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I.  כלליחלק 

 המדינה מאפייני. 1

 ֵגאֹוגַרפָיה. 1.1

 אחרי) התיכון בים בגודלו השלישי האי זהו. התיכון הים של המזרחי באגן אי היא קפריסין

 של חוף וקו( ר"מ 3,572) ר"קמ 9,251 של שטח עם( וסרדיניה סיציליה של האיטלקיים האיים

 ממוקם הוא.  אזור לפי ביותר הגדול בעולם 81 לאי אותו שהופך מה(, מייל 402.6) מ"ק 648

(, טורקיה של חלק) היבשת( אירואסי או) אסיה של אנטוליה האי חצי, הקטנה אסיה מדרום

 ולצפון אירופה לדרום קרובה קפריסין. התיכון במזרח או אסיה במערב להיכלל עשוי זה ולכן

 מוכרת והיא 1960- ב עצמאית כמדינה הוקמה קפריסין של המודרנית הרפובליקה. אפריקה

 .קפריסין של כולו האי על שליטה עם, האירופי באיחוד וכחברה ם"כאו בעולם

   

 

 קפריסין האי של  לוויין מפת. 1 איור
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 הממוקמת, האירופי והאיחוד אירופה של ביותר והמזרחית הדרומית המדינה היא קפריסין

, במזרח וישראל לבנון, סוריה, לצפון טורקיה הן ביותר הקרובות שכנותיה. מזרח התיכון בדרום

  מדרום מצרים

 

 התיכון המזרח מדינות בין קפריסין. 2 איור

 הרי כלומר) פנטאדאקטיילוס או קיריניה והרי טרודוס הרי, הרים רכסי שני ידי על נשלט האי

 שהם מחשיב אשר, שלהם הנפרדות המונטאי צמרות חמשת בשל אצבעות חמש של ההרים

(, ההרים אזור בין כלומר) Mesaoria, השטח מרכז ואת(, Digenis הענק של ידו את תואמים

 כמחצית ומייצרים האי של והמערביים הדרומיים החלקים רוב את מכסים טרודוס הרי. ביניהם

(, רגל 6,404 או' מ 1,952) אולימפוס הר, האי של ביותר הגבוהה הנקודה כולל, משטחו

, >> הקדום הפנתיאון של לבתים נחשבים שניהם, יוון ביבשת ביותר הגבוה להר בדומה)

Dodekatheon  ,>>משפחה מאותה אלים 10 ועוד הרה אשתו, זאוס האב אלוהים כלומר .)

 תופסת והיא, Troodos הרי כמו גבוה לא זה. הצפוני החוף קו לאורך משתרע הצר קיריניה טווח

 היבשת על הטאורוס להרי במקביל כלל בדרך נוהגים ההרים רכסי שני. משמעותי פחות שטח

 את מקיפות, ברוחב המשתנות, החוף שפלות. קפריסין מצפון נראים שתצפיתיה, הטורקית

 .האי

                    

https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjh6GRndzZAhUH_aQKHW6pDN0QjRwIBg&url=http://www.websitetools.us/map-of-africa-middle-east.html&psig=AOvVaw18SBi6BhaDJt4fhQLzVHTF&ust=1520581327869597
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                                                      : מפל קלדוניה3איור              אדקטילוס         ירת הילריון פנטט: שיחזור ימי הביניים, 4איור 

 

 מערכת של שילוב ידי על ניתן הפתרון. קשה השנה כל מים לאספקת גישה, האי של גדול בחלק

 מסחריות יחידות וכן, מלוחים מים לעיבוד מפעלים מספר, גשמים מי לאיסוף סכרים של

 עדיין הייבוא אך, ממעיינות מינרליים מים מייצרים או קרקעיים-תת מים שאוספות ומקומיות

 בהרי עולה חורף נהרות של רשת. גבוהה תיירים עונת של המוגברים הצרכים את לכסות נדרש

 מסאוריה פני על מזרחה זורמים פדהיאוס ונהר ייאליאס נהר. הכיוונים לכל מהם וזורמת טרודוס

 של הנהרות כל. מורפו מישור דרך מערבית-צפונה זורם סראגיס נהר; פמגוסטה מפרץ לתוך

, בקפריסין מתוקים מים של טבעיים אגמים אין, סיבה מאותה. בקיץ יבש, זאת לעומת, האי

מלוחים מים ואגמי אגמים סביב שנוצרו, מלאכותיים לאגמים בניגוד  (<< Aliki >> ביוונית ,)

העיקריים אלה 2 במיוחד , Aliki ואת לימסול של   

. 

                          -+              

עם פלמינגו ומסגד לרנקה: אגם ב6איור                           לימסול: אגם המלח של 5איור   

"חלה סולטן טקה "                                                                                  
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 :ואקלים זמן 1.2. 

, אירופה מזרח שעון כלומר, ליוון זהה שהוא, אחד זמן אזור מחזיקה קפריסין של הרפובליקה

UTC + 2 .מאחורי ושעה ישראל כמו, ומערבה אירופה מרכז למדינות מראש אחת שעה זו 

 .תורכיה

 האי, כללי באופן. למארס  נובמבר בין בעיקר גשמים עם, למדי ויבש חם, תיכוני הים האקלים

 צלזיוס מעלות 0 מעל נשאר כלל בדרך כי טמפרטורה מאוד נדיר שלג עם) קלה הרטוב חורף

 יולי בחודשים צלזיוס מעלות 44 ככל גבוהה טמפרטורה עם) חם הקיץ ויבש( השנה כל

 המרחק, פחותה ובמידה, גובה ידי על נשלטות והגשם הטמפרטורה וריאציות(. ואוגוסט

 המשתנים, גשומים וגשמים ספטמבר אמצע ועד מאי חודש מאמצע ויבש חם קיץ. מהחוף

 .ובאביב קצר בסתיו מופרדים, מארס אמצע ועד נובמבר מחודש

 בקיץ 60%- ל 40% ובין בחורף 80%- ל 60% בין בממוצע היא האוויר של היחסית הלחות

 היא הנראות ואת נדיר הוא ערפל. הצהריים סביב פנימיים באזורים יותר עוד נמוכים ערכים עם

, ספטמבר עד מאפריל ובמיוחד השנה כל במהלך שופע הוא השמש אור. מאוד טוב כלל בדרך

 .ביום שעות 11 על עולה בהיר אור של ממוצע משך כאשר

 

 טריטוריאלי וארגון מדינה. 1.3

, ניקוסיה: אזור בכל הגדולות הערים של שמו על מחוזות 6 ב מופרדת קפריסין של הרפובליקה

Famagusta ,מרכזיים בסיסים בשני שולטת בריטניה, בנוסף. וקירניה פאפוס, לרנקה, לימסול 

( SBA) ריבוניים בסיס לשטחי הנחשבים( מזרח-מדרום) ובדקליה( ללימסול דרומית) באקרוטירי

 ברפובליקה אחרת בצורה משולבים הם אך, מהאי 2.8% או ר"קמ 254 על משתרעים הם ויחד

 '(. וכו ספר בתי, תחבורה, מטבע, שפה) הציבוריים החיים של במונחים

 

 קפריסין מחוז מפת 7 איור
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. אזרחים 200.000 כ של אוכלוסייה עם, האי באמצע הממוקמת, ניקוסיה היא קפריסין בירת

 יש קפריסין, הכל בסך. תושבים 72,000 עם, לרנקה ו 154.000 כ עם, לימסול ואחריו זה

 .2011 מפקד פי על אזרחים 1.150.000 - כ של אוכלוסייה

 בריטניה נגד העצמאות מלחמת תום לאחר 1960 בשנת הוקמה קפריסין של הרפובליקה

(, EOKA) לוחמים קפריסין של הלאומי הארגון ידי על בעיקר אורגנה אשר(, 1955-1959)

 של הראשון לנשיא מכן לאחר נבחר מי, השלישי מקריוס והארכיבישוף גריבוס גנרל בראשות

 עצמאית מדינה היא קפריסין, לונדון-ציריך הסכמי פי על. 1977- ב מותו עד 1960- מ קפריסין

 גם ובהם(,  18%) טורקים וקפריסאים( מהאוכלוסייה 82%) יוונית, עיקריות קהילות תיש עם

 הדוברת הלבנונית היוונית הקהילה) המארונית, הארמנית כלומר, מובהקים מיעוטים שלושה

 הקפריסאים רוב, זאת לעומת, 1974 מאז(. קתולית) ולטינית( המזרחי בסגנון שנוהגים ליוונית

 באזורים איש 850,000 כיום מתגוררים כך. אטילה או הירוק לקו לצפון עברו הטורקים

 מקפריסאים הן המורכבים, בצפון 300.000- וכ( הירוק לקו מתחת) הרפובליקה שבשליטת

 .התורכית היבשת מתושבי והן טורקים
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 דמוגרפי מידע. 1.4

 קפריסין האי כל עבור אחידים נתונים להשיג קשה( להלן ראה) מתמשכת קפריסאית בעיה בשל

 של אפקטיבית שליטה תחת לשטחים מוגבל המידע, רבים במקרים, לכן. 1974 מאז

 .לקו הירוק מתחת כלומר, הרפובליקה

 

 קפריסין של הקהילות של ופוליטית דתית מנהיגות. 8 איור

 

 השאר ואילו, קפריסאים הם הרפובליקה מאוכלוסיית 78.6%, 2011 האוכלוסין מפקד פי על

 הזרות הקהילות. מלחמה פליטי או פיננסיים מהגרים, גמלאים, כמשקיעים המגיעים, זרים הם

, ועיראק פלסטין/  ישראל, סוריה, רוסיה, בולגריה, רומניה, מאנגליה אנשים הן ביותר הגדולות

 .קרובות לעתים מועסקים והפיליפינים וייטנאם, סרילנקה שבתי בעוד

 

 עם, מערבי בסגנון הזדקנות של טיפוסית אוכלוסייה יש בקפריסין, הדמוגרפי המבנה מבחינת

 80 של חיים תוחלת עם. 18 לגיל מתחת 22.5%- ו שנים 65 מעל 13.3%- ו 80 מעל 3%

 תמותה ושיעור 2.1 תינוקות תמותת, 1.37 של שיעור פריון(, גברים 77- ו לנשים 82) שנים

 ברחבי מעל ונשאר באירופה ביותר הטובים הבריאות מדדי כמה מחזיק הוא 1000/  6.4 גולמי

 .העולם
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 קפריסין של היסטוריה. 2

. ואילך ס"מלפנה האדם התיישבות עם, הפליאוליתית התקופה מאז לפחות מיושב כבר קפריסין

 רחוק לא, החוף באזורי בארונד מתמקדת באוכלוסייה הגידול מרבית, זו ארוכה תקופה לאורך

(, Kourion, Amathous) לימסול, פאפוס(, מריון) פוליס של המחוזיות הבירה מעיירות מאוד

 פיראטיות של בתקופות, זאת עם(. סלאמיס, אנגקומי) ופמגוסטה Keryneia ,(Kition) לרנקה

 פתחהת מהם שאחד, ביבשת חשובות התנחלויות לפתח גם צורך היה, חיצוני ואיום מוגברת

 כמה, בנוסף(. ניקוסיה/  לדרה) רומי-הפוסט בעידן המדינה של הבירה להיות דבר של בסופו

 דאלי/  אידאליון, טמאסוס כגון משמעותיים כרייה אזורי ליד גם התפתחו חשובות התנחלויות

 .סולוי/  ומורפו

 

, הניאוליתיות בהתנחלויות חפירות בשל, חלקית נחקרה קפריסין של הפרהיסטורית התקופה

 בכתב ברשומות גם מוזכרת קפריסין. וקלאבסוס חירקיטיה של הדרומיים החוף באזורי בעיקר

 של המזרחי בקצה מושבות הקימה האוכלוסייה ההלני פרוטו זה כמו, Mycean התקופה של

 מהרה עד התפתחו אלה התנחלויות. ס"לפנה 1600 לפני עוד( Engkomi / Salamis) האי

, משותפים במבצעים וצבאותיהן צייהן את לתרום יכלו והן, ומשגשגות עצמאיות עיר למדינות

 המקומיים כי נראה משמעותית תקופה במשך. הומר של בעבודותיו המתוארים אלה כמו

 ששררה היוונית לשפה עד( Eteocypriot) הכתובה השפה של משלהם בגרסה השתמשו

 בקפריסין היוונית הקודש בכתבי שנכתבו הראשונים הטקסטים(. ארקדוקפריוט וריאנט)

, מאוחר יותר הרבה הוצג היווני האלפבית ואילו, ס"לפנה 8- ה המאה לסביבות מתוארכים

 .ס"לפנה 4- ה המאה סביב

 

 והפרסים המצרים(, 8- ה המאה) האשורים שלטון תחת רבות מיני מדינות בין הופרדה קפריסין

 המלך ידי על זמני באופן התקיים היווני השלטון תחת הראשון האיחוד בעוד(, 6- ה המאה)

 אלכסנדר, מכן לאחר שנים עשרות כמה. ס"לפנה 4- ה המאה במהלך סלמי של אווגוראס

 שלטון( Ptolemaic ו מקדונית) יוון של תקופה החלה ובכך, קפריסין כולל פרס את כבש הגדול

 .הרומאים ידי על נכבש הוא כאשר, ס"לפנה 58 עד נמשך

 

 השביעית למאה ועד הביזנטית/  המזרחית הרומית בתקופה נוצרי רומי מחוז נותרה היא

 של הצלב מסעי עד לשליטתה לביזנטים התנגדו אשר, ערבים אליה פלשו כאשר, לספירה

 ליאונהרט' א רד'ריצ ידי על האיטלקי נכבש השני הצלב מסע במהלך. לספירה 12- ה המאה
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 עד שנמשכה( Lusignian and Venetian) אירופה מערב שלטון של תקופה שהחל, מאנגליה

