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TÖRTÉNELEM
Izrael Földje (Eretz Yisrael) a zsidó nép szülőhazája. Itt 
játszódott a nemzet hosszú történelmének jelentős része, 
itt alakult ki a kulturális, vallási és nemzeti identitás, a fizikai 
jelenlétet az évszázadok során itt tartották fenn, még akkor 
is, amikor a többséget száműzetésbe kényszerítették. 
Ebből a Biblia kétezer évet ír le. A szétszóródás hosszú évei 
alatt a zsidó nép soha nem szakította meg kapcsolatát 
ezzel a földdel, soha nem feledkezett meg róla. 1948-ban 
Izrael államának megalapításával újra megszületett a 
2000 éve elvesztett zsidó függetlenség. 

זכר ימות עולם בינו שנות דור ודור... )דברים ל"ב: ז'(
Emlékezzél a rég letűnt napokra, Vedd fontolóra az 
esztendőket nemzedékről nemzedékre... (Második 

Törvénykönyv, 32:7)

Izrael törzseit 
bemutató késő-
középkori térkép 
egy részlete
•
R. Beni-Haim 
jóvoltából
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BIBLIAI KOR

A Pátriárkák

A zsidók történelme mintegy 4000 évvel 
ezelőtt (kb. i. e. 17. század) a pátriárkákkal – 
Ábrahámmal, fiával, Izsákkal és unokájával, 
Jákobbal – kezdődött. I. e. 2000–1500-ból 
származó, Mezopotámiában előkerült 
dokumentumok megerősítik a Bibliából 
megismert nomád életmódot. Mózes 
első könyve (Genezis) leírja Ábrahám 
elszólítását a káldeai Ur városából 
Kánaánba, hogy megalapítsa az egy 
Istenben hívő népet. Ám amikor Kánaánon 
éhínség söpört végig, Jákob (Izrael) és 
tizenkét fia családostul Egyiptomba 
vándorolt, ahol le is telepedtek. Utódjaikat 
az egyiptomiak azonban rabszolgasorba 
taszították, és kényszermunkát végeztettek 
velük.

Exodus és letelepedés 

Négyszáz év fogság után Mózes hozta el a szabadságot 
az izraeliták számára, akit a Biblia szerint Isten választott 
ki arra a feladatra, hogy népét kivezesse Egyiptomból, 
vissza az ősapáknak ígért Izrael földjére (kb. i. e. 13–12. 
század). A Sínai-sivatagban 40 éven át tartó vándorlás 
során nemzetté kovácsolódtak, és megkapták a Tórát (az Öt 

Mózes, 
Michelangelo, 

San Pietro in 
Vincoli, Róma
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Könyv), amely nemcsak a Tízparancsolatot 
tartalmazta, hanem formát és tartalmat is 
adott monoteista hitükhöz. A kivonulás 
Egyiptomból (kb. i. e. 1300) mély nyomot 
hagyott a zsidó nép emlékezetében, és a 
szabadság egyetemes szimbólumává vált. 
A zsidók minden évben megünneplik a 
Pészahot, a Sávuótot és a Szukkotot (a 
sátrak ünnepét), így emlékezve a régmúlt 
eseményeire.

A következő két évszázad során az izraeliták 
meghódították Izrael földjének jelentős 
részét, földművelőkké, kézművesekké 
váltak, gazdasági és szociális konszolidáció 
következett. A viszonylag békésnek 
mondható időszakokat háborús idők 
váltották; a törzsek tagjai vezetőiket (a 
bírákat) politikai, katonai, illetve vezetői 
képességeik alapján választották meg. 
A filiszteusok (kis-ázsiai, a Földközi-
tenger partján letelepedett hajós nép) 
fenyegetése nemcsak a törzsi szervezettel 
járó gyengeséget tette egyértelművé, 
hanem igényt támasztott egy olyan 
vezetőre, aki képes egyesíteni a törzseket, 
és akinek pozíciója öröklődő.

„Áldjon meg az  
Úr és oltalmazzon!  
Ragyogtassa rád arcát 
az Úr, s legyen hozzád 
jóságos! Fordítsa feléd 
arcát az Úr és szerezzen 

neked üdvösséget!”
(Számok könyve, 6:24-26)

Kis méretű, i. e. 7. századi ezüst 
tekercs, amely a papi áldást tartalmazza, 
jeruzsálemi lelet
•
Izraeli Régészeti Hatóság
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A királyság

Az első király, Saul (kb. i. e. 1020) képviselte 
a törzsi és a monarchikus szerkezet 
kiépítése közötti átmenetet, amely utódja, 
Dávid uralma alatt teljesedett ki.

Dávid király (kb. i. e. 1004–965) sikeres 
katonai hadjáratokkal, a filiszteusok 
fölötti végleges győzelemmel, illetve 
közeli királyságokkal kötött szövetségek 
hálójával a régió fő hatalmaként erősítette 
meg a királyságot. Egyiptom és a Vörös-
tenger határaitól az Eufrátesz partjáig 
elismerték uralmát. Egyetlen királyságban 
egyesítette a tizenkét izraelita törzset, 
Jeruzsálembe helyezte székhelyét, így 
vált a város a monarchia és az ország 
nemzeti életének középpontjává. A 
bibliai hagyomány Dávidot költőként 
és zenészként is  számon tar tja,  a 
Zsoltárok könyvében számos verset neki 
tulajdonítottak.

Dávidot fia, Salamon (kb. i. e. 965–30) 
követte a trónon, aki tovább erősítette 
a királyságot. A szomszédos királyokkal 
kötött szövetségek és politikai házasságok 
segítségével Salamon biztosította a 

A Próféták: vallási bölcsek 
és karizmatikus személyi-
ségek, akikről úgy hitték, 
hogy a kinyilatkoztatás isteni 
ajándékával lettek megáld-
va, a királyság időszakától 
Jeruzsálem elpusztítása (i. 
e. 586) után egy évszázadig 
prédikáltak. Vallási, etikai és 
politikai tanácsadóként a 
király mellett vagy a király 
kritikusaként voltak jelen. 
Mindig elsőbbséget tulaj-
donítottak Isten és az egyén 
kapcsolatának, mindig az 
igazság iránti igény hajtotta 
őket, és erőteljes kinyilat-
koztatásokat tettek a zsidó 

Hüvelykujj 
méretű 

elefántcsont 
gránátalma 
paleo-héber 

felirattal, 
valószínűleg 
a jeruzsálemi 

Első 
Templomból, i. 

e. 8. század 
• 

Izrael 
Múzeum, 

Jeruzsálem
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királyság békéjét, és az országot egyenrangúvá tette a 
kor nagyhatalmaival. Kiterjesztette a külkereskedelmet, 
nagy vállalkozásokkal, a rézbányászat és a fémkohászat 
fellendítésével előmozdította az ország jólétét, 
miközben nemcsak új városokat épített, hanem a 
stratégiai és gazdasági szempontból 
jelentős régi városokat is megerősítette. 
Tevékenységének megkoronázásaként 
felépítette a jeruzsálemi Templomot, a 
zsidó nép nemzeti és vallási életének 
központját .  A  Bibl ia  Salamonnak 
tulajdonítja a Példabeszédeket és az 
Énekek énekét.

Megosztott királyság

Salamon uralmának végét a tömegek 
elégedetlensége jellemezte, hiszen nekik 
kellett kitermelni a király nagyratörő 
terveire valót. A saját törzsével folytatott 
kivételező bánásmód megkeserítette a 
többieket, és ellenségeskedéseket váltott 
ki a törzsi szeparatistákban. Salamon 
halála után (i. e. 930) a tíz északi törzs 
nyílt lázadással elszakadt a királyságtól, 
ami az ország megosztásához vezetett. 
Így jött létre Izrael, azaz az északi, illetve 
Júdea, a déli királyság, Júda és Benjamin 
törzseinek területén.

nemzeti élet moralitásáról. 
Megvilágosodási élmé -
nyeiket és a sugallatokat 
prózai és verseskönyvek 
őrzik, közülük sokan bek-
erültek a Bibliába.

A próféták hosszan tartó és 
egyetemes vonzereje abban 
rejlik, hogy alapvető em-
beri értékek megfontolására 
szólítottak fel. Ézsaiás szavai 
például (1:17) „Tanuljatok 
meg jót tenni: keressétek 
az igazságot, segítsétek az 
elnyomottakat, szolgáltas-
satok igazságot az árvának, s 
védelmezzétek az özvegyet” 
az emberiség társadalmi 
igazságosság iránti igényét 
táplálják.
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Izrael királysága és fővárosa, Szamaria, 
több mint 200 évig létezett, és 19 király 
uralkodott fölötte. Júdea királysága, 
amelyet Jeruzsálemből szintén 19 király 
– Dávid leszármazottai – irányítottak, 400 
éven át maradt fenn. Az asszír és babilóniai 
birodalmak terjeszkedésével először 
Izrael, majd Júdea is idegen uralom alá 

került: Izrael királyságát az asszírok rombolták le i. e. 722-
ben; ezt követően a nép száműzetésbe menekült vagy 
szétszóródott. Több mint egy évszázaddal később Babilónia 
meghódította Júdeát, lakóit elűzték, Jeruzsálemet és a 
Templomot pedig lerombolták (i. e. 586).

Az első száműzetés (i. e. 586–538)

A babilóniai leigázás az Első Templom időszakának 
végét jelentette, de nem tépázta meg a zsidó nép 
kapcsolatát Izrael Földjével. A babiloni folyók partján a 
zsidók fogadalmat tettek, hogy nem felejtik el hazájukat: 
„Jeruzsálem, ha elfeledkezem rólad, száradjon le a jobbom! 
Nyelvem tapadjon ínyemhez, ha nem emlékezem meg 
rólad: ha Jeruzsálemet nem helyezem minden örömem 
fölé!” (Zsoltárok 137:5-6).

Az Első Templom lerombolását (i. e. 586) követő babilóniai 
fogság egyben a zsidó diaszpóra kezdete is volt: ott 
és akkor indult meg a zsidóság vallási kereteinek és 
az Izrael Földjén kívüli életmódnak a kialakulása. Ez 

Pecsét, felirat: 
Shema, Jeroboám 
szolgája, Megiddo 

• 
Izraeli Régészeti 

Hatóság
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végeredményben biztosította a nép 
túlélését és spirituális identitását, és 
elegendő életerőt biztosított ahhoz, hogy 
megőrizze nemzetének jövőjét.

A babiloni 
folyóknál,  
E.M. Lilien műve
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A MÁSODIK TEMPLOM IDŐSZAKA –  
VISSZATÉRÉS CIONBA

Perzsa és hellén időszak (i. e. 538–142)

A Babilóniát meghódító (i. e. 538) I. Kürosz 
perzsa király rendelete következtében 
Dávid nemzetségéből való Zorobábel 
vezetésével mintegy 50 ezer zsidó 
indult vissza Izrael földjére. Alig egy 
évszázaddal később a második visszatérést 
Ezsdrás, az Írnok vezette. A következő 
négy évszázad során a zsidók változó 
mértékű autonómiában éltek a perzsák 
alatt (i. e. 538–333), majd később a 
hellén Ptolemaioszok és Szeleukidák 
fennhatósága alá kerültek (i. e. 332–
142).

A Második Templom korát a zsidók isteni sugallat 
alapján, Ezsdrás vezetésével való visszatelepedése, a 
Második Templom (az Első eredeti helyén való) fölépítése, 
Jeruzsálem falainak újbóli megerősítése és a Knesszet 
Hagedolah (Nagytanács), a zsidók legfelsőbb vallási 
és bírói testületének létrehozása fémjelzik. A Perzsa 
Birodalom keretein belül Júdea olyan nemzet volt, 
amelynek vezetésével a papságot és Jeruzsálem véneit 
bízták meg.

Ahasvérus 
Xerxész, nagy 

perzsa uralkodó, 
dombormű a 

palota falán, 
Perszepolisz
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A Nagy Sándor által meghódított (i. e. 332) antik világ 
részeként földjük zsidó teokrácia maradt a szíriai 
Szeleukidák uralma alatt. Amikor a zsidók vallásgyakorlását 
betiltották és a Templomot megszentségtelenítették, 
hogy ráerőltessék a görög kultúrát és szokásokat a teljes 
népességre, a zsidók fellázadtak (i. e. 166).

Hasmoneus-dinasztia (i. e. 142–63)

A kezdetben a Hasmoneus papi családba 
tartozó Matiszjáhu, majd fia, Makkabi 
Jehuda vezette zsidók Jeruzsálembe érve 
megtisztították a templomot (i. e. 164), 
amire minden évben Hanuka ünnepe 
alkalmából megemlékeznek. 

A Hasmoneusok további győzelmei után 
(i. e. 147) a Szeleukidák visszaállították az 
autonómiát az ekkor már Júdea néven 
ismert Izrael földjén, majd a Szeleukidák 
királyságának összeomlását (i. e. 129) 
követően a zsidók függetlenné váltak. A 
mintegy 80 évig uralkodó Hasmoneus-
dinasztia alatt a királyság majdnem a 
salamoni határokat állította vissza. A zsidó 
fennhatóság alatt politikai konszolidáció 
ment végbe, és a zsidó életmód is 
virágzásnak indult.

Maszada: Jeruzsálem el-
pusztítását túlélt közel ezer 
zsidó férfi, nő és gyermek 
lakta a megerősített Maszada 
palotakomplexumot Heródes 
király hegyének tetején, 
a Holt-tenger közelében, 
ahol több mint három éven 
át kitartottak az ismétlődő 
római támadások ellené-
ben. Amikor a rómaiak végül 
betörtek az erődbe, a védők 
és családjaik mind halottak 
voltak: inkább saját kezükkel 
vetettek véget életüknek, 
mint hogy rabszolgaságba 
kerüljenek.
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Menóra Titusz 
diadalívén, Róma



A menóra az idők során

Az arany menóra (hétágú gyertyatartó) fontos rituális tárgy 
volt Salamon király templomában az ősi Jeruzsálemben. 
Számtalan helyen és formában jelent meg az idők során, 
mint a zsidó örökség és hagyomány szimbóluma.

A menóra Hasmoneus érmén az i. e. 
első századból  
(Izraeli Régészeti Hatóság)

A menóra két vakolatdarabon az i. 
sz. első századból, Jeruzsálem, zsidó 
negyed (Israel Exploration Society)

A menóra egy 5-6. századi jerikói 
zsinagóga padlómozaikján  
(Izraeli Régészeti Hatóság)

Menóra a Knesszet mellett,  
Benno Elkan műve  
(Kormányzati Sajtóiroda / F. Cohen (a 
továbbiakban G.P.O.))
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Római uralom (i. e. 63 – i. sz. 313)

A  S z e l e u k i d á k  h e l y é b e  a  r é g i ó 
nagyhatalmaként a rómaiak kerültek, és 
a damaszkuszi székhelyű római helytartó 
fennhatósága alatt II. Hirkánusz hasmoneus 
királynak korlátozott hatalmat adtak. 
A zsidók ellenségesen fogadták az új 
rezsimet, és a következő években számos 
felkelés tört ki. A Hasmoneus-dinasztia 
korábbi dicsfényének visszaállításával 
legutoljára Mattathias Antigonus 
próbálkozott; legyőzése és halála a 
hasmoneus uralom végét jelentette (i. 
e. 40), az Ígéret Földje pedig a Római 
Birodalom provinciája lett.

Heródest, II. Hirkánusz vejét a rómaiak i. 
e. 37-ben nevezték ki Júdea királyának. 
Szinte korlátlan autonómiát kapott az 
ország belügyeiben, és így az egyik 
leghatalmasabb uralkodó lett a Római 
Birodalom keleti részén. Heródes, aki 
a görög–római kultúra nagy csodálója 
volt, nagyszabású építkezési programba 
kezdett, amely kiterjedt Cezarea és 
Szebaszte városára, valamint Herodium 
és Maszada erődítményeire. Átalakíttatta 
a Templomot is, amely korának egyik 

Halacha a törvények ösz-
essége,  amely a bibliai 
időket követően a zsidók 
életét irányítja világszerte. 
A zsidók vallási kötelezett-
ségeivel foglalkozik mind a 
személyes kapcsolatok, mind 
a rituális előírások tekinte-
tében, emellett az emberi 
viselkedés szinte minden 
aspektusát érinti: születés 
és házasság, öröm és bánat, 
mezőgazdaság és kereske-
delem, etika és teológia.  
A Halacha a Bibliában gyö-
kerezik, érvényessége pedig 
a Talmudon nyugszik, amely 

Heródes temploma a Második 
Templom korát ábrázoló Jeruzsálem 

modelljén
•

Izrael Múzeum, Jeruzsálem
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legcsodálatosabb épülete lett. Eredményei ellenére 
Heródesnek azonban nem sikerült elnyernie zsidó 
alattvalói bizalmát és támogatását.

Heródes halála után tíz évvel (i. e. 4) Júdea közvetlen 
római fennhatóság alá került. A növekvő római elnyomás 
egyre erősödő haragot váltott ki, amelynek 
hatására szórványosan előforduló 
lázongásokat követően i. sz. 66-ban 
országszerte felkelés tört ki. A túlerőben 
lévő római haderők Titusz vezetésével 
végül győzedelmeskedtek, és i. sz. 70-ben 
a földig rombolták Jeruzsálemet, majd i. 
sz. 73-ban az utolsó zsidó bástya, Maszada 
is leomlott.

Jeruzsálem és a Második Templom 
lerombolása katasztrofális volt a zsidó nép 
számára. A kortárs történetíró, Josephus 
Flavius szerint zsidók százezrei vesztették 
életüket Jeruzsálem ostromában és az 
ország más részein, illetve ezreket adtak 
el rabszolgának. 

A zsidó szuverenitás utolsó rövid korszaka 
követte Simon Bár Kochba i. sz. 132-es 

a zsidó vallási törvények és 
tanok írásos rögzítése (kb. 
i. sz. 400). A Talmud tartal-
mazza a Misnát, a szóbeli 
törvénykezés első írásos 
gyűjteményét (kb. 210 körül 
kodifikálták) és a Gemarát, 
a Misna részletesebben 
kidolgozott változatát. Az 
első–második századtól 
kezdődően több vallástudós 
is a Halacha gyakorlati alkal-
mazását segítő rendszerezett 
útmutatásokat adott ki. Az 
egyik legnagyobb tekintélyű 
kodifikáció a Shulchan Aruch, 
amelyet Joseph Caro fogal-
mazott meg Tzfatban a 16. 
században.
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felkelését, amikor Jeruzsálemet és Júdeát 
visszaszerezték. A római túlerő azonban 
elkerülhetetlenné tette a végkifejletet. 
Három évvel később a római szokásoknak 
megfelelően Jeruzsálemet és Júdeát 
„ökrökkel felszántották”, majd Júdeát 
Palesztinának, Jeruzsálemet pedig Aelia 
Capitolinának nevezték át. 

Annak ellenére, hogy a Templomot 
lerombolták, és Jeruzsálemet a földig 
leégették, a zsidók és a judaizmus túlélte a 
római konfliktust. A legfelső törvényhozó 
és bírói testület, a Szanhedrin (a Knesszet 
Hagedolah utóda) ismét összegyűlt előbb 
Javne (i. sz. 70), majd Tiberias területén. 
Az állam és a Templom egyesítő ereje 
nélkül a megmaradt kis zsidó közösség 
fokozatosan magához tért, és az idők során 
visszatérő száműzöttekkel megerősödött. 
Az intézményi és közösségi élet feléledt, 
a papokat felváltották a rabbik, és a 

zsinagógák váltak a zsidó közösségek központjává. 
Erről tanúskodnak azok a leletek, amelyeket Kafarnaum, 
Korazin, Bar’am, Gamla és más helyek zsinagógáinak 
maradványaiban találtak. A Halacha (zsidó vallási törvény) 
volt a kötelék a zsidók között, amelyet generációról 
generációra adtak tovább.

