30-שעות
של התנסויות קליניות הכוללת הוראה ופעילויות קליניות) (Zabalegui and Cabrera, 2009).
באופן תמציתי ,מיומנויות הסיעוד קשורות במיוחד לתפקיד אוטונומי של התלמידים למתן טיפול
סיעודי ,עבודת צוות ,למידה עצמית ,פתרון בעיות אתיות ומקצועיות ,פיתוח גישה קריטית ורפלקציה.
לאחר סיום תואר ראשון ,לאחיות יש את הבחירה של לימודי תואר שני בסיעוד במשך שנתיים או
שלוש שנות לימוד ובהמשך אפשרות של לימודי הדוקטורט בחינוך לסיעוד ).)PhDs
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✓ קורס על בסיסי בסיעוד קליני (השתלמות מוכרת)
רמת הכשירות של אחות שסיימה לאחרונה הוא מתן טיפול בסיסי בסיעוד .על מנת לבצע פעילויות
מורכבות או טכניקות נוספות נדרשת השכלה מתקדמת יותר .כיום ,שבעה מומחי סיעוד מוכרים
בספרד:
 מיילדות בריאות הנפש47

 סיעוד כירורגי סיעוד גריאטרי סיעוד בקהילה סיעוד בילדיםסיעוד בתעסוקה ובריאות העובדנכון לעכשיו ,תחום המיילדות הוא ההתמחות הנבחרת ביותר על ידי אחיות בספרד .למרבה הצער,
מספר הלידות ירד באופן מדאיג בספרד ולכן לסטודנטים המשתלמים בתכנית הלימודים במיילדות יש
קשיים להשיג מטרות למידה מינימליות.

 .7טיפול רוחני בספרד
בעשורים האחרונים ,ספרד ,באופן מסורתי מדינה קתולית ,עברה תהליך הפיכה מהיר וחד למדינה
חילונית .הנתונים האחרונים מראים כי כ  70%-מהאוכלוסייה מצהירים על עצמם שהם קתולים  -אך
בקרבם ,רק  14%מהכנסייה האורתודוקסית .בסביבות  25%מהמבוגרים מגדירים את עצמם
כאתאיסטים או שאינם מאמינים .כמעט  3%מכריזים על עצמם שהם אחרים ,רובם מוסלמים,
פרוטסטנטים ,יהודים ובודהיסטים.
על פי חוק משנת  ,1980המדינה מחויבת להבטיח חופש דת ,ועל הרשויות הציבוריות לספק שירותים
דתיים במתקני בריאות הציבור .באותה שנה ,הכנסייה הקתולית הוזמן על ידי ממשלת ספרד לספק
טיפול רוחני ב מערכת הבריאות הציבורית .בשנת  1992נחתמו הסכמים בין המדינה לבין נציגי
הקהילות הפרוטסטנטיות ,המוסלמיות והיהודיות .כתוצאה מביזור ,לכל אזור ספרדי יש יכולת לנהל
את מערכת הבריאות שלו .המועצה הבין-לאומית היא הגוף המופקד על תיאום ושיתוף פעולה עם
מערכת הבריאות הלאומית ,וב  2007-היא אישרה תוכנית ארצית לטיפול פליאטיבי .מאז ,כמה
אזורים פיתחו תוכניות טיפול פליאטיבי משלהם .קיימת הטרוגניות רבה בשירותי הטיפול הפליאטיבי
בין האזורים ,אך האסטרטגיה הלאומית לטיפול פליאטיבי הוערכה באופן שוטף ומעודכנת במטרה
לשפר את מתן השירות הזהה למתן טיפול פליאטיבי במערכת הבריאות הלאומית.
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 .7הזכויות והחובות של החולה בספרד
חוק  ,41/2002מיום  14בנובמבר ,מסדיר את האוטונומיה של המטופל ואת הזכויות והחובות לגבי
מידע ותיעוד קליני.