 כאשר, 1870 עד נמשכה זו תקופה. 1571 בשנת מאנית'העות תורכיה ידי על האי לכיבוש

 כאשר, 1960 עד כמושבה בו והשתמש וינה קונגרס במהלך מטורקיה האי קנו הבריטים

 .עצמאית מדינה הוכרזה

 

 .וטורקית יוונית הן הרשמיות השפות. האירופי באיחוד חברה היא קפריסין, 2004 מאז

 

, 2004 בשנת( כחול צבע) האירופי האיחוד שהצטרף( צהוב צבע) מדינות 10 של מפה. 9 איור

 (ויקיפדיה: מקור) קפריסין כולל
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 מדינית מדיניות. 3

 קפריסין של הרפובליקה של סמלים: 10 איור

 

                 לאומי סמל של קצרה גרסה  

 

  לאומי סמל של מורחבת גרסה  

 

 לאומי דגל  

 

  הנבחרים בית סמל  

 

 .«לחירות מזמור» הלאומי ההמנון

https://www.youtube.com/watch?v=R6VSRMQwaBw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R6VSRMQwaBw


12 
 

 :פוליטי .מצב3.1

 מאז קפריסין של הרפובליקה של הראשון הנשיא היה השלישי מקריוס הארכיבישוף, בעבר

 היה 1974 מלחמת מאז קפריסין של הרפובליקה של הראשון הנשיא. 1977 עד השחרור

 .Anastasiadis ניקוס הוא הרפובליקה נשיא וכיום Kyprianou ספירוס

 

Archbishop Makarios ΙΙΙ               Spyros Kyprianou                    Giorgos Vasileiou 

          1960-1977                                 1977-1988                             1988-1993  

                                     

 

                                                                  

 

              

 קפריסין נשיאי:  11 איור

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tassos_Papadopoulos.jpg
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. נשיאותית דמוקרטיה של מערכת עם פרלמנטרית דמוקרטיה היא קפריסין של הרפובליקה

 קפריסאים 56, צירים 80 בו שיש, בפרלמנט נבחרים נציגים באמצעות מתבצע המחוקק כוח

(, בעבודה מעורבים אינם הטורקים הקפריסאים 1974 מאז) טורקים קפריסאים 24- ו יוונים

 קפריסין של הרפובליקה של המבצעת כוח. הם גם מיוצגים והארמנים הלטינים, המרונים בעוד

 המפלגות טווח. שנים חמש של לתקופה נבחר הנשיא. משלההמ לבין הנשיא בין מחולק

 ניתן שמאלית חשיבה של אופיה את. וימין שמאל מאידיאולוגיה מורכב קפריסין של ברפובליקה

 המפלגה) AKEL הם הנציגים. ואקולוגיה קומוניזם, סוציאליזם כגון בתנועות או ברעיונות להגדיר

 הימין של התכונה. אקולוגים התנועה ואת( הסוציאליסטית המפלגה) EDEK(, הקומוניסטית

 המפלגה) DIKO. ועלאם( דמוקרטית ראלי) דיזי הם הנציגים. ליברלית אידיאולוגיה על מבוססת

 .המרכז ברחבי נעים הם הברית סולידריות(, הדמוקרטית

  ב-ו א 12 איור

 הפרלמנט בית  

 

 נציגים 80 של מורכב הפרלמנט
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 נושאים הקשורים בקפריסין 3.2

 

 מושבה קפריסין הפכה, 1878 בשנת ברלין בוועידת בריטניה מממלכת קפריסין רכישת לאחר

 בהתלהבות בהתחלה קיבלה, יוונית ודוברת נוצרייה בעיקר, הקפריסאית האוכלוסייה. בריטית

 נוצרית/  וידידותית מודרנית מדינה שהיא אמונה מתוך, לבריטים מטורקיה בריבונות השינוי את

 נחשבים היוונים הקפריסאים, יוון עם פוליטי לאיחוד הקפריסאית לדרישה גם בחיוב שתתייחס

 הצבאית לשליטה אסטרטגית חשיבות בקפריסין ראו הבריטים, זאת עם. אם למולדת

 להגדלת הצעה כל יקבלו לא מכך וכתוצאה, הרחב התיכון המזרח באזור והדיפלומטית

 מלחמת, 1914) מלחמה בתנאי אלא, יוון עם הפוליטית ההתאגדות או קפריסין של האוטונומיה

 למרות המערבית תרקיה ואת המזרחית מקדוניה את לספח העדיפה יוון כאשר, העולם

 מוסד) רשמי כנציג הארכיבישוף עם קפריסין אוכלוסיית רוב, הבאות בשנים(. קפריסין שהוצעה

. בחיוב הצביעו המכריע הרוב שבו משאל מארגן אפילו, יוון עם האיחוד לטעון המשיך( אתנרכיה

 קפריסאים של חלק גם כמו, האנגלים המושלים ידי על לרעה טופלו אלה פעולות, זאת עם

 (.בהתאמה, ותורכיה יוון עם) כפול ואיחוד האי חלוקת את לטעון שהתחילו, טורקית

 

 הארכיבישוף של בראשותו(, EOKA) הקפריסאים לוחמי של הארצי הארגון הוקם 1955- ב

 המזוין המאבק את לתאם במטרה, גריבאס והגנרל השלישי מקריוס קפריסין נשיא מכן ולאחר

 ושמרנים יוונים קפריסאים מרכזים בעיקר היו הארגון חברי. יוון עם והאיחוד האנגלים לשחרור

, הזה האקלים רקע על חולקו הקפריסאים הטורקים. מיוון משכילים צבא אנשי בסיוע, נכונים

 באמצעות להתארגן אפילו או נגדה האנגלים עם פעולה לשתף ואחרים EOKA -ל סייעו וחלקם

 של שורה לאחר, דבר של בסופוTMT (1958 .) כגון, טורקיה בעזרת שלהם הצבאיים הארגונים

 הסכם עם פשרה הושגה, לאומיים-בין ועימותים חבלה, הכפריים באזורים לחימה, פיגועים

 בסיסים שני על שמירה ידי על קפריסין את לעזוב הסכימו הבריטים. לונדון ואמנת ציריך

 עם עצמאית מדינה הוקמה, כפול איחוד או איחוד במקום. ובדליה באקרוטירי בלבד דומיננטיים

 בשירות, בפרלמנט, בממשלה הקהילות שתי של והשתתפות, תורכי נשיא וסגן יווני נשיא

 המדינה של הערב כמעצמות הוכרו ובריטניה טורקיה, יוון, במקביל. ובצבא במשטרה, המדינה

 .הקפריסאית

 

-בין סכסוכים לפתרון יעילים מנגנונים בעלת הייתה לא 1960- ב שנוסדה המדינה, המזל לרוע

 קיצוניות עמדות בעלי להיות המשיכו הקהילות בשתי הלאומיים שהגורמים בעוד, מפלגתיים

 המצב היה 1963 בסוף. שחר חסרת הייתה המדינה מכך וכתוצאה, מזוינת לאלימות שהובילו
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 בעבר שהיו) העיריות את לפרק החליטה מקריוס הארכיבישוף שממשלת כך כדי עד בעייתי

 נקודות 13- ל חוקתי וןתיק ולהציע( טורקים קפריסאים מנהיגים ולפעמים יווניות קפריסאיות

 זו פעולה. ההחלטות קבלת קהילות שתי בין הסכמות נדרשו שעבורן הסוגיות את שהגבילו

 האש להפסקת עד, מזוינת לאלימות שהובילה, הטורקיים והקפריסאים תורכיה ידי על נדחתה

- ב. בניקוסיה הקהילות שתי בין הראשונה בפעם נמשך הירוק הקו כאשר, 30/12/1963 של

 בקפריסין הפיגועים בעוד, קפריסין על כללית למלחמה מאוד קרובות וטורקיה יוון היו 1964

 וארצות המועצות ברית של בהתערבות בוטלו התוכניות אך, הטורקי האוויר חיל ידי על בוצעו

 לעבור בטורקיה לדחוק והחלו והפרלמנט מהממשלה פרשו הטורקים הקפריסאים. הברית

 נותרו 1974 עד 1964 בשנים. רוב להיות יכלו הם שם(, מובלעות) מסוימות ולערים לכפרים

 אלימות של תקופות עם לסירוגין ומתן משא של תקופות עם, מתוחים הקהילות שתי בין היחסים

 .מזוינת

 

, בקפריסין הפיכה, 1967 מאז יוון את ששלטה, הצבאית החונטה ארגנה 1974 ביולי 15 -ב

, זו פעולה לרגל, טורקיה. מקריוס הארכיבישוף של הלגיטימית הממשלה את שהטרידה

 בין תקשורת הייתה לא 2004 שנת עד. האי של הצפוני בשליש שפעל צבאי למבצע המשיכה

 ממשיך לפתרון להגיע ומתן המשא. ספציפיים במעברים תקשורת הותרה ומאז, לדרום צפון

 .ם"האו בחסות להתנהל
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 כלכלה. 4

 מטבע 4.1

 למדינות מגיע הגולמי המקומי התוצר. באירופה ביותר המפותחות בין הייתה קפריסין כלכלת

 חדה ירידה, הסחר למגבלות שהוביל, 2013 של הפיננסי המשבר למרות. בעולם המפותחות

 התאוששה כבר הכלכלה, בערבות בגודלו השני הבנק של וסגירה באבטלה עלייה, בשכר

 הרפובליקה את המשמש המטבע(. 8%) משבר תקופת - יותר נמוכות לרמות ירדה והאבטלה

 קפריסין של הישן הלאומי המטבע את שהחליף( האירו באזור חבר) האירו הוא קפריסין של

 .קפריסין

 

 קפריסין האירו מטבע של הלאומי הצד

 

, היוונית בשפה המרכזי הבנק שהוציא הקפריסאית הלירה מן שהונפקו הישנים השטרות

 והטורקית האנגלית

 .והיום בעבר הלאומי המטבע קפריסין .b -ו 13 איור

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8z-Pkuc7bAhUFPVAKHTL_BaIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.newsfilter.gr/2007/12/24/ta-evronomismata-tis-kiprou-ke-tis-maltas/&psig=AOvVaw1_d3eEDIJmnggiz3BRhnIF&ust=1528904108415852
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizyb3Duc7bAhXDLlAKHUhzDKEQjRx6BAgBEAU&url=http://city.sigmalive.com/article/19040/opoios-ehei-kypriakes-lires-akriva-tis-poylaei&psig=AOvVaw3avf7-SGdmUlBmHTOeKvxl&ust=1528904036538296
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 ושכר משכורות 4.2

 מובטחת המינימום. בשנה€  19000 ב מוגדר תשלום ללא הכנסה מס קפריסין של ברפובליקה

. להשכרה סובסידיה עבור 154 ו נכות של במקרה יורו 226 בתוספת, לחודש יורו 480 הכנסה

 .האירופי האיחוד של הממוצע על עולה, לחודש יורו 1058 מגיע הממוצע השכר

 פנסיה, חברתית סולידריות 4.3

 חברה, נכות, זקנה/  ממוסדת: פנסיה של סוגים ארבעה בין מבחינה קפריסין של הרפובליקה

 לקרן תרומה קרי, עבודה שנות -33 ו שנים 65 היא זקנה לקצבת הבסיסית הדרישה. ואלמנה

 .בהתאם מופחת הפנסיה סכום חישוב, יתקיימו לא אלה תנאים אם. לאומי לביטוח

 בארץ ממוצעים מחירים 4.4

. האירו גוש ושל האירופי האיחוד של מהממוצע גבוהים בקפריסין המוצרים רוב של המחירים

 1 עבור המחיר בעוד, לחודש יורו 450 הוא שינה חדרי 2 של לדירה הממוצע השכירות מחיר

, מאוד מוגבלת הציבורית התחבורה, הצער למרבה(. 2018 יוני) יורו 1.28 כ הוא בנזין של ליטר

 שכן, והנעלה בגדים לקנות יקר גם זה. היומיים המסעות רוב עבור נדרש ברכב השימוש ולכן

 .יותר זול כלל בדרך הם וסמים מזון בעוד, ל"מחו מיובאים רוב

 

 

 

 (2016, העולמי הבנק) לימסול. כולל, ערים במספר החיים של ממוצעת עלות .14 איור
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 קפריסין של מוצרים 4.5

 כגון, מיוחדים מאכלים מספר כוללים קפריסין של הרפובליקה של ביותר המפורסמים המוצרים

, ולאונצה קארוב דבש, רוז של כותרת עלי תמצית, קומנדריה יין, ענרי וגבי חלומי גבינות

 .וסוסוקוס לוקומיה, כדורים ודבש קופיפיה

 קפריסין של מסורתיים מזון מוצרי. 15 איור

 

 

 80%) מסורתיים zivani כולל, אלכוהוליים משקאות של אזורית מפיקה גם היא קפריסין

, שלה הייחודי הטעם מפורסם KEO האזורי המותג. מקומית מיוצרת בירה וכמה( תוכן אלכוהול

 מחוץ קרלסברג בירה לייצור רשמית מאושרת להיות הראשונה המדינה גם היא קפריסין בעוד

 .דנמרק של למדינה

 

 

 קפריסין של מסורתיים משקאות a b 16 איור

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOr922g8_bAhWC3SwKHfcfC0sQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cyprusfoodndrinks.com/cgibin/hweb?-A%3D742%26-V%3Dhall&psig=AOvVaw2v3WVN4KNc_7UsnXqTGb3F&ust=1528923853586583
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 כלכלי ענף 4.6