Tetradachma  
a 2. századból 
a Bár Kochba 

felkelés harmadik 
évéből, vésete: 

Simeon  
/ Jeruzsálem 

szabadságáért 
•

 Izraeli Régészeti 
Hatóság

Pénzérme, 
a rómaiak 

Jeruzsálem 
lerombolása után, 

i. sz. 70-ben verték, 
vésete: IUDAEA 

CAPTA (Júdea 
elfoglalva) 

•
 Izraeli Régészeti 

Hatóság
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IDEGEN FENNHATÓSÁG

Bizánci uralom (313–636)
A 4. század végére a Bizánci Birodalom 
megalapítását, illetve Konstantin császár 
által a kereszténység felvételét (313) 
követően Izrael földje túlnyomórészt 
keresztény országgá vált. A jeruzsálemi, 
betlehemi és galileai keresztény szent 
helyekre templomokat építettek, és 
kolostorokat alapítottak az ország 
k ü l ö n b ö z ő  r é s z e i n .  A  z s i d ó k a t 
megfosztották korábban élvezett relatív 
önállóságuktól és attól a joguktól, hogy 
közhivatali tisztségeket viseljenek. Emellett 
megtiltották, hogy – egyetlen nap, a 
templom lerombolásának gyászolása 
kivételével – belépjenek Jeruzsálembe 
(Tisa B’av – Av hó kilencedike).

A perzsa inváziót 614-ben támogatták a 
zsidók is, akiket a messiási megváltás reménye buzdított. 
Segítségükért hálaképpen visszakapták a fennhatóságot 
Jeruzsálem fölött. Ez az időszak három évig tartott: a 
bizánci hadsereg visszafoglalta a várost (629), és a zsidó 
lakosságot ismét száműzték.

5. századi 
padlómozaik 
a Kenyér- és 
halszaporítás 
templomából
•
Izraeli Régészeti 
Hatóság

A Szent Sír 
Temploma
•
I. Sztulman
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Arab uralom (636–1099)

Az arabok négy évvel Mohamed halála után (632) 
hódították meg Izrael földjét. Uralmuk több mint négy 
évszázadon át tartott, amely során kalifáik először 
Damaszkuszból, majd Bagdadból és Egyiptomból 
gyakorolták a hatalmat. Kezdetben engedélyezték a 
zsidók letelepedését Jeruzsálemben, a zsidó közösség 
a dzimma szokásjogon alapuló státuszt kapta (védett 
nem muszlimok). Ez biztosította – különböző adóterhek 
megfizetéséért cserébe – életüket, tulajdonukat és a 
vallásgyakorlás szabadságát.

A nem muszlimokat érintő későbbi korlátozások (717) 

A Sziklamecset, 
építtetője Abd al-
Malik, Ommajjád 

kalifa, 7. század, 
Templomhegy 

(Harám as-Saríf ), 
Jeruzsálem

•
I. Sztulman
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azonban a zsidók életét, vallásgyakorlását és jogi helyzetét 
is érintették. A mezőgazdasági országra kivetett súlyos 
adók miatt sokan városokba költöztek, ahol szinte alig 
javultak körülményeik, miközben mások a növekvő 
társadalmi és gazdasági diszkrimináció miatt kénytelenek 
voltak elhagyni az országot. A 11. század végére a zsidó 
közösség mérete Izrael földjén jelentősen lecsökkent, és 
veszített szervezeti és vallási kohéziójából.

A keresztes hadjáratok (1099–1291)

A következő 200 évben az országot a 
keresztesek uralták, akik II. Orbán pápa 
felhívását követően érkeztek Európából, 
hogy felszabadítsák a Szentföldet a 
hitetlenek uralma alól. 1099 júliusában 
öthetes ostromot követően az első 
keresztes hadjárat lovagjai és hadai 
elfoglalták Jeruzsálemet, és lemészárolták 
a város nem keresztény lakosságának majdnem egészét. A 
zsidók zsinagógáikba elbarikádozva védték negyedüket, de 
végül megégették őket, vagy eladták őket rabszolgának. A 
következő néhány évtizedben a keresztesek kiterjesztették 
hatalmukat az ország többi részére, részben szövetségek és 
megállapodások kötésével, de leginkább véres győzelmek 
árán. A keresztesek Latin Királysága a hódító kisebbség 
uralmát jelentette, amely többnyire megerősített 
városokra és erődökre szorítkozott.

Jeruzsálem 
keresztes 
királyának pecsétje 
•
Izraeli Régészeti 
Hatóság
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Amikor a keresztesek megnyitották az Európából érkező 
közlekedési útvonalakat, népszerű lett a szentföldi 
zarándoklat. Ezzel egyidőben növekedett azoknak 
a zsidóknak a száma, akik megpróbáltak visszatérni 
hazájukba. Korabeli iratok tanúsítják, hogy 300 rabbi 
csoportja érkezett Franciaországból és Angliából; 
néhányan Akkó területén, mások pedig Jeruzsálemben 
telepedtek le.

Miután a muszlimok Szaladin vezetésével legyőzték a 
kereszteseket (1187), a zsidók ismét bizonyos mértékű 
szabadságot kaptak, beleértve a Jeruzsálemben való 
élés jogát. Ugyan a keresztesek Szaladin halála (1193) 
után újra megvetették a lábukat, jelenlétük néhány erőd 
hálózatára korlátozódott.

A keresztesek uralma a Mamlúkok, az Egyiptomban 
hatalomra került muszlim katonai osztály által rájuk mért 
végső vereségüket (1291) követően ért véget.

A Mamlúk uralom (1291–1516)

A Mamlúkok alatt az Ígéret Földje Damaszkuszból 
irányított elmaradott poros provinciává vált. Akkót, 
Jaffát és más kikötőket az új keresztes hadjáratoktól való 
félelemből lerombolták; mind a tengeri, mind a szárazföldi 
kereskedelem megszakadt. A középkor végére a városok 
gyakorlatilag romos állapotban voltak, Jeruzsálem 
nagy része elnéptelenedett, a kis zsidó közösség pedig 
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elszegényedett. A Mamlúkok hanyatlását politikai és 
gazdasági megrázkódtatások, pestis, sáskajárások és 
pusztító földrengések kísérték.

Török uralom (1517–1917)

Az 1517-ben bekövetkezett török győzelem után Izrael 
Földjét négy kerületre osztották, adminisztrációja 
Damaszkuszban, isztambuli irányítással zajlott. A török 
korszak kezdetén mintegy ezer zsidó család élt az 
országban, főleg Jeruzsálemben, Nábluszban (Shechem), 
Hebronban, Gázában, Tzfatban és Galilea faluiban. A 
közösség olyan zsidók leszármazottaiból állt, akik mindig 
is itt éltek vagy Észak-Afrikából és Európából érkeztek.

A rendezett kormányzás Szulejmán szultán haláláig (1566) 
javulást eredményezett, és erősítette a zsidó bevándorlást. 
Az újonnan jöttek részben Jeruzsálemben, többségük 
pedig Tzfatban telepedett le, ahol a 16. század közepére 
a zsidó népesség közel 10 ezer főre növekedett. A város a 
dinamikusan fejlődő textilkereskedelem és az intellektuális 
élet virágzó központjává vált.

Az időszak során a Kabbala (zsidó miszticizmus) 
tanulmányozása szintén virágkorát élte, és a Shulchan 
Aruch részeként kodifikált zsidó vallási törvények kortárs 
magyarázata Tzfatból elterjedt a diaszpórában.

A török uralom fokozatos hanyatlása minden téren 
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érezhetővé vált. A 18. század végére Izrael földjének 
jelentős részét távollevő földesurak birtokolták, akik 
azokat elszegényedett földművelőknek adták bérbe. Az 
adóztatás bénító és szeszélyes volt. Galilea és a Kármel 
hegység kiterjedt erdőségeit kipusztították, mocsarak és 
sivatagok emésztették föl a megművelhető földet.

Újkor

A 19. században a középkori visszamaradottság 
fokozatosan átadta helyét a haladás első jeleinek; a 
különböző nyugati hatalmak pozíciójukért gyakran 
misszionáriusok segítségével vetélkedtek. Brit, francia 

és amerikai tudósok életre hívták a bibliai 
régészet tudományát, Nagy-Britannia, 
Franciaország, Oroszország, Ausztria 
és az Egyesült Államok megnyitották 
jeruzsálemi konzulátusukat. Megindultak 
a rendszeres gőzhajójáratok Európából, 
létrejött a postai és távírókapcsolat, 
megépítették az első utat Jeruzsálem 
és Yafo (Jaffa) között. Az ország három 
kontinens között elterülő kereskedelmi 
csomópontként történő újjászületését 
tovább gyorsította a Szuezi-csatorna 
megnyitása.

Mindezek eredményeként az országban 
élő zsidók helyzete lassan javult, számuk 

Cionizmus: a zsidó nép nem-
zeti felszabadító mozgalma. 
A szó a Cion szóból szárma-
zik, amely hagyományosan 
Jeruzsálem és Izrael földjé-
nek szinonimája. A cionizmus 
– a zsidó nép megváltása ősi 
földjén – Izrael földjéért való 
folyamatos vágyódásból és a 
hozzá való szoros kötődésből 
ered, amely évszázadokon 
át szerves része volt a zsidó 
létezésnek a diaszpórában.

A politikai cionizmus a zsidók 
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pedig jelentősen megnövekedett. A 
század közepére a jeruzsálemi falakon 
belül olyan zsúfoltság alakult ki, hogy a 
zsidók megépítették az első települést 
a falakon kívül (1860), majd a következő 
negyedszázadban hét másikat: ezek 
képezték az új város magvát. 1870-
re Jeruzsálemben zsidó többség élt. 
Országszerte földművelésre alkalmas 
t e r ü l e t e k e t  v á s á ro l t a k ,  ú j  f a l u s i 
településeket hoztak létre, a héber nyelv – 
sokáig csak a liturgia és az irodalom nyelve 
– pedig újraéledt. A színtér készen állt a 
cionista mozgalom megalapítására.

A 19. század végén és a 20. század 
elején a cionista eszme hatására két 
nagyobb hullámban érkeztek zsidók az 
országba Kelet-Európából. A hazájukat 
a föld megművelésével helyreállítani 
szándékozó úttörők művelésre alkalmassá 
tették a pusztaságot, új településeket 
hoztak létre, és megvetették a későbbi 
virágzó mezőgazdaság alapjait.

A z  ú j o n n a n  é r k e z ő k  r e n d k í v ü l 
kemény viszonyokkal találták szembe 
magukat: az ellenséges és elnyomó 

kelet-európai folyamatos 
elnyomására és üldözésére 
válaszul, valamint a nyugat-
európai emancipációban 
tör tént növekvő csaló-
dottság hatására alakult ki, 
mivel az emancipáció sem 
a diszkriminációnak nem 
vetett véget, sem a zsidók 
helyi közösségekbe való in-
tegrációjában nem hozott 
sikereket. Formális megnyil-
vánulása a Cionista Szervezet 
megalapítása volt (1897) az 
első Cionista Kongresszus 

Herzl Tivadar
•
Központi Cionista 
Archívumok
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ottomán kormányzattal, kezdetleges 
és bizonytalan kommunikációs és 
közlekedési lehetőségekkel, maláriától 
fertőzött mocsarakkal és évszázados 
elhanyagoltságtól gyötört talajjal. A 
földvásárlásra csak korlátozott lehetőség 
nyílt, építkezni pedig a csak Isztambulban 
beszerezhető különleges engedéllyel 
lehetett. Ezek a nehézségek akadályozták 
ugyan a terület fejlődését, megállítani 
azonban nem tudták. Az I. világháború 
kitörésekor, 1914-ben a Szentföld zsidó 
népessége 85 000 főt tett ki. Ez az 1500-
as évek elején még mindössze 5000 fő 
volt.

1 9 1 7  d e c e m b e ré b e n  a z  A l l e n b y 
tábornok vezette brit csapatok bevették 
Jeruzsálemet, véget vetve a 400 éves 
ottomán uralomnak. A több ezer zsidó 
önkéntesből alakult, három zászlóaljat 

számláló zsidó légió a brit hadsereg szerves részét 
képezte.

A brit kormány még abban az évben (1917) kiadta a 
Balfour-nyilatkozat néven ismertté vált nyilatkozatot, 
melyben támogatta a „zsidó nép nemzeti otthona” 
létrehozását Izraelben.

alkalmával, amelyet Herzl 
Tivadar hívott össze a svájci 
Bázelbe. A cionista moz-
galom programja mind 
ideológiai, mind gyakor-
lati elemeket tartalmazott, 
amelyek célul tűzték ki a 
zsidók Ígéret Földjére való 
visszatérésének segítését, a 
zsidó nemzeti lét társadalmi, 
kulturális, gazdasági és poli-
tikai újjáélesztését, valamint 
nemzetközileg elismert, 
jogilag biztosított ország 
létrehozását a zsidó nép 
történelmi földjén, ahol a 
zsidókat nem érheti üldözés, 
és képesek fejleszteni saját 
életüket és identitásukat.
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Brit fennhatóság (1918–1948)

1922 júliusában a Népszövetség Nagy-
Britanniát bízta meg az akkor Palesztinának 
nevezett ország feletti mandátummal. 
Felismerve a zsidó nép Palesztinához 
fűződő történelmi kapcsolatát, felkérték 
Nagy-Britanniát, hogy segítse elő a zsidó 
nemzeti otthon létrehozását Palesztina – 
Eretz Israel (Izrael Földje) területén. Két 
hónappal később, 1922 szeptemberében 
a Népszövetség Tanácsa és Nagy-Britannia úgy 
határozott, hogy a zsidó nemzeti otthon létrehozását 
célzó intézkedések nem vonatkoznak a Jordán folyótól 
keletre fekvő, a mandátumterület háromnegyedét képező 
térségre, amelyen később a Jordán Hásimita Királyság 
jött létre.

Bevándorlás

A cionizmustól motivált és a brit külügyminiszter, 
Lord Balfour (1917) kifejezett szimpátiájával bátorított 
zsidó cionista törekvések nyomán több bevándorlási 
hullám érkezett Izrael földjére 1919 és 1939 között, 
és mindegyik más szempontból gazdagította a zsidó 
közösség fejlődését. Az 1919 és 1923 között főleg 
Oroszországból jött mintegy 35 ezer bevándorló erősen 
befolyásolta a közösség jellegét és szervezetét az azt 
követő években. Ők voltak az úttörők, akik lefektették 
az átfogó szociális és gazdasági infrastruktúra alapjait, 

Sir Herbert 
Samuel, 
Palesztina első 
brit főbiztosa
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fejlesztették a mezőgazdaságot, falusi települések egyedi 
és együttműködő közösségeit (kibuc és mosáv) hoztak 
létre, valamint házakat és utakat építettek.

1924 és 1932 között, a következő bevándorlási hullámmal 
mintegy 60 ezren érkeztek, elsősorban Lengyelországból. 
Ők a városi élet fejlesztésében és gazdagításában 
játszottak fontos szerepet. Az új bevándorlók többsége 
Tel-Aviv, Haifa és Jeruzsálem városában telepedett le, ahol 
kisebb üzleteket, építési és könnyűipari vállalkozásokat 
alapítottak. A bevándorlók utolsó nagy beáramlása a 
második világháború előtt történt, hozzávetőleg 165 
ezren érkeztek az 1930-as években Hitler németországi 
hatalomra jutásának következtében. Az újonnan érkezettek 
közül sokan szakemberek és akadémikusok voltak, ők 
képviselték az első nagy bevándorlást Nyugat- és Közép-
Európából. Képzettségük, készségeik és tapasztalatuk 
javította az üzleti színvonalat, a városi és falusi kényelmet, 
és gazdagította a közösség kulturális életét.

Adminisztráció

A Brit Mandátum engedélyezte a zsidó és arab 
közösségeknek, hogy belső ügyeiket maguk intézzék. 
Ezt a jogot kihasználva a zsidó közösség (Yishuv) 1920-
ban pártképviseleti alapon önrendelkező testületet 
választott, amely évente ült össze, hogy áttekintse 
tevékenységét, és Nemzeti Tanácsot (Va’ad Leumi) 
válasszon irányelveinek és programjának megvalósítása 
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érdekében. Helyi forrásokból és a világ zsidóságától kapott 
támogatásokból kialakították és fenntartották az oktatási, 
vallási, egészségügyi és szociális szolgáltatások országos 
hálóját. 1922-ben a Mandátum előírásának megfelelően 
„Zsidó Ügynökség” jött létre, amely a zsidó népet a brit 
hatóság, a külföldi kormányok és a nemzetközi szervezetek 
előtt képviseli.

Gazdasági fejlődés

A mandátum három évtizede alatt a 
mezőgazdaság új területeket hódított 
meg, gyárakat alapítottak, és országszerte 
új utakat építettek. Elektromos energia 
előállítása céljából szabályozták a Jordán 
vizét, emellett elkezdték kitermelni a 
Holt-tenger ásványkincseit. Mérföldkőnek 
számított a Hisztadrut szakszervezet 
megalapítása (1920), amely a munkások 
jólétét mozdította elő, és az ipari szektorban közös 
tulajdonú, kooperatív vállalkozások létrehozásával, illetve 
a mezőgazdasági települések számára szolgáltatások 
kínálatával új munkahelyeket teremtett.

Kultúra

Az Izrael földjén élő zsidó közösségre jellemző egyedi 
kultúra napról napra kibontakozott. A művészetek, zene 
és tánc fokozatosan fejlődött, professzionális iskolák 
és stúdiók alakultak meg. A galériák és csarnokok az 

A Sdom Potash 
gyár párologtató 
medencéi
•
G.P.O. / Z. Kluger
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igényes közönség által látogatott helyszínt biztosítottak 
kiállítások és előadások számára. Az új darabok 
bemutatását, új könyvek kiadását vagy helyi festők 

retrospektív bemutatóját azonnal felkapta 
a sajtó, és élénk társalgások központi 
témája lett a kávézókban, társadalmi 
összejöveteleken.

A z angol  és  arab nyelv mel lett  a 
héber lett az ország hivatalos nyelve: 
iratokon, érméken és bélyegeken, de 
rádióközvetítésekben is használták. 
Virágzott a könyvkiadás, és hamarosan a 
héber irodalmi élet világközpontjává vált 
az ország. Különböző színházak nyitották 
meg kapuikat a lelkes nézők előtt, és 
megjelentek az első eredeti héberül írt 
darabok.

A zsidó nemzeti újjáéledést és a közösség 
ország-újjáépítési erőfeszítéseit erősen 
ellenezték az arab nacionalisták. A 

neheztelés időnként erőszakhullámokba csapott át (1920, 
1921, 1929, 1936-39), amikor minden előzmény nélkül 
támadásokat hajtottak végre a zsidó népesség ellen, mint 
például a hebroni mészárláskor 1929-ben. Akadályozták 
továbbá a zsidó közlekedést, leégették a mezőket és 
erdőket. A korai cionisták által kezdeményezett párbeszéd-

Három zsidó földalatti 

mozgalom működött a Brit 
Mandátum időszakában. A 
legnagyobb a Hagana vé-
delmi milícia, amelyet a zsidó 
közösség 1920-ban alapított 
biztonsága megőrzéséért. 
Az 1930-as évektől kezdve 
a folyamatos arab támadá-
sokat is megtorolta, illetve 
tömegdemonstrációkkal és 
szabotázsakciókkal reagált, 
amikor a britek korlátozták a 
zsidó bevándorlást. Az 1931-
ben alakult Etzel elutasította a 
Hagana visszafogottságát, és 
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próbálkozások az arabokkal teljesen sikertelenek voltak, 
a helyzetet robbanásveszélyessé tette a polarizálódott 
cionizmus és az arab nacionalizmus. A britek felismerték 
a két nemzeti mozgalom ellentétes 
céljait, és 1937-ben felvetették az ország 
felosztását zsidó és arab államra, amelyeket 
gazdasági unió köt össze. A zsidó vezetők 
elfogadták az ötletet, és felhatalmazták 
a Zsidó Ügynökséget (Szochnut), hogy 
tárgyaljon a brit kormánnyal a felvetés 
bizonyos részeinek átalakításáról. Az 
arabok egyöntetűen a felosztási terv ellen 
foglaltak állást.

