חומרי לימוד
דנמרק
נושאים כלליים

 .Iנושאים כלליים
 .1מאפיינים של המדינה
 1.1גיאוגרפיה
דנמרק משתרעת על שטח של  44.000ק"מ רבועים של מישור שטוח מאוד .המקום הגבוה
ביותר בדנמרק הוא  Møllehøj,שגובהו

170,86ס"מ והוא גבוה ב  9ס"מ יותר Yding

Skovhøjהשני ב .170,77
דנמרק כפי שמוצג במפה מורכבת מ  1419איים של יותר מ  100-מטר מרובע 443 .מתוכם
קיבלו שמות 72 .מהאיים מיושבים .חלק זה ל דנמרק המופיע במפה כולל קו חוף של כ 7000
ק"מ.הגבול היבשתי היחידי של דנמרק ,הוא מדרום ומחבר את דנמרק לאירופה ,דרך גרמניה.
למעשה דנמרק היא אחת המדינות הגדולות בעולם .אנחנו גדולים בהרבה מ  44,000מ"ר
שהוצגו במפה הראשונה .גרינלנד ואיי פארו הם גם חלק מהממלכה הדנית .שטחה של גרינלנד
הוא  2,166,000קמ"ר ,ואיי פארו  1399מקמ"ר ומורכבים מ  18איים.

דנמרק ,ביחד עם שבדיה ונורבגיה מהוות את המדינות הסקנדנביוות .בנוסף ,ביחד עם
שבדיה ,נורבגיה ,פינלנד ואיסלנד הם מרכיבות את המדינות הנורדיות .בירתה של דנמרק
היא קופנהגן.
.

https://openstreet
map.cz
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 1.2המדינה והארגון הטריטוריאלי

דנמרק היא מונרכיה קונסטיטוציונית .בהווה ,המלכה מרגרט השניה היא ראש המדינה .דנמרק
היא ממלכה מאז אמצע המאה ה .9
שושלת המלכים והמלכות מתפרשת על דורות רבים ,אבל כולם צאצאיו של המלך הראשון
בסדרה – גורם הזקן( .עם זאת ,מגנום הנורבגי הטוב (המלך הדני  )1042-1047לא היה ידוע
כצאצא של גורם הישן).

התמונה השמאלית היא של המלכה מרגרט מבקרת בגרינלנד מבקרים אנשים גרינלנד ,ובימנית היא
מבקרת באיי פארו ,הנמצאים צפונית לסקוטלנד

ב  5ביוני  ,1849חתם המלך פרדריק ה  ,7על החוקה הדמוקרטית הראשונה של דנמרק .חוקה
זו החליפה את החוקה הקודמת של  ,1665וסימנה את המעבר ממונרכיה מלוכנית למונרכיה
חוקתית ,ושלטון חוק יותר דמוקרטי – רק  8%מהאוכלוסיה היו בעלי זכות בחירה .את הרקע
לחוק יש לראות לאור התנועות המהפכניות ,הדמוקרטיות והלאומיות שאפיינו את רוב אירופה
בחלק הראשון של המאה ה  .19-דנמרק השיגה את הדמוקרטיה המלאה הראשונה ,על ידי
החוקה החדשה בשנת  1915כאשר נשים ,משרתים ועניים אחרים קיבלו את הזכות להצביע
ולהיבחר לפרלמנט .בדנמרק יש פרלמנט של  179חברים  2מקומות ייצוג מובטחים לנבחרים
של איי פארו  2מקומות לנבחרים המייצגים את גרינלנד.
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 1.3אזור זמן ואקלים

דנמרק נמצאת באזור זמן של מרכז אירופה  .1:00+UTCשעה לפני אנגליה ושעה אחת אחרי
יוון וישראל .בתקופה שבין סוף מרץ לסוף אוקטובר ,דנמרק עוברת לשעון קי ,והשעון מוזז שעה
אחת קדימה.
המיקום הצפוני של דנמרק ,מביא למזג אויר קריר בקיץ ,עם טמפרטורה ממוצעת של  16מע',
וחורף לא קר במיוחד עם טמפרטורה ממוצעת של  0.5מע'.
דנמרק ממוקמת באזור האקלים הממוזג .רוחות מנשבות בתדירות גבוהה .חזקות יותר בחורף,
וחלשות בקיץ.
ישנם שינויים שהופכים ליותר ויותר מורגשים במזג האויר .מורגשת התחממות המביאה
איתה גשמים כבדים יותר .בדנמרק רישומי מזג אויר סיסטמטיים מאז  .1850בשנת 2018
נרשם שיא של כל הזמנים בטמפרוטרה הגבוהה ,מספר שעות שמש ,מס ימים עם
טמפרטורה של מעל  30מעלות ,ואורך עונת היובש.