 הראשונים שלושת בין החל שלה מסחרי צי עם, מאוד חשוב משלוח כוח גם היא קפריסין

 דרום ברחבי בנקאיים ושירותים ביקורת, ביטוח עבור חשוב מרכז היא קפריסין, בנוסף. בעולם

 מדי מגיעים תיירים מיליוני עם, התיירות היא גדולה תעשייה עוד. התיכון המזרח/  התיכון הים

 פרוטראס/  נאפה איה או לימסול, פאפוס של החופים וליהנות היפה השמש את לנצל כדי שנה

/ Famagusta .מדינות, ישראל, בריטניה, מרוסיה התיירים מרבית הגיעו האחרונות בשנים 

 .התיכון המזרח/  ערב ומדינות האירופי האיחוד

               

 

      

 

 17 איור

 וקווי לואיס מלון הם בינלאומיות להשקעות הקשורים מרכזיים קפריסאים לעסקים דוגמאות

 קונסורציום ואת התעשייה התרופות Medochemie, קפריסין קזינו החלומות עיר, קרוז

 Mobil אקסון, י' אנרג נובל, סך, ENI כגון מובילים לאומיים רב תאגידים עם בשיתוף פחמימנים

& Shell. 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY7sD87ubbAhVkYJoKHZRECFcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bunniktours.com.au/blog/cruising-greek-islands/&psig=AOvVaw0PwS54qcbveunrZfi7q6cM&ust=1529743017402396
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqpf247-bbAhURyKYKHYc9A4EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.top10casinowebsites.net/news/melco-international-announces-2021-opening-of-cyprus-casino-resort/&psig=AOvVaw02G-YI2_a-ZeLkQW7SMUBW&ust=1529743146143445
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUy5PK7-bbAhWMA5oKHYWUCSQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D4Ig_Q-y1KfM&psig=AOvVaw0fQpcFHbDg-hAtXqu-uILo&ust=1529743182688916
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA04fx7-bbAhXFK5oKHfH9AswQjRx6BAgBEAU&url=http://www.nsf-journal.hr/online-issues/focus/id/1225&psig=AOvVaw3J3qvvkXMhwdmgxWRdGMP3&ust=1529743233268785
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 ומיעוטים לאומיות, דתות. 5

 האנגלי החוק) והלטינים המרונים, הארמנים של הן בקפריסין בחוק המוכרות הדתיות הקבוצות

 על בריטניה ממשלת הצהרת': ה נספח -' ב חלק, 29.7.1960 מיום האנגלי הפרלמנט של

, הלטינים, 1960 בנובמבר 14- ב שנערך עם משאל. יותר הקטנות הדתיות הקבוצות זכויות

 נחשבים הם ומאז היוונית לקהילה להשתייך בחרו(, והארמנים המרונים עם יחד) דתית כקבוצה

 (.7/1960 חוק - 1960 משנת( הבחירה דרך) האזרחים חוק. ההלנית הקהילה לחברי

 

 הקפריסאים רוב, טורקית קפריסאים של גדול מספר של ביתם היא קפריסין צפון בעוד, כיום

 לאימפריה הועברה העותומנית שהאימפריה לאחר החל זה פיזור. ל"בחו לחיות הטורקים

 פוליטיות מסיבות ולבריטניה לטורקיה בעיקר היגרו טורקים קפריסאים כמה כאשר, הבריטית

 כאשר, 60- ה שנות של קהילתית-הבין המהומה בעקבות הסלימה זו הגירה. וכלכליות

 .להגר מהם ורבים בקפריסין במובלעות להתיישב נאלצו הטורקים הקפריסאים

 

 

    

 

 

בקפריסין ופוליטיים דתיים מנהיגים בין מפגשים. ב-ו א 18 איור  

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTwpm5h8_bAhUDfiwKHbaFCScQjRx6BAgBEAU&url=http://anastasiosk.blogspot.com/2017/12/blog-post_299.html&psig=AOvVaw0vB4EIb7rF-0K8NrxEaTYM&ust=1528924953631958
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 קפריסין של ומסורות חגים. 6

 השנה ראש - בינואר 1

 האפיפניה חג - בינואר 6

 יוון של הלאומי היום - במארס 25

 לאומי נישואין יום - באפריל 1

 העבודה יום - במאי 1

 הבתולה מרים של הנחה - באוגוסט 15

 בקפריסין העצמאות יום - באוקטובר 1

 היוונית השנה יום - באוקטובר 28

 * המולד חג ערב - בדצמבר 24

 המולד חג - בדצמבר 25

 המולד חג של השני היום - בדצמבר 26

 (האורתודוכסי הפסחא חג לפני ימים 50) שני יום ברור

 טוב שישי

 לפסחא שני יום

 שואה – פנטקוסט

 

 

 

 
 תיאופניה - בינואר 7. 19 איור

 להנצחת הכומר ידי על נזרק צלב לתפוס מנסים חורף שחיינים

 .נהר הירדן ישוע של טבילתו

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv4YaTqdjbAhXuZpoKHem_C-AQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sigmalive.com/en/news/local/139597/cyprus-celebrates-epiphany-with-religiousfolk-traditions&psig=AOvVaw0GdYH5S84yQTpAgPskAJYc&ust=1529243234397197
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 משפחה. 7

 מסורתית משפחה. 7.1

 נתנו ההורים, בחתונה. נשואים הלא וילדיהם אם, אב כללו אופייניים מסורתיים בית משקי

 הבית את נתן החתן, מסורתי באופן. בית וכלי כסף עם יחד, בכלל אם, אדמה חלקת לילדיהם

 נכסי של שווה חלק חלוקת, הנדוניה הייתה זו. ומצעים רהיטים הכלה של המשפחה ואת

 מלחמת לאחר. ההורים של מותם לאחר ולא, הנישואין בעת נשים או גברים, לילדים ההורים

 הקרקעות בחוסר בהתחשב, בית על בעלות. הבית את לספק נאלצה הכלה, השנייה העולם

 גדול לנכס הפכה, הבניין של הניכרות ובעלויותיו( 1974 מלחמת אחרי במיוחד) הארץ של

 משום בית לבניית הלך העובדת האישה משכר גדול חלק, זו מסיבה. להתחתן שרצתה לאשה

 .בעבר שהיה כפי, 90- ה שנות בתחילת כמו מידה באותה חשובים היו" הטובים הנישואים"ש

 ילד אימוץ. 7.1.1

 הזכויות ואת האינטרסים את להבטיח שואפים הרווחה שירותי, הרלוונטית החקיקה פי על

 בתהליך הרווחה שירות של הבסיסית האחריות. האימוץ ואחרי לפני ילדים של ביותר הטובות

 :היא האימוץ

 .מאומצים הורים להיות זכאים משפחה או אדם אם לבדוק •

 .המשפט לבית לאימוץ הבקשה הגשת עם מיד הילדים של האינטרס את להבטיח •

 .ילד של אינטרס הוא אימוץ אם המציין ח"דו המשפט לבית להגיש •

 .אימוץ לאחר ייעוץ לספק •

 לנישואין מחוץ לילדים טיפול. 7.3

. פשוטים היו גירושין של במקרה קטין של משמורת הקצאת נהלים, בחקיקה לאחרונה שינוי עם

 שגרם מה, המשפט לבית שווא הפניות למנוע כדי, מתועדת היתה בהסכמה הגירושין הכנסת

 לתקשר הילד של זכותו את להבטיח להורים כחובה הוקמה היא. לאומיים-בין ביחסים לבעיות

 גם, ההורים שני ידי על במשותף תמומש הילד על משמורת כי מוסדר, כן כמו. ההורים שני עם

 ילד. האם ידי על מופעלת שהמשמורת כה עד המקובל הפתרון במקום, הנישואין סיום לאחר

. אבא כמו בעל להיות אמור זה אז, ימים של מסוים מספר בתוך או הנישואין במהלך שנולד

 האם כי הראה הוא אם המשפט בבית לערער ניתן הילד אבהות שכן, פיקטיבית היא זו הנחה

 .מבעלה להרות מסוגל היה לא או התפיסה של הקריטית בזמן להרות לא
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 של במקרה. שיפוטית בהכרה או מרצון בהכרה נעשית לנישואין מחוץ שנולד בילד ההכרה

 מאידך. בצוואה או המשפט בית רשם לפני בתצהיר ונעשית נחוצה האם הסכמת, מרצון הכרה

 לאב מסוימים במקרים גם אך, עצמו הילד, הילד אם של זכותה היא השיפוטית ההכרה, גיסא

 של זכויות רוכש הילד, שיפוטי או מרצון הכרה של במקרה. ההורה קו של ולסבתא לסבא או

 .בנישואין שנולד ילד

 

 המדינה של חיים. 8

 כללי. 8.1

 אלא, פופולרי תיירותי יעד רק לא קפריסין את הקימה תיכונית ים באווירה רגוע חיים אורח

 משכילים קפריסאים. וגמלאים עסקים אנשי, expats עבור באירופה הראשונים המקומות כאחד

 נרחב דיבור היא אנגלית אולם, וטורקית יוונית הן קפריסין של הרשמיות השפות. לשוניים ורב

 בהרחבה דיברו הם גם ורוסית צרפתית, גרמנית. בינלאומיים עסקים של השפה הוא שנכתב

 של המסחריים הקשרים ואת ל"בחו באוניברסיטאות קפריסין בוגרי מספר בשל הן, במסחר

 .העולמית העסקית הקהילה עם האי

. השנה כל בקפריסין שקורים דברים הרבה יש, בשמש lounging עבור רק מקום מאשר יותר

 אינפורמטיביים לכנסים, דתיים פסטיבלים, ספורט אירועי, תרבות ומופעי מוסיקה מופעי מתוך

 .מוחות כמו לפגוש יכול אתה שבהם

 המזרח אליפות ראלי העולם מאליפות חלק ומהווה, 1970 מאז שנה מדי נערכת קפריסין ראלי

 היסטורי ראלי קפריסין היסטורי בעוד, המכונית חובבי של המוני ומושך, FIA ראלי התיכון

, קאמרית למוסיקה פארס פסטיבל כגון תרבות אירועי. המכונית וינטג חובבי של קהל שואבת

 תלסה ופסטיבל, וביצוע מחול, מוסיקה מופעי הכולל, קיפרייה של הבינלאומי הפסטיבל

 משהו שיש מבטיחים, מוסיקה ומופעי סרטים הקרנות, צילום תערוכות הכולל, הבינלאומי

 .אירועים של שנה לוח כולם את שמעניין
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 חינוך. 8.2

 3) ביניים חטיבת ו( שנים 6) יסודי ספר בית וכולל 6-15 לגילאי בקפריסין חובה הוא החינוך

 בגנים גם לומדים הילדים כל כמעט. פרטיים ספר ובתי המדינה ידי על הן המופעלות( שנים

 או כלליים תיכוניים ספר בבתי להשתתף יכולים 18-18 בגילאי ילדים. ואילך חודשים 5 בגיל

 מציעות, הפרט של והן המדינה של הן, ואוניברסיטאות מכללות. בעבודה להתחיל או מקצועיים

 עבור והאנגלית היוונית בשפה( ודוקטורט מאסטרים) מתקדמים ותארים תארים, תעודות

 שילוב או מרחק או פנים אל פנים/  מסורתי חינוך באמצעות יותר או שנים 18 מזדקנים אנשים

 .שניהם של

 חברה מבנה. 8.3

 לראשי ונחשבים סמכות של בתפקידים מחזיקים גברים, הזאת הפטריארכלית בחברה

 אירופאיות ובמדינות אמריקה בצפון רבות במדינות כמו שלא. שלהם המשפחתיות היחידות

 אם כי כתוב לא כלל ויש, שלהם קשישים עם ומכובדים רשמיים נשארים הקפריסאים, אחרות

 בדרך התייחסו הם זקני, לדוגמה. המונית/  הנוער של הראוי הכבוד את לך מגיע, בכיר אתה

 .שלהם הפרטי השם את ואחריו, ליידי או לורד כמו כלל

 

 נטייה/  מיוחדות תקשורת בעיות. 8.4

 אלא, פופולרי תיירותי כיעד רק לא קפריסין את הקים תיכונית ים באווירה הרגוע החיים אורח

 קפריסאים. ולפנסיונרים עסקים לאנשי, לגולים באירופה המובילים הבילוי ממקומות כאחד

 אנגלית אבל, וטורקית יוונית הן קפריסין של הרשמיות השפות. לשוניים ורב משכילים מאוד

, נרחב הוא גם ורוסית צרפתית, גרמנית. בינלאומיים עסקים של בשפה שנכתב נרחב דיבור היא

 .האי של עסקיים קשרים ל"בחו האוניברסיטאות מן קפריסאים בוגרים מספר בשל
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 וקפריסין מזון.  8.5

 

. וטורקית יוונית מאכלים היטב מקושר והוא קפריסין של המטבח הוא הקפריסאי המטבח

 בשר. תיכוני והמזרח מאני'העות, הקטלאני, האיטלקי, הצרפתי, הביזנטי מהמטבח גם הושפע

 או חזיר זה, כלל בדרך. מוכנים הם souvlaki מן בא השם, לירוק כמו ידועים פחם על מבושל

 עטוף כלל בדרך הם. גם מוגשות ונקניקים פטריות, קלויים halloumi אבל, עוף סוולקי רוטב

 .בפרוסות מלפפון עגבניות, סגול בצל, פטרוזיליה, כרוב של סלט עם יחד, דק לחם או פאי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנטליות 8.6