Az arabok folyamatos, nagyszabású 
z s i d ó e l l e n e s  m e g m o z d u l á s a i 
következtében a britek az ún. Fehér 
Könyvben 1939 májusában drasztikusan 
korlátozták a zsidó bevándorlást, miközben 
következetesen megtagadták a nácik elől 
menekülő zsidóktól a menedéket.

Nem sokkal később kitört a második 
világháború, és David Ben-Gurion, Izrael későbbi első 
miniszterelnöke kijelentette: „Úgy harcolunk a háborúban, 
mintha nem lenne Fehér Könyv, és úgy harcolunk a Fehér 
Könyv ellen, mintha nem lenne háború.” 

önálló akciókba kezdett arab 
és brit célpontok ellen. A leg-
kisebb és a leginkább katonai 
csoport, a Lehi 1940-ben 
alakult. A három szervezetet 
1948 júniusában az izraeli 
hadsereg megalakulásával 
feloszlatták.

Földalatti 
mozgalom 
tagja, karabély 
rejtegetése (1947) 
•
G.P.O./H. Pinn
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A holokauszt

A második világháború során (1939-45) a náci rezsim 
szisztematikus terv alapján próbálta 
likvidálni Európa zsidó közösségeit, 
amelynek folytán mintegy 6 millió zsidót, 
köztük 1,5 millió gyermeket gyilkoltak 
meg. Ahogy a náci hadsereg végigvonult 
Európán, a zsidók brutális üldözést, 
kínzást és megalázást szenvedtek el, és 
gettókba gyűjtötték őket, a fegyveres 
ellenállás pedig még keményebb 
akciókat vont maga után. A zsidókat 
a gettókból táborokba szállították, a 
szerencsés keveseknek megterhelő fizikai 
munkát kellett végezniük, többségüket 
azonban tömeges kivégzések során 
lemészárolták vagy a gázkamrákban 
ölték meg. Keveseknek sikerült a szökés. 
Egyesek más országokba menekültek, 
néhányan csatlakoztak a partizánokhoz. 
Voltak, akiket saját életük kockáztatásával 
nem zsidók bújtattak. A valaha a világ 
legnagyobb és legvirulóbb, közel 
k ilencmill iós zsidó közösségének 
mindössze egyharmada élte túl a náci 
uralmat, beleértve azokat is, akik még 
a háború kezdete előtt hagyták el 
Európát.

Zsidó önkéntesek a má-

sodik világháborúban: 
Izrael zsidó közösségéből 
több mint 26 ezer férfi és nő 
jelentkezett önkéntesnek a 
brit kötelékbe, hogy a náci 
Németország és a tengely-
hatalmak ellen harcoljon a 
hadseregben, a légierőben 
vagy a tengerészetnél. A 
palesztinai zsidók háborúban 
való részvételének elismerte-
tése érdekében az országban 
a Zsidó Ügynökség, külföldön 
pedig a cionista mozga-
lom tartós erőfeszítései 
1 9 4 4  s z e p t e m b e r é r e 

A sárga csillag, 
amit a zsidóknak a 
náci uralom alatt 
viselniük kellett
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A háborút követően az arab ellenállás nyomására a 
britek tovább korlátozták a betelepülő zsidók számát. 
A zsidó közösség válaszul létrehozta az 
„illegális bevándorlás” mozgalmát, hogy 
megmentse a holokauszt túlélőit. 1945 
és 1948 között mintegy 85 ezer zsidót 
vittek titokban Izrael földjére, gyakran 
veszélyes utakon, a brit tengeri blokád 
és határellenőrzés ellenére, amelyet azért 
hoztak létre, hogy még az országba lépés 
előtt elfogják a menekülteket. Akiket 
elfogtak, Ciprus szigetére internálták, 
vagy visszaküldték Európába.

Út a függetlenséghez

Mivel Nagy-Britannia nem tudta kibékíteni 
a zsidó és arab közösség ellentétes 
törekvéseit, a brit kormány az Egyesült 
Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 
napirendjére tűzte „Palesztina kérdését” 
(1947. április). Ennek eredményeként 
különleges bizottságot hívtak össze, hogy 
tervezetet készítsenek az ország jövőjéről. 
1947. november 29-én a Közgyűlés 
megszavazta a bizottság javaslatát a 
terület felosztásáról, a zsidó és arab 
állam létrehozásáról. A zsidó közösség 
elfogadta, az arabok visszautasították 
a tervezetet.

végül lehetővé tették a 
Zsidó Hadosztály, a brit 
hadsereg önálló katonai 
egységének megalaku-
lását  saját  lobogójával 
és jelképével. A mintegy 
ötezer főből álló brigádot 
bevetették Egyiptomban, 
Észak-Olaszországban és 
Északnyugat-Európában 
is. A szövetségesek euró-
pai győzelmét követően 
(1945) sokan csatlakoztak 
az  „illegális bevándorlás” 
m o z g a l m á h o z ,  a m e l y 
holokauszt-túlélőket vitt 
Izrael Földjére.

Zsidó újoncok 
egy brit katonai 
bázison
•
G:P.O./Z. Kluger
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Az ENSZ szavazását követően a helyi arab milícia, különböző 
arab országokból érkezett önkéntesekkel megerősítve, 
agresszív támadást indított a zsidó közösség ellen, 
hogy meghiúsítsa a felosztási határozat végrehajtását, 
és megakadályozza a zsidó állam létrehozását. Számos 
nehézség után a zsidó védelmi erők megbirkóztak a 
támadókkal, és ellenőrzésük alá vonták a zsidó állam 
számára kijelölt teljes földterületet.

Amikor 1948. május 14-én véget ért a brit mandátum, 
Izrael földjén a zsidó lakosság száma mintegy 650 ezer 
volt, szervezett közösségként rendelkezett megfelelő 
politikai, szociális és gazdasági intézményekkel – minden 
értelemben nemzet és állam, kivéve a nevét.

Spontán 
ünneplések 

Tel-Avivban 1947. 
november 29-én

•
G.P.O. / H. Pinn
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AZ IZRAELI ÁLLAM

1948. május 14-én Izrael kikiáltotta 
függetlenségét. Alig huszonnégy órával 
később Egyiptom, Jordánia, Szíria, Libanon 
és Irak hadseregei megtámadták az 
országot, ami arra kényszerítette Izraelt, 
hogy megvédje ősi hazájában újra 
megszerzett szuverenitását.

A később Izrael Függetlenségi Háborúja 
néven elhíresült küzdelemben az újonnan 
alakult, szegényesen felszerelt Izraeli 
Védelmi Erők (IDF) közel 15 hónapon 
át tartó heves harcok közepette verték 
vissza a támadókat. Több mint hatezer 
izraeli – az ország akkori zsidó lakosságának 
majdnem egy százaléka – vesztette életét 
a háborúban.

1949 első hónapjaiban köz vetlen 
tárgyalások zajlottak Izrael és a támadó 
országok között (Irak kivételével, amely 
visszautasította az Izraellel folytatott 
tárgyalásokat) az ENSZ védnöksége alatt, 
amelynek eredményeként megkötötték 
a harcok végén kialakult helyzetet 
tükröző tűzszüneti megállapodást. Ennek 

1947-es rendezési terv (ENSZ 181. határozat)
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értelmében a Parti-síkság, Galilea és a Negev teljes területe 
izraeli terület lett, Júdea és Szamaria (Ciszjordánia) 
Jordánia, a Gázai övezet pedig Egyiptom fennhatósága 
alá került. Jeruzsálem városát felosztották; Jordánia 
ellenőrizte a keleti részt, beleértve az Óvárost, Izrael 
pedig a nyugati zónát.

Államépítés

A háború után Izrael az államépítésre összpontosított, 
amelyért polgárai oly hosszan és keményen küzdöttek. 
A nemzeti választásokon (1949. január 25.) a választásra 
jogosultak 85 százaléka vett részt, majd ezt követően 
összeült az első 120 tagú Knesszet (parlament). Az a 
két férfi lett az ország vezetője, akik korábban Izraelt az 
állammá váláshoz vezették: David Ben-Guriont, a Zsidó 
Ügynökség (Szochnut) vezetőjét miniszterelnökké, Chaim 
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Weizmannt, a Cionista Világszervezet elnökét pedig az 
ország első elnökévé választották. 1949. május 11-én 
Izrael 59. tagként csatlakozott az Egyesült 
Nemzetek Szervezetéhez.

A „száműzöttek összegyűjtése” elvnek 
megfelelően, amely Izrael létrejöttének 
legalapvetőbb célja, az ország szélesre 
tárta kapuit, megerősítve minden zsidó 
azon jogát, hogy az országba belépjen, 
és belépéskor állampolgárságot kapjon. 
A függetlenség első négy hónapjában 
mintegy ötvenezren érték el Izrael partjait, 
legfőképpen a holokauszt túlélői. 1951 
végéig összesen 687 ezer férfi, nő és 
gyermek érkezett, közülük több mint 300 
ezren arab országok menekültjeiként, 
ezzel megduplázva a zsidó lakosság 
számát.

A Függetlenségi Háború okozta gazdasági feszültségek 
leküzdéséhez és a gyorsan növekvő népesség ellátásához 
hazai mértékletességre és külföldről pénzügyi segítségre 
volt szükség.

Az Egyesült Államok kormányától kapott támogatást, 
az amerikai bankok kölcsönét, a zsidó diaszpóra 
hozzájárulását és a háború utáni Németország jóvátételét 

David Ben-
Gurion, a távlatok 
embere
•
G.P.O./K. Zoltán

Újonnan 
bevándorolt 
asszony 
gyermekeivel a 
bőröndökön ülve 
Yehud főterén
•
G.P.O./K. Zoltán
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lakóházak építésére, a mezőgazdaság gépesítésére, 
kereskedelmi flotta és nemzeti légitársaság létrehozására, 
a rendelkezésre álló ásványkincsek kiaknázására, az 
ipar fejlesztésére, valamint út-, telekommunikációs és 
elektromos hálózat kiépítésére használták föl.

Az első évtized vége felé az ipari termelés és a 
munkahelyek száma megduplázódott, az ipari export 
pedig négyszeresére nőtt. A megművelt területek 
növekedése önellátóvá tette az országot valamennyi 
alapvető élelmiszer tekintetében (a húst és a gabonát 
leszámítva), továbbá mintegy ötvenezer hektár többnyire 
kopár földterületet erdősítettek, és közel 800 km útszakasz 
mellé telepítettek fákat.

Jelentősen bővítették a zsidó közösségek által az 
államalapítás előtti időszakban kifejlesztett oktatási 
rendszert. Ekkorra ez már magába foglalta az arab 
szektort is. Az iskolalátogatás minden 5 és 14 év közötti 
gyermek számára ingyenes és kötelező lett (1978 óta 
az iskolaköteles kor 16 év, és az oktatás 18 éves korig 
ingyenes). A kulturális és művészi élet virágzott: közel-
keleti, észak-afrikai és nyugati elemek olvadtak egybe, 
hiszen a zsidók a világ minden részéről magukkal hozták 
saját közösségük egyedi hagyományait, valamint azon 
országok kultúráját, ahol generációkon keresztül éltek. 
Izrael tízéves fennállásának idején a lakosság száma már 
meghaladta a kétmilliót.
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A sínai hadjárat 1956-ban

Az országépítés éveit komoly biztonsági 
problémák árnyékolták be. Az 1949-ben 
kötött fegyverszüneti megállapodás 
sikertelen volt a tartós béke létrehozásában, 
hiszen folyamatosan megsértették. Az 
ENSZ Biztonsági Tanácsa által hozott 
1951. szeptember 1-i határozat ellenére 
az izraeli és Izrael felé irányuló hajózást 
nem engedték át a Szuezi-csatornán, a 
Tiran-szoros blokádját szigorították, a 
szomszédos arab országokból pedig egyre 
gyakrabban törtek be gyilkosságokat 
és  szabotázsakciók at  végrehajtó 
terroristacsoportok. A Sínai-félsziget 
fokozatosan egy hatalmas egyiptomi 
katonai bázissá alakult át.

Egyiptom, Szíria és Jordánia háromoldalú katonai 
szövetséget kötött (1956. október), tovább fokozva Izrael 
létének közvetlen fenyegetését. A nyolcnapos hadjárat 
során Izrael elfoglalta a Gázai övezetet és a teljes Sínai-
félszigetet, a hadsereg 16 km-re állt meg keletre a Szuezi-
csatornától. Az ENSZ döntésének hatására, miszerint 
ENSZ-katonákat (UNEF) állomásoztat az egyiptomi–izraeli 
határon, illetve Egyiptom ígéretére, hogy szabad hajózást 
biztosít az Eilát-öbölben, Izrael beleegyezett, hogy több 
hullámban (1956. november – 1957. március) visszavonul 

A sínai hadjárat, 1956
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a néhány héttel korábban elfoglalt területekről. A hadjárat 
következtében a Tiran-szoros megnyílt, lehetővé téve a 
kereskedelmet ázsiai és kelet-afrikai országokkal, illetve 
az olajimportot a Perzsa-öbölből.

A konszolidáció évei

Izrael második évtizede során (1958-
68) megkétszereződött az export, a 
GNP pedig évente 10%-kal nőtt. Ugyan 
néhány korábban importált árut, mint 
például a papírt, gumiabroncsot, rádiót 
és hűtőgépet már helyben állították elő, 
a legdinamikusabb fejlődés az újonnan 
kialakított fém- és gépgyártás terén, 
valamint a vegyi és elektronikai iparban 

ment végbe. Mivel a megtermelt élelmiszer hazai piaca 
gyorsan telítődött, a mezőgazdasági szektor többféle 
termény termelésébe kezdett a feldolgozóipar számára, 
illetve frissáru exportjára. A megnövekedett kereskedelem 
lebonyolítása érdekében Haifa után Ashdodnál felépült az 
ország második Földközi-tengeri mélyvízi kikötője.

Jeruzsálemben állandó székhely épült a Knesszet számára, 
és a Héber Egyetem, valamint a Hadassah Orvosi Központ a 
Scopus-hegy (Har Hatzofim) után, amelyet a függetlenségi 
háborút követően el kellett hagyni, más területen kapott 
új épületegyüttest.

A Nemzeti 
Vízművek 

(108” átmérőjű) 
betoncsövének 

részlete
•

A Központi 
Cionista Archívum 

jóvoltából
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Az Eichmann-per: 1960 
májusában az országba 
hozták Adolf Eichmannt, a 
második világháborús náci 
halálprogram első emberét, 
hogy Izrael a nácik és a kol-

laboránsok megbüntetéséről 
szóló törvénye (1950) alapján 
bíróság elé állítsák. A per 
során, amely 1961 áprilisában 
k e zd ő d ö t t ,  E i c h m a n n t 
bűnösnek találták az em-
beriség és a zsidó nép el-
len elkövetett bűnökért, és 
halálra ítélték. A Legfelsőbb 
Bírósághoz intézett felleb-
bezését elutasították, majd 

A zsidó nép kulturális és művészeti 
kincseinek összegyűjtéséért, megőrzéséért, 
tanulmányozásáért és kiállításáért 
megalapították az Izrael Múzeumot.

Izrael külkapcsolatai folyamatosan 
bővültek: szoros kapcsolat alakult 
k i  az  Egyesült  Ál lamok k al ,  a  Br i t 
Nemzetközösség országaival, a legtöbb 
nyugat-európai országgal és majdnem 
minden latin-amerikai és afrikai állammal, 
illetve néhány ázsiaival is. Nagymérvű 
nemzetközi együttműködések indultak: 
izraeli orvosok, mérnökök, tanárok, 
mezőgazdászok, öntözési szakértők és 
ifjúságszervezők százai osztották meg 
tudásukat és tapasztalataikat más, fejlődő 
országbeli kollégáikkal. 1965-ben Izrael 
és a Német Szövetségi Köztársaság 
kölcsönösen nagykövetet delegált 
egymás fővárosába – egy lépés, amelyet 
sokáig késleltették a zsidó nép keserű 
emlékei a náci időszak (1933-45) során 
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1962. május 30-án felakasztották. Ez volt az 
egyetlen alkalom, amikor az izraeli törvények 
alapján halálbüntetést hajtottak végre.

elkövetett bűnökről. A 
két ország kapcsolatának 
normalizálását heves 
ellenkezés és nyilvános 
viták előzték meg. 
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A hatnapos háború 1967-ben

Az újabb nyugodt évtized reménye 
szertefoszlott, amikor egyre sokasodni 
kezdtek az egyiptomi és jordániai határon 
keresztül érkező arab terroristatámadások, 
a szíriai tüzérség folyamatosan bombázta 
az  észak- gal i lea i  mezőgazdasági 
településeket, a szomszédos arab államok 
pedig jelentős haderőt csoportosítottak 
a térségbe. Amikor Egyiptom ismételten 
nagyszámú csapatokat vezényelt a Sínai 
sivatagba (1967. május), illetve kiutasította 
az 1957 óta ott  ál lomásozó ENSZ 
békefenntartókat, újra bevezette a Tiran-
szoros blokádját, és katonai szövetségre 
lépett Jordániával, Izrael minden irányban 
ellenséges arab csapatokkal találta magát 
szemben. Míg Izrael szomszédjai a zsidó 
állam elpusztítására készültek, Izrael az 
önvédelem ősi jogán 1967. június 5-én 
megelőző csapást mért Egyiptomra délen, 
ellentámadást indított Jordánia ellen 
keleten, és a Golán-fennsíkon ragadt szíriai 
erőket északon támadta meg.

A hatnapos harc után a korábbi tűzszüneti 
határvonalak helyett újakat alakítottak ki, 
amelynek következtében Júdea, Szamaria, 
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Gáza, a Sínai-félsziget és a Golán-fennsík izraeli fennhatóság 
alá került. Ennek eredményeként az északi falvak 19 év 
szíriai bombázás után felszabadultak, biztosították az 
izraeli és Izrael felé irányuló hajózást a Tiran-szoroson 
keresztül, és az 1949 óta tartó izraeli–jordániai megosztott 
uralom után Jeruzsálem újra egyesült, ezúttal már izraeli 
fennhatóság alatt.

