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מידע כללי -ישראל   

 

 שם: מדינת ישראל

 צורת ממשל: דמוקרטיה

 עיר בירה: ירושלים

 %8.07יהודים,  %47אוכלוסייה: 

 אחרים 7..4ערבים, 

 ערבית , שפה רשמית: עברית

 ₪ מטבע: שקל חדש, 

בישראל יש חגים רבים המתחלקים:  

חגים דתיים, חגים שחוגגים את  

המאורעות ההיסטוריים של העם היהודי, חגים חקלאיים וחגים אזרחיים הקשורים 

 להקמת המדינה וכוללים ימי זיכרון ומועדים אתניים מיוחדים

עסקים ובתי ספר סגורים ואין תחבורה ציבורית. יום  -יום המנוחה בישראל הוא  שבת 

נהוג ביום שבת להיפגש עם  -המנוחה מתחיל ביום שישי בערב ומסתיים במוצאי שבת 

בני משפחה.  כל חג הוא חגיגה עם אוכל מותאם לחג ספציפי והתכנסות המשפחה 

 הגדולה הם חלק חשוב של המסורת.



  

ISRAEL - GENERAL INFO. 

 

 

FAST FACTS: State of  ISRAEL 

FORM OF GOVERNMENT: Democracy 

CAPITAL: Jerusalem  

POPULATION: 0, 6%0, 688 people: %47 

Jews, %8.07 Arabs, 4..7 others.   

OFFICIAL LANGUAGES: Hebrew, Ara-

bic  

MONEY: The New Israeli Sheqel (NIS)  

In Israel there are many Holidays 

that divide into: religious holidays, 

holidays that celebrate historical 

events of the Jewish people, agricultural holidays and civilian holidays that are 

connected to the establishment of the country and include memorial days and 

special ethnic group day celebrations. 

The day of rest in Israel is on Saturday – businesses and schools are closed, 

and there is no public transport. The day of rest begins on Friday evening and 

ends on Saturday evening – it is traditional on this day to meet with family mem-

bers. Every holiday is celebrated with dishes typical to that holiday and big family 

gatherings are an important part of the tradition. 



  

 גיאוגרפיה

 

 

ק"מ   857ישראל מוקפת על ידי  

 194של גבולות, המורכבת מ:  

ק"מ של   520ק"מ של קו החוף,  

גבולות ידידותיים )מצרים וירדן(, 

נים   170 ק"מ של גבולות עוי

 400בצפון )סוריה ולבנון(, וכ  

ק"מ של גבולות טרם נקבעו 

)הגדה המערבית ורצועת עזה(. 

ביניהם ירושלים המזרחית ורמת הגולן,  -נפות  15-הארץ מחולקת לשישה מחוזות ו 

אך לא כולל את הגדה המערבית ואת יהודה ושומרון. )שפה, מטבע, תחבורה, בתי 

 ספר וכו '(.

 



  

GEOGRAPHY 

 

 

Israel is enclosed by 857 

km of borders, made up 

of: 194 km of coastline, 

520 km of friendly borders 

(Egypt and Jordan), 170 

km of hostile borders in 

the North (Syria and Leb-

anon), and approximately 

400 km of borders that 

are yet to be determined (West Bank and Gaza Strip). The country is 

divided into six districts and 15 sub-districts – these include, East 

Jerusalem and the Golan Heights but do not include the West Bank 

and Judea and Samaria. (language, currency, transport, schools etc). 

 



  

 רב תרבותיות

 

 747החברה הישראלית נחלקת לשתי קבוצות עיקריות, רוב יהודי של  

כולל   857. המיעוט הערבי הוא בעיקר מוסלמי ) 20.87 -ומיעוט ערבי 

 7.57-ערבים נוצרים ו    7.57בדואים ומיעוט קטן של צ'רקסים(,  

דרוזים. הרוב היהודי מורכב ברובו מעולים שהגיעו לישראל מתחילת 

שנות העשרים. העולים הגיעו תחילה ממזרח אירופה. לאחר קום 

בעיקר ממרוקו, תימן  -המדינה היו מספר גלי הגירה ממדינות מוסלמיות 

הגיעו עולים רבים מבריה"מ לשעבר, והם מהווים  90-ועיראק. משנות ה 

כיום אתגר העולים הגדול ביותר. בנוסף, קבוצה קטנה של יהודים הגיעו 

 מאתיופיה.

 



  

MULTICULTURALISM 

 

The Israeli society is divided into two main groups, a Jewish 

majority of 74% and an Arab minority of 20.8%. The Arab mi-

nority is mainly Muslim (85% including Bedouin, and a small 

minority of Cherkess), 7.5% Christian Arabs and 7.5% Druze. 