 ,afelia, kolokasi, koupepia, מוסקה, seftalies, souvlakia, koupes - מסורתיות קפריסאיות מנות. 20 איור

flaouna ו halloumi חלומי גבינה. 
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 לעשות שנהגת מה מאחורי קצת להיות עשויים הדברים, כלומר, האי בימי נמצאים קפריסאים

 כמעט של עיכוב עם, דקות 30-45 במשך להתעכב ומפגשים פגישות עבור נדיר לא זה. בבית

 .שלך בחופשה השעון את לרדוף להירגע אז. שהוא סוג מכל חברתית למחויבות שעה

 

 משקה הציע אתה אם כי היא הדבר משמעות. שלהם האורחים בהכנסת גאים קפריסין אנשי

 אתה, זה את רוצה לא אתה אם גם, המקרים ברוב. זה את להכחיש גס זה, מזון חתיכת או

 - גברים) קרובים חברים בין. שלך לארח גס ולא מנומס שנראה קטן מדגם לקבל צריך תמיד

 על זה את זה מברכים הקפריסאים את תראה(, גברים - גברים לא אבל, נשים - ונשים נשים

 אתה אם. פשוטה יד בלחיצת לברך נוטים ומכרים גברים. מאוד אירופי ברכה סגנון נשיקת ידי

 אורחים של מתנה אתך להביא אדיב נחשב זה, שלך החופשה במהלך קפריסאי לבית מוזמן

 .לך להודות כדי מארחים או

 וספורט תחבורה 8.7

 - החגים של המוחלטת הפעילות את רואים שרבים מה הוא וספורט מים, שמש של השילוב

 .הקיץ חודשי במהלך במיוחד, זה סביב רבים ויש

 ספארי טיולים, הרים אופני, רגליים טיולים כגון פעילויות של מבחר מציע האי של המגוון הנוף

 סקי, צלילה, רחיפה צניחת, צניחה כולל ביותר והקיצוני ביותר הפופולרי הספורט. צפרות או

 .ושייט רחיפה מצנחי, דוושות, בקאנו שייט, שייט, מים

  



27 
 

 תומכים, גברים בעיקר, אוהדים אלפי עם, כדורגל הוא בקפריסין ביותר הפופולרי הספורט

 הספורטאים, במקביל. אפולו, Anorthosis, AEK, אומוניה, אפול: המדינה של הגדולות הקבוצות

 פבלוס) שייט(, בגדאטיס מרקוס) טניס כגון האחרון בספורט נבחרו החשובים הקפריסאים

 (.אחילוס' ורג'ג) וירי( קונטידיס

 

 

  Marcos Baghdatis 

 

 

  Pavlos Kontidis 

 

 

  Georgios Achilleos 

 

 

 

 

מפורסמים קפריסאים ספורטאים. 21 איור  
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II. מערכת הבריאות של קפריסין 

 

מערכת הבריאות של המדינה שלנו נחשבת בסיסית ללא מערכת ביטוח בריאות לאומית 

ושירותים הניתנים על ידי המגזר הציבורי והפרטי. ההוצאה לבריאות כאחוז מהתמ"ג עלתה מ 

היוו  2014יאות בשנת . ההוצאה הציבורית לבר2014בשנת  6.5%-ל  2004-ב  4.42%-

מסך ההוצאה לבריאות, מה שהופך אותם לשיעור הנמוך ביותר באיחוד האירופי, עם  45.2%

מכלל  54.8%הסתכם ב  2014בממוצע. לעומת זאת, ההוצאה במגזר הפרטי בשנת  76.2%

 (.23.8%ההוצאה לבריאות הוא הרבה יותר גבוה מאשר הממוצע של האיחוד האירופי )

הבריאות של קפריסין מורכבת מהמגזר הפרטי והציבורי. בהתאם הרווחים הכספיים מערכת 

 שלו / כל אזרח נקבע אם הוא / היא הנהנה של שירותי בריאות הציבור.

( 1שירותי הבריאות ניתנים על ידי ששת שרותי סיעוד קהילתיים מרכזיים ושרותים לילדים )

ים רפואיים, וכן מאתיים שלושים וחמישה ( מרכז43) 43-טיפול חלב ו  2בריאות האישה, 

 מרפאות עם קבוצות של רופאים שעובדים בכול המרכזים הללו.

ענף הבריאות הפרטי ממומן על ידי המטופלים עצמם ועל ידי ביטוח בריאות מרצון. שירותי 

הבריאות בתחום זה ניתנים על ידי רווח של בתי חולים, מרפאות, מרכזי אבחון והדמיה, בתי 

 חת ואנשי מקצוע עצמאיים, רגולציה ורישוי של משרד הבריאות.מרק

 

http://data.euro.who.int/hfadb/tables/tableA.php?id=tbla_814956001493963680&ind=6732. 

  

http://data.euro.who.int/hfadb/tables/tableA.php?id=tbla_814956001493963680&ind=6732
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 קפריסין של הבריאות מערכת. 9

 עקרונות 9.1

 (GESY, NHS CYPRUS) החדשה הכללית הבריאות תכנית

 משימה

 לשפר במטרה במניעה להתמקד, אנתרופוצנטרית היא המדינה של הבריאות מערכת כי ודא

 לכל שווה, וכבוד במקצועיות הניתנים לשירותים מתמיד הרף ידי על החברתית האספקה את

 .האזרחים

 ָחזֹון

 .חייהם ולכל האזרחים לכלל איכותיים בריאות שירותי

 ערכים

 לחברה הצעה של במונחים ערכים. א

i. מבחינת, יותר רחב באופן ובחברה באנשים המתמקדים בריאות שירותי: חברתית הצעה 

 הציבורי האינטרס על לשמירה, הסביבה להגנת, קולקטיבי לשגשוג במטרה, צרכיהם

 .הבאים בדורות ולהשקעה

ii. לאזרחים שווה גישה להבטיח מנת על מתאימות ומערכות תשתיות יצירת: בבריאות שוויון 

 .אפליה של צורה מכל הרחק, וטיפול זכויות שוויון ולהבטיח בריאות לשירותי

iii. בתהליך, במבנה התחשבות תוך, בריאות שירותי של יעיל ניהול: הבריאות איכות 

 התועלת את להשיג כדי משודרגים בריאות שירותי לספק מנת על, תוצאות של ובפרמטרים

 .למטופל ביותר הנמוך במחיר ביותר הגדולה

iv. תוכניות ופיתוח שירותים מתן על דגש עם בריאות: מניעה על דגש עם החיים איכות שיפור 

 .האדם בריאות את ולקדם לשפר כדי מחלות למניעת

 

 הפנימיים הארגון ערכי

i.חדשה וטכנולוגיה חדשנות, מחקר קידום שמטרתן תכניות של ופיתוח עבודה ארגון: אקסלנס ,

 .הניתנים בשירותים המצוינות תרבות ופיתוח המדעי הידע הרחבת
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ii.על המבוססת, ההרגשה תחושת על המבוססים אישיים-בין יחסים של ושיפור הקמה: יושרה 

 .דעת ושיקול לב תום, מידתיות, צדק, הערכה של עקרונות

iii.למתן( אנוש משאבי, תשתיות, ציוד, תקציב) הזמינים המשאבים של רציונאלי ניצול: יעילות 

 .לאזרחים אופטימליים שירותים

iv.החלים ולתקנות לחוקים ביחס, ובגרות ביטחון המעודד באופן העובדים התנהגות: מקצועיות ,

 .האזרח וזכויות שותפיה של השקפות

v.ידי על, ובתקנות בחוקים ועמידה סודיות, וחשבון דין, ההערכה עקרונות את לפתח: כבוד 

 .האזרחים ובהגשת בתקשורת והן עמיתים עם בתקשורת הן, מגוון קבלת

vi.ובונה אינטראקטיבי דיאלוג בסיס על העובדים בקרב קולקטיבית עבודה לפתח: צוות עבודת 

 .כולה והחברה האזרח לטובת פעולה ושיתוף

 

 נוכחי מצב

 .הלאומית הבריאות מערכת ללא נדחית נחשבת שלנו המדינה של הבריאות מערכת

 מכלל 43% מהווה הציבור לבריאות ההוצאה. והפרטי הציבורי המגזר ידי על ניתנים השירותים

 בעוד, האירופי באיחוד ביותר הנמוכים השיעורים אחד חשבונאות ובכך, לבריאות ההוצאה

 האיחוד של הממוצע לעומת מאוד נמוך גם, לבריאות מתועל הציבורית מההוצאה 6.9%

 עצמו המטופל התרומות ידי על מכוסה הבריאות שירותי של חלקם, לבסוף. 15.8% האירופי

 .14% של בהרבה נמוך בשיעור האירופי האיחוד של הממוצע עם, 49.4% הוא

 בריאות לשירותי הנגישות הבטחת על האחראי, הבריאות משרד ידי על מנוהל הציבורי המגזר

 בתי שישה ידי על ניתנים הבריאות שירותי. המדינה מתקציב בלעדי באופן ומומן הנהנים לכל

 מרכזים 43- ו קטנות משתלות שתי, גינקולוגי/  אחד ילדים וגן מרכזיים סיעודיים חולים

 תוכנית מיישם הבריאות משרד, בנוסף. רופאים קבוצות עם מרכזים-תת 235 וכן, רפואיים

, זה בשלב. מסוימים בתנאים הציבורי במגזר זמינים שאינם בריאות לשירותי כספי סיוע למתן

 הכלכלי המשבר כמו, הגובר הביקוש ידי על נטל הוא הציבור בריאות שירותי עבור התקציב

 .עצמה האוכלוסייה על שליליות השלכות עם הבעיות את מעצים

 ביטוח ידי ועל עצמם המטופלים ידי על ממומן הפרטי המגזר ידי על הבריאות שירותי מתן

 מרכזי, מרפאות, מרפאות, אבות בתי ידי על ניתנים זה בתחום הבריאות שירותי. מרצון בריאות

 .הבריאות משרד של ורישוי רגולציה, בשליטה עצמאיים מקצוע ואנשי מרקחת בתי, אבחון
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 בכל הבריאות ענף של וההסדרה הניהול, הארגון, התכנון על אחראי הבריאות משרד

 .אופטימלי באופן לפעול במטרה, המוצעים השירותים

 משרד, הטרויקה עם התזכיר מן הנובעות החובות על גם אך, לעיל האמור על בהתבסס

 ואשר הנדרשות הרפורמות להפעלת דרכים מפת של וביישום בהכנה התקדם כבר הבריאות

 :ל מתייחסות

 

i. הלאומית הבריאות מערכת של מבוא. 

ii. הציבור בריאות ובשירותי הציבוריים החולים בבתי מבני ושינוי אוטונומיה. 

iii. הבריאות ושדרוג חיזוק. 

iv. הבריאות משרד של מחדש ארגון. ד. 

v. קשורים ארגונים של מחדש ארגון. 

vi. התרופות בתחום רפורמות. 

vii. חקיקה תיקון. 

בנוסף לניהול מערכת הבריאות של המדינה, משרד הבריאות גם מבטיח את התפקוד 

תיאום אסטרטגיית מדיניות  -האופטימאלי של שירותי הבריאות באמצעות הפעולות הבאות: 

חיזוק יחסי אירופה  -ארגון ותפעול של אגף שירותי הסיעוד.  -)פיתוח, ניטור והערכה(. 

 (.eHealthשדרוג בריאות אלקטרונית ) -ובינלאומיים. 

 (GESY - CYPRUS NHSתכנית הבריאות הכללית )

GESY / Cyprus NHS  הינה קרן ביטוח עצמאית ו אוטונומית עם תרומות ו / או הכנסות אחרות

אשר יועברו לפיצויים לספקי שירותי בריאות )רופאים, אחיות, מרפאות, רוקחים, בתי אבות 

וכו( 'כדי לספק טיפול רפואי לאזרחים של הרפובליקה של קפריסין. תחילת מערכת הבריאות 

 .01/01/2019הארצית בתאריך 

 

 ?NHS/ קפריסין  GESYהמטרה של  מהי

( היא לעצב ולספק מערכת בריאות GESY / Cyprus NHSמטרת מערכת הבריאות הכללית )

 מודרנית ומשולבת העונה על הציפיות של האזרח, ומשקפת תפיסות ומציאות מודרניות.
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 ?NHS/ קפריסין  GESYמה הם העקרונות הבסיסיים המסדירים את 

GHSY  קפריסין /NHS .נועד להיות אוניברסלי, חברתי, יציב, משולב ונגיש 

 קתולי פירושו משתתפים, תורמים, כל העובדים או הכנסה.● 

חברתי, אשר מכסה את כל האוכלוסייה, ללא יוצאים מן הכלל, אפליה ללא תלות ביכולתם ● 

 הכלכלית.

ללא תלות בצורכי או זכאות של סולידריות פירושה כי התרומות נקבעות על בסיס הכנסה, ● 

 מקבלי שירותי הבריאות.

משולב משמעו כי מערכת הבריאות מכסה את כל שירותי הבריאות הבסיסיים עם אפשרות ● 

 של השתתפות של כל ספקי הן מהמגזר הפרטי והציבורי.

נגישות פירושה שמערכת הבריאות תאפשר למטופל הנמען לבחור באופן חופשי את המפעיל ● 

 ק לו שירותי בריאות ללא כל חסמים או מגבלות.שיספ

 הוא באחריותו של ארגון ביטוח הבריאות. NHS/ קפריסין  GESYההנהלה של 

 ?NHS/ קפריסין  GESYמי הם הנהנים של 

הם כל האזרחים שיש להם מקום מגוריהם הרגיל של  NHS/ קפריסין  GESYהנהנים של 

 ל לאחד הקטגוריות הבאות:הממשלה בשליטת אזורים של הרפובליקה ונופ

 )א( אזרחים קפריסאים

 )ב( אזרחים אירופיים המתגוררים ועובדים או שרכשו את זכותם של תושבי קבע.