Háborúból háborúba

A háború után Izrael diplomáciai kihívása az volt, hogy 
tartós békét kovácsoljon a katonai sikerekből, amelynek 
alapja az ENSZ Biztonsági Tanácsának 242. határozata, 
amely felszólította a feleket arra, hogy ismerjék el a térség 
minden államának szuverenitását, területi integritását, 
politikai önállóságát és erőszakos fenyegetésektől 
és cselekedetektől mentes, békés élethez való jogát a 
biztonságos és elismert határvonalakon belül. A kartúmi 
csúcstalálkozón 1967 augusztusában megfogalmazott 
arab állásfoglalás szerint azonban nem lehetséges béke 
vagy tárgyalás Izraellel, illetve nem ismerik el Izraelt. 1968 
szeptemberében Egyiptom ún. felőrlő háborút indított, 
amely elszórt statikus akciókból állt a Szuezi-csatorna 
mentén és végül lokális harcokba torkolt, sok áldozatot 
szedve mindkét oldalon. Az ellenségeskedés 1970-ben ért 
véget, amikor Egyiptom és Izrael elfogadta az új tűzszüneti 
megállapodást a Szuezi-csatorna mentén.
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A jom kippuri háború 1973-ban

Három év viszonylagos határmenti békéjét Jom Kippur (az 
Engesztelés napja) ünnepén, a zsidó év legszentebb napján 
zúzták össze, amikor Egyiptom és Szíria meglepetésszerű, 

összehangolt támadást indított Izrael ellen 
(1973. október 6.). Az egyiptomi hadsereg 
átlépte a Szuezi-csatornát, a szír erők pedig 
behatoltak a Golán-fennsíkra. A következő 
három hét folyamán az izraeli haderő 
sikeresen visszaverte a támadásokat, a 
Szuezi-csatornán keresztül benyomult 
Egyiptomba, és 32 km-re megközelítette 
a szír fővárost, Damaszkuszt. Kétéves 
fáradságos izraeli–egyiptomi és izraeli–szír 
tárgyalások eredményeként Izrael kivonult 
a háború során elfoglalt területek egy 
részéről.

Galileai békeakció 1982-ben

Izrael soha nem akart konfliktusba 
keveredni  észak i  szomszédjával , 
Libanonnal. Amikor azonban a Palesztin 
Felszabadítási Szervezetet (PFSZ) 1970-ben 
Jordániából kiutasították, és székhelyét 
Dél-Libanonba helyezte át, ahonnan 
számos halálos áldozattal járó és komoly 
anyagi kárt okozó, folyamatos terrorista 
akciókba kezdett észak-izraeli (galileai) 

T E R R O R I Z M U S :  M á r 
évtizedekkel Izrael államának 
megalapítása előtt létezett, 
és azóta is létezik arab, il-
letve palesztin terrorizmus. 
Több ezer terrorista támadás 
számos izraeli civil halálát 
és sérülését okozta már az 
1967-es hatnapos háborút 
megelőző húsz évben is 
(amely Izrael jelenlétét ered-
ményezte a területeken). A 
PFSZ (Palesztin Felszabadítási 
Szervezet) 1964-es megalapí-
tása az ilyen jellegű terroriz-
must helyezte előtérbe.

Az 1970-es és 1980-as évek-
ben a PFSZ-hez tartozó 
különböző szervezetek szá-
mos támadást indítottak 
Izraelben és külföldön is.
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városok és falvak ellen, az izraeli védelmi erők 1982-ben 
átlépték a libanoni határt. A Galileai békeakció nevű 
művelet keretében a PFSZ számos szervezeti és katonai 
infrastrukturális egységét távolították el a területről. 
A következő 18 évben Izrael egy kisméretű biztonsági 
zónát tartott fönn az északi határ mellett 
található dél-libanoni térségben, hogy 
megvédje Galilea népességét az ellenséges 
támadástól.

Háborúból békébe

Az 1977-es választások a Likud-blokk 
(jobboldali és centrista pártok koalíciója) 
győzelmét  hozták ,  így  egy közel 
harmincéves Munkapárti dominancia 
zárult le. Az új miniszterelnök, Menachem 
Begin folytatta valamennyi elődjének 
küzdelmét a terület állandó békéje 
érdekében, és tárgyalásra hívta az arab 
vezetőket.

Az arab oldal Izrael békefelhívásaira 
adott folyamatos visszautasításainak 
sorát Anvar Szadat egyiptomi elnök 
jeruzsálemi látogatása törte meg 1977 
novemberében, amelyet egyiptomi-
izraeli béketárgyalások követtek amerikai 
védnökség alatt. Ennek eredményeként 

Szadat, Egyiptom 
elnöke, Carter, 
az Egyesült 
Államok elnöke 
és Begin, Izrael 
miniszterelnöke
•
G.P.O./Y. Sa’ar
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született meg 1978 szeptemberében a 
Camp David-i egyezmény, amely a közel-
keleti béke keretfeltételeit tartalmazta, 
beleértve egy részletes indítványt a 
palesztin önkormányzatról.

1 9 7 9 .  m á r c i u s  2 6 - á n  I z r a e l  é s 
Egyiptom aláírta a békemegállapodást 
Washingtonban, lezárva ezzel a 30 éve 
állandóan tartó háborús állapotot. A 
megál lapodás  ér te lmében I z rae l 
visszavonult a Sínai-félszigetről, a korábbi 
tűzszüneti vonalak és fegyverszüneti 
megállapodások helyett pedig kölcsönösen 
elismert nemzetközi határokat jelöltek 
ki.

Az egyik legelvetemültebb 
támadás a tizenegy izraeli 
atléta ellen végrehajtott 
merénylet az 1972.  évi 
müncheni olimpián.

Annak ellenére, hogy a 
palesztinok 1993-ban ígéretet 
tettek a terrorizmus felszá-
molására, és ez a palesztin-
izraeli békefolyamat alapjául 
szolgált, a terrorista akciók 
folytatódtak, illetve tovább 
erősödtek 2000 szeptembere 
után, és több mint ezer izraeli 
civil halálát és több ezer em-
ber sérülését okozták.

Jichak Rabin 
miniszterelnök és 

Husszein, Jordánia 
királya

•
G.P.O./Y.Sa’ar
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Az Izrael és Jordánia közötti hosszú tárgyalások 
befejezéseként, az 1991-es Madridi Békekonferencia után 
három évvel Husszein király, a Jordán Hásimita Királyság 
uralkodója, és Jichak Rabin miniszterelnök 1994 júliusában 
46 év háborúskodást lezáró nyilatkozatot tettek közzé. A 
jordániai–izraeli megállapodást az Arava határátlépőnél 
(az izraeli Eilát és a jordániai Akaba közelében) írták alá 
1994. október 26-án, Bill Clinton, az Egyesült Államok 
elnöke jelenlétében.

Kihívások Izraelben

Az 1980-as és 1990-es évek során Izrael több mint 
egymillió bevándorlót fogadott be elsősorban a volt 
Szovjetunió, valamint Kelet-Európa és Etiópia területéről. 
A rengeteg új vásárló, illetve a képzett és képzetlen 
munkaerő beáramlása fokozott növekedéshez segítette 
hozzá a gazdaságot.

Az 1984. évi Knesszet-választásokat követően két fő 
politikai erő került hatalomra: a Munkapárt (balközép) 
és a Likud (jobbközép). Őket 1988-ban a Likud vezette 
koalíció váltotta le, majd 1992-ben a Munkapárt és 
kisebb balközép pártok koalíciója követte. Jichak Rabin 
miniszterelnök 1995-ben merénylet áldozata lett, és 
1996-ban új választásokat írtak ki. A közvetlen választások 
győztese, Benjamin Netanjahu új miniszterelnökként Likud 
vezette koalíciót alakított. Három éven belül a kormány 
megbukott. 1999-ben Ehud Barakot, az Egy Izrael Párt 
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(balközép) vezetőjét miniszterelnökké 
választották, koalíciós kormányt alakított, 
majd 2000 decemberében lemondott. A 
Likud vezetője, Ariel Sharon 2001 elejétől 
volt miniszterelnök, míg 2006 elején 
szélütés érte. Ehud Olmert, a Sharon által 
2005 novemberében alapított Kadima 
párt vezetője követte őt a miniszterelnöki 
poszton.

Valamennyi kormány – saját politikai 
meggyőződése szerint – a békét, a 

gazdasági fejlődést és a bevándorlók befogadását tűzte 
ki legfőbb céljául.

Izrael minden évben megem-
lékezik a Jichak Rabin minisz-
terelnök ellen elkövetett 
merényletről. 1995. novem-
ber 4-én szélsőséges zsidó 
merénylő végzett vele, mély 
gyászba taszítva az országot 
a katona-államfőért, aki a 
csatamezőről indulva békébe 
vezette a nemzetet.
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A BÉKEFOLYAMAT

Az egyiptomi–izraeli békemegállapodás aláírása (1979) 
óta a közel-keleti békefolyamat folytatása érdekében 
különböző kezdeményezések történtek Izrael és 
más országok részéről. Ennek eredményeként 1991 
októberében amerikai és szovjet védnökség alatt 
összehívták a Madridi Békekonferenciát Izrael, Szíria, 
Libanon, Jordánia és a palesztinok részvételével. A formális 
rendezvényeket két- és többoldalú tárgyalások követték 
a regionális problémák megoldásáról.

Kétoldalú tárgyalások

Izrael és a palesztinok között: a következő hónapokban 
színfalak mögötti intenzív egyeztetések zajlottak Oslóban 
Izrael és a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) 
képviselői között, amelynek eredményeként megszületett 
az Elvi Nyilatkozat (DOP). A Nyilatkozat körvonalazza a 
Ciszjordániában és a Gázai övezetben élő palesztinok 
önrendelkezését. Mielőtt 1993. szeptember 13-án aláírták, 
üzenetváltásra került sor a PFSZ vezetője, Jasszer Arafat 
és Jichak Rabin miniszterelnök között, amelyben a 
PFSZ ígéretet tett a terrorizmus visszaszorítására, illetve 
alapszabálya azon cikkeinek visszavonására, amelyek 
tagadják Izrael létezési jogát, továbbá elkötelezte 
magát az évtizedes konfliktus békés megoldása mellett. 
Válaszul Izrael elismerte a PFSZ-t mint a palesztin nép 
képviselőjét.
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A DOP számos kölcsönösen elfogadott általános alapelvet 
tartalmaz az ötéves ideiglenes palesztin autonómiával 
kapcsolatban, valamint tervezetet az izraeli–palesztin 
tárgyalások lépcsőihez. A megegyezés a palesztin 
autonómiáról a Gázai övezetben és Jerikó térségében 
1994 májusában lépett életbe. Három hónappal később 
Ciszjordániában Izrael átadta a hatalmat és a felelősséget 
az oktatás, a kultúra, az egészségügy, a szociális ellátás, 
a közvetlen adózás és a turizmus területén. Az Izrael és 
a palesztinok által aláírt egyezmények, többek között a 
DOP végkifejleteként 1995 szeptemberében aláírták az 
izraeli–palesztin átmeneti megállapodást.

A megállapodás értelmében a palesztin autonómia 
saját önkormányzati testület (a Palesztin Tanács, első 
alkalommal 1996. januárban) választásának lehetőségével 
bővül, illetve Ciszjordániában folytatódik az izraeli erők 
átcsoportosítása. Tartalmazza továbbá az izraeli–palesztin 
kapcsolatok működésének mechanizmusát, amelynek 
végül a végső megállapodáshoz kell vezetnie. Az átmeneti 
megállapodásban Ciszjordániát háromfajta területre 
osztották fel.

„A” terület: Ciszjordánia főbb városai, a belső biztonságért 
és közrendért, illetve a polgári ügyekért teljes mértékben 
a Palesztin Tanács felel. (Hebron városára külön 
megállapodás vonatkozik az átmeneti megállapodáson 
belül, a hebroni csapatok átcsoportosítására vonatkozó 
egyezményt 1997 januárjában írták alá.)
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„B” terület: Ciszjordánia kisebb városai és a falvak; a 
rendért és a polgári ügyekért (mint az „A” területen) a 
Palesztin Tanács, a biztonságért, polgárainak védelméért 
és a terrorizmus elleni harcért pedig Izrael felel.

„C” terület: valamennyi zsidó település, Izrael számára 
stratégiailag fontos és jórészt lakatlan területek 
Ciszjordániában. Teljes mértékben Izrael felel a belső 
biztonságért és rendért, valamint a területhez kapcsolódó 
polgári ügyekért (tervezés és zónázás, régészeti ásatások 
stb.). A Palesztin Tanács hatáskörébe tartoznak a palesztin 
népességet érintő egyéb polgári ügyek. 

Az átmeneti megállapodásban meghatározott további 
csapatkivonási lépések végrehajtásának határidejét 
mindkét fél többször, leginkább talán a Wye-megállapodás 
keretében 1998. októberben felülbírálta. A jóváhagyott 
módosítások értelmében Izrael 2000 márciusában 
teljesítette a csapatkivonási tervezet első és második 
lépését. Ennek eredményeként Ciszjordánia 18 százaléka 
„A”, 21 százaléka „B” területi besorolást kapott, és a 
palesztin népesség 98 százaléka palesztin fennhatóság 
alá került.

A terveknek megfelelően 1996 májusában kezdődtek el a 
felek között végső megállapodást célul kitűző tárgyalások. 
A békefolyamatok alakulását beárnyékolták az 1996 során 
Jeruzsálemben és Tel-Avivban a Hamasz által végrehajtott 
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terrorista akciók. Hároméves szünet után a tárgyalások 
csak a sarm es-sejki megállapodás után folytatódtak 
(1999. szeptember). Többek között a következő témákról 
tárgyaltak: menekültek, települések, biztonsági ügyek, 
határvonalak, Jeruzsálem stb. 2000 júliusában Camp 
Davidben Bill Clinton amerikai elnök meghívására Ehud 
Barak izraeli miniszterelnök és Jasszer Arafat, a Palesztin 
Hatóság vezetője ült tárgyalóasztalhoz. A találkozó 
megállapodás nélkül zárult, mivel Arafat visszautasította 
a nagylelkű ajánlatot. Kibocsátottak azonban egy 
háromoldalú nyilatkozatot, amely attól a pillanattól 
kedve – elfogadott alapelvek szerint – meghatározta a 
további tárgyalások menetét.

2000 szeptemberében palesztin oldalról elindult az 
intifáda, a válogatás nélküli terrorakciók sorozata, 
amely számtalan halálos áldozatot szedett, és súlyos 
szenvedést okozott mindkét félnek. Több próbálkozás 
történt az erőszak elharapózásának megállítására és a 
békefolyamatok folytatására, ezek azonban a palesztin 
terrorista akciók miatt kudarcot vallottak.

Izrael elfogadta a 2002. június 24-én, George W. Bush 
amerikai elnök beszédében bemutatott elképzelést, amely 
felvázolja a palesztin terrorizmus befejezését és az azt 
követő végső megállapodást valamennyi kérdésben.

2003. május 25-én Izrael elfogadta az Útiterv nevű 
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kezdeményezést, azonban olyan megjegyzésekkel 
egészítette ki, amelyeket alapvető fontosságúnak tartott 
a megvalósításhoz, továbbá csatolta az Egyesült Államok 
elkötelezettségi nyilatkozatát, amely elismeri és figyelembe 
veszi ezeket a megjegyzéseket. A palesztinoknak először 
azonban még be kell tartaniuk az Útiterv első szakaszában 
foglaltakat, nevezetesen a terrorizmus és a lázítás 
azonnali és feltétel nélküli befejezését. Izrael a terrorizmus 
megfékezésére tett lépései közé tartozott a terroristák 
elleni kerítés építése is.

2005 augusztusában Izrael kivonult a Gázai övezetből, 
illetve négy észak-szamariai (Ciszjordánia) településről, 
hogy ötévnyi palesztin terrorizmust követően elősegítse 
a békefolyamat holtpontról történő kimozdítását. A 
palesztin terrorista akciók azonban a Hamasz-kormány 
megválasztása után is folytatódtak, ideértve a Kaszam 
rakétatámadásokat a Gázai övezetből a Negev északi 
részére, vagy egy izraeli katona elrablását; mindezek 
izraeli katonai akciót váltottak ki.

Izrael és Szíria: A madridi megállapodás értelmében 
Washingtonban megkezdődtek az egyeztetések az izraeli 
és szír delegációk között, amelyek magas rangú amerikai 
tisztviselők részvételével időről időre nagyköveti szinten 
folytatódtak.

Az izraeli–szír tárgyalások két fordulója (1995. december 
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és 1996. január) a biztonsági és egyéb kulcsfontosságú 
kérdésekre koncentrált. A rendkívül részletes és átfogó 
egyeztetések során meghatározták a megállapodás, illetve 
későbbi tárgyalások és egyeztetések fontos területeit. 
Az Izrael és Szíria közötti tárgyalások újrafelvételére az 
amerikai Shepherdstownban került sor 2000 januárjában, 
több mint hároméves szünet után, ezek azonban nem 
hoztak áttörést. Clinton elnök és Háfez Asszad elnök 
genfi találkozója (2000. március) sem eredményezte a 
tárgyalások folytatását.

Szíria Iránhoz hasonlóan támogatta a legagresszívabb 
és legveszélyesebb terrorista szervezeteket, mint a 
Hezbollahot és egyéb palesztin terrorcsoportokat.

Izrael és Libanon: 2000. május 23-án – az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának (BT) 425. határozata alapján hozott izraeli 
kormányrendelkezésnek megfelelően – Izrael befejezte 
csapatainak kivonását a dél-libanoni biztonsági zónából. 
Libanonnak még meg kell felelnie az ENSZ BT 425., 
valamint 1559. határozatának, amely a Hezbollah 
leszerelésére és a libanoni csapatok Dél-Libanonból 
való kivonására szólítják föl. Két izraeli katona elrablása 
és az észak-izraeli városok 2006. július 12-től kezdődő, 
Hezbollah általi bombázása után az erőszak ismét 
kiújult. Izraelnek lépnie kellett, hogy eltávolítsa a Dél-
Libanonban befészkelt terroristákat, valamint az Irántól 
és Szíriától kapott, milliónyi izraelit veszélyeztető rakétáik 
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tízezreit. A kibontakozó konfliktus során, 
amely később a második libanoni háború 
elnevezést kapta, több mint 4 ezer rakétát 
lőttek ki izraeli polgári célpontokra: ez 44 
civil áldozattal járt, a polgári infrastruktúra 
és ingatlanok pedig komoly károkat 
szenvedtek. A katonai műveletek során 
119 izraeli katona vesztette életét. A 
harcok 2006. augusztus 11-én fejeződtek 
be az ENSZ BT 1701. határozatának elfogadásával, amely 
az elrabolt katonák feltétel nélküli szabadon bocsátására 
szólít föl, valamint megalapozza a libanoni és az új 
UNIFIL-csapatok dél-libanoni állomásoztatását, továbbá 
fegyverembargót léptet életbe Libanonban valamennyi 
kormányon kívüli csapat számára.

Multilaterális tárgyalások

A multilaterális tárgyalások a békefolyamat alapvető 
részét képezték. Céljuk, hogy megoldást találjanak 
a kulcsfontosságú regionális problémákra. Emellett 
a tárgyalások a közel-keleti államok kapcsolatának 
normalizálódásával bizalomépítő szerepet is játszottak. 
A 36 ország és nemzetközi szervezet részvételével zajló 
moszkvai Multilaterális Közel-Kelet Konferenciát (1992. 
január) követően a delegációk öt munkacsoportra oszlottak 
föl, amelyek közös regionális problémák meghatározott 
területével (környezetvédelem, fegyverzet-ellenőrzés 
és regionális biztonság, menekültek, ivóvízforrások és 

Ariel Sharon 
miniszterelnök 
bejelenti a 
Kivonulási tervet 
(2003. december) 
•
G.P.O./Moshe 
Millner
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gazdasági fejlődés) foglalkoztak, és időről időre különböző 
színhelyeken találkoztak. 

A kulcsfontosságú delegációkból álló Vezető Bizottság az 
Egyesült Államok és Oroszország vezetésével koordinálta a 
többrésztvevős tárgyalásokat. A palesztin erőszakos akciók 
2000 szeptemberi kitörése óta ezeknek a tárgyalásoknak 
a többsége szünetel.
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TÖRTÉNELMI ÖSSZEFOGLALÓ

i. e. – időszámításunk előtt

i. e. 17-6. sz. Bibliai kor
kb. 17. sz. Ábrahám, Izsák és Jákob, a zsidó nép 

pátriárkái letelepednek Izrael földjén. Az 
éhínség miatt Egyiptomba költöznek.

kb. 13. sz. Mózes kivezeti az izraelitákat Egyiptomból, 
40 éven át vándorolnak a sivatagban.
A Sínai-hegyen megkapják a Tórát, benne a 
Tízparancsolattal. 