עם זאת ,כפי שמראה מפת העולם ,דנמרק היא אחת המדינות המוכנות ביותר לעמוד
בהשלכות שינויי האקלים.
בדנמרק ישנם:
 5.8מיליון אנשים החיים בדנמרק האירופית
 66,000אנשים החיים בגרינלנד
 42,000אנשים החיים באיי פארו
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 .2ההיסטוריה של המדינה
האנשים הראשונים בדנמרק
האנשים הראשונים שבאו לדנמרק היו ציידים המבורגיים ,מהתרבות ההמבורגית .אחד
משבילי המעקב אחרי איילי הצפון עבר ליד סלוטסנג ,בחלק הדרומי של דנמרק ,קרוב
למקום בו עובר כיום הגבול בין דנמרק לגרמניה .הציידים הקימו את מושבם על גבעה עם
תצפית טובה על הסביבה .ביום סתוי ,לפני  14,200שנה ,הציידים הרגו  11איילים בוגרים,
שנשחטו על גדותיה של בריכה קטנה .העצמות והשיירים נזרקו לתוך המים .וכך השתמרו
בתוך הבוץ .שינויי מזג האויר בזמן האחרון ,והשינויים בין קור לחום ,התגלו שכבות שונות
של תקופות קור וחום בחפירות הארכיאולוגיות.
לרבים ,דנמרק מוכרת כמקומם של הויקינגים .באופן רשמי ,התקופה הוינקיגית מוגדרת
כזמן שבין שנת  800לשנת  1050לספירה .במהלך תקופה זו דנמרק נוסדה כמדינה.
השם דנמרק מזוהה לראשונה ,באבן של יילינג ,שמתוארכת לשנת  ,985אבל המילה
המילה דנמרק מוזכרת גם סביב  ,890על ידי הנורבגי אוטאר ,בכתבים האנגלו סקסוניים
"אורסיוס" ,ונחשבת כמתייחסת לאותו חלק ארץ עליו כתב האראלד בלוטות' באבן
הגדולה של יילניג.

הוא כתב:

המלך הראלד ציווה לעשות את המילים האלה כדי לכבד את גורם אביו ואחרי תירה אמו
 -הראלד שזכה בכל דנמרק ונורבגיה והפך את הדנים לנוצרים.
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 .3המשטר במדינה
 3.1המצב הפוליטי
דנמרק היא דמוקרטיה ,והייתה מאז  1848ואילך .בבחירות לעירייה ולרשויות האזוריות
מספר המצביעים הפוטנציאליים היה 4.145.321
זוהי החלטה חופשית אם דנים להצביע בבחירות ,אבל בדרך כלל הדנים משתתפים בבחירות
ברמה גבוהה למדי .שיעורי ההצבעה בבחירות שנערכו בנובמבר  2017היה 85,5%
שיטת הבחירות הדנית נחשבת לאחת השיטות ההוגנות בעולם .מצד שני ,שיטה זו היא גם
אחת המורכבות ביותר.
אנחנו חושבים שזה טוב לחלוק את המערכת שלנו עם אנשים  /עמים אחרים.
אנו סבורים שזה טוב לשתף עמים ואנשים אחרים בשיטת הבחירות שלנו.
מספר כולל של  179נבחרים צריכים להיבחר לפרלמנט הדני – הפולקאטינג 175 .מגיעים
מדנמרק 2 ,מגיעים מגרינלנד ו 2מאיי פארו.
המושבים בפרלמנט מתחלקים בין הנבחרים ,על פי גירסה דנית של שיטה הנקראת שיטת
היחס – The ratio method
שיטה זו מבטיחה שהמפלגות יקבלו את מקומותיהם בפרלמנט ,בפרופורציה למספר הקולות
שקיבלו בכל רחבי המדינה .לדוגמא ,אם מפלגה קיבלה  10%מהקולות ,היא צריכה לקבל
גם  10%מהמושבים בפרלמנט.
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 .4כלכלה
 4.1מטבע
דנמרק אינה חברה באיחוד האירופי .המטבע הלאומי נקרא קרונר (כתר דני) .שער המטבע
הוא בערך  7.48כתר דני ליורו.
דירוג האשראי של דנמרק הוא AAA
מדד החופש הכלכלי של דנמרק הוא  ,76.6הממקם אותה ככלכלה ה 12בעולם ברמת
החופש הכלכלי באינדקס הבנק העולמי של .2018
הניקוד הכללי של דנמרק עלה ב  1.5נקודות ,מה שהביא לשיפור ביעילות השיפוטית ,עומס
המיסים ,ומדדי הוצאות ממשלתיות .דנמרק מדורגת במקום ה  6מתוך  44המדינות
האירופאיות ,והניקוד הכללי שלה גבוה מהממוצע האיזורי והעולמי.
הכלכלה של דנמרק ראוייה לציון בביצועיה בתחומים של יעילות רגולטורית ,מדיניות שוק
חופשי ,גמישות וקיימות ,תחרותיות ,סחר רחב הקף ותזרים השקעות ,וכן סביבה רגולטורית
וחוקית המתנהלת בשקיפות וביעילות ומעודדת שפע של פעילות יזמית.