 )ג( אזרחי מדינה שלישית, העונים על דרישות הדין הלאומי.

  )ד( אלה התלויים באמור לעיל.
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 תרומות

 2.65%, יהיה NHS/ קפריסין  GESYהתעריף עבור כל עובד, כלומר, שהוא ישלם על הקופה 

. גם אם נוסיף את אחוזי העובדים 2.9%)על ההכנסה שלו(. המעסיק שלו יצטרך לשלם עוד 

, אבל מה שהנושא בפועל, ביורו, כלומר השכר הממוצע של 6%והמעסיקים, לא יעלה על 

עבור  €66.60 . סה"כ €80,  34אירו, והמעסיק יהיה עוד  31,80יורו, ישלם העובד  1,200

 טיפול רפואי מלא.

 

 לקבל תשלומים משותפים? NHS/ קפריסין  GESYהאם 

תשלומים משותפים הם סכומים קבועים מראש, אשר האזרח יידע מראש, ושילם לספק בעת 

מעבדה. תשלומי קבלת שירותי הבריאות מן המוטב, כגון ביקורי רופא, תרופות, בדיקות 

ההשתתפות העצמית הם אמצעי החלים על כל מערכות הבריאות הלאומיות ומטרתה לקדם 

את השימוש האחראי על ידי המוטבים של שירותי הבריאות שמכוסה על ידי המערכת, לשלוט 

בהתעללות ולהכיל את עלות המערכת מבלי להשפיע על הגישה, כאשר הדבר נחוץ, תהיה 

  ההשתתפות.תקרה עבור תשלומי 
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 מניעה, מחלות, בריאות 9.2

 הניתנים השירותים

 :יסופק NHS הבריאות שירותי בתוך

 .אשפוז למעט אישיים מרופאים. 1

 .בחולה טיפול כולל מומחים רופאים. 2

 .מיוחדות רפואיות-ביו מעבדה ובדיקות קלינית מעבדה בחינות. 3

 .ברשימה שיכללו, סניטריים מאמרים, ורפואיים רפואיים מכשירים אספקת. 4

 .ברשימה נכללים שאינם שירותים יינתנו, ולתנאים לחריגים בכפוף. 5

 .ומיילדות אחיות ידי על רפואי טיפול. 6

 .הקלה בריאות. 7

 .הבריאות בתחום מקצוע אנשי של טיפול. 8

 .בחולה טיפול. 9

 .16 גיל עד למוטבים מונע שיניים טיפול. 10

 .אורתופדיים פריטים של אספקה כולל רפואי שיקום. 11

 .ביתי טיפול/  בית ביקורי. 12

 .באמבולנס תחבורה. 13

14.Care חירום תאונות של במקרים. 

 

 החקיקה במסגרת הניתן כרוני פסיכיאטרי מוסדי טיפול כולל אינו לאומי לביטוח המוסד

 .הקיימת

 

 https://www.moh.gov.cyמקור: 

 

https://www.moh.gov.cy/
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 חיסונים 9.3

 משרד ידי על נקבעת בקפריסין למבוגרים החיסונים ותכנית הילד של החיסונים מדיניות

 תוכנית ובמיוחד( WHO) העולמי הבריאות ארגון של הרלוונטיות ההמלצות בעקבות, הבריאות

 (.EIA) המורחבת החיסונים

 .2012 בשנת נעשה החיסונים תוכנית של האחרון העדכון

 מחלות של האפידמיולוגיה לפי גם ומתאימה מותאמת בקפריסין הילדים של החיסונים תוכנית

 המדעיים הנתונים גם כמו, המדינה של אקונומיים-הסוציו והתנאים ההיגיינה רמת, זיהומיות

 מחלות נגד בחיסונים מכוסים הספר ובית הגן בגיל ילדים, זו תוכנית בסיס על. הבינלאומיים

 .הציבור בריאות על רציני איום להוות העלולות מדבקות

 

 

 

 

 

 העולמי הבריאות ארגון נתוני, בקפריסין DTP לחיסון חיסונים כיסוי . 22 איור

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKtdKM9ObbAhXiO5oKHSxuApoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.offsite.com.cy/articles/eidiseis/topika/213250-exaplonetai-pagkosmios-to-kinima-kata-ton-emvolion-efthase-kai-stin&psig=AOvVaw2MQSSnVdT84VXHzPgp5sBy&ust=1529744392631886
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 ארגון שרותי בריאות 10

 טיפול ראשוני 10.1

 

טיפול באיכות גבוהה בבריאות בצורה יעילה מטרת שרותי בריאות הציבור היא לספק 

וממושכת. המטרה העיקרית של הרפורמה בתחום הבריאות היא להבטיח את העלות 

האפקטיבית והיעילה של שימוש בביטוחי בריאות של האזרחים, עם סדרי עדיפויות מוגדרים 

 על ידי המטופל להשגת התוצאות הבריאותיות הטובות ביותר.

 

 כוללים: פרטים על הפעילות

i.  הבטחת פעילותם התקינה של מרכזי הבריאות באמצעות ניהול רציונאלי והפצה של

משאבי אנוש )רופאים, אחיות, מטופלים וכו '(, מתן חומרי צריכה, מכונות, כלים, ריהוט 

 וציוד רפואי מתאים.

ii. מתן שירותי בריאות לטיפול, קידום ומניעה, הפניה לשירותי בריאות משניים ושלישוניים 

 ושירותי בריאות אחרים כגון טיפול שיניים ופסיכיאטריה ועוד.

iii. .)מתן שירותי בריאות בקהילות )ביקורים בבתי אבות ומועדונים ועוד 

iv. .' תכניות למניעת בריאות וקידום, למשל עישון, אלכוהול, תזונה, פעילות גופנית וכו 

 

קהילתי, מיילדות ומטופלים  בנוסף, במסגרת מתן שירותי סיעוד, אחיות סיעוד כלליות, סיעוד

תורמות לקידום הבריאות באמצעות תכניות מניעה ושיקום בקהילה, באופן עצמאי ובשיתוף 

 עם אנשי מקצוע בתחום הבריאות.

שירותי בריאות סיעודיים ראשוניים ניתנים במרכזי הבריאות העירוניים והכפריים, מרכזי 

ריים, שירות החינוך הביתי, שירות חינוך ביתי היולדות והילד, מרכזי החיסון, בתי הספר הציבו

 לטופלים מונשמים, מטופלים בבתי כלא ובנמלי תעופה.
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שירות סיעודי קהילתי כחלק מהטיפול הרפואי העיקרי פעיל בכל ערי קפריסין. באזורים 

מסוימים אין לה מספיק צוות ולכן הפעולה שלה מוגבלת. מספק שירותי טיפול ביתי וחינוך 

תי. הם מבצעים את כל פעילויות הסיעוד הקליני בהתאם לחקיקה. הם עובדים במקום בריאו

 הצורך עם אנשי מקצוע בתחום הבריאות.

 יש גם שירות סיעוד בבית הספר שבו הוא השירות העתיק ביותר מבוסס על הקהילה סיעוד.

נפשית, נפשית מטרת שירות סיעוד בבית הספר היא לשפר את רמת הבריאות )פיזית, 

וחברתית(, להגן מפני מחלות ולקדם את אורח החיים הבריא של ילדים בגיל בית הספר. 

השירות מאויש עם אנשי מקצוע בתחום הבריאות, כגון מקדמי בריאות ורופאים )רופאי ילדים, 

 רופאים כללי(.

יקה של השירות מכסה את כל בתי הספר הציבוריים )חינוך יסודי ותיכון( בשליטת הרפובל

 קפריסין.

 שירותי הסיעוד של בית הספר כוללים: 

ד' בבית הספר היסודי, בחטיבת ביניים -א. בדיקה רפואית של ילדים בכיתות א 'ו

 ובתיכון. 

ב. בדיקה רפואית שנתית של ספורטאי חינוך על יסודי ומתן שירותים למשחקי חינוך 

 יסודי ותיכון. 

ג. ניטור של כל הילדים עם בעיה בריאותית כגון השמנה, רשרוש בלב, עקמת, קיפוזיס, 

חרדה, התמכרות, עישון וכו ',הפניה של ילדים לרופא מומחה לאבחון, טיפול ומעקב 

 במידת הצורך. 

 מתן שירותי ייעוץ ברמה האישית וברמת הצוות במהלך הבדיקה השגרתית.  ד.

כניות אינפורמטיביות והרצאות על גיל קידום אורח חיים בריא באמצעות ת ה.

 ההתבגרות, איידס, חומרים ממכרים, תאונות, אכילה בריאה, פעילות גופנית וכו '. 

 כיסוי חיסונים של אוכלוסיית התלמידים. ו.
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 של מומחיםיפול ט 10.2

בתי חולים כלליים )בית  6בכל הנוגע לבריאות בית החולים, שירותים אלה ניתנים על ידי 

 , בית החולים הכללי לימסול,IIIהחולים הכללי ניקוסיה, בית החולים ע"ש הארכיבישוף מקריוס 

לי בית החולים הכללי ובית החולים בלרנקה, בית החולים הכללי בפאפוס, בית החולים הכל

ו פוליס כריזוס (. בתי החולים הנ"ל שונים  Kyperountaבתי חולים חקלאיים ) 2פמגוסטה( ו 

 בתשתית הגודל והבנייה, משרתים אוכלוסייה אחרת, ויש להם הבדלים בהתמחויות שלהם.

 

בית החולים הכללי של ניקוסיה הוא בית החולים הציבורי הגדול ביותר והוא מרכז הפניות 

התמחויות שלא סופקו על ידי בתי חולים אחרים )ניתוחי לב, נוירוכירורגיה -להתמחויות ותת

 וכו '(.

 

ניתוחים,  31,500חולים אושפזו לטיפול,  80,000-, יותר מ 2014על פי נתוני שנת 

 בוצעו. ADHDביקורי  400,000-מרפאות חוץ וכ  2,100,000

 

)נמוך ביחס לממוצע של האיחוד האירופי(  1,420המספר הכולל של מיטות סיעוד ציבורי הוא 

 , וכתוצאה מכך מחסור במיטות.97%ושיעור התפוסה הוא גבוה מספיק, מעל 

 

מלבד האמור לעיל, בשל המשבר הכלכלי וניידות של האזרח הקפריסאי כלפי בתי החולים 

 הציבוריים, קיימות רשימות המתנה גדולות עבור התמחויות שונות, כגון רפואת עיניים,

 .CT -אורתופדיה, כירורגיה כללית ונוירוכירורגיה, וכן לבדיקות רדיואקטיביות, כגון מגנטי ו
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 . טיפול ביתי11

זה מכסה את הצרכים של אנשים, בשל מוגבלות פיזית, אין גישה קלה לשירותי הבריאות עם 

 הקריטריונים הבאים:

 המשכיות טיפולית עם ביקורי בית.התערבויות בתחום ייעודי על מנת להבטיח • 

 יישום תהליכי סיעוד על פי ההנחיות להתערבויות איכותיות יותר הקשורות לאבחון ולסיעוד.•  

ייעוץ: ייעוץ בריאותי, ייעוץ לסוכרת, חינוך לבריאות, התערבויות באירגוני קשישים בקהילה, •  

 במעונות יום, שירות גומלין / ייעוץ, ועוד.

תוך קהילתיות לגייס מטופלים, קהילות עם התערבויות, לא רק לטיפול אלא גם  פעולות הן• 

 כדי למנוע סיבוכים על ידי חינוך, הדרכה והעצמה אנשים, כדי להיות כשיר במטרה:

 לנהל את הבעיות שלהם. - 

 להתגבר על מכשולים לשיפור תנאי החיים שלהם. - 

 הםלמקסם את רמות האוטונומיה הפונקציונלית של - 

ייעוץ / הדרכה של המטופל לשימוש בשירותים אחרים ובהקצאת משאבים כדי לספק את 

המשאבים הדרושים )כגון ציוד נדרש, חומרים מתכלים, חיבור לשירותים הדרושים כגון 

 שירותי רווחה, הערכה וארגון וכו '(.

 ייעוץ / הדרכה של משפחות•  

 

 מקור: הנהלת סיעוד, משרד הבריאות

http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/All/F584360C65871FE2C2257A1E00273631/$file/%

CE%9D%CE  

 

 

 

 

 . זמינות של שרותי בריאות 12

http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/All/F584360C65871FE2C2257A1E00273631/$file/%CE%9D%CE
http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/All/F584360C65871FE2C2257A1E00273631/$file/%CE%9D%CE
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מרכזי בריאות )עירוני וכפרי(, אשר מפוזרים על  38שרותי בריאות ראשוניים מסופקים על ידי 

פני השטח של הרפובליקה של קפריסין. בנוסף, בריאות ראשונית ניתנת על ידי מחלקות החוץ 

של כל בתי החולים הציבוריים. מרכזים אלה מאויישים על ידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות 

, אחיות, מבקרים בריאות, וצוות תמיכה אחר. השירותים הניתנים כוללים בדיקה כגון רופאים

רפואית, תוכניות למניעה וקידום בריאות, וכן תוכניות גילוי ואבחון מוקדם כגון היגיינה בבית 

 הספר, חיסונים וסיעוד קהילתי.