13-12. sz. Az izraeliták letelepednek Izrael földjén
kb. 1020 Létrejön a zsidó királyság, Saul az első 

király
kb. 1000 Jeruzsálem lesz Dávid királyságának 

fővárosa
kb. 960 Salamon király felépíti az Első Templomot, 

a zsidó nép nemzeti és spirituális 
központját.

kb. 930 Felosztott királyság: Júda és Izrael
722-720 Izraelt legyőzik az asszírok, 10 törzs 

száműzetésben (Tíz Elveszett Törzs)
586 Júdát meghódítja Babilónia.

Jeruzsálem és az Első Templom 
lerombolása, a zsidók többsége száműzött.

rajzolta Noam Nadav
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A Második Templom kora

538-142 Perzsa és hellén kor
538-515 Sok zsidó visszatér Babilóniából, a 

Templom újjáépítése
332 Nagy Sándor meghódítja a Szentföldet, 

hellén uralom
166-160 A Makkabeusok (Hasmoneusok) lázadása 

a judaizmus gyakorlásának korlátozása 
ellen, a Templom megszentségtelenítése

142-129 Zsidó autonómia a Hasmoneusok alatt
129-63 Zsidó autonómia a Hasmoneus királyság 

alatt
63 Jeruzsálemet elfoglalja a római Pompeius
i. e. 63- 
i. sz. 313

Római uralom

i. e. 63-4 Heródes, a rómaiak vazallus királya 
uralkodik Izrael földjén
A jeruzsálemi Templom újjáépítése 

i. sz. – időszámításunk szerint

kb. 20-33 Názáreti Jézus tanítása
66 Zsidó lázadás a rómaiak ellen
70 Jeruzsálem és a Második Templom 

lerombolása
73 A zsidók helytállása Maszadában
132-135 Bár Kochba lázadása Róma ellen
kb. 210 Befejeződik a Zsidó Szóbeli Tan (Misna) 

kodifikációja
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313-636 Bizánci uralom
kb. 390 Elkészül a Misna kommentárja (Jeruzsálemi 

Talmud)
614 Perzsa invázió
636-1000 Arab uralom
691 Jeruzsálemben az Első és Második 

Templom helyén Abd el-Malik kalifa 
felépítteti a Sziklamecsetet

1099-1291 Keresztes uralom (Jeruzsálemi Latin 
Királyság)

1291-1516 Mamlúk uralom
1517-1917 Török uralom
1564 A Zsidó Törvénykönyv (Shulchan Aruch) 

megjelenése
1860 Az első település megépítése a jeruzsálemi 

Óváros falain kívül
1882-1903 Az első Alija (nagyarányú bevándorlás), 

elsősorban Oroszországból
1897 Az első Cionista Kongresszus a svájci 

Bázelben, szervezője Herzl Tivadar
A Cionista Világszervezet megalapítása

1904-14 A második Alija, elsősorban 
Oroszországból és Lengyelországból

1909 Az első kibuc, Degania és az első teljesen 
zsidó város, Tel-Aviv alapítása
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1917 A 400 éves török uralom vége, brit hódítás
Balfour, a brit külügyminiszter ígéretet 
tesz a „zsidó nemzeti haza Palesztinában” 
történő létrehozásának támogatására

1918-48 Brit uralom
1919-23 A harmadik Alija, elsősorban 

Oroszországból
1920 A Hisztadrut (Általános Munkásszervezet) 

és a Hagana (zsidó védelmi szervezet) 
alapítása
A zsidó közösség létrehozza a Vaad Leumit 
(Nemzeti Tanács) ügyeinek intézésére

1921 Az első mosáv (kooperatív falu) alapítása 
Nahalalban

1922 A Népszövetség mandátumot ad a 
briteknek Palesztinához (Izrael földje). A 
terület háromnegyedén Transzjordániát 
hozzák létre, negyede marad a zsidó 
nemzeti hazának
A zsidó közösséget a mandátummal 
szemben képviselő Szochnut (Zsidó 
Ügynökség) megalakulása 

1924 A Technion, az első műszaki intézet 
alapítása Haifán

1924-32 A negyedik Alija, elsősorban 
Lengyelországból

1925 A jeruzsálemi Héber Egyetem megnyitása 
a Scopus-hegyen
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1929 Arab terroristák végrehajtják a hebroni 
mészárlást

1931 Az Etzel, a zsidó földalatti szervezet 
megalakulása

1933-39 Az ötödik Alija, elsősorban 
Németországból

1936-39 Arab terroristák zsidóellenes lázadásokat 
szítanak

1939 A zsidó bevándorlást szigorúan korlátozza 
a brit Fehér Könyv

1939-45 A második világháború: holokauszt 
Európában

1940-41 A Lehi földalatti mozgalom megalakulása
A Palmach, a Hagana hadseregének 
megalakulása

1944 A brit kötelékben harcoló Zsidó Brigád 
megalakulása

1947 Az ENSZ felveti egy arab és egy zsidó állam 
létrehozását a területen

1948 Az Izraeli Állam
1948 A brit mandátum vége (május 14.)

Az Izraeli Állam kikiáltása (május 14.)
Izraelt öt arab állam támadja meg (május 15.)
Az Izraeli Haderő (IDF) létrehozása
Függetlenségi háború (1948. május – 1949. 
július)
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1949 Tűzszüneti megállapodás aláírása 
Egyiptommal, Jordániával, Szíriával és 
Libanonnal
Jeruzsálem felosztása, izraeli és jordániai 
fennhatóság
Az Első Knesszet (parlament) 
megválasztása
Izrael az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
59. tagja lesz

1948-52 Tömeges bevándorlás Európából és az arab 
országokból

1956 A Sínai hadjárat
1961-62 Adolf Eichmann pere és kivégzése 

Izraelben a holokausztban betöltött 
szerepéért

1964 A Nemzeti Vízművek létrehozása, amely 
vizet szállít az északi Kineret-tóból 
(Galileai-tenger/Tiberias-tó/Genezáret-tó) a 
száraz déli területekre

1967 Hatnapos háború, Jeruzsálem 
újraegyesítése

1968-70 Egyiptom felőrlő háborúja Izrael ellen
1973 Jom kippuri háború
1975 Izrael az Európai Közös Piac társult tagja lesz
1977 A Knesszet-választásokat követően a Likud 

alakít kormányt, harmincéves Munkapárti 
uralom vége
Az egyiptomi elnök Anvar Szadat 
Jeruzsálembe látogat
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1978 A Camp David-i egyezmény felvázolja 
a közel-keleti átfogó béketervet és a 
palesztin önkormányzat tervezetét

1979 Az Izrael-Egyiptom békeszerződés aláírása
Menáhem Begin miniszterelnök és Anvar 
Szadat elnök Nobel-békedíjat kap

1981 Az izraeli légierő megsemmisít egy iraki 
atomreaktort, mielőtt az működésbe lépne

1982 Befejeződik Izrael háromlépcsős 
csapatkivonása a Sínai-félszigetről 
A Galileai Békeakció eltávolítja a Palesztin 
Felszabadítási Szervezet (PFSZ) terroristáit 
Libanonból

1984 A választásokat követően megalakul 
a Nemzeti egységkormány (Likud és 
Munkapárt)
Mózes-hadművelet, zsidó bevándorlók 
Etiópiából

1985 Szabadkereskedelmi megállapodás 
aláírása az Egyesült Államokkal

1987 Elharapózó erőszak (intifáda) az Izrael 
fennhatósága alá tartozó területeken

1988 A Likud-kormányzat megnyeri a 
választásokat

1989 Izrael négy pontból álló béketervezetet 
terjeszt elő
Zsidók tömeges bevándorlása a korábbi 
Szovjetunió területéről
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1991 Iraki Scud-rakétatámadás Izrael ellen az 
öbölháború alatt
Közel-keleti békekonferencia összehívása 
Madridban
Salamon hadművelet, az etiópiai zsidók 
légi úton történő kimentése

1992 Diplomáciai kapcsolat felvétele Kínával és 
Indiával
Az új kormányfő Jichak Rabin, Munkapárt

1993 Izrael és a PFSZ, a palesztin nép 
képviseletében aláírja az Elvi nyilatkozat 
az átmeneti önkormányzattal kapcsolatos 
szabályozásokról (Oslói megállapodás)

1994 A palesztin önkormányzat megvalósítása a 
Gázai övezetben és Jerikó térségében
Teljes diplomáciai kapcsolat a Vatikánnal
Marokkói és tunéziai érdekképviseletek 
létrehozása
Az izraeli-jordániai békeszerződés 
megkötése
Rabin, Peresz és Arafat Nobel-békedíjat 
kapnak

1995 Kiterjesztett palesztin önkormányzat 
megvalósítása Ciszjordániában és a 
Gázai övezetben, a Palesztin Tanács 
megválasztása
Jichak Rabin miniszterelnök meggyilkolása 
egy békegyűlésen
Simon Peresz miniszterelnök
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1996 Izrael elleni fundamentalista arab terrorista 
akciók súlyosbodása
Isten haragja hadművelet (1996-os 
libanoni háború), retorzió az észak-izraeli 
Hezbollah-támadásokért
Kereskedelmi képviseletek nyitása 
Ománban és Katarban
Benjamin Netanjahu miniszterelnökké 
választása, Likud vezette koalíciós 
kormányt alakít
Ománi kereskedelmi képviselet nyitása 
Tel-Avivban

1997 Izrael és a Palesztin Hatóság aláírják a 
Hebroni Jegyzőkönyvet

1998 Izrael fennállásának 50. évfordulóját ünnepli
Izrael és a PFSZ aláírják a Wye-
megállapodást, amely az Átmeneti 
megállapodás megvalósítását segíti

1999 Ehud Barak (baloldali Egy Izrael Párt) 
miniszterelnökké választása, koalíciós 
kormányt alakít
Izrael és a PFSZ aláírja a sarm-es-sejki 
megállapodást

2000 II. János Pál pápa látogatása
Izrael kivonul a dél-libanoni biztonsági 
zónából
Izrael az ENSZ Nyugat-Európa és Mások 
csoportjába kerül
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Az erőszak kiújulása (második intifáda)
Barak miniszterelnök lemond

2001 Ariel Sharon (Likud) miniszterelnökké 
választása, széles bázisú egységkormány 
kialakítása
A Sarm-es-Sejk Tényfeltáró Bizottság 
jelentésének (Mitchell-jelentés) 
megjelenése
A palesztin-izraeli biztonsági munkaterv 
(Tenet tűzszüneti tervezet) benyújtása
Rechavam Ze’evy turisztikai miniszter 
palesztin terrorakció áldozatául esik

2002 Izrael válaszként a súlyos palesztin 
terrortámadásokra elindítja a Védőpajzs 
hadműveletet
Izrael megkezdi a terroristaelleni kerítés 
megépítését, hogy megakadályozza az 
izraeli polgárok ellen irányuló ciszjordániai 
terroristatámadásokat
Sharon miniszterelnök feloszlatja a 
Knesszetet, és új választásokat ír ki 2003. 
január 28-ra

2003 Ariel Sharon miniszterelnök jobbközép 
kormányt alakít
Izrael elfogadja az Útitervet

2005 Izrael teljesíti a csapatkivonásokat a Gázai 
övezetből
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2006 Sharon miniszterelnököt szélütés éri, Ehud 
Olmert lesz az ügyvivő miniszterelnök.
A március 28-i választásokat követően 
Ehud Olmert miniszterelnök új kormányt 
alakít a Kadima párt vezetésével
Egy izraeli katona elrablása után Izrael 
katonai hadműveleteket hajt végre 
Gázában palesztin terroristák ellen
Izrael elleni rakétatámadásokat, illetve 
két izraeli katona elrablását követően 
Izrael katonai hadműveleteket hajt végre 
dél-libanoni Hezbollah-terroristák ellen 
(második libanoni háború)

2007 Simon Peresz a Knesszet elnöke
A Hamasz erőszakos hatalomátvételt hajt 
végre a Gázai övezetben, Izrael „ellenséges 
területté” nyilvánítja Gázát
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David Ben-
Gurion kikiáltja 
az Izraeli Állam 
megalapítását

•
Kormányzati 

Sajtóiroda
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AZ ÁLLAM
Az Izraeli Állam megalakulását kijelentő és a nemzet 
alapelveit meghatározó nyilatkozatot 1948. május 14-
én írták alá a Nemzeti Tanács tagjai, amely az ország 
zsidó közösségét, illetve külföldön a cionista mozgalmat 
képviselte. A nyilatkozat tartalmazza továbbá – a bibliai 
próféták víziója szerint – Izrael újjászületésének történelmi 
szükségszerűségeit, a szabadságon, igazságosságon 
és békén alapuló demokratikus zsidó állam alapelveit, 
illetve felhívást tesz a teljes régió érdekeit szolgáló békés 
kapcsolatokra az arab szomszédokkal.

...ותשועה ברב יועץ. )משלי י"א י"ד(
…a sok tanácsadó sikerre viszi ügyét. (Példabeszédek, 11:14)
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AZ ÁLLAM

Eretz Israel (Izrael Földje) a zsidó nép szülőhazája. Itt 
formálódott spirituális, vallási és politikai identitása. Itt 
alakult állammá először, hozott létre nemzeti és univerzális 
jelentőségű kulturális értékeket, és adta a világnak az örök 
Könyvek Könyvét.

…A zsidók egymást követő generációi küzdöttek azért, hogy 
újra letelepedjenek az ősi hazában. …kivirágoztatták a 
sivatagot, újjáélesztették a héber nyelvet, falukat és városokat 
építettek, viruló közösséget hoztak létre saját gazdasággal 
és kultúrával, törekedve a békére, de tudva, hogyan védjék 
meg önmagukat…

Izrael állama nyitott a zsidó bevándorlók előtt… támogatja 
a fejlődést valamennyi lakosának előnyére. Az állam a 
szabadságon, igazságosságon és békén alapul, ahogy azt 
Izrael prófétái vizionálták. Vallástól, faji hovatartozástól és 
nemtől függetlenül teljes társadalmi és politikai egyenlőséget 
biztosít valamennyi lakosának. Garantálja a vallás, lelkiismeret, 
nyelvhasználat, oktatás és kultúra szabadságát. Őrzi 
valamennyi vallás Szent Helyeit. Hű marad az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének Chartájához.

Kinyújtjuk kezünket valamennyi szomszédos állam és nép 
felé, békét és jó szomszédságot kínálva, az együttműködés 



76 | Az állam

és a kölcsönös segítség kapcsolatért folyamodva a saját 
hazájában letelepedett, szuverén zsidó néppel.

(részlet az Izraeli Állam megalapítását 
kihirdető nyilatkozatból)

az Izraeli Állam zászlója a zsidó imasál 
(tallit) mintájára a kék Dávid-csillaggal 
(Magen David)

az Izraeli Állam hivatalos emblémája 
a karos gyertyatartó (menóra), alakja a 
hétágú Murraya, egy ősidők óta ismert 
növény alakjából származik. A kétoldalt 
látható olajágak Izrael béke iránti vágyát 
jelképezik.

I. 
Sz

tu
lm

an
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Hatikvah, a nemzeti himnusz (kotta)

Ősidők óta mélyen a szívekben,
A zsidó lelke vágyakozva néz,
És előre vágy a kelet felé,
Még Sionra tekint a szem. 
A mi reményünk soha el nem fogy,
Kétezer év ősi reménye,
Szabad nemzetként lenni a hazában,
Sion és Jeruzsálem földjén.
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POLITIKAI FELÉPÍTÉS

I z rael  par lamentár is  demok rác ia 
törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalmi 
ágakkal. Intézményei az elnökség, a Knesszet 
(parlament), a kormány (miniszterek 
kabinetje) és a bíróság. A rendszer a 
hatalommegosztás alapelvére épül, ahol 
a végrehajtó hatalom (a kormány) a 
törvényhozói hatalom (a Knesszet) felé 
tartozik elszámolással, a bírói hatalom 
önállóságát pedig törvény biztosítja.

Izrael elnökei

Chaim Weizmann (1949-52), 
cionista vezető, neves tudós

Jichak Ben-Zvi (1952-63),  
a Szochnut (Zsidó Ügynökség) 
vezetője, történész

Államfő

Elnök

Törvényhozás Végrehajtó ág Bírói hatalom

Házelnök Miniszterelnök Bíróságok

Knesszet Kormány Főügyész

Bizottságok Minisztériumok

Polgármesterek 
és  

tanácselnökök

Számvevőszék 
és ombudsman

Helyi tanácsok

Szavazók
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AZ ELNÖKSÉG

A naszi (elnök) a Szanchedrin vezetőjének 
ősi címét viseli, amely a zsidó nép legfelsőbb 
törvényhozói és bírói hatalma volt az 
ókorban. Az elnök az állam első embere, 
a nemzet pártpolitika fölött álló egységét 
szimbolizálja. Az elnököt a Knesszet 
egyszerű többséggel választja a jelöltek 
közül, akiket személyük és életük során az 
államért tett cselekedeteik alapján jelölnek. 
A módosított törvények (1998) szerint az 
elnököt hét évre választják.

A főként ceremoniális és formális elnöki 
kötelezettségeket törvény határozza 
meg. Az elnök feladatai között szerepel 
az új Knesszet első ülésének megnyitása, 
a Knesszet megfelelő tagjának felkérése 
kormány alakítására, külföldi küldöttek 
megbízólevelének átvétele, a Knesszet 
által elfogadott egyezmények és törvények 
aláírása, a megfelelő testületek ajánlása 
alapján Izrael külföldi diplomáciai 
küldöttségeinek, bíráknak és az Izraeli 
Bank vezetőjének kinevezése, valamint 
az igazságügy-miniszter ajánlása alapján 
amnesztia megadása. Az elnök ezen 

Zalman Shazar (1963-73), 
politikus, tudós, történész, 
író, költő

Efraim Katzir (1973-78), 
elismert biokémikus

Jichak Navon (1978-83), 
politikus, tanító, író

Chaim Herzog (1983-93), 
ügyész, tábornok, diploma-
ta, író

Ezer Weizmann (1993-2000), 
légierő-parancsnok, politikus, 
üzletember

Moshe Katsav (2000-2007), 
szociális vezető, politikus

Simon Peresz (2007 óta), 
államférfi, korábbi miniszte-
relnök, Nobel-békedíjas
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kívül nyilvános funkciókat és informális 
feladatokat is ellát: polgárok kérvényeit 
hallgatja meg, közösségi szervezetek 
számára biztosít tekintélyes keretet, és 
támogatja az életminőség javítására 
irányuló kampányokat.

Simon Peresz, 
Izrael Állam 

elnöke. 
•

G.P.O./ A. Ohayon
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TÖRVÉNYHOZÁS: A KNESSZET

A Knesszet (Izrael egykamarás parlamentje) az ország 
törvényhozó testülete. Neve és 120 fős létszáma a Knesszet 
Hagedolah (Nagytanács) testületéből származik, amely az 
i. e. 5. században Ezra és Nehemiás által Jeruzsálemben 
összehívott zsidó tanács volt.

Az új Knesszet az összetételét meghatározó általános 
választásokat követően kezdi meg működését. Az első 
ülésen a tagok hűségesküt tesznek, majd megválasztják 
a Knesszet elnökét és alelnökeit. A Knesszet ciklusa 
általában négy évig tart, de önmaga vagy a miniszterelnök 
által bármikor feloszlatható. Az új Knesszet hivatalos 
megválasztásáig az előző van érvényben.