בדנמרק יש לנו" "Øreאלה נקראים  smallereו ""Kroner

 4.2הכנסה ומשכורות
דנרק היא אחת המדינות עם רמת השוויון הגבוהה ביותר בנוגע לשכר והכנסות .מרבית
האוכלוסיה בדנמרק משתייכת למעמד הביניים מבחינת הכנסות.
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 4.3תמיכה סוציאלית ,פרישה
לדנמרק יש תעריפים גבוהים למדי עבור תמיכה חברתית ,ואנשים יכולים להיות נתמכים
מגיל  .18גיל הפרישה משוק העבודה הוא  65שנים במשך שנים רבות ,אבל זה עכשיו
לאט לאט ,בהתאם שנת הלידה של אנשים .צפוי כי צעירים יצטרכו להישאר בשוק
העבודה עד גיל  .70/71הסיבה לעלייה זו היא ההתפתחות החיובית בתוחלת החיים
הממוצעת.

 4.4מחירים
רוב הזרים הבאים לדנמרק כתיירים או לתקופות קצרות יותר ,חווים את העובדה שדנמרק
היא מדינה יקרה .כאשר אתה גר בדנמרק המחירים הגבוהים הם כמובן נפגשו על ידי
משכורות גבוהות יחסית .הולך סופרמרקטים ,המחירים דומים למדינות רבות ,אבל הולך
מסעדות ,תחבורה וביקור אטרקציות התיירים ,המחירים די יקר .בשל רמת המחירים,
דנים רבים עושים נסיעות רכב לגרמניה כדי לקנות מוצרים מסוימים  -אבל מצד שני
השוודי מגיעים לדנמרק כדי לקנות סחורות ומאמרים מסוימים.

o
o
o
o
o

ליטר חלב –  5.95כתר 0.8/יורו
קילו סלמון –  274כתר 36/יורו
ליטר קוקה קולה –  2.5יורו
ליטר דלק –  11כתר 1.5/יורו

מכוניות הן מוצר יקר בדנמרק בהשוואה למדינות אחרות כיוון שהמס עליהן גבוה יחסית.
 POLO GTIתעלה בדרך כלל כ 38000 -יורו.
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 4.5מוצרים דניים אופייניים
דנמרק היא מדינה חקלאית .אנחנו מגדלים מדי שנה כ  20-מיליון חזירים כמעט יותר מפי
 3מהאוכלוסייה .חברת השחיטה המלכותית הדנית ,היא היצואנית הגדולה ביותר של
בשר באירופה ובין  5חברות השחיטה הגדולות בעולם .
באותו אופן ,רבים פגשו ואולי אף טעמו את המוצרים של החמישית בגודלה בעולם,
יצרנית מוצרי החלב .ARLA

דנמרק היתה הראשונה שהתמקדה בחשמל ירוק המיוצר על ידי טחנות רוח .לחברה
Vestasיש כבר שנים רבות את החברה הגדולה ביותר בעולם כאשר מדובר בייצור
טחנות רוח ברחבי העולם.