 -( ומTAEPם )טיפול רפואי חירום ניתן לכל בתי החולים הציבוריים ממחלקות החירום והחירו

Prehospital Health Care  מהשירות באמבולנס, המבוסס על בתי חולים ציבוריים או תחנות

 אמבולטוריות.

שירות האמבולנס הוא בחזית מתן טיפול רפואי מיידי בבית החולים לכל האזרחים בכל מקום 

טיפול ובכל עת, וכן הובלה בטוחה ומהירה של אמבולנסים על מנת להתאים את יחידות ה

 הרפואי.

מרפאות החוץ בבתי החולים הציבוריים עובדות משבע וחצי בבוקר עד שלוש אחר הצהריים. 

שעות ביממה. במחלקת מיון ועזרה ראשונה, כל  24מחלקת מיון ועזרה הראשונה פועלת 

יורו . לביקור אצל רופא כללי הם משלמים  10אזרח עצמאית יכול לשלם ולבקש שירות, לשלם 

 יורו. 6תמחות יורו ה 3

אחר  3בבוקר עד  07:30מרכזי הבריאות והמבנה של סיעוד קהילתי פועלים גם משעה 

 הצהריים.

 

 שירות הסיעוד בבית הספר ומחלקת החיסונים הינם ללא תשלום.
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 תכנית חיסונים

מדיניות החיסונים של הילד ותכנית החיסונים למבוגרים בקפריסין נקבעת על ידי משרד • 

( ובמיוחד תכנית WHOהבריאות, בעקבות ההמלצות הרלוונטיות של ארגון הבריאות העולמי )

 (.EIAהחיסונים המורחבת )

 .2012העדכון האחרון של תכנית החיסונים נעשה בשנת • 

תכנית החיסונים של הילדים בקפריסין מותאמת ומתאימה גם לפי אפידמיולוגיה של מחלות • 

אקונומיים של המדינה, וכן נתונים מדעיים בינלאומיים.  -תנאים סוציו זיהומיות, רמת היגיינה ו

על בסיס תכנית זו, ילדים בגיל הגן ובית הספר מכוסים בחיסונים נגד מחלות מדבקות העלולות 

 להוות איום רציני על בריאות הציבור.

 

 כנית החיסונים הלאומית של קפריסין. ת23איור 

 

 

  



42 
 

 . טיפול סיעודי 13

טיפול רפואי סיעודי ניתן לכל קפריסין )בית  ת הטיפול הסיעודי הקיימות בקפריסין הן:מערכו

, בית החולים הכללי לימסול, לרנקה בי"ח כללי Makariosהחולים הכללי ניקוסיה, בית החולים 

 .(Famagusta, בית החולים הכללי פאפוס, בית החולים הכללי 

מרפאה פסיכיאטרית של , בית חולים אתאלאסה בניקוסיה מערכות אשפוז לבריאות הנפש:

ניקוסיה, מרפאת לימסול פסיכיאטרית טיפול סיעודי בבית חולים לילדים ובני נוער מרפאות 

  .חוץ לבריאות הנפש, טיפול ביתי בקהילה לאנשים עם בעיות פסיכיאטריות

 . (PASYKAF / Anticancerקהילה / טיפול בבית טיפול פליאטיבי בקהילה לחולים אונקולוגיים )

 סיעוד חירום טרום בית החולים

 תרגול סיעודי מתקדם תוכנית בחינוך בסיעוד )מחלקת שירותי סיעוד של משרד החינוך(  

 אחיות בתי ספר תוכנית סיעוד באמבולנס. 

 סיעוד בבתי הכלא 

 סיעוד בקידום בריאות / ניהול בסיעוד
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 תואר ראשון בסיעוד 13.1

 1988של  214מס' (Ι) 2012   1 מיילדות, חוק סיעוד ו

המשימה של סיעוד, שהיא בעצם מתן טיפול סיעודי איכות, מושגת באמצעות מגוון רחב של 

שירותים באמצעות התמחויות השונות של המדע הסיעודי. המטרה שלהם היא לענות על 

 בריאות שיקום, וקהילההצרכים הבריאותיים של אנשים לאורך חייהם, בתי חולים, מרכזי 

 התחומים העיקריים של טיפול סיעודי הם:

 מניעת מחלות וקידום בריאות• 

 טיפול ושיקום• 

 

 בקפריסין הכשרת הסיעוד

סיעוד  "סיעוד כללי ", המסופק על ידי ארבע בתכנית ארבע שנתית המובילה לתואר  •

ריסין ושלוש אוניברסיטאות בקפריסין, אוניברסיטת הטכנולוגיה הממשלתית של קפ

אוניברסיטאות פרטיות, האוניברסיטה האירופית של קפריסין, אוניברסיטת פרידריך 

 אוניברסיטת ניקוסיה.

 

תפקידה של האחיות מתמקד במניעת מחלות בשימור וקידום הבריאות, וכן בטיפול במחלות  •

 .ובשיקום הבריאות

 

 

הלימודים בסיעוד מותאמות באופן מלא ביותר עם המדיניות האירופית והתקבלה על  תכוניות •

 ידי הנציבות האירופית כתוכניות אירופיות מאושרות

 

רוב תכניות הסיעוד תואמות את התכניות הכשרה האירופאיות שאתה מקיימת הרפובליקה  •

-לימודם מתוכם כ שעות  4,600של קפריסין הרמוניה, ותוכנית הלימודים בסיעוד מכסה 

 שעות הקליניקה. 2,300שעות תיאוריה ושאר  2,300

 

עם אישור ההסמכה האירופית, בוגרי סיעוד מתקדמים יכולים לתרגל את מקצועם בכל מדינות  •

 האיחוד האירופי.
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 תחומי עיסוק

 

בוגרי תכנית הלימודים בסיעוד יכולים לעבוד כמנהלים בשירותי סיעוד במוסדות, במוסדות  •

 יים ראשוניים שניוניים ושלישוניים, במגזר הציבורי או הפרטי.רפוא

 

 מוסדות ומקלטים. •

 

 בתי אבות וטיפולי בית •

 

 ארגונים ועסקים עם שירותי סיעוד •

 

לאחר השלמת התואר הבסיסי של הסיעוד, הם יכולים להמשיך לתואר שני בתכניות לתואר  •

שני, סיעוד קהילתי, סיעוד חירום, אך גם לרכוש התמחות קלינית כגון מיילדות ופסיכיאטריה 

 . תֹוַאר שלישי.Ph.Dסיעוד, כמו גם 
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 תחומי התמחות 13.2

 

/  214)חוק  יעוד והמיילדותסחוק ה -של קפריסין  סיעוד והמיילדותמועצת ה

1988-1 )2012) 

, אשר 1988מועצת הסיעוד והמיילדות נחקקה בהצבעה על חוק הסיעוד והמיילדות משנת • 

 .2012וכן לשנת  2003שונה עם הצטרפותם של קפריסין לאיחוד האירופי בשנת 

 הסיעוד / המיילדות מחייב רישום במרשם הרלוונטי וכן רישיון בתוקף: מקצוע• 

 הסיעוד הכללי מרשםרישום ב• 

 רישום במרשם הסיעוד הפסיכיאטרי• 

 מרשם המיילדותבם ושרי• 

 

 שירותים אלה ניתנים במסגרת הדיסציפלינות השונות:

 סיעוד כללי• 

 לימודים ותתכניצוות ניהול • 

 זיהומים מקומיים• 

 בריאות/ מבקר שירותי  בקרה• 

 נפשהבריאות • 

 מיילדות• 
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 מיילדות בקפריסין 

מיילדות קפריסאיות מאומנות מבחינה מדעית, ועובדות בסטנדרטים בינלאומיים. הם יכולים 

מהטיפול הבסיסי שנשים זקוקות לו  87%-לספק טיפול מיילדות במיומנות, הבנה ואהבה ל 

-1988במהלך ההיריון, הלידה וטיפול בתינוק. הם מוכרים על ידי חוק הסיעוד והמיילדות )

( כאנשי מקצוע אחראים העובדים באופן עצמאי עם נשים הרות ומספקים את התמיכה, 2015

הטיפול והייעוץ הנדרשים במהלך ההיריון, הלידה והלידה על ידי ביצוע לידה נורמלית על 

 לחייו. 28-אחריותם וטיפולם עבור האם והילד עד ליום ה 

                     

 לוגו של ארגון האחיות והמיילדות 25תמונה                              טיפול בפג      24תמונה 

 

 הכשרה של מיילדות

בקפריסין, יש מועצת מיילדות שבה כל האחיות המעוניינות להשלים את ההתמחות של 

 4המיילדות נרשמים לתכנית בוגר תואר ראשון, כלומר הם משלימים את הלימודים במשך 

חר מכן הם מקבלים את התואר של מיילדת כאשר ואחרי השלמת שנים בסיעוד כללי ולא

הלימודים שלהם במיילדות, שבמהלכן, בנוסף לרקע התיאורטי של לימודיהם במיילדות בקורסי 

שעות, הכוללת את רכישת  1535מיילדות בסיסיים, הם משלימים את הקליניקה של 

משמרות. ישנן  40ומבצעים  המיומנויות הקליניות במרפאה, בפיקוח של מיילדות מנוסות

 תכניות כאלה בקפריסין האוניברסיטה הטכנולוגית של האוניברסיטה האירופית של קפריסין.
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 טיפול רוחני בקפריסין .14

רוחניות מוגדרת כחיפוש אחר תשובות לשאלות קיומיות על משמעות החיים ועל היחס בין 

היחיד לקדוש או לטרנסצנדנטי. מערכת יחסים זו עשויה או לא עשויה להיות כרוכה בדת 

מסוימת. מחקרים על רוחניות התמקדו בטיפול פליאטיבי ויש מחקרים מוגבלים על הרוחניות 

עם דמנציה. במקרה של טיפול פליאטיבי, בקפריסין יש תוכניות  של טיפול באנשים קשישים

טיפול הוליסטיות המתואמות על ידי ארגונים לא ממשלתיים כגון האגודה למלחמה בסרטן, 

 הכוללים טיפול רוחני לכל הפלגים והזרמים בקפריסין.

 

ליווי רוחני לקשישים עם דמנציה נתפסת כהבנה של הרוחניות שלהם במסגרת של 

תרופוצנטריות ואינדיווידואליות. אחיות קהילתיות מנסות להבין את הצרכים אנ

האינטלקטואליים של הקשישים עם דמנציה באמצעות ביטוי מילולי ולא מילולי ולמידה על 

הסביבה הרוחנית הפרטנית של הקשישים. כיסוי הצרכים הרוחניים פירושו מקבל את האדם 

 תמיכה פילוסופיית החיים האישית שלו בסיעוד.עם דמנציה כאדם יקר כמו גם צפייה ו

 

 

 הקפריסאי של שר הבריאות פגישה. 26תרשים 

 ישראלי היהודי שר הבריאותעם 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj39KPnxdjbAhVlLZoKHSpLBJYQjRx6BAgBEAU&url=http://english.cyprustimes.com/2017/06/20/cyprus-and-israel-sign-mou-in-the-field-of-joint-paired-exchange-of-kidney-transplant/&psig=AOvVaw3RJBUjCtriZ3d0nAP4-EZL&ust=1529250926913568
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 זכויות וחובות של מטופלים .15

 

 מטופליםזכויות של 

 

ההגנה על זכויות המטופלים נובעת מן האמנות הבינלאומיות והאירופיות ומפעולות משפטיות 

ניטור לצורך הגנה משפטית על זכויות המטופלים ועל הקמת מנגנון ניטור יעיל לאחרות. 

 אומץ:( 2005 (I) 1) 2004והגנה על מטופל ורישום זכויות  מרשםחוק השמירה על זכויות אלה, 

 

 זכויות:

 

 פול רפואי בריאות ולטי)א( הזכות ל

 טיפול מבוזר( ב)

 גישה לשירותי בריאות( ג)

 אפלייהלא לותי הבריאות )ד( שוויון בין שיר

)ה( טיפול רפואי במקרה חירום רפואי או מצב חירום חמור תוך זמן סביר ובמידה המרבית של 

 ספק שירותי הבריאותליכולת 

 הזכות למידע( ו)

שירותי הבריאות ניתנים בהסכמת החולה, ובמקרים בהם אי אפשר לדאוג, ניתן לתת טיפול ( ז)

תוך לטובת המטופל, בהתאם לאינטרסים שלו או שלה. רפואי דחוף רק אם יראו אותו 

 רצונות שהובעו בעברהתחשבות ב

 )ח( סודיות

 ( הגנה על הפרטיות של המטופלט)

)י( הזכות למידע, גישה והתנגדות ביחס למידע הספציפי למטופל הכלול ברשומות רפואיות 

 שמספק שירותי הבריאות נדרש לשמור.

 זכויות החולה בבתי החולים הממשלתיים ניהול
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 :תפקידו זכויות החולה אשר אחראיבכל בית חולים ממשלתי יש 

 )א( לספק ייעוץ וסיוע למטופלים לצורך שמירה על זכויותיהם

)ב( מקבל ומטפל בתלונות של חולים הזקוקים לטיפול ישיר, אחרת מתייחס אליהם לוועדת 

 התלונות.

 ות בית החולים על זכויות המטופליםיידע את צומייסד ו( מג)

 

 טיפול של אנשים עם מוגבלויות

 

( קובע, בנוסף לזיהוי והערכה 1999 / (I) 113) 1999חוק חינוך וחינוך לילדים עם מוגבלויות,  

של ילדים בעלי צרכים מיוחדים, פיתוח תכנית חינוכית מותאמת אישית לכל ילד עם צרכים 

 מיוחדים.