A Knesszet plenáris üléseken és 15 állandó bizottságon 
keresztül működik. A plenáris üléseken általános viták 
folynak a kormány vagy a képviselők által benyújtott 
indítványokról, kormányzati ügyekről. A viták héber nyelven 

A Knesszet (Izrael 
parlamentje) 
Jeruzsálemben, 
déli oldal 
•
Turisztikai 
minisztérium
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zajlanak, de a tagok arab nyelven is megszólalhatnak, hiszen 
mindkettő hivatalos nyelv, ezért szinkrontolmácsolás áll 
rendelkezésükre.

Mielőtt egy rendes állami törvényjavaslat törvényerőre 
emelkedne, háromszor föl kell olvasni a Knesszetben 
(magánjavaslatokat négyszer). Az első olvasatkor a 
javaslatot bemutatják a plenáris ülésnek, amelyet rövid 
vita követ, és ha szükséges, továbbküldik a megfelelő 
bizottságnak részletes megvitatásra és módosításra. Ha 
a bizottság befejezte a munkáját, visszaküldi második 
olvasatra a plenáris gyűlésnek. Ekkor a bizottsági tagok 
elmondhatják fenntartásaikat a javaslattal kapcsolatban. 
Az általános vitát követően a javaslat minden szakaszáról 
szavaz a Knesszet, és – ha nem szükséges visszaküldeni a 
bizottságnak – a harmadik olvasat rögtön ezt követi, majd 
a törvényjavaslat egészéről szavaznak. Ha a javaslatot 
elfogadják, az elnöklő házelnök aláírja, és később megjelenik 
a Hivatalos Közlönyben az elnök, a miniszterelnök, a 
Knesszet házelnöke és a végrehajtásáért felelős miniszter 
aláírásával. Végül az igazságügy-miniszter ellátja az állami 
pecséttel, és a javaslat törvényerőre emelkedik.
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VÉGREHAJTÓ ÁG: A KORMÁNY

Az állam végrehajtó testülete a kormány 
(a miniszterek kabinetje), feladata az 
ország bel- és külügyeinek intézése, 
beleértve a biztonsági kérdéseket is. 
Döntéshozó hatalma meglehetősen széles, 
felhatalmazott bármilyen kérdésben 
cselekedni, amelyet a törvény nem rendel 
másik testülethez.

A kabinet meghatározza saját munka- és 
döntéshozó módszerét. Általában hetente 
egyszer üléseznek, de szükség esetén 
többször is összehívhatók. A kabinet 
miniszteri bizottságokon keresztül is 
működhet.

Kormányalakítás: az összes eddigi kormány 
több párt koalícióján alapult, mivel az 
önálló kormányalakításhoz egyetlen 
párt sem szerzett elegendő helyet a 
Knesszetben.

Egyeztetéseket követően az államelnök kijelöli a 
kormányalakításért felelős Knesszet-tagot. Ettől számítva 
a Knesszet-tagnak 28 napja van arra, hogy a Knesszet 
jóváhagyását kérve bemutassa a miniszterek listáját és 

Izrael miniszterelnökei

David Ben-Gurion (1948–54)
Móse Sárett (1954–1955)
David Ben-Gurion (1955–63)
Levi Eskol (1963–1969)
Golda Meir (1969–1974)
Jichák Rabin (1974–1977)
Menáhem Begin (1977–83)
Jichák Sámir (1983–1984)
Simon Peresz (1984–86)
Jichák Sámir (1986–1992)
Jichák Rabin (1992–1995)
Simon Peresz (1995–96)
Benjamin Netanjahu (96–99)
Ehud Barak (1999–2001)
Ariel Sharon (2001–2006)
Ehud Olmert (2006 óta)
Benjamin Netanjahu (09 óta)
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a tervezett kormányprogram alapelveit. 
Miniszter csak a Knesszetben helyet szerzett 
izraeli állampolgár és lakos lehet.

Ha a Knesszet jóváhagyta a miniszterek 
személyét, ők a miniszterelnöknek tartoznak 
felelősséggel kötelezettségeik ellátásáért, 
cselekedeteikért pedig a Knesszetnek 
elszámoltathatók. A miniszterek többsége 

tárcát és minisztériumvezetői kinevezést kap, a tárca 
nélküli miniszterek különleges projektek élére nevezhetők 
ki. A miniszterelnök is működhet meghatározott tárcával 
rendelkező miniszterként.

A miniszterelnök és a kormánytagok jóváhagyásával a 
miniszter helyettest nevezhet ki, akinek szintén Knesszet-
tagnak kell lennie.

A Knesszethez hasonlóan a kormány is négy éven át van 
hivatalban, de lemondás, a miniszterelnök munkaképtelenné 
válása vagy halála, valamint a Knesszet bizalmatlansági 
szavazása esetén ez az időszak rövidülhet.

Ha a miniszterelnök képtelen betölteni a pozíciót halála, 
munkaképtelenné válása, lemondása vagy vádemelés 
esetén, a kormány kinevezi egyik tagját (akinek Knesszet-
tagnak kell lennie) ügyvivő miniszterelnökké. Amennyiben 
megszavazzák a bizalmatlansági indítványt, a kormány és 

Izrael 
külügyminisztériuma 

•
 T. Griffin
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a miniszterelnök hivatalban marad, amíg az új kormány 
megalakul.

Választások

A választás általános, országos, közvetlen, 
egyenlő, titkos és arányos. Az egész 
ország egyetlen választási körzetből áll, és 
valamennyi 18. életévét betöltött polgár 
jogosult szavazásra. A választás napján a 
szavazók politikai pártra szavaznak, amely 
a Knesszetben képviseli őket.

A választás napja nemzeti munkaszüneti 
nap, ingyenes közlekedés áll azon szavazók 
rendelkezésére, akik a szavazókörzetükön 
kívül tartózkodnak az adott napon, 
valamint szavazóállomásokat biztosítanak 
a katonaság, a kórházi ápoltak, a fogva 
tartottak, a kereskedelmi hajósok és a 
külföldi megbízatást teljesítő izraeliek 
számára.

A Központi Választási Bizottság feje a 
Legfelsőbb Bíróság egyik bírája, tagjai a 
Knesszetben jelenlevő pártok képviselői. A 
Bizottság a választások levezetéséért felelős. A regionális 
választási bizottságok felügyelik a helyi szavazatszámláló 
bizottságokat, amely a mandátumának végét töltő Knesszet 

A főügyész

A kormány jogi apparátusá-
nak élén a főügyész áll, akinek 
kizárólagos joga van az álla-
mot minden főbb bűnügyi, 
polgári és adminisztratív 
ügyben képviselni. A kormány 
köteles tartózkodni minden 
olyan művelettől, amely a 
főügyész szerint jogellenes, 
mindaddig, amíg a bíróság 
nem dönt másként.

Ugyan a kormány nevezi 
ki, a főügyész a politikai 
rendszertől függetlenül 
működik.
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legalább három pártjának képviselőit foglalja magába.

Az összes eddig lezajlott választáson a választásra 
jogosultak 77-90 százaléka vett részt, ez jól jelzi az izraeliek 
érdeklődését az országos és a helyi politika iránt.

A Knesszet-választások során inkább pártokra, mint 
személyekre szavaznak, a részt vevő számtalan politikai 
párt a szemléletek és meggyőződések széles spektrumát 
lefedi.
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A BÍRÓI HATALOM

A független bírói hatalmat törvény biztosítja. A bírákat az 
elnök nevezi ki a Legfelsőbb Bíróság, illetve az ügyvédi 
kamara tagjaiból és közéleti személyiségekből álló 
jelölőbizottság ajánlása alapján. A kinevezés állandó, a 
kötelező visszavonulás a 70. életév betöltése.

A Törvény

A függetlenség kivívásakor (1948) Izrael 
elfogadta a Törvény és Adminisztráció 
Rendeletet, amely biztosította, hogy az 
állammá válás előtti érvényes törvények 
életben maradnak, ha nem állnak 
ellentétben a Függetlenségi Nyilatkozatban 
foglalt alapelvekkel vagy a Knesszet által 
elfogadott törvényekkel. A jogrendszer 
így magába foglalja a Török Birodalom 
törvényeinek maradványát (1917-ig maradt érvényben), a 
terjedelmes angol szokásjogot alkalmazó brit Mandátum 
törvényeit, a zsidó vallási törvényeket, illetve más rendszerek 
bizonyos szempontjait.

A jogrendszerben az 1948 óta folyamatosan fejlődő, 
önálló, kiterjedt törvénytár és esetjog dominál. Az állam 
létrehozását követően a Knesszet kapott felhatalmazást 
az élet minden területéhez kapcsolódó közjog törvénybe 
iktatásához – ezek összességéből alkotják majd meg az 

A Legfelsőbb 
bíróság épülete 
madártávlatból. 
•
G.P.O./ A. Ohayon
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Közlekedésügyi, munkaügyi, fiatalkorúak bírósága, katonai 
és önkormányzati bíróságok egyértelműen meghatározott 
hatáskörrel, közigazgatási törvényszékek 

Hatáskörébe tartoznak a személyi státuszt érintő ügyek 
(házasság, válás, eltartás, gyámság, örökbefogadás), 
amelyek a különböző vallási közösségek bírói 
intézményeiről (zsidó rabbinikus bíróság, muszlim 
saria bíróság, drúz vallási bíróság, Izrael tíz elfogadott 
keresztény közösségének papi bírósága) szállt át.

Polgári ügyek és kisebb vétségek, hatásköre a polgári 
és büntetőügyekre terjed ki.

Fellebbviteli bíróság az ítélőszékek fölött, eredeti hatásköre 
a fontosabb polgári és bűnügyekre terjed ki.

Legmagasabb szintű fellebbviteli bíróság az országban, 
jogában áll bármilyen ügyben állást foglalni, ha a 
beavatkozás az igazság érdekében szükséges, jogtalanul 
fogvatartottakat vagy bebörtönzötteket szabadlábra 
helyezni. Meghallgat bármilyen kormányzati szerv 
vagy ügynök elleni keresetet, elsőfokú és legfelső 
fokú bíróság.

Speciális 
bíróságok

(1 bíró)

Vallási 
bíróságok
(1-3 bíró)

Ítélőszék
(1 bíró)

Kerületi bíróság
(1 vagy 3 bíró)

Legfelsőbb 
Bíróság

(1, 3, 5 vagy 
több, páratlan 

számú bíró)

Az igazságszolgáltatás szerkezete
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alkotmányt. Számos közjogi törvényt fogadtak el, amely 
meghatározza a kormányzás alapvető részeit, úgy mint az 
elnökség, a Knesszet, a kormány, a bírói kar, az Izraeli Védelmi 
Erők, a számvevőszék jogait, valamint a foglalkozáshoz, 
emberi méltósághoz és szabadsághoz való jogot (ez az 
egyén életének, testének és méltóságának 
megsértésével foglalkozik).

A közjog általános törvényhozás fölötti 
normatív felsőbbrendűségét 1995-ben 
erősítették meg, amikor a Legfelsőbb Bíróság 
élt a bírósági felülvizsgálat jogával egy, a 
Knesszet által elfogadott, de a közjogot 
sértő törvénnyel kapcsolatban.

Az évek során az esetjog tára a Legfelsőbb 
Bíróság döntései nyomán fejlődött, 
amelyek polgári szabadságjogokat védtek 
meg: a szólásszabadságot, a gyülekezés 
szabadságát, a vallásszabadságot, az 
egyenlőséget – valamennyi alapvető 
érték Izrael jogrendszerében. Felsőfokú 
bíróságként a Legfelsőbb Bíróság 
meghallgat egyéni jóvátételi kereseteket 
is, bármilyen kormányzati testülettel vagy 
ügynökkel szemben.

Az Állami Számvevőszék 
létrejöttét törvény mondta 
ki 1949-ben. Célja, hogy 
biztosítsa a nyilvános szá-
madási kötelezettséget. Külső 
ellenőrzéseket hajt végre, 
és jelentéseket bocsát ki a 
közigazgatás jogszerűségéről, 
szabályszerűségéről, gazdasá-
gosságáról, hatékonyságáról 
és morális integritásáról. 1971 
óta az ombudsman pozícióját 
is betölti, amely során az állam 
vagy a hatáskörébe tartozó 
testületek ellen benyújtott 
polgári panaszokkal foglalko-
zik. A számvevőszék elnökét 
titkos szavazással a Knesszet 
választja 7 évre, kizárólag a 
Knesszetnek tartozik elszá-
molással. Az állami ellenőrzés 
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Az izraeli rendőrség

Világszerte más rendőri erőkhöz hasonlóan 
az izraeli rendőrség feladata az életminőség 
fenntartása azáltal, hogy küzd a bűnözés 
ellen, támogatja a hatóságokat a törvény 
végrehajtásában és a közlekedési szabályok 
betartatásában, valamint a lakosság 
biztonsága és védelme érdekében hozható 
megelőző intézkedésekhez irányelvekkel 
szolgál.

A  r e n d ő r s é g  e l s ő d l e g e s  m o b i l 
akciócsoportja, a határőrség főleg belső 
biztonsági problémákkal foglalkozik, 
kötelékében speciális antiterrorista egység 

is található. A terrorcselekmények és fenyegetések 
gyakorisága miatt a biztonságukért aggódó polgárok 
igényelték, hogy aktívan részt vehessenek közösségük 
védelmében. Így alakult meg 1974-ben az önkéntes 
polgárőrség, amely parancsnoksági központokat, fegyveres 
őrjáratokat és kiképzőprogramokat tart fenn a települések 
biztonsága érdekében.

hatálya kiterjed valamen-
nyi minisztérium, állami in-
tézmény, védelmi testület, 
helyhatóság, kormányhiva-
tal stb. tevékenységére. A 
számvevőszéket a törvény 
felhatalmazza a Knesszetben 
képviselettel rendelkező poli-
tikai pártok pénzügyeinek és 
kampánypénzeinek vizsgála-
tára is. Ha szabálytalanságot 
talál, jogában áll pénzügyi 
szankciókat kiszabni.



91

ÖNKORMÁNYZATOK

A helyhatóság által biztosított szolgáltatások az oktatás, 
kultúra, egészségügyi és szociális ellátások, úthálózat 
karbantartása, közparkok, víz- és csatornaellátás. A 
helyhatóságok a törvényeket kiegészítő rendeletek 
alapján kormányoznak, amelyeket a Belügyminisztérium 
jóváhagyott. Bizonyos hatóságok különleges bíróságokat 
működtetnek, ahol a helyi rendeletek megsértőit 
vonják felelősségre. A hatóságok a befolyó helyi adóból 
gazdálkodnak, illetve költségvetési kiegészítést kapnak. 
Valamennyi hatósághoz tartozik felelős számvevő, aki 
évente jelentést készít.

A törvény szerint három helyhatóság létezik: az 
önkormányzatok 20 ezer főt meghaladó városokban, 
tanácsok a 2-20 ezres településeken, valamint a regionális 
tanácsok, amelyek egy meghatározott területen belül 
található falvakért felelnek.

Valamennyi helyhatóságot polgármester, elöljáró vagy 
tanács irányít. A tanácsok taglétszámát a Belügyminisztérium 
határozza meg a hozzá tartozó terület népességszáma 
alapján. Jelenleg 73 önkormányzat, 124 helyi tanács és 54 
regionális tanács működik. Valamennyi önkormányzat és 
helyi tanács önkéntes alapon csatlakozhat a Helyhatóságok 
Uniójához, amely a kormány előtt képviseli őket, figyelemmel 
kíséri a Knesszet vonatkozó törvényeit, és különböző 
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kérdésekben, mint például munkamegállapodások 
vagy jogi ügyek, nyújt tanácsot. Az Unió kapcsolatban 
áll az Önkormányzatok Nemzetközi Szervezetével, illetve 
más hasonló testületekkel szerte a világon, testvérvárosi 
programokat szervez, továbbá nemzetközi delegációkat 
küld és fogad.

Helyi választások

Ötévente választanak önkormányzatot titkos szavazás 
útján. Valamennyi állandó lakos – izraeli és nem izraeli 
állampolgár – 17. életéve betöltése után jogosult a 
szavazásra, és 21 éves korától választható. Az önkormányzati 
és helyi tanácsok választásán a jelöltek pártlistájára lehet 
szavazni, a helyeket a listán megszerzett szavazatok 
alapján osztják el. A polgármestereket és a tanácsok 
elnökeit közvetlenül választják.

A regionális tanácsba falvanként egy jelöltet egyszerű 
többséggel választanak, ők lesznek a tanácstagok. A 
tanács elnökét a tagok közül választják.

A helyi választásokat a kormány finanszírozza a frakció vagy 
a lista megszerzett mandátumainak száma alapján.

IZRAELI VÉDELMI ERŐK (IDF)

Az 1948-ban alapított IDF a világ egyik legharcedzettebb 
hadereje, már hat háborúban védte meg hazáját. A 
Védelmi Erők biztonsági céljai megvédeni Izrael államának 



93

szuverenitását és területi integritását, elrettenteni az 
ellenséget, és megakadályozni a mindennapi életet 
fenyegető terrorizmus valamennyi fajtáját. Legfontosabb 
feladatai közé tartozik a békeegyezmények betartatása, 
a Palesztin Hatósággal együttműködve Ciszjordánia 
biztonságának biztosítása, az Izrael határain belüli és az 
azokon átnyúló terrorizmus elleni harc vezetése, valamint 
elrettentés segítségével az ellenségeskedés kitörésének 
megakadályozása.

A Védelmi Erők sikerének kulcsa az alapelvekben rejlik: 
stratégiai szinten defenzív, taktikáját tekintve offenzív. Az 
ország kis mérete miatt a haderőnek szükség esetén azonnal 
lépnie kell, illetve támadás esetén a csatát minél hamarabb 
az ellenség területére kell átvinnie. Ugyan az ellenséges 
erők mindig számbeli fölényben voltak, a Védelmi Erők 
minőségi előnnyel rendelkeznek a modern fegyverzeti 
rendszerek felvonultatásának köszönhetően, amelyből 
sokat az ország különleges igényeinek megfelelően 
Izraelben fejlesztettek és gyártottak. Az IDF elsődleges 
forrása mindazonáltal katonáinak magas fokú képessége 
és képzettsége.

A védelemre való felkészülés gyanánt az IDF besorozott 
és hivatásos katonákból álló kisebb csapatot vet be, 
amely gyorsan tud reagálni, valamint hivatásos légierőt 
és haditengerészetet tart fenn. Haderejének jelentős része 
rendszeresen kiképzésre és szolgálatra behívott tartalékos, 
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akiket háború vagy krízis esetén gyorsan lehet mobilizálni 
és az ország bármely részéről egységekbe rendezni.

Az IDF három ága, a hadsereg, légierő és a haditengerészet 
közös parancsnokság alatt működik, élén az altábornagyi 
ranggal rendelkező vezérkari főnökkel, aki a honvédelmi 

miniszternek tartozik felelősséggel. A 
vezérkari főnököt a miniszterelnök 
és a honvédelmi miniszter ajánlása 
alapján a kormány nevezi ki, hivatali 
ideje három év, de rendszerint egy évvel 
meghosszabbítják.

A különböző beosztású férfi és női 
katonák technikusként, kommunikációs 
és hírszerző szakemberként, harci 
edzőként, kartográfusként, adminisztratív 
személyzetként, tüzérként, informatikusként, 
orvosként vagy jogászként szolgálnak 
együtt. Egyre több nő vállal szolgálatot 
harci alakulatban is.