חולי סוכרת רבים ברחבי העולם משתמשים באינסולין מנובו נורדיסק .נובו מזה שנים
רבות היא חברה מובילה בתחום הסוכרת ,בעיקר בגלל איכות האינסולין שלהם ,אך גם
קיבלה מעמד זה בשל התמקדותם בפיתוח כלים וידידותיים למשתמש .לגו היא היצרנית
השנייה בגודלה של צעצועי לילדים בעולם .הכל בזכות הלבנים הקטנות שהיו חלק
מילדותם של אנשים רבים בכל רחבי העולם .לגו התמקדה במשך שנים רבות בקישור בין
למידה-כיף-למידה ופיתוח.
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 .5דתות ,אתניות ומיעוטים
בחוקה כתוב כי לאנשים בדנמרק יש חופש דת.
על הקהילה הדתית לכלול לפחות  150חברים רשמיים כדי לקבל אישור.
על הקהילה לכלול לפחות  50חברים רשמיים לצורך אישורם .עם זאת ,הכנסייה הדתות
בעולם עשויים להיות מאושרים למרות מספר נמוך יותר של חברים ,אם הוא באזור מיושב
בדלילות ,למשל בגרינלנד.
דנמרק היא קהילה אוונגליסטית פרוטסטנטית לותרנית.
הלותרניות היא מסורת נוצרית ,ובעיקר לכיוון הפרוטסטנטיות ,המבוססת על הרפורמיסטים
והתיאולוגיה של מרטין לותר .ברחבי העולם הוא כ 70 .מיליון של  2מיליארד נוצרים,
לותרניים.
בכל רחבי  km2 44.000יש לנו יותר מ  1.900של הבניין הזה הכנסייה הדנית טיפוסי כפי
שניתן לראות לעיל .או אחד לכל  x 5 5ק"מ .עומד במקומות הנכונים אתה יכול לראות עד
 19מגדלי כנסיות .רוב הכנסיות נבנות בין  1100ו  1200המאה.
ישנם כ  300.000מוסלמים בדנמרק וכי  140מסגדים .הרוב הגדול של הדנים מכנים עצמם
נוצרים תרבותיים (כלומר לא מאמינים פעילים) ומספר הולך וגדל של אנשים קוראים לעצמם
מוסלמים תרבותיים .קבוצת המוסלמים היא שילוב של  69רקע לאומי או חפצים ,ומספר
עצום של קבוצות משנה.
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 .6חגים ומסורות של המדינה
בדנמרק יש עשרה חגים רשמיים ושישה שבועות של חופשה .בבתי ספר ומוסדות חינוך
יש עד  8או  10שבועות של חופשות בחגים.
אחת המסורות החשובות ביותר היא  FASTELAVNהמסורתי.
במהלך  10השנים האחרונות ,פחות ופחות ילדים לחגוג או לקחת חלק פעיל
 FASTELAVNהמסורתית ,אבל פחות או יותר כל הילדים לחגוג את ליל כל הקדושים
באוקטובר.

המדורה של אמצע הקיץ הוא מסורת מוערכת נוספת בדנמרק .אנשים נפגשים בכל רחבי
הארץ סביב מדורה ענקית ,לחגוג את היום הארוך ביותר בשנה ,ואת חזרת התקופה
החשוכה יותר .קיימת מסורת לשלוח מכשפה מזויפת לבלוקסברג או לקקנפלדט
בגרמניה ,על ידי שריפת בובה.