משתתפת בקרן הסולידריות של אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויותיהם של קפריסין 

יתה אחת המדינות הראשונות אשר הציעו לאחר הקמתה י( והUNPRPDאנשים עם מוגבלות )

 אירו. כיום משתתפות בקרן חמש מדינות. 5.160סכום של 

 

מאמרים תותבים הטיפול הרפואי הניתן כולל שיקום רפואי, כולל רכש, תחזוקה וחידוש של 

ואורתופדיים, ביקורים רפואיים בבית במקרים חריגים להצלת חיים או למניעת מוגבלות 

 חמורה.

 

האסטרטגיה הלאומית למחלות שיגרון, האסטרטגיה הלאומית למחלות נדירות, האסטרטגיה 

הלאומית למחלת אלצהיימר, תכנית הפעולה הלאומית לבריאות לקשישים, הקמת ועדה 

ני ההצעה לרכישת שיקום שירותים לחולים עם מחלות נוירולוגיות בתהליך של משא לאימוץ תק

ומתן ללא שיחת טלפון פתוחה, ההחלטה לרכוש שירותים בתוך בתי החולים הממשלתיים על 

ידי מומחים זרים עם אפשרות של התמחות או הכשרה של רופאים קפריסאים ואנשי שיקום 

חולים וניידות מתקני סיוע לאנשים עם מוגבלויות ופעולות אחרים, תכנית בקרת נגישות בבית ה

 לשיפור שיתוף הפעולה עם ארגון קפריסאים של קפריסין.
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References:  
Medical Services and Public Health Services - Ministry of Health  

http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/legislation_gr/legislation_gr?OpenDocument74    

Ministry of Health 

http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/0/0EBEB2C390440DD34225798800332685?OpenDocument 

 

 לוגו של ארגון זכויות האנשים עם מוגבלויות 27תמונה 

 

 רפואה חוצת גבולות

לאזרחי האיחוד האירופי יש זכות גישה לבריאות במדינה אחרת באיחוד האירופי והחזר עלויות 

 קשורות לטיפול בחו"ל מארץ מוצאם.

על זכויות המטופלים בתחום הרפואה החוצה  EU / 2011/24 הוראות קפריסין עוקבת אחר

גבולות, אשר קובעת את התנאים שבהם המטופל יכול לנסוע למדינה אחרת באיחוד האירופי 

ות הטיפול הרפואי, כמו גם מרשם כדי לקבל טיפול רפואי והחזר עלויות. זה מכסה את עלוי

 .תרופות ומכשירים רפואיים קבלתו

Reference: https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy_en 

 

 

 

 

 

 

http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/legislation_gr/legislation_gr?OpenDocument74
http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/0/0EBEB2C390440DD34225798800332685?OpenDocument
https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy_en
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 של בתי חולים שגרת היום. 16 

מחלקת הסיעוד של משרד הבריאות נועדה להבטיח את השיפור המתמיד באיכות הטיפול 

 הסיעודי ומקדם את הפעילויות הבאות:

 הגדרה ויישום של מדיניות סיעוד• 

 ת ביחס לצורכי צוות הסיעודיתכנבניית • 

 בקרת איכות של השירותים המוצעים• 

 שיפור תנאי העבודה• 

 הבריאות הסיעוד ו מחקר על ההתפתחויות הבינלאומיות בתחום• 

 בתי החולים ומרכזי הבריאות הכפריים צוותתצפית על איסוף הנתונים ו• 

 של צוות סיעודי יאליתר חלוקהדם ואהכוח מיצוי • 

 כניות שוטפות להכשרה ארוכת טווח ולתוכניות מיוחדותארגון ותיאום של ת• 

 שיון לעיסוק במקצוע הסיעודיפיתוח ושינוי מערך הבחינות ביחס לאבטחת או לתחזוקת ר• 

ה בית הספר לדיפלומשיתוף פעולה עם האוניברסיטאות הממלכתיות בתחום סיעוד הן ברמת • 

 יםוהפרטי יםהציבוריולהמשך לימודים, במוסדות תואר הראשון ל

 

 

 . טיפול סיעודי וסטודנטים לסיעוד במהלך הכשרתם הקלינית28תרשים 
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 . אנשי סגל בתחום הבריאות17

 

 קליניים מסלולים הקים(, OAS) הבריאות ביטוח ארגון עם בשיתוף(, HY) הבריאות משרד

(KOD )ומעקב יישום, להכנת( פרוטוקולים) מעבדה ואלגוריתמים קליניים. 

 

 :קטגוריות לשלוש נחלקות הקליניות ההנחיות

 (CPI) ראשוני רפואי לטיפול רפואיות הנחיות

 (CPI CPD / CPD) שלישוני בריאות שירותי/  משני רפואי לטיפול רפואיות הנחיות

 מתקדם אבחון אלגוריתם/  הדמיה/  מעבדה

 

 כעצמאית או, והציבורי הפרטי במגזר בצוות סיעודי כחברה לעבוד זכאית האחות, בקפריסין

 הוא הכישורים פי על ושלישית משנית, ראשונית בבריאות כלומר, הסיעודי הטיפול תחומי בכל

 במינהל וכן, החינוך דרגי בכל כחוקרת מחקר במרכזי לעבוד הזכות לאחות, בנוסף. מחזיק

 עם בשיתוף המבוצעות ואלו כאוטונומיות מסווגות האחות של והאחריות האחריות. הסיעוד

 כישות אדם-ממוקדת גישה עם הסיעודי הטיפול רמות בכל הבריאות בצוות אחרים חברים

 .נפרדת

 

 :בקפריסין האחות

 הנפשיים, הנפשיים, הפסיכולוגיים, הביולוגיים הצרכים את ומתעדת מפרשת, מעריכה •

 המבוססות חברתיות וקבוצות משפחות, יחידים של - ופוטנציאליים המתבטאים, והחברתיים

, האבחון בדיקות את וממצאי הערכה, קלינית בדיקה, סיעודי אבחון, סיעוד של היסטוריה על

 .בהתאם וטיפול טיפול, סיעוד תכנית את משנה או/  ו מפתחת
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 או סיעודיות התערבויות באמצעות בהן לטפל שניתן בעיות) מתועד סיעוד אבחון תמספק• 

 סיעוד טכניקות בהנחיית ותיעוד הערכה בסיס על טיפול, סיעודי טיפול תומבצע( פעולה בשיתוף

 כמפורט ואחרים, תומכים חיוניים תפקידים,  להחייאה, וטיפול לטיפול ומיוחדות בסיסיות

 .הקליניות בהנחיות

 קליניות והנחיות הרלוונטיים לפרוטוקולים בהתאם, וטיפולי דיאגנוסטי באופן מתערבת• 

 .בחיים משולבים ותמיכה תמיכה אמצעי ומיישמת חיים ומסכני דחופים במצבים, קשורות

 בהתאם החולים בתימחוץ ל והן החולים בבתי הן המוות וזיהוי בהערכת בסיסיות מיומנויות •

 .המוסמכת הרשות ובאישור הרלוונטיים הקליניים לפרוטוקולים

 הרשות אישור ולאחר מיוחדת הכשרה פי על ותרופות רפואיות תרופותרישום מרשמים ל •

 .הרלוונטית לחקיקה ובהתאם המוסמכת

 .אחרים מתכלים וחומרים לוגיסטי ציוד, תרופות באספקת מטפלת •

 אבחון בדיקות ליישם מנת על כולו הבינתחומי הצוות עם פעולה שיתוף או/  ו מתאמת •

 אבחון בכלי תמטפל. משותפת באחריות וטופלו שגובשו פרוטוקולים על בהתבסס, וטיפולים

 .הרפואי הטיפול תוצאות בהערכת משתתפת גם היא. והאבחון המעבדה ממצאי את ומעריכה

. הציבור בריאות ולקידום למניעה כניותת ומיישמת הקהילה עם שוטף פעולה שיתוף מתמקיי •

 או/  ו הנוכחיים הצרכים בסיס על לבריאות לחינוך כניותת ומיישמת כניותת מפתחת

 חברים עם בשיתוף או עצמאי באופן, חברתיות וקבוצות משפחות, יחידים של הפוטנציאליים

 .הבריאות בצוות אחרים

 

 בעיות עם הגילאים מכל לאנשים טיפול המספק סיעוד של המומחיות היא הנפש בריאות סיעוד

 האוכלוסייה של רווחתם את ומקדם שלהם מהיר בשיקום עוזר זה. פסיכיאטריות פסיכולוגיות

, חינוכיות-פסיכו שיטות כגון, מאוד מיוחדות התערבויות מציע והוא, ממדי-רב הטיפול. בכללותה

 וחינוך, סוציאלי-פסיכו לשיקום סוציאליות-פסיכו התערבויות, תרפויטיות-חברתיות התערבויות

 על לענות היא המטרה. חייהם איכות את ולשפר חלופי חיים אורח לפתח ומשפחות יחידים של

 .הנפש לבריאות הרגיש המגזר של והייחודיים המגוונים הצרכים

 

 אישית למטופל, תפורים שירותים באמצעות מסופק הנפש בריאות שירותי סיעוד

 .בריאותבתחום ה ושלישוני משני, ראשוני של בהקשר שירותים של רחב מגוון מכסה
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 וטיפול התמחות . תחומי18

 

 טיפול פליאטיביו פטירה 18.1

 לא ארגונים שני ידי על מסופק והוא סרטן לחולי מוגבל בקפריסין פליאטיבי ביתי טיפול

 צדקה בארגוני העובדות אחיות. למבוגרים תשלום ללא שירותים המציעים( NGO) ממשלתיים

 חיוני תפקיד ממלאים הם. הדרוש הטיפול את לספק למשפחות ומסייעות בחולים תומכות אלה

 ועוזרים דאגה של בסוגיות עוסקים כאשר הוליסטית בגישה שימוש תוך, החיים איכות בשיפור

שיפור איכות ב תומכים הם. אחרים ותסמינים מכאב לנבוע שעלולים הקשיים על להתגבר

 גם אלא, המטפלים ואת שלהם המטופלים את רק לא הכשירל ומחפשים ביותר הטוב החיים

 פליאטיבי טיפול ולקדם להגן, להעצים במאמץ הרחב והציבור הבריאות בתחום מקצוע אנשי

 מתמשך צורך קיים, 80- ה בשנות הופעתם מאז התפתחו הללו שהשירותים למרות. טוב

, לילדים והן למבוגרים הן, לכולם שעות 24 של טיפול שיש להבטיח מנת על ובהרחבה בשיפור

 .למחלות קשר ללא

 

 המתת חסד 18.2

 ניסיון, 1982 אוקטובר עד, 154 פרק, 1929 בשנת קפריסין של הפלילי החוק אימוץ מאז

 החוק של 2 סעיף ידי על בוטל אשר, 219 בסעיף במפורש נאמר זה. לעוון נחשב ההתאבדות

 הפלילי לחוק 218 סעיף. ההתאבדות את להעניש כדי אחרת הוראה כל ללא, 1982 של הפלילי

 .שמתאבד מי בכל תומך או שמקדם מי כל על עולם מאסר הטלת על כעבירה נחשב

, בפירוט. עולם מאסר ולא שנים עשר של מאסר עונש הוא המאסר עונש, זו חדשה הוראה פי על

 .ניסה או בוצע הוא אם להתאבד אחר אדם משכנע בכוונה הוא מי: "קובע 218 סעיף

 הטבעי האדם" הוא( א) תחילה. כדלקמן הם העבירה את להוכיח כדי הנדרשים המרכיבים

 לשכנע רוצה שהוא פירושו התאבדות( ד) אחר משכנע( ג) בכוונה( ב" )בהתאבדות המסייע

 - תקופה באותה המסייע האדם את וכן(, או) היה הוא אם( ה, )הפשע את לבצע האחר את

 ידי על ישיר באופן ההתאבדות במעשה זה בזמן מסייע אשר הטבעי האדם את שוב משמעו

 אשם נמצא הוא, מוכיחים האלה האלמנטים כל אם. כמעט זה סיוע ידי על או העבירה ביצוע

 .מאסר שנות בעשר
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 ואובדן מוות חקירת 18.3

 מוות ולדיווח לחקירה משפטית מסגרת

 2011, 13 (I) / 2017 / (I) 171, 307. 153 פרק, מוות חוקרי על חוק

 הופעתו על רפואי ח"דו לקבל, אדם כל של מותו נסיבות את לחקור לנכון יראה תמותה חוקר אם

 או רפואה קצין כל,  בכתב, הוא רשאי, ממנו שיובאו המסקנות ולנוכח, אדם אותו של גופתו של

 עליו ומדווח הגוף את בוחן סמכותו בתחום אחר מקצוען כל

 

 :הבאים במקרים מתבצעת נתיחה

 (.לעיל המגבלות בתוך) אחד לרפא או חיים להציל כדי באיברים להשתמש צורך יש כאשר

 .המוות סיבת את לקבוע רפואי צורך ויש ברורה אינה המוות סיבת כאשר

מוות בלתי ו הזנחה, הזנחה - טבעי לא מאירוע נובעת המוות סיבת כי להאמין סיבה יש כאשר

 .צפוי

. מוגבלויות עם לאנשים במוסד או פסיכיאטרי חולים בבית, במעצר או בכלא מת כשהאדם

. לממשלה המשפטי היועץ או שוטרים, רופאים, משפחה בני ידי על להזמנה ניתנת הנתיחה

, מוגבלת גישה של סגור במוסד נפטר שאדם או חריגה היא המוות סיבת כי להאמין סיבה יש אם

 .משפחה בן ששמע לאחר נתיחה יאפשר המשפט בית שופט

 

 

 