Az IDF felel katonái kulturális és szociális 
igényeiért is, ezért rekreációs és oktatási 
lehetőségeket, valamint személyes 
támogatási szolgáltatást biztosít. A hiányos 
iskolázottsági háttérrel rendelkezők 
lehetőséget kapnak utánképzésre, a 

SZOLGÁLAT AZ IDF-BEN

Kötelező szolgálat: minden 18. 
életévét betöltött férfit és nőt 
besoroznak, a férfiak három 
évet, a nők két évet töltenek 
szolgálatban. A felsőfokú 
intézmények hallgatói ha- 
lasztást kaphatnak. Az új be-
vándorlók koruk és az ország-
ba való belépéskori személyes 
státuszuk alapján halasztást 
kaphatnak, vagy rövidebb 
ideig kell szolgálniuk.

Tartalékos: a kötelező szol-
gálat teljesítését követően 
minden katonát tartalékos 
egységbe helyeznek, és 51 
éves korukig kötelezhetik 
szolgálatra.
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hivatásos tiszteket pedig szolgálatuk alatt továbbtanulásra 
ösztönzik az IDF költségén. Az új bevándorlókból lett 
katonákat speciális héber nyelvi és egyéb programokkal 
támogatják.

Az IDF a kezdetek óta aktív szerepet játszik a nemzetépítő 
vállalkozásokban, ennek keretében felzárkóztató és 
kiegészítő oktatást biztosít a lakosságnak, valamint 

Pilótakadétok 
ünneplik 
tanulmányaik 
lezárását
•
G.P.O. 
/A. Ben-Gershom



96 | Az állam

Hivatásos katonai szolgálat: a 
kötelező szolgálatot letöltött 
és az IDF aktuális igényeinek 
megfelelően a veteránok 
hivatásos katonának vagy 
NCO, azaz nem-tiszti parancs-
noknak jelentkezhetnek. A 
hivatásos szolgálat a Védelmi 
Erők parancsnoki és admini-
sztratív gerincét adja. A tiszti 
és pilótaiskolák, valamint spe-
ciális katonai műszaki szak- 
iskolák végzőseinek kötelező 
hivatásos katonai szolgálatra 
jelentkezni.

támogatja az újonnan jöttek beilleszkedését 
a társadalomba. Nemzeti krízis vagy 
vészhelyzet idején az IDF azonnal reagál: 
megfelelő hadműveletet kezdeményez, 
illetve képzett személyzetet rendel a 
szükséges pozíciókra a speciális feladatok 
elvégzéséhez.
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A Közel-Kelet 
a Gemini 11 

űrhajó 
fedélzetéről•
NASA Photo  

S66 54893
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AZ ORSZÁG
Izrael kicsi, keskeny, félsivatagos ország a Földközi-tenger 
délkeleti partvonalán. Mintegy 35 évszázaddal ezelőtt 
jelent meg a történelem porondján, amikor a zsidó nép 
felhagyott nomád életmódjával, letelepedett ezen a 
földön, és nemzetté vált. Az évek során sokféleképpen 
nevezték ezt a földet – Eretz Ysrael (Izrael földje), Sion 
(Jeruzsálem egyik hegye, mind a várost, mind Izrael egész 
földjét jelentette), illetve Palesztina, mely utóbbi Filisztia 
nevéből ered, amelyet a rómaiak használtak elsőként. 
Nevezték még Ígéret Földjének és Szentföldnek is, hogy 
csak néhányat említsünk. A legtöbb izraeli számára ma 
azonban egyszerűen Ha’aretz – „az ország”. Ma több 
mint 7 millióan élnek Izraelben, köztük 5,4 millió zsidó 
és 1,4 millió arab. Az országot sokféle életstílus jellemzi, 
a vallásos, a világi, a modern, a hagyományos, a városi 
és a vidéki.

ארץ זבת חלב ודבש... )שמות ג': ח'(
 …tejjel-mézzel folyó ország…  (Kivonulás könyve, 3:8)
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FÖLDRAJZ

Kis terület, kis távolságok

Izrael államának területe 22 072 km2, amelyből 21 643 km2 
szárazföld. Izrael kb. 470 km hosszú, maximális szélessége 
pedig 135 km. Az országot északon Libanon, északkeleten 
Szíria, keleten Jordánia, délnyugaton Egyiptom, nyugaton 
a Földközi-tenger határolja. 

A hegység és a síkság, a termékeny föld és a sivatag olykor 
csak néhány percnyi távolságra vannak egymástól. Az 
ország széltében nyugat felől a Földközi-tengertől kelet 
felé a Holt-tengerig gépkocsival másfél óra alatt átutazható. 
Az út az ország északi csücskétől, Metullától a legdélibb 
sarkáig, Eilátig nagyjából hatórás autóutat jelent. 

Földrajzi jellemzők

Izrael földrajzilag négy régióra osztható: három 
párhuzamosan elhelyezkedő észak-dél irányú sávra és 
a déli felén található, főként száraz zónára. 

A parti síkság a Földközi-tenger partvonalával párhuzamos 
homokföveny, amelyet keskeny, 40 km széles termékeny 
mezőgazdasági terület határol. 

Északon a homokos tengerpartot időnként töredezett 
mészkő- és homokkőszirtek váltják fel. A tengerparti 
síkságon él Izrael 7 milliós lakosságának több mint fele, és 
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itt találhatók a legnagyobb városok, mélyvizű kikötők, az 
ország iparának túlnyomó része, a mezőgazdasági területek 
és turisztikai létesítmények jelentős hányada is. 

Több hegyvidék húzódik végig hosszában az országon: 
északkeleten a Golán-fennsík bazaltszirtjei magasodnak 
a Chula-völgy (Emek HaChula) fölé, amelyeket a régmúlt 
idők vulkanikus tevékenysége alakított ki. Galilea főként 
puha mészkő- és dolomitdombjai 500–1200 m magasak. 
Kisebb állandó folyóknak és a bőséges csapadéknak 
köszönhetően ezek a területek egész éven át zöldellnek. 
Galilea és a Golán terület lakossága mezőgazdasággal, 
könnyűiparral és idegenforgalommal foglalkozik. 

A Galilea és Szamaria dombságait elválasztó Yizre’el-

völgy Izrael legtermékenyebb mezőgazdasági területe, 
művelése szövetkezeti közösségekben folyik (kibuc, mosáv). 
Szamaria és Júdea (Ciszjordánia) hullámzó dombjai 
mozgalmas képet nyújtanak; sziklaszirtek és termékeny 
völgyek váltják egymást elszórtan, évszázados, ezüstös 
olajligetekkel tarkítva. Az ókori gazdák által kialakított 
teraszos művelés belesimul a természeti tájba. A lakosság 
kis városi központokban és nagy falvakban él.

Az ország közel felén elterülő Negev igen gyéren lakott, 
lakossága mezőgazdasággal és iparral foglalkozik. 
Délebbre a Negev teljesen száraz vidékké válik, kanyonok 
és kiszáradt folyómedrek szabdalják, amelyek a téli 
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esőzések idején kiáradnak. Délre kopár, rögös csúcsok, 
kráterek és sziklás fennsíkok váltakoznak, a klíma egyre 
szárazabbá válik, a hegyek egyre magasabbra törnek. 

A három, erózió által kialakított kráter 
közül a legnagyobb 8 km széles és 35 
km hosszú; mélyen barázdált sziklafalai 
változatos színekben pompáznak. A Negev 
déli csücskénél, a Vörös-tenger partján 
fekvő Eilát közelében a magas szürke- és 
vörösgránit ormokat kiszáradt szurdokok és 
magányos szirtek szabdalják, a különböző 
homokkőrétegek szivárványszínben 
csillognak a napfényben. 

A Kineret-tó (Galileai-tenger/Tiberias-tó/
Genezáret-tó) Galilea és a Golán-fennsík 
között búvik meg. A 8 km széles és 21 km 
hosszú tó 212 méterrel a tenger szintje 
alatt fekszik, Izrael legnagyobb tava, és 
az ország fő édesvízi tartaléka. A Kineret-
tó partján számos, történelmi és vallási 
szempontból jelentős hely található, a 
terület mezőgazdasági arculatú, valamint 
halászati és turisztikai létesítményekkel 
rendelkezik. 
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Kilátás a tóra és a 
Golán-fennsíkra 
Kinneret faluból 

•
Turisztikai 

Minisztérium
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A Jordán völgye és az Arava, amely végighalad az ország 
keleti határán, része a Szíriai-Afrikai hasadéknak, amely 
évmilliókkal ezelőtt hasította ketté a földkérget. Északi 
nyúlványai rendkívül termékeny területek, míg a déli 
csücske félsivatagos vidék. Az itt élők főbb megélhetési 
forrásai a mezőgazdaság, a halászat, a könnyűipar és a 
turizmus.

A Jordán folyó észak-déli irányban 
folyik keresztül a hasadékon, 300 km-es 
útja során több mint 700 m eséssel. A 
Hermon-hegység folyói táplálják, végigfut 
a termékeny Chula völgyön, keresztül a 
Kineret-tavon, majd tovább kanyarog a 
Jordán-völgyön, és végül a Holt-tengerbe 
torkollik. A folyó általában egészen sekély 
és keskeny, csak a téli esős időszakban 
dagad meg jobban.

Az Arava Izrael szavannás területe, a Holt-tengertől délre 
indul, és egészen az Eilát-öbölig nyúlik, amely Izrael 
vörös-tengeri kikötője. A magas szintű mezőgazdasági 
technikák olyan szélsőséges klímájú vidékhez történő 
alkalmazása, ahol az évi átlagos csapadék mennyisége 
nem éri el a 25 mm-t és a nyári átlaghőmérséklet 40 °C, 
lehetővé tette, hogy nem szezonális gyümölcsöket és 
zöldségeket egyaránt termesszenek, főleg exportcélokra. 
Az Arava déli csücskén található szubtrópusi Eilát-öböl 

A Jordán folyó
•
ALBATROSS
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híres mélykék vizéről, korallszirtjeiről és egzotikus tengeri 
élővilágáról. 

Éghajlat

Izrael éghajlata a mérsékelttől a trópusiig 
terjed, rengeteg napsütéssel. Két uralkodó 
évszak jellemzi: az esős téli időszak 
novembertől májusig, valamint a száraz 
nyári időszak az év másik felében. Viszonylag 
erős esőzések jellemzők az ország északi 
és középső részein, már sokkal kevesebb a 
Negev területén, és szinte elhanyagolható 
mennyiségben a déli vidékeken. Regionális 
eltérések mutatkoznak a tengerpart 
mentén, ahol csapadékosabb nyár és 
enyhébb tél a jellemző, míg a belső 
hegyvidékeken (beleértve Jeruzsálemet 
is) száraz a nyár és mérsékelten hideg a tél. 
Forró nyár és kellemes tél uralkodik a Jordán 
völgyében, míg egész évben félsivatagi 
körülmények vannak a Negevben. Az 
időjárási szélsőségek között megtalálható 
a téli hóesés a magasabb területeken, 
és a rendszeresen visszatérő fojtó, forró 

száraz szél, ami rendkívüli hőséget teremt különösen 
tavasszal és ősszel.

Holt-tenger, a világ leg-
mélyebben fekvő tava 400 
méterrel a tengerszint alatt, 

a Jordán-völgy déli végén 
terül el. Vizének sótartal-
ma és sűrűsége a legmaga-
sabb a világon, igen gazdag 
káliumsókban, magnézium-
ban, brómban, valamint asztali 
és ipari sókban. A Holt-tenger 
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Vízrajz

Mivel Izrael a sivatagi égöv szélén helyezkedik el, állandóan 
vízszűkében szenved. A régészeti ásatások tanúsága 
szerint a Negevben és más területeken 
a helyi őslakosság évezredekkel ezelőtt 
is foglalkozott a víz tárolásával. Leletek 
bizonyítják, hogy bonyolult rendszereket 
terveztek az esővíz összegyűjtésére, 
tárolására és egyik helyről a másikra való 
szállítására. 

Az évente megújuló összes vízmennyiség 
1,7 milliárd köbméter, amelynek 56%-át 
öntözésre, a fennmaradó részt városi és ipari 
célokra használják. Az ország vízkészletét a 
Jordán folyó, a Kineret-tó és néhány kisebb 
folyó biztosítja. A természetes forrásokat 
és föld alatti vizeket korlátozott mértékben 
használják föl, hogy ne merüljenek ki, 
illetve ne legyenek sósak. 

Az édesvízkészletek maximális mértékű 
kiaknázása érdekében fejlesztések folynak a marginális 
készletek kihasználására, mint például a szennyvíztisztítás, 
a felhőmagvasítással történő esőztetés, továbbá a fél-sós 
víz és tengervíz sótalanítása.

apadási üteme az elmúlt 
években felgyorsult. Ennek fő 
oka a nagymértékű párolgás 
mellett (évi 1,6 m) a jelentős 
vízeltereléssel járó projektek 
Izrael és Jordánia vízigényei-
nek kielégítésére, ami miatt 
75%-kal csökkent a vízután-
pótlás. Ennek eredményeképp 
a vízszint 10,6 méterrel esett 
1960 óta. A jelenlegi tervek 
szerint egy vezetékrendszerrel 
összekötnék a Holt-tengert a 
Földközi-tengerrel az eredeti 
szint és méret visszaállítása 
érdekében. 
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A regionális eltérések kiküszöbölésére 
Izrael édesvízkészletének túlnyomó 
részét integrált hálózatba gyűjtik: ez a 
központi artéria, a Nemzeti Vízhordozó 
vezeték, amely 1964-ben épült meg. 
Óriási csővezetékeken, nyílt csatornákon, 
víztárolókon, alagutakon, gátakon és több 
szivattyúrendszeren keresztül szállítja 
a vizet az északi területekről a központi 
régiókba és a száraz déli vidékekre.

Vízesés a Golán-
fennsíkon

•
ALBATROSS
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TERMÉSZET

Állat- és növényvilág

Izrael állat- és növényvilága rendkívül 
gazdag és sokszínű, ami főként annak 
köszönhető, hogy az ország három földrész 
határán fekszik. Mintegy 2 600 növényfajt 
azonosítottak az északi hegyi lejtőkön 
található alpesi fajoktól kezdve a szaharai 
fajokig az Arava déli területein. Izrael a 
papirusznád legészakibb előfordulási helye, 
valamint a legdélibb határa többek között 
a korallpiros peónia előfordulásának. 

Palesztin tölgy (örökzöld tölgy) alkotja a 
természetes erdőket Galileában, a Kármel-
hegyen és más hegyvidéki területen. 
Tavasszal a sziklarózsa és a tüskés rekettye 
rózsaszínű, fehér és sárga virágai borítják 
a vidéket. 

A lonc befonja a bokrokat és alacsonyabb fákat Galilea 
folyópartjain, és árnyékot ad az értékes édesvíznek. 

A Negev magaslatain kemény atlanti pisztácia terem a 
száraz völgyekben, a datolyapálma pedig bárhol megtalálja 
a föld alatti víztartalékokat.

Ciklámen
•
G.P.O./ A. Chayon

Pelikánok
•
ALBATROSS
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Többféle nemesített virág, az írisz, liliom, tulipán, jácint 
vadon élő fajtája található meg Izrael vadvirágai között. 
Röviddel az első október-novemberi esőzések után az 
országot zöld szőnyeg borítja be, és a nyári száraz évszak 
beköszöntéig marad. Decembertől márciusig virágzik 
a rózsaszínű és fehér ciklámen, a piros, fehér és bíbor 
szellőrózsa, kissé később még a kék csillagfürt és a sárga 
marigold. Sok őshonos növény, mint a krókusz vagy 
csillagfürt hagymás növény, így tárolják a tápanyagokat, 
és a nyár végén virágoznak. A virágba borult mezők fölött 
pompázatos színárnyalatú és mintázatú, legalább 135 
különböző fajú pillangó repked. 

Izraelben több mint ötszáz féle madárfaj található. 
Néhány, mint például a bülbül, itt honos, míg mások, 
mint a szárcsa vagy a seregély, télen Izrael halastavaiból 
vagy szántóföldjein táplálkozik. Madarak milliói vonulnak 
át az országon évente két alkalommal is, remek alkalmat 
nyújtva a madárlesre. Darázsölyvek, pelikánok és más 
kisebb-nagyobb vándormadarak rajai töltik be az eget 
márciusban és októberben. Nagy ragadozó madarak is 
fészkelnek Izraelben, mint a sas, a sólyom és a héja, de 
apró énekesmadarak is, mint a fülemüle és a sárgafejű 
királyka. 

Elegáns hegyi gazellák vágtáznak a dombok között, rókák, 
hiúzok és más emlősök élnek az erdőkben, fenséges 
agancsú núbiai kőszáli kecskék szökellnek a sivatag 

Gán Háslosá 
természetvédelmi 

terület
•

ALBATROSS
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szikláin. Több mint százféle hüllő honos az országban, 
köztük kaméleonok, kígyók és gyíkok.

Természetvédelem

Első és legfontosabb lépésként olyan szigorú 
törvényeket kellett hozni a természeti 
környezet és élővilág megőrzésére, 
hogy még egy útszéli virág leszakítása is 
törvényszegés legyen. A természetvédelem 
elősegítéséért felelős szervezet, az Izraeli 
Természet- és Parkfelügyelet (INPA) 
jelentős erőfeszítéseket tesz a természet 
megóvására. Az egész ország területén 
150 tájvédelmi körzet és 65 nemzeti park 
áll az INPA felügyelete alatt, amelyek közel 
1000 km2 területet foglalnak magukba. 
A fejlesztéseknek köszönhetően eddig 
20 tájvédelmi körzetet sikerült nyilvános 
nemzeti parkká fejleszteni turistaközpont, 
turistautak és közutak felépítésével; ezek 
a létesítmények évente több mint 2 millió 
látogatót vonzanak. Izrael egyik fontos 
régióját, a Kármel-hegyet az UNESCO 
Ember és Bioszféra Programjának keretében 
bioszféra-rezervátummá minősítették. 

Növények és állatok százai védettek, köztük 
a tölgy, a pálma, a gazella, a kőszáli kecske, 

Keren Kájémét – a Zsidó 

Nemzeti Alap (JNF) azért jött 
létre 1901-ben, hogy Izrael 
földjén földterületet szerez-
zen a zsidó mezőgazdasági 
közösségeknek, valamint 
hogy fejlesztési projekteket, 
erdőtelepítéseket és a föld 
termővé tételét célzó in-
tézkedéseket hajtson végre. 
Mire Izrael független ország-
gá vált (1948), a JNF a világ 
zsidóságától annyi pénzt 
gyűjtött össze, hogy 240 000 
hektár földet vásárolhatott 
meg, amelynek java része 
évszázadok óta parlagon 
hevert, valamint 4,5 millió 
fát ültetett az ország sziklás 
dombvidékein.

Ma a 200 millió egyedből 
álló erdő 300 000 hektár 
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a leopárd, a keselyű. Speciális mentési tevékenységeket 
kezdeményeztek számos veszélyeztetett faj túléléséért: 
etetőket állítottak föl a farkasok, hiénák és rókák részére, 
és védett fészekrakó helyeket biztosítanak 
a madaraknak. A tengeri teknős tojásait 
rendszeresen felszedik a Földközi-tenger 
partján, és inkubátorban keltetik ki őket, 
majd a frissen kikelt teknősöket visszaviszik 
a tengerhez. Mivel évente két alkalommal 
is több mint 500 millió madár vonul át az 
országon, Izrael nemzetközileg elismert 
madármegfigyelő központ lett, továbbá 
a nemzetközi kutatás és együttműködés 
egyik fókuszpontjává vált. 