סעיף  .2עקרונות בסיסיים;
 .1כבודו של האדם ,כיבוד האוטונומיה של צוואתו ופרטיותו ינחה את כל הפעילות שמטרתה להשיג,
להשתמש ,לאחסן ,לשמור ולהעביר מידע ותיעוד קליני.
 .2כל פעולה בתחום הבריאות דורשת ,באופן כללי ,הסכמה מוקדמת של מטופלים או משתמשים.
ההסכמה ,שיש לקבל לאחר קבלת מידע מספק ,תיעשה בכתב במקרים הקבועים בחוק.
 .3למטופל או למשתמש הזכות להחליט באופן חופשי ,לאחר קבלת המידע המתאים ,בין האפשרויות
הקליניות הזמינות.
 .4לכל חולה או משתמש יש זכות לסרב לטיפול ,למעט במקרים הקבועים בחוק .סירובך לטיפול יהיה
בכתב.
 .5על המטופלים או המשתמשים מוטלת החובה לספק נתונים על מצבם הגופני או על בריאותם
בדרך נאמנה ונכונה ,וכן לשתף פעולה בהשגתם ,בייחוד כאשר הם נחוצים מטעמים של אינטרס
ציבורי או לצורך מידע לצוות המטפלים.
 .6כל בעל מקצוע המתערב בטיפול במטופל מחויב לא רק למתן נאות של הטיפול ,אלא גם למילוי
חובות המידע והתיעוד הקליני ,וכבוד ההחלטות שהתקבלו מרצון מרצונו של החולה.
 .7מי שמפרט או בעל גישה למידע ולמסמכים הקליניים חייב לשמור על הסודיות.

 .9שיגרת היום יום בבתי חולים
בוקר :היגיינה אישית של המטופל ,מעקב אחר פרמטרים קליניים ונטילת דגימות דם ,שירות ארוחת
בוקר ,בדיקה רפואית וטיפול בפצעים ,הערכה אינסטרומנטלית ,שיקומית וטיפולית ,ניתוחים ואשפוז
אפשריים ,ארוחת צהריים.
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ערב :בדיקות מומחים מיוחדות ,פעילויות שיקומיות וטיפוליות ,פעילויות אבחון ואינסטרומנטליות
אפשריות ,מעקב אחר פרמטרים קליניים ,השחרור והאשפוז האפשריים ,שירות הארוחות.
לילה :ניטור החולה ,סיפוק הצרכים שלהם .בדיקה רפואית במקרים של דחיפות.
ניקיון החדרים :חדרי החולים ,המרפאות והאזור המשותף מובטחים לניקיון יומיומי.
זמן אוכל
הארוחות יוגשו במועדים הבאים:
• ארוחת בוקר;08:00 :
• ארוחת צהריים;13:00 :
• ארוחת ערב.19:00 :

 .10מקצועות הבריאות
מקצועות רפואיים מורשים תחת מערכת רגולטורית של רשומות מקצועיות כוללים רופאים רופאים
מומחים ,אחיות כלליות ,מיילדות ,רופאי שיניים .מקצועות המווסתים תחת מערכת הרגולטורית פרה-
רפואיים כוללים פיזיותרפיסטים ,אופטיקאים ,כירופרקטים ,פסיכולוגים ,מרפאים בעיסוק ומטפלים
בדיבור.