 . חדר נתיחת גופות29תמונה 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEyf2sxdjbAhWLBZoKHUvbB-YQjRx6BAgBEAU&url=https://deathpenaltynews.blogspot.com/2009/09/with-little-oversight-in-texas.html&psig=AOvVaw2_5ktOXZ_oLSXXxXgjdCtq&ust=1529250793011120
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 לא אם או בחיים עדיין, הנפטר הסכמת: בהסכמה רק להתקיים יכולה המוות שלאחר נתיחה

 אשר אנשים של במקרה(. זה בסדר) אחים או הורים, ילדים, זוג בני: משפחה בן הסכמת, ידוע

 .ינצחו שלהם הרצון, לנתיחה להסכים מסרבים או מסכים במפורש או המוות לפני

 

 :הסכמה ללא נתיחה ביצוע

 

 בן הסכמת או הנפטר הסכמת ללא המוות שלאחר נתיחה לבצע ניתן חריגות נסיבות בשתי

 :שנפטר משפחה

 קורבנות של במקרה או מלחמה בעתות, חיים להציל מנת על, איברים תרומת לצורך. 1

 .מרובים

 סיבת את למצוא צורך ויש, הציבור את לסכן העלולה ממחלה או ממגיפה נובע המוות אם. 2

 .בדחיפות המוות
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 לידההיריון ו 18.4

 43%לעומת  2015בשנת  57%קפריסין יש שיעור גבוה מאוד של ניתוח קיסרי, אשר הגיע כ ב

בניתוח קיסרי  61%-בהרבה ב עבור שיעורי הילודה הרגילים. בסקטור הפרטי אחוז זה גבוה 

לניתוח  49%היו  2015ללידה רגילה. האחוזים המקבילים במגזר הציבורי בשנת  39%-ו 

ללידה רגילה. עם הזמן, חלה מגמת עלייה בשיעורים קיסריים הן במגזר הפרטי  51%-קיסרי ו 

אידיאלי"  והן במגזר הציבורי. ארגון הבריאות העולמי קובע באתר האינטרנט שלו כי "שיעור

, וכי ניתוח קיסרי צריך להיעשות רק כאשר הוא נחוץ 15%-ל  10%עבור ניתוח קיסרי הוא בין 

 .מבחינה רפואית, כלומר, כאשר הלידה הנרתיק )נורמלי( יכול להוות סיכון לאם או לתינוק

(http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/caesareansections/en/).  

הקיסריים המיועדים לצרכים רפואיים דחופים היה  ניתוחים, שיעור ה2015בקפריסין, בשנת 

בסקטור הציבורי(, ואילו שיעור הניתוחים הקיסריים  18.9%-במגזר הפרטי ו  15%) 16.4%

 בסקטור הציבורי(. 30.2% -% במגזר הפרטי ו  46%) 40.5%היה  על פי בחירת האם

 

 ילד 18.5

 , השירותים הבאים מסופקים לילדים:Makariosבבית החולים 

 .15בדיקה רפואית ראשונית באירועים פתולוגיים ילדים עד גיל 

 התמחויות של ילדים:-בדיקה רפואית משנית בתת

 

 השלישי  מאקאריוס. בית החולים ע"ש הארכיבישופ 30תמונה 

 

 מקרים אונקולוגיים ילדים •

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/caesareansections/en/
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 אנדוקרינולוגיות ילדים בעיות •

 נפרולוגיות ילדים מחלות •

 מרפאת מחלות זיהומיות לילדים •

 מרפאת גנטיקה •

 מרפאת ניאונטולוגיה •

 יחידת טיפול נמרץ לילדים •

 מרפאת פסיכיאטריה לילדים •

 ריאות ילדיםמרפאה לרפואת  •

 

 )בתשלום עבור שירות( במקרים מיוחדים: השירות רכיש

 

נוירולוגיה ילדים, קרדיולוגיה ילדים, כירורגיה ילדים, ניתוחים כירורגיים ומעקב לאחר הניתוח, 

 פיזיותרפיה לתינוקותתרפיה בדיבור אצל ילדים ומבוגרים, פיזיותרפיה אצל תינוקות וילדים, 

: בדיקות עיניים מיוחדות עם הפניות, התערבויות מרפאת עיניים. לילדים, מרפאה תלסמיתו

 זכויות החולה. נציבעיניים, מרפאת אנדוקרינולוגיה, דיאטטיקה, עובדת סוציאלית, 

 

ועל ידי מרפאות החוץ במגזר  Makariosטיפול רפואי לילדים מסופק על ידי בית החולים 

לתוכנית החיסונים על פי  בקרהאחריות הציבורי במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי. ניטור ו

של משרד הבריאות  Makariosמשרד הבריאות מסופק על ידי מחלקת החיסון בבית החולים 

 ועל ידי המבקר הבריאות בבתי הספר בתחום השירות בבית הספר.
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 הפלות 18.6

בסעיפים קיימת מסגרת משפטית ספציפית לחטיפות בקפריסין, אשר בתוקף, נאכפת ועומדת 

א לחוק סדר הדין הפלילי, המכונים תחת הכותרת "עבירות פליליות נגד המוסר",  17-ו  167

לציין כי "סעיפים אלה לאסור על ניסיון הפלה, שכן מי שעובר ניסיון הפלה אשם בעונש והוא 

 שנים " 14נתון למאסר של עד 

התלונה היא נמצאה  "יש גם ניסיון הפלה של האישה ההרה עצמה, וכאשר בעקבות חקירת

של תרופות, בדרך כלל על ידי רופאים שנים, וכאשר יש גם אספקה  7אשמה, היא מאסרת עד 

 או איברים אחרים להפלה, יש הטלת עונש מאסר של שלוש שנים אם מישהו אשם בכך ".

 

 :מתי מותרת הפלה

 תעודות על ידי שני רופאים המאשרים כי: ונפקובקפריסין, הפלות מותרות על פי חוק אם י

 קיים סיכון רציני לחיי האם עצמה• 

 קיים סיכון רציני להפריע לבריאותה הגופנית והנפשית של האם• 

 קיימת אבחנה רפואית שילד, אם ייוולד, יסבול ממחלה חמורה או ממחלה חשוכת מרפא• 

 גם כאשר העובר הוא תוצר של אונס או גילוי עריות• 

ל במהלך המלחמה של ְלמ   , הכנסייה אפשרה הפלה של עשרות נשים שנאנסו על ידי 1974ש 

 חיילים.

 

 שינוי חקיקה בנושא הפלות

, הצעת חוק משותפת לפני הפרלמנט תלויה ועומדת לשנות את המסגרת 2015מאז פברואר 

ריון א לחוק העונשין על הפסקת ה 169הקיימת בחוק העונשין כדי לתקן את הוראות סעיף 

 והתנאים שבהם הוא, זכות בלתי ניתנת לערעור על החלטה זו.

 

הבעיה החשובה ביותר היא היעדר נתונים סטטיסטיים על נושא ההפלות בקפריסין, דבר 

 שמקשה על מסקנות.
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 תרומות דם 18.7

 

קפריסין נמצאת בעמדה הטובה ביותר לארגן מערכת התנדבותית מרצון ומצליחה ביותר לצבא, 

עיריות, קהילות ובתי חולים. בעוד הקפריסאים רבים מאסרים בתרומת דם או מוח עצם, הם 

תורמים דם קבועים על בסיס התנדבותי, וכתוצאה מכך קפריסין עונה על צרכיה ואינה צריכה 

 לייבא דם מחו"ל, כפי שהיה פעם.
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 איבריםהשתלות ותרומת  18.8

השתלות כולל הוראות עבור אפיון, תרומה,  חקיקה קפריסאית הנוכחית על תרומת איברים

 איברים המיועדים להשתלה.של  ניהול, שימור, הובלה, השתלה וצאהה

/ האיחוד האירופי של  2010/53א בהרמוניה עם הדירקטיבה המקבילה יית הסאחקיקה קפרי

האברים הפרלמנט האירופי של המועצה האירופית על סטנדרטים של איכות ובטיחות של 

 האנושיים להשתלה, על מנת להבטיח רמה גבוהה של הגנה על בריאות האדם.

לאחר  ימוחמוות על פי החוק, התרומה של איברים נעשית רק כאשר נקבע כי התורם הוא מת 

 ותני רופאים והתוצאות שלהם הם אמינבדיקות רפואיות שנקבעו, אשר נעשים פעמיים על ידי ש

שסבל מנזק אדם או מתורם חי לנמען  מת איבר בריא מועבר מתורםלחלוטין. זהו תהליך שבו 

 באיברים על מנת להחזיר את תפקודו.

השתלת איברים יכולה להציל מטופל אחד או יותר או לשפר באופן משמעותי את בריאותם 

לאדם אחר, אך זה תלוי בנדיבות  נדיבותואת איכות חייהם. אמנם זהו מעשה של אהבה ו

 התורמים ו / או בהסכמת בני משפחותיהם אם הם רוצים לתת חיים לחולים הזקוקים להשתלה.

(, I)מס'הסרת איבר להשתלה מתבצעת בבתי חולים העומדים בתקנות האיחוד האירופי. 

4349 ,27.7.2012 127. 

ע רק לטובת התועלת איבר מתורם חי לצורך השתלה מותרת כאשר הוא מבוצ תרומת

הטיפולית של המקבל, אלא אם כן הוא כרוך בסיכון ברור לחייו או לבריאותו של התורם החי. 

 תרומת איבר אנושי על ידי גופה או תורם חי היא מרצון, ללא תנאי, בתשלום או בתגמולים.

הרשות המוסמכת תבטיח כי התורמים החיים יבחרו על בסיס מצבם הבריאותי והרפואי 

פסיכולוגי על ידי אנשי מקצוע מוסמכים או מיומנים ומוכשרים על בסיס פרוטוקול נוהל כתוב וה

 .שיושם על ידי מרכז ההשתלות

 1986באוקטובר  30-בקפריסין, ההשתלה הראשונה הייתה השתלת כליה ונעשתה ב 

 נפטר, מוות מוחי,מתורמים של  1/3, בוצעו למעלה מאלף השתלות כליות, מהן 1986מאז 

 Paracevivalisושאר התורמים חיים. בקפריסין יש השתלות בעיקר של הכליות, הלבלב )ב 

השתלות  10היו  2017. בשנת Makariosכירורגיה השתלות מרכז( ו הקרנית בבית החולים 

 מתרומות לאחר המוות ומגמה הולכת וגדלה של תורמים לאחר המוות.

 

 מת התורם לתרומההסכ
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ותרת רק לאחר הסכמתו החופשית, הספציפית והכתובה של התורם איבר מתורם חי מ תרומת

(, שהוא 2012 / (I) 127 27.7.2012, 4349(, מס 'Iהחי הפוטנציאלי )האיחוד האירופאי )

, ולאחר שנודע לו על התכלית ועל אופיו ועל הסיכונים האפשריים של תרומההמסוגל ל

שהיא, עד לרגע שבו פשי בכל דרך ההתערבות. הסכמת התורם החי ניתנת לביטול באופן חו

 .תרומהמתחיל תהליך ה

עקב נכות נפשית או מחלה מותרת  לתרומההתערבות לקטין או למבוגר שאינו מסוגל להסכים 

איברים מאדם שאינו  תרומתלאחר אישור בכתב מנציגו המשפטי ובאישור מועצת ההשתלות. 

ידי מועצת ההשתלות כאשר ( רשאית לקבל אישור על 2מסוגל להסכים לפי סעיף קטן )

 מתקיימים התנאים הבאים במצטבר:

אם התורם הפוטנציאלי לא הביע הסכמתו או סירובו, ייעשה פינוי של איברים בהסכמת הנציג 

 פוטנציאלי. נפטרהמוסמך של תורם 

איברים מותרת לאחר המוות, גם אם תפקודי איברים מסוימים נשמרים באמצעים  תרומת

שמתנגדת  צהרה בחיים של המנוחאסורה אם יש ה נפטראיברים מתורם  תרומת מלאכותיים.

 לתרומת איברים.

, חייבת להיות הגופהאם יש סיבות לחשוד כי ייתכן שיהיה צורך לבצע חקירה או מוות על 

התייעצות עם הפתולוג / השופטת הלאומית על מנת להבהיר האם הוא / היא צריכים להיות 

 (.2012 / (I) 127 27.7.2012, 4349רים ) סעיף האיב תרומתנוכחים בתהליך 

 חוק זה אינו חל על:

 )א( תרומה או עירוי של דם;

 )ב( השתלת העובר;

 והשתלה של אברי הרבייה האנושיים; תרומה)ג( 

 )ד( שימוש בביציות ובזרע;

 שתל עצמי)ה( 

 רקמות והשתלות; ( תרומתו )

 מן החי מתורם)ז( השתלת איברים 

 תוניםהשתלות ומאגר נ
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כל חברי מועצת ההשתלות מטפלים בחשאיות בכל ענין שהועלה או נדונה בכל ישיבה או 

( וכל 2012 / (I) 127 27.7.2012, 439עבודה אחרת של המועצה )האיחוד האירופי, סעיף 

פיסת מידע בכתב או בעל פה המתקבל בביצוע תפקידם ביחס לנתונים האישיים הכלולים 

 ו רשאי למסור או להעביר כל נושא או מידע כאמור.במרשם שמנהל הוועד המנהל ואינ

חברי מועצת ההשתלות ממונים על ידי מועצת השרים על פי הצעת שר הבריאות ומקבלים 

 פיצויים שנקבעו על ידי הקבינט השרים.

הרשות המוסמכת תבטיח שמירה על רישום לאומי של תורמים פוטנציאליים לתרומה שלאחר 

 איבריהם להשתלה ו / או למחקר מדעי או לחינוך.המוות של הגוף או של 
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