A madarak vonulási útvonalainak gondos 
megfigyelése és nyomon követése segíti 
megelőzni a madárrajok és repülőgépek 
összeütközését. Az Izraelben kifejlesztett „A 
madarak nem ismernek határokat” mottójú 
internetes oldal (http://www.birds.org.il) 
oktatási és kutatási program keretében 
segíti a kapcsolatépítést gyerekek körében 
világszerte. 

A hagyományok tudatában komoly 
erőfeszítéseket tettek, hogy megőrizzék, 
illetve ismét megteremtsék a bibliai idők 

területet borít, széles körű 
lehetőségeket biztosítva a sza-
badtéri kikapcsolódásra és a 
természet élvezetére. Eközben 
a JNF folytatja erdőtelepítési 
és -fenntartási programjait, új 
természetvédelmi parkokat 
és szabadidős területeket fej-
leszt és alakít ki. Részt vesz az 
infrastruktúra előkészítésében 
új közösségek számára, több 
vízkivételi programot szervez, 
és az ország teljes terüle-
tén aktívan közreműködik a 
természetvédelemben.

Kőszáli 
kecske
•
M.F.A.
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növény- és állatvilágát, amely azóta eltűnt a régióból, vagy 
éppen a kihalás fenyegeti. A Neot Kedumim olyan tájvédelmi 
körzet az ország középső részén, ahol összegyűjtik és 
megvédik azokat a még ma is létező növényváltozatokat, 
amelyeket a Biblia is említ. Ez egy akkora kiterjedésű kert, 
ahol az ókori idők Izrael földjének különböző földrajzi 
területein őshonos flóráját sikerült megtelepíteni. A Hai 
Bar vadvilágprojekt az Arava- és Kármel-hegy területén 
azért jött létre, hogy újra meghonosítsa azt az állatvilágot, 
amely a történelmi időkben ennek a területnek a dombjain 
és sivatagjaiban élt. Olyan állatokat tartanak itt többet 

között, mint a strucc, a mezopotámiai 
dámvad, az oryx gazella és a szomáliai 
vadszamár.

Már az iskolások, de a népesség egészének 
figyelmét is felhívják a természetvédelem 
fontosságára vezetett túrákon, különböző 
információs anyagokkal és kampányokkal. 
A Természetvédelmi Társaság az ország 
legnagyobb környezetvédő szervezete, az 

ökoszisztémában és természeti tájban a nem megfelelő 
fejlesztések által okozott rombolás ellen tucatjával rendez 
kampányokat. Oktatási programjuk tíz terepiskolára 
terjed ki, négy madármegfigyelő központra, öt városi 
természetközpontra és tíz helyi szervezetre.

Kármel-hegy 
természetvédelmi 

rezervátum
•

ALBATROSS
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KÖRNYEZETVÉDELEM

A gyors népességnövekedés, valamint az ipari és 
mezőgazdasági terjeszkedés nagymértékben hozzájárult 
a környezet károsodásához. Ez különösen a tengerparti 
területekre érvényes, ahol Izrael lakosságának több mint 
fele él, és az ipar nagy része is koncentrálódik. A Földközi-
tenger és a Vörös-tenger partvidékének szennyezése ellen 
Izrael összetett programot vezetett be, amely kiterjed 
a felügyeletre és ellenőrzésre, a törvényhozásra és a 
törvények betartatására, valamint parttisztítási akciókra. 
Mindez széles körű nemzetközi együttműködéssel, főként 
a Földközi-tengeri Akcióterv keretei között történik.

A víz szűkössége és az intenzív fejlesztések miatt a 
vízminőség romlása súlyos probléma. A talajvízszennyezés 
legfőbb okozói a műtrágyázás, a rovarirtók, a tengervíz 
beszivárgása, valamint a háztartási és ipari szennyvíz. 
Kiemelten fontos feladatnak tekintik a szennyvízkezelést, 
amely környezeti és közegészségügyi szempontból is 
létfontosságú, és kiegészítő lehetőséget biztosíthat a 
mezőgazdasági öntözéshez. Egyik nemrégiben jóváhagyott 
vízgazdálkodási terv ösztönzi a fél-sós víz és tengervíz 
sótalanítását, a szennyvíz újrahasznosítását, valamint a 
víz hatékony felhasználást és fenntartást. Megkezdődött 
a szennyezett folyók rehabilitációs programja, amelynek 
során ezeket ökológiailag hasznos vagy rekreációs célokra 
megfelelő édesvízzé alakítják. Az ivóvíz minőségét 
szigorúan ellenőrzik.
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A levegő minőségét érintő tényezők az energiatermelés, 
a közlekedés és az ipar. Az elmúlt években mindhárom 
drámai mértékben növekedett. Az alacsony kéntartalmú 
tüzelőanyagok alkalmazása az energiatermelésben nagyban 
hozzájárul a kén-dioxid-koncentráció csökkenéséhez. 
A járműforgalommal összefüggő kibocsátás azonban 
jelentős mértékben növekedett. Ennek megfékezésére 
vezették be az ólommentes benzint, a katalizátorokat 
és az alacsonyabb kéntartalmú dízelüzemanyagot. A 
nemzeti megfigyelő rendszer naprakész információt 
szolgáltat a levegő minőségéről az ország egész 
területén. Izrael szintén igyekszik betartani az ózonréteg 
elvékonyodására és a klímaváltozásra vonatkozó nemzetközi 
egyezményeket. 

A népesség, életszínvonal és fogyasztás gyors 
növekedésével jelentősen, évi 4-5 százalékos ütemben 
nőtt a szilárdhulladék-kibocsátás. Az utóbbi időben 
lezárták az összes illegális szemétlerakó telepet, és 
környezeti szempontból biztonságos telepeket hoztak 
létre. Erőfeszítéseket tettek a szilárdhulladék integrált 
kezelésére, amely magában foglalja a mennyiség 
csökkentését, az újrahasznosítást, az újrafeldolgozást és 
az elégetést. A legújabb újrahasznosítási szabályozások 
hozzájárulnak az alacsony hulladékmennyiséggel járó 
vagy teljes mértékben hulladékmentes technológiákra 
való áttéréshez.
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A „bölcsőtől a sírig” elnevezésű veszélyeshulladék-
kezelés alapelve, hogy az összes lépést, a gyártást, a 
használatot, a hulladékként történő elhelyezést és a kezelést 
végigkísérik az engedélyezési, szabályozási és felügyeleti 
folyamatok. A törvények betartatása, a balesetekre való 
integrált reagálás és a helyreállítás érdekében nemzeti 
kontingenciaterv bevezetése és a veszélyeshulladék-lerakó 
területek fejlesztése mind olyan intézkedések, amelyekkel 
minimálisra próbálják csökkenteni az egészségre és a 
környezetre leselkedő esetleges veszélyeket.

A környezeti törvények betartatása mellett kiemelten 
fontos feladat a környezettudatos nevelés az óvodától az 
egyetemig. A közösség is részt vesz a környezetvédelmi 
törvények betartatásában, megbízottak figyelnek a 
szemétre, az állatokkal való bánásmódra, és felhatalmazásuk 
alapján jelentik bármely vonatkozó törvény megszegését. 
Egyre növekszik a környezetjavítás elősegítésére szolgáló 
gazdasági eszközök alkalmazása. Ezek egyfelől lehetnek 
pénzügyi alapok az iparban, amellyel a környezetszennyezést 
megszüntető beruházásokat támogatják, másfelől adók 
és bírságok, amelyeket a környezetszennyezőkre rónak 
ki. A fenntartható fejlődés alapelvének megfelelően 
erőfeszítéseket tesznek a gazdasági szektorban a források 
megóvására és a szennyezés megakadályozására. 



116 | Az ország

INFRASTRUKTÚRA

Távközlés

Izrael összeköttetésben áll a világ fő 
kereskedelmi, pénzügyi és tudományos 
adathálózataival, és tengeralatti optikai 
kábelek, valamint műholdas kapcsolatok 
segítségével teljesen integrálódik a 
nemzetközi távközlési rendszerekbe. Az 
ország előkelő helyen áll az egy főre jutó 
telefonvonal, számítógép és internetkapcsolat 
terén.

Izrael az egyik első ország a világon, ahol a telefonhálózat 
teljes mértékben digitalizált, lehetővé téve, hogy a 
legmagasabb technikai színvonalú szolgáltatást nyújthassák 
az előfizetőknek. Ezen felül Izrael rendelkezik a világon az 
egy főre jutó legtöbb aktív mobiltelefonszámmal. 

Postai szolgáltatás Izrael egész területén működik, és a 
világ legtöbb országával összeköttetésben áll. Az Izraeli 
Posta több mint 1500 bélyeget adott ki, számos ismert 
izraeli művész működött közre a megtervezésükben, 
amelyek közül ma már sok klasszikusnak számít és gyűjtők 
által keresett ritkaság.

Közutak

Egy olyan országban, ahol kicsik a távolságok, a busz, a 

Műholdas 
átjátszóállomás 

Emek Ha’ela
•

ALBATROSS
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teher- és a személygépkocsi a legmegfelelőbb közlekedési 
eszköz. Az elmúlt években a közúthálózatot 
nagymértékben kibővítették és javították 
annak érdekében, hogy egyre nagyobb 
számú gépkocsi közlekedhessen, és 
hogy az ország legtávolabbi települése is 
elérhető legyen. Az Izraelt átszelő többsávos 
autópálya (6. út), az országban elsőként 
díjköteles lesz. A tervezett 300 km út nagy 
része már elkészült, a déli Be’er Shevát köti 
össze az északi Nahariyával. Az autópálya 
lehetővé teszi, hogy az utazó kikerülje a 
sűrűn lakott területeket, így csökken a forgalmi torlódás, 
és az ország legtöbb területe gyorsan elérhető. 

Vasút

A Izraeli Vasutak személyszállítási szolgáltatást biztosít 
Tel-Aviv, Jeruzsálem, Haifa, Nahariya, Be’er Sheva és 
Dimona között. Teherszállítás még tovább délre is folyik 
Ashdod kikötőjébe, Ashkelonba és a Dimonától délre 
található kőbányákba. Az elmúlt néhány évben mind a 
személy-, mind a teherforgalom megnőtt. A rendkívül 
sűrű közúti forgalom tehermentesítésére gyorsvasúti 
szolgáltatás indult Tel-Aviv és Haifa között a meglévő 
vasúti pálya feljavítását követően, összehangoltan 
együttműködve a csatlakozó autóbuszvonalakkal. 
A régimódi személykocsikat a legtöbb vonalon már 
lecserélték modern légkondicionált járművekre, és 

Ayalon többszintű 
útkereszteződés
•
ALBATROSS
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modern műszaki pályafenntartó berendezéseket állítottak 
üzembe. Jeruzsálemben folynak a munkálatok az új városi 
gyorsvasúthálózat kiépítésén.

Kikötők

Az ókori Jaffa, Caesarea és Akkó kikötőinek szerepét 
mára három modern, nemzetközi forgalmat lebonyolító 
mélyvizű kikötő vette át Haifán, Ashdodon és Eiláton. 
Haifa a Földközi-tenger egyik legnagyobb konténeres 
kikötője, de személyforgalma is élénk. Ashdod kikötőjében 
főként áruszállítás folyik. Eilát kikötője a Vörös-tengeren 
Izrael kapuja a déli féltekére és a Távol-Keletre. Ezen felül 
Ashkelon tankerkikötője üzemanyag-szállítmányokat 
fogad, és modern kirakodóberendezésekkel fogadja a 
közeli Hadera erőművébe érkező szenet.

A kikötői és vasúti hatóság felismerte, hogy Izrael földrajzi 
helyzete potenciális tranzitútvonal mind a személy-, mind a 
teherforgalom számára, ezért hosszú távú tervet dolgozott 
ki a jövőbeli igények kielégítésére. A számtalan prioritás 
között szerepel egy új, modern vasúti rendszer kiépítése, 
a hatóság szárazföldi és a tengeri tevékenységében is a 
legújabb technikával felszerelt berendezések bevezetése, 
és a hatóság szolgáltatásainak számítógépes hálózat 
segytségével történő koordinációja és felügyelete. 

Repülőterek

A Ben Gurion nemzetközi repülőtér (Tel-Avivtól 25 
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perc, Jeruzsálemtől 50 perc autóút) Izrael legnagyobb 
és legfontosabb légikikötője. Előre látva a növekvő 
utasforgalmat, a repülőteret a legújabb technikai 
színvonalú terminálokkal bővítették ki. Ezenfelül európai 
charterjáratokat és belföldi járatokat fogadnak délen 
Eiláton, kisebb repülőtereken Tel-Aviv közelében a központi 
régióban, valamint északon Rosh Pínán.

Építészet az idők során

Izraelben a városi építészeti stílus igen változatos képet 
mutat. Megtalálhatók a több száz éves épületek, a 
második világháború előtti Európa neves építészei által 
inspirált alkotások, valamint a sebtében felhúzott modern 
háztömbök az államalapítás idején bevándorló tömegek 
elszállásolására. Az utóbbi idők gondosan tervezett családi 
házas lakónegyedei és luxusszállodái mellett a legújabb 
idők beton-üveg irodaházai magasodnak. 

Suzanne Dellal 
színház- és 
táncközpont, Tel-
Aviv, Neve Tsedek 
negyed
•
Turisztikai 
Minisztérium
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VÁROSI ÉLET

Az izraeli lakosság mintegy 90 százaléka városokban él. Sok 
modern város és település ősidők óta ismert területeken 
épült, összeolvasztva a régit és az újat – ilyen például 
Jeruzsálem, Tzfat, Be’er Sheva, Tiberias és Akkó.

 Haifa 264 800 
 Hadera 78 200 
 Netanya 179 200 
 Herzliya 84 400 
 Ra’anana 73 200 
 Kfar Szaba 82 900 
 Bnei Brak 153 300 
 Petach Tikva 193 900 
 Ramat Gan 134 300 
 Tel-Aviv-Jaffa 392 500 
 Bat Yam 128 900 
 Rishon Lezion 226 100 
 Holon 170 600 
 Rehovot 108 300 
 Lod 67 500 
 Ashdod 202 200 
 Ashkelon 110 400

 Metulla 1500 
 Kiryat Shmona 22 200 
 Tzfat 28 600 
 Tiberias 39 800 
 Kármiel 44 700 
 Názáret 66 400 
 Jeruzsálem 763 600 
 Kiryat Gat 47 900 
 Be’er Sheva 187 200 
 Eilát 46 600 
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Más települések, mint Rehovot, Hadera, Petah Tikva és 
Rishon Lezion mezőgazdasági falvakként indultak az 
államalapítás előtti időszakban, majd fokozatosan fejlődtek 
nagy lakosságszámú központokká. A fejlesztett városokat, 
mint Kármiel és Kiryat Gat az állam első éveiben építették, 
hogy a tömeges bevándorlás miatt megnövekedett 
népesség lakhatását biztosítsák, továbbá hogy a népsűrűség 
eloszlása az országban megfelelő legyen. Emellett cél 
volt az is, hogy korábban lakatlan területekre vonzzák 
az ipart és a szolgáltatásokat, és támogassák a szorosan 
összekapcsolódó vidéki és városi gazdaságot.

Jeruzsálem, Izrael fővárosa a Júdeai-
hegységben fekszik. A város a kormány 
székhelye, valamint a zsidó nép történelmi, 
spirituális és nemzeti központja, amióta 
Dávid király mintegy háromezer éve ide 
helyezte a királyság székhelyét. Jeruzsálemet 
a vallás és hagyomány szentesíti, a zsidók, 
a keresztények és a muszlimok szent helyei, 
templomai és imaházai találhatóak szerte 
a városban.

Egészen 1860-ig Jeruzsálem fallal körülvett, 
négy kerületből (zsidó, muszlim, örmény 
és keresztény) álló város volt. Akkoriban 
kezdtek a népesség többségét kitevő zsidók új településeket 
létrehozni a falakon kívül, ekkor hozták létre a modern 

Kilátás az Olajfák 
hegyéről
•
I. Sztulman
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Jeruzsálem magját. A brit mandátum három évtizede alatt 
(1918-48) a város fokozatosan változott át a Török Birodalom 
(1517-1917) elhanyagolt provinciális településéből 
virágzó metropolisszá, sok új, lakói jellegzetességeit 
hordozó lakónegyeddel. Az újonnan létrehozott Izraeli 
Állam elleni arab támadást követően (1949) a várost 
izraeli és jordániai részre osztották. A következő 19 évben 
betonfalak és szögesdrót választotta el egymástól a két 
városrészt. A 1967. évi hatnapos háborút követően a 
várost újraegyesítették.

Manapság Jeruzsálem Izrael legnagyobb városa több 
mint 730 ezer lakossal. Egyszerre ősi és modern, a 
sokszínűség városa, kultúrák és nemzetiségek, vallásos 
és világi életmód keveredése. A város megőrzi múltját és 
építi jövőjét: számos gondosan restaurált történelmi hely, 
rendezett zöld terület, modern kereskedelmi zóna, ipari 
park és növekvő előváros járul hozzá folytonosságához 
és vitalitásához.

Tel-Aviv-Jaffa, a Földközi-tenger partján 
elterülő modern város Izrael kereskedelmi, 
pénzügyi és kulturális központja. Itt található 
a legtöbb ipari szervezet székhelye, a 

tőzsde, a nagyobb újságok, a kereskedelmi központok 
és a kiadók. Tel-Aviv, a modern idők első teljesen zsidó 
városa 1909-ben alapult Jaffa (Yafo) külvárosaként, amely 
a világ egyik legrégebbi városi települése. 1934-ben 
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Tel-Aviv önkormányzati státuszt kapott, majd 1950-ben 
átnevezték, Tel-Aviv-Jaffa lett a város neve. Az új központba 
beolvadt az ősi Jaffa, azaz a mai Yafo. Az ősi kapu körüli 
területet művészkolóniává és turisztikai központtá 
alakították számos galériával, étteremmel és bárral. Tel-
Aviv „Fehér városa”, az 1930-as és az 1950-es évek jellemző 
stílusában, a modernista mozgalom szerint épült hatalmas 
épületegyüttes, az UNESCO Világörökség része.

Haifa a Kármel-hegy vonulatain a Földközi-
tenger partvonalából emelkedik ki. 
Három topográfiai szinten épült: az alsó 
város részben a tengertől visszahódított 
szárazföldön, kereskedelmi központokkal 
és kikötőkkel, a középső szint a korábbi 
lakóterület, végül a felső szint, amely gyorsan 
fejlődő negyedekből, fasorral szegélyzett 
utcákból, parkokból, fenyőerdőkből áll, 
kilátással az ipari negyedre, valamint a 
széles öböl homokos strandjaira. Fontos 
mélyvízi kikötőként Haifa a nemzetközi 
áruforgalom és kereskedelem, de egyben 
Észak-Izrael adminisztratív központja is.

A Galilea hegyei között fekvő Tzfat (Safed) 
népszerű nyaralóhely és turisztikai célpont 
művésznegyedével és számos évszázados 
zsinagógájával. A 16. században Tzfat volt a 
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világ legfontosabb zsidó oktatási és alkotói központja: itt 
gyűltek össze a rabbik, tudósok és misztikusok, akik vallási 
törvényeket és előírásokat fogalmaztak meg, amelyek 
közül sokat a vallásos zsidók ma is követnek.

A Kineret-tó (Galileai-tenger/Tiberias-tó/
Genezáret-tó) partján található Tiberias 
híres gyógyászati termálforrásairól. 
Manapság a város virágzó tóparti turisztikai 
központ, ahol a múlt régészeti maradványai 
összeolvadnak a modern házakkal és 
szállodákkal. A Tiberius római császárról 
elnevezett települést az 1. évszázadban 
alapították, a zsidó tudományos élet 
központja lett,  falai között ismert 
rabbiakadémia található