 .11מצבים ספציפיים של בריאות וטיפול סיעודי
✓ סוף החיים ,טיפול פליאטיבי
עבור האוכלוסייה כולה ,ספרד ( )2010מציג תוחלת חיים בלידה של  82.1שנים ,נתון גבוה מהממוצע
של  79.7שנים של האיחוד האירופי  .27-לפי מין ,תוחלת החיים בלידה של נשים וגברים בספרד היא
 85.3שנים ו  79.1שנים ,בהתאמה .עבור תושבי האיחוד האירופי  ,27נתונים אלה הם  82.6שנים
עבור האירופאים ו  76.7עבור האירופאים.
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תוחלת החיים ב  65שנים מראה את המגמה זהה ,להיות גם גבוה יותר בספרד ( 20.8שנים) מאשר
באיחוד האירופי  19.1( 27שנים) .לפי מין ,לנשים ספרדית בגיל  65יש תוחלת חיים של  22.7שנים,
לעומת  20.9לנשים אירופיות באיחוד האירופי .27-
הבדל זה לטובת נשים נשמר בכל גיל .עם זאת ,הגידול בתוחלת החיים בשנים האחרונות היה גדול
יותר מאשר אצל גברים.
בשנת  ,2015קהילות אוטונומיות עם תוחלת החיים הגבוהה ביותר היו מדריד ,עם Navarre ,84.4
עם  84.0שנים ,קסטילה  yלאון ,עם  83.8לה ריוחה ,עם  ,83.6ואילו סאוטה ו Melilla,עם 80.5
שנים ,ואנדלוסיה ,עם  81.5שנים  ,היו הקהילות בעלות תוחלת החיים הנמוכה ביותר.
התמותה ממחלות לב וכלי דם ,הגורם המוביל למוות בספרד ,מהווה  31.2%מכלל מקרי המוות.
בתוך קבוצת מחלות לב וכלי דם ,מחלות איסכמיות של הלב הן הגורם המוביל למוות בקרב גברים
( 20,226מקרי מוות) ומחלות כלי דם ,הגורם העיקרי בקרב נשים ( 17,529מקרי מוות) .בתוך
הגידולים ,סרטן הסמפונות וסרטן הריאה היה אחראי לתמותה הגבוהה ביותר ( 20,755מתים) .לפי
מין ,הסרטן שגרם למותם הגדול ביותר בקרב גברים היה סרטן הסמפונות וסרטן הריאות (17,303
מקרי מוות) ובנשים סרטן השד ( 6,295מקרי מוות).
תמותת תינוקות נמוכה בספרד .רק  3מתוך  1,000לידות חי מתים בשנה הראשונה של החיים2 ,
בתקופה הניאונטרלית ו  1-בתקופה שלאחר הלידה .לפי מין ,יש דומיננטיות קלה של מות בנים ()3.3
בהשוואה לזו של בנות (.)3.1
תמותה פרינטלית גם נמצאת בירידה בספרד .תמותה פרינטלית כוללת מוות עוברית ומוות של לידות
חי בתוך שבעת ימי החיים הראשונים.

✓ המתת חסד
הקונגרס הספרדי הם הנציגים בדיון חקיקה בנושא המתת חסד החדש ,כמו לוביסטים מימין לשמאל
להגביר את מסע הפרסום שלהם במדינה.
יונידוס פודמוס ( UP),קואליציה פוליטית של המפלגה הקומוניסטית והמפלגה המרכזית פודמוס,
הציג הצעת חוק לקונגרס באמצע ינואר ,שתאפשר גסיסה מסייעת בנסיבות מסוימות.
הצעת החוק של  Unidos Podemosמציעה שחולים סופניים מעל גיל  ,18וגם מבוגרים הסובלים
מכאב פסיכולוגי או פיזיולוגי "בלתי נסבל" ,יורשו לגשת לעזרה רפואית בגסיסה.
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יש עוד הצעת חוק נוספת שתירשם בקונגרס על ידי נציגי הפרלמנט האזורי של קטלוניה .הפרלמנט
הקאטלוני החליט להזיז הצעת חוק פדרלית  -בדומה להצעת הUP - -שתשנה את חוק העונשין
הפדראלי כדי לאפשר סיוע רפואי בגסיסה.

✓ מוות ,וניתוחי גופות
המתאם בין הקליניקה והפתולוגיה של המחלה הבסיסית עם סיבת המוות המידית חשובה ונמצאת
בבדיקה .שיעור הנתיחה לאחר המוות ירד מ  20%-ב  1993-ל  5.1%-ב  .2015-למרות ההתקדמות
המדעית והטכנולוגית ברפואה ,נראה שיש עדיין פערים קליניים-פתולוגיים .הבדיקה והנתיחה שלאחר
המוות ממשיכה למלא תפקיד חשוב בבדיקת פרקטיקה קלינית וביצועי אבחון ,וכן למטרות חינוכיות.
הערכה של הוועדה הרב-תחומית היא השיטה האמינה יותר לחקר המתאם הקליני-פתולוגי.