חג הפסחא היא מסורת אחרת עם הרבה מנהגים שונים ופעילויות לחג כמו ציור וקישוט
ביצים ובחג המולד נהוג להכניס עץ הביתה ולקשטו.
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 .7משפחה
 7.1משפחה מסורתית ,תמיכה ממשלתית
על פי הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה ,ישנם  37צורות שונות של להיות משפחה בדנמרק.
הרוב הוא עדיין הקלאסי "אבא ,אמא וילדים" הכוכבים .עם זאת ,כפי שאנשים כיום להתגרש
נראה חדש קבוצות של להיות משפחה.
משפחה מוגדרת כ"אדם אחד או יותר המתגוררים באותה כתובת ובעלי יחסים הדדיים
מסוימים .עם זאת ,משפחות עם ילדים מוגדרים כמשפחות עם ילדים מבוגרת.
צורת המשפחה הנפוצה ביותר של  ,37בשימוש על ידי סטטיסטיקה דנמרק ,הוא זוגות עם
ילדים.
דנמרק הייתה המדינה הראשונה שקיבלה שותפות בין שני אנשים מאותו המין .היא התקיימה
ב  26-במאי .1989

 7.2נישואין ,גירושין ,יחסים רישמיים
אתה יכול להיות נשוי במקומות דתיים שלך  -עבור הנוצרים זה כולל גם נקבה  /נקבה זכר /
זכר הנישואין .אבל כולם צריכים לרשום את הנישואים שלהם ברשויות הציבוריות.
בדנמרק אנשים יכולים להיות גרושים אלקטרונית .אנשים פשוט צריכים להיכנס לאינטרנט
ולהעביר את המסמך ,למלא את הטפסים  -ואתה גרושה.
מספר הגירושין היה  15,265בשנת  ,2017ירידה של  11%לעומת השנה הקודמת והנמוכה
ביותר מאז  2012ועל רמת השנים לפני השינוי בשנת  ,2013שבו אתה יכול עכשיו להיות
גרושים ללא הפרדה.

 7.3טיפול בילד בלתי מורשה
באימוץ אנונימי ,הילד מאומץ למשפחות לא ידועות שהזהות שלהם נשארת מוסתרת מהוריו
הביולוגיים .במהלך  20-30השנים האחרונות ,אימוץ אנונימי התפתח למשימה חברתית
בינלאומית ,אשר נתפסת רק על ידי העובדה כי  19מתוך  20אימוץ אנונימי שנערך בדנמרק
הם על ילדים שנולדו בחו"ל .בסך הכל ,יותר מ  500-ילדים מחו"ל מגיעים ממדינות רבות
ושונות בכל שנה ,בעוד שיש רק  20-30ילדים דנים זמינים לאימוץ.
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 .8אורח החיים במדינה
 8.1כללי
מאפיין שהרבה זרים מייחסים אליו ,הוא היחסים הבלתי רשמיים של האנשים הדנים זה עם
זה .זה בא לידי ביטוי בין מנהלים ועובדים .זה קיים בין אנשים עשירים ולא עשירים .גם בין
מורים ותלמידים ,ובין התלמידים לבין עצמם.
אתה לא מתרברב ברמת ההכנסה שלך ,וזה פחות חשוב לאדם שאתה נמצא בחברתו.
הבסיס לכך הוא כנראה נגרם על ידי החיבה של הדנים להקמת איגודים ואגודות .אנחנו
נפגשים בעקבות נושא ועניין משותף ,לא לפי מעמד חברתי.

 8.2חינוך
החינוך הוא חינם בדנמרק ,כל הדרך מבית הספר היסודי ,כדי לסיים את החינוך  VETאו
השכלה גבוהה .התלמידים מקבלים גם שכר להיות סטודנט בבית חינוך  VETרבים או
נתמכים על ידי המדינה עם כמות חודשית של כ .€ 800
ככלל ,מוסדות חינוך מופעלים על ידי רשויות ציבוריות ,אך יש עלייה במספר "בתי הספר
היסודיים העצמאיים" ובבתי הספר היסודיים הפרטיים בדנמרק.
אתה יכול ללמוד חינוך בדנמרק לא משנה הגיל שלך .זה יוצא דופן ,כי אנשים מעל גיל 40
מתחילים בתוכנית חינוכית חדשה.
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 8.3ההופעה של האנשים
דנים רבים מאמינים ,וחושבים ,כי ארצנו מאוכלסת על ידי אנשים ידידותיים ,עליזים ,נדיבים
ורגועים.
מחקרים מראים כי לדנים יש מוניטין שונה לחלוטין הן במדינות השכנות שלנו והן מעבר
להן ,בעולם הגדול.
נחוץ/ .מחקר מראה כי הזרים רואים את הדנים כחסרי בושה ,גסים ובוטים גם כאשר אין
לא אכפת לנו להתנהג בצורה שטותית או לצחוק .ההופעה הלא רשמית שלנו ,הלבוש הלא
רשמי וההתנהגות המשוחררת יכולים לעורר חרדה ולעיתים קרובות יוצרים קשיים במהלך
.משא ומתן עסקי.