The Jewish majority is mainly made up of immigrants who 

came to Israel from the beginning of the 1920s. The immi-

grants initially came from Eastern Europe. After the establish-

ment of the state there were a number of immigration waves 

from Muslim countries – mainly from Morocco, Yemen and 

Iraq. From the 90's many immigrants came to Israel from the 

former Soviet Union, they are currently the biggest ethnic 

group of immigrants. In addition, a small group of Jews ar-

rived from Ethiopia  

 



  

 מערכת הבריאות בישראל

 

משרד הבריאות אחראי לבריאות האוכלוסייה 

ולתפקוד הכללי של מערכת הבריאות )לרבות 

ם  תחו ב ם  פקי הס ו ם  טחי ת המב הסדר

הבריאות(. בנוסף, משרד הבריאות מחזיק 

ומפעיל רשת גדולה של מרכזים לבריאות 

האם והילד, כמחצית מכמות מיטות האשפוז 

ז   807-של המדינה, וכ   ממיטות האשפו

 הפסיכיאטרי.

העבירה ישראל חוק ביטוח בריאות ממלכתי, המספק כיסוי אוניברסלי של  1995בשנת 

בריאות לתושביה. בנוסף לביטוח הבריאות, מספקת הממשלה מימון לשירותי בריאות 

הציבור ופועלת בתחומים כגון פיקוח על מחלות מדבקות, בדיקות סקר, קידום בריאות 

וחינוך, ובריאות סביבתית, כמו גם מתן שירותים ישירים אחרים. המדינה גם מעורבת 

באופן פעיל בתקצוב שירותי הבריאות ובדיקת האיכות של שירותי הבריאות המרכזיים, 

 כולל תכניות בריאות, בתי חולים ואנשי מקצוע בתחום הבריאות.

  



  

ISRAELI HEALTH SYSTEM 

 

The Ministry of Health is responsible for 

population health and the overall function-

ing of the health care system (including 

the regulation of health care insurers and 

providers). It also owns and operates a 

large network of maternal and child health 

centers, about half of the nation’s acute-

care bed capacity, and about 80 percent of its psychiatric bed capacity.  

In 1995, Israel passed a national health insurance (NHI) law, which provides for 

universal coverage. In addition to financing insurance, the government provides 

financing for the public health service and is active in areas such as the control of 

communicable diseases, screening, health promotion and education, and environ-

mental health, as well as the direct provision of various other services. It is also 

actively involved in the financial and quality regulation of key health system actors, 

including health plans, hospitals, and healthcare professionals.  

  



  

 שירותי חירום

 

 

טיפול מעבר לשעות היום: בשעות הערב המאוחרות והלילה ניתן 

לקבל באמצעות מחלקות המיון של בית החולים וקופות החולים 

)מחלקות לרפואה דחופה(, כניסה חופשית למחלקות אלו, וחברות 

המספקות ביקורי רופא. רופאים המספקים טיפול ראשוני במרכזי מיון 

חירום ממגוון של תחומים, כולל טיפול ראשוני, רפואה פנימית, 

כירורגיה כללית, אורתופדיה ועוד. אחיות ממלאות תפקיד חיוני 

ומשמעותי בטיפול במיון. האחיות בדרך כלל שכירות, בעוד הרופאים 

 העובדים עבור ביקורי בית משולמים בדרך כלל לכל ביקור.

 

 

 

  

 



  

EMERGENCY SERVICES 

 
 

After-hours care: After-hours care is available via hospital emergency 

departments (EDs), freestanding walk-in “emergi-centers,” and com-

panies that provide physician home visits. Physicians providing care in 

EDs and emergi-centers come from a range of disciplines, including 

primary care, internal medicine, general surgery, orthopedics, and, 

increasingly, emergency medicine. Nurses play a significant role in 

triage. They are typically salaried, while physicians working for home-

visit companies are typically paid per visit . 

 

 

  

 



 מספרי חירום

HOT LINES 

General emergency numbers:  
 
Police - 188    משטרה 
 

Red Magen David ( AMBULANCE)  - 181 ן דוד אדום   מג   
 

Fire department - 18%    שרותי כבאות אש 
 

Israel Electric Corporation - 183    חברת חשמל 
 

Municipal hotline - 186    מוקד עירוני 
 

ZAKA hotline - 1%%8 א   “זק  
 

Home Front Command - 1%..111   פיקוד העורף 
 
Anxiety victims hotline, NATAL (Israel Trauma Center for Victims of 
Terror and War) -  

ל  )נפגעי טראומה טרור ומלחמה(  “נט  1-088-363363  
 
 

 קישור בעברית

 https://www.b144.co.il/EmergencyNo.aspx 

 

ENGLISH LINK 

https://www.police.gov.il/english_contentPage.aspx?
pid=24&menuid=31 

https://www.b144.co.il/EmergencyNo.aspx
https://www.police.gov.il/english_contentPage.aspx?pid=24&menuid=31
https://www.police.gov.il/english_contentPage.aspx?pid=24&menuid=31


TRANSCULTURAL  

NURSING FOR PRACTICE 

2017-1-CZ01-KA202-035512 

http://www.project-tnp.eu/ 

 

WE CARE-U 

Rabenu Yeruham St., P.O.B 0481 Yaffo, 6010%11, 
Israel info.int@mta.ac.il Phone: +9%%-3-6083388 

FAX: +9%%-3-6083381  
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