✓ הריון ולידה בספרד
הסטנדרט של טיפול לנשים בהריון בספרד מוערך מאוד הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי .דרגת
הקשר הרפואי גבוהה באופן סביר ,עם מינוי ראשוני עם רופא או מיילדת ( (comadrona /
) llevadoraכדי לאשר את ההריון ,פגישות לפני הלידה וסריקות החולים .רוב הלידות בספרד
מתקיימות בבית החולים למרות הלידות בבית הופכים פופולריים .מילה של אזהרה :אם אתה רוצה
ללדת במרפאה פרטית ,מומלץ לקחת ביטוח רפואי היטב לפני ההריון אחרת זה עלול להיות קשה
למצוא מבטח.

✓ טיפול ילדים
בהתאם לצורכי הילדים ולמצבה של המשפחה הביולוגית ,קיימים שישה סוגים של אומנה:
 .1אומנה וטיפול באבחון :טיפולים אלה מאפשרים לילד לחיות עם משפחה ,בעוד המחקר מתבצע על
הנסיבות אשר יעצו הפרדה ממשפחת הלידה .האומנה הוא לילדים עד גיל שש .הטיפול ימשך את
הזמן הדרוש לביצוע מחקר על מצבו של הילד ומשפחת המוצא.
 .2אומנה לטווח קצר :הילד נלקח על ידי משפחה במטרה להחזיר אותו אל המשפחה שלו בתוך
שנתיים.
 .3אומנה לטווח ארוך :הילד נלקח על ידי משפחה תוך הגדרת המשפחה או שלה מקור מתגבר על
הבעיות שעלולות לדרוש תקופה ארוכה יותר של זמן ההתאוששות .אומנה הוא יותר משנתיים.
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 .4סוף שבוע ואומנה בחג :אומנה עבור ילדים בני תשע ,המתגוררים בבתים במדינה הצריכים סביבה
משפחתית .הילד חי עם המשפחה בסופי שבוע ובחגים .אומנה זאת מאריך את פרק הזמן הנחשב
למועיל לילד.
 .5אומנה ביחידות מגורים משותפות לפעולה חינוכית :ילדים ונוער בעלי צרכים מיוחדים ,מחלות
כרוניות ו  /או בעיות התנהגותיות וקבוצות של אחים הזקוקים לטיפול מיוחד יותר .מצבים אלה צריכים
להיות מסוגלים לספק מסגרת משפחתית שבה בני משפחה בעלי תארים ,השכלה וניסיון ספציפיים
כדי לענות על הצרכים המיוחדים של ילדים ובני נוער אלה.
 .6אומנה על בסיס קבוע :בין אם ההפרדה ממשפחת הלידה תהיה קבועה ובין אם לאו ,האם
ההסכמה הטרום אימוץ תהיה טובה יותר לאינטרסים של הילד או המתבגר ,כאשר לא ניתן יהיה
לעשות כן.

✓ הפלה
הפלה מרצון של הריון בספרד מוסדר תחת הכותרת השנייה של החוק האורגני  2/2010של בריאות
מינית והפרעות הפלה .חוק זה מסדיר את הפרקטיקה של ההפלה במהלך  14השבועות הראשונים
להריון .החוק נכנס לתוקפו ב  5-ביולי  .2010ההוראה הקודמת  -החוק האורגני מס '– 9/1985
הכולל מספר נקודות .מפלגת העם השמרנית ביוני  2010הגישה נגד בית המשפט החוקתי תביעה
נגד כמה הוראות חוק.
הפלות כירורגיות ורפואיות בספרד ,הפלה מלאכותית או הפסקת הריון לא רצוי יכולה להתבצע על ידי
שתי שיטות :הפלה רפואית  -שימוש בתרופות כגון  mifepristoneו  misoprostol.הפלה כירורגית
 -קליניקה או התערבות בבית החולים :שאיבה ,התרחבות וגרידה.
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https://www.google.com/search?client=firefoxb&biw=1024&bih=631&tbm=isch&sa=1&ei=rNjqWq2dFoXZ5gL4y4aQBw&q=embarazo+en+espa%C3
%B1a&oq=embarazo+en+espa%C3%B1a&gs_l=psyab.3...251418.257522.0.257946.18.17.0.1.1.0.114.1320.15j1.16.0....0...1c.1.64.psyab..1.16.1246...0j0i67k1j0i30k1j0i19k1j0i8i30k1j0i24k1j0i5i30k1j0i5i10i30k1.0.7b864gEFIsA#imgrc=Yq
gVKaCvfiioBM:

✓ עירוי דם
עירוי הדם מיועד לטיפול בחולים שבזמן נתון מציגים מחסור במרכיבי דם שאינם ניתנים להחלפה
באלטרנטיבות אחרות .לכן ,על מנת להחליט אם יש צורך לבצע עירוי ,יש לשקול תמיד את
הקריטריונים הרפואיים הבאים :הגורם המניע את התווית הבעד ,את המטרה להשגתה ,את
האמצעים לתיקון מנגנון יצור הכדוריות ,את החלופות הטיפוליות האפשריות ואת האפקטיביות שלה,
כמו גם את ההשפעות השליליות האפשריות כי עירוי יכול לגרום.
בעיר  1.7 ,turnמיליון תרומות דם נרשמות במאגר התורמים מרצון ואלטרואיסטי ,כלומר מדד תרומה
של  36.9לכל  1,000תושבים .בשלושת העשורים האחרונים גדל שיעור התרומות ל  1,000-תושבים
ב  16.9-נקודות.

✓ השתלות ,תרומת איברים
פרופיל התורמים השתנה במונחים של סיבת מוות :תאונות ,מחלות מוח וסקולריות נעו מ  39.0%-ב
 1992ל  ;65.1%-התורמים שנפגעו כתוצאה מפגיעה מוחית טראומטית משנית בתאונות דרכיםמייצגים כיום רק  4.2%מהתורמים ,כאשר ב  1992-הם גייסו ל .43.0%-
השתלת כליה היא הנפוצה ביותר ( )2,905ואחריו השתלת כבד (.)1,162
מדי שנה מתבצעים כ  3,000-השתלות מח עצם ( 3,068בשנת  .)2015מרשם תורם מח העצם
הספרדי מורכב מ  200,678-תורמים.
שיעור התורמים לאיברים למיליון תושבים הוא  ,39.7כלומר בערכים מוחלטים  1,851תורמים .הגיל
הממוצע שלה הוא  60.0שנים ,לאחר המגמה העולה משנים קודמות .לפי מין ,מתוך  10תורמים6 ,
גברים ו  4נשים.
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RESOURCES
Introduction:
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/model_sanitari_catala/pacte_nacional_de_salut/pa
cte_nacional_salut_acords_ang.pdf
Health Care System:
http://www.renewinghealth.eu/departament-de-salut-generalitat-de-catalunya
Health payment:
https://www.expatica.com/es/healthcare/Getting-healthcare-in-Spain_101467.html
Prevention:
http://chrodis.eu/good-practice/prevention-health-promotion-strategy-spanish-nhs-framework-addressing-chronicdisease-spanish-nhs-spain/
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/guiadus/
Nursing education:
http://www.nurseeducationinpractice.com/article/S1471-5953(17)30026-4/fulltext
https://www.bancsang.net/receptors/banc-sang/es_index/
Home care:
http://www.careforme.es/about-our-nurses
Spiritual care:
http://www.academia.edu/23738606/Implementing_Spiritual_Care_at_the_end_of_life_in_Spain
Legislation:
http://www.eurecnet.org/legislation/spain.html
Health professionals:
https://www.justlanded.com/english/Spain/Articles/Jobs/Health-professionals
Euthanasia:
https://www.bioedge.org/bioethics/new-euthanasia-debate-in-spain/12181
Abortion:
https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_Spain
Fostering:
https://web.gencat.cat/en/tramits/que-cal-fer-si/adopto-i-o-acullo-un-infant/acolliment-familiar/
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