 8.4תקשורת ודרכי התנהגות
בימים עברו כאשר אנשים נפגשו היה נהוג לפנות עם הביטוי "שלום" ,היום רוב האנשים
יגידו" ,היי" .בקבוצות מסויימות של האוכלוסייה  -חיבוקים היא דרך נפוצה לברך זה את זה
 אבל רוב האנשים מרגישים את זה יותר קרוב ואישי אם זה קורה בפעם הראשונה בהאנשים נפגשים .בפעם השנייה או השלישית זה נחשב מקובל עבור אנשים רבים .עבור רוב
האנשים זה יהיה ראוי ומספק רק ללחוץ ידיים.

 8.5מנטליות
קשה לתאר "מנטליות דנית" כיוון שאנו הופכים להיות יותר ויותר מדינה רב-תרבותית.
ביסודו של דבר ,הדנים הם אנשים חרוצים ויש שיגידו שקל להיות בחברתנו ,אבל קשה
להכיר יותר לעומק .חלקם גם יאפיין את הדנים כאנשים עצמאיים מאוד ובעלי שליטה
עצמית ,שאוהבים לקבל החלטות משלהם ויש להם השפעה עצומה על אורח החיים היומי
שלהם.
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 8.6מזון
כשמדובר במזון ,דנמרק הפכה בינלאומית ב  30-עד  50השנים האחרונות ,בעיקר
משום שיותר ויותר אנשים ,החל משנות ה  ,60-יכלו להרשות לעצמם ,וגם יש להם
אפשרות ,לנסוע ולסייר במדינות זרות ,ולחוות הרגלי תזונה ומיני מזון השונים מהרגלי
המזון המקומיים שלהם.
המזון מושפע בחלקו מהגעתם של אנשים זרים לדנמרק ,שהחלה בסוף שנות ה 60-
ועכשיו מונים הזרים ,כאמור ,כמעט  13%מהאוכלוסייה הדנית.
באופן מסורתי דנמרק היא מדינה חקלאית .עבור הקשישים ,ירקות ודייסה היו חלק ניכר
מהמאכלים הרגילים שלהם .מאוחר יותר ,מאכלים עם חזיר הפכו זולים ונגישים לכל
אחד וכך עד היום.
כיוון שהיא מוקפת בים ומים ,דנמרק הייתה ,ועדיין הינה ,אומה של דיג .דגים היו מנה
המזון של העניים במשך שנים רבות ,במיוחד באזורים העניים והכפריים .בתקופתנו
דגים נחשבים כמנה חשובה בגלל היתרונות הבריאותיים שלה .זה יקר ולכן לא כל אחד
יכול להרשות לעצמו לכלול אותו הארוחה היומית או השבועית שלהם.
אילו הם חלק מהמאכלים הייחודיים לדנמרק:
RUGBRØD, SMØRREBRØD.
נקניקיות גם הן מאכל מקובל מאד וכן )רוטב חום( BRUN SOVS
כל אלו הן ארבע הסיבות הטובות לבוא לדנמרק.
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 8.7ספורט ופנאי
אנשים בדרך כלל עובדים  7.4שעות ביום ומבלים את הזמן הפנוי בדרכים רבות ושונות.
חלקם פעילים מאוד ,אבל הסטטיסטיקה מראה גם כי אנשים רבים מעדיפים לבלות יותר
מהזמן הפנוי שלהם מול המחשב או צפייה בטלוויזיה iPad
כדורגל הוא עדיין הספורט הפופולרי ביותר בדנמרק ,ואחריו כדוריד ובדמינטון .אבל
במהלך  10או  15השנים האחרונות ריצה הפכה לדרך חדשה של מנוחה ובילוי פנאי יחד
עם יתרונות של בריאות .רכיבה על אופניים היא פעילות מועדפת על אנשים רבים .לצד
ההולנדים ,הדנים הם האנשים הרוכבים הכי הרבה על אופניים באירופה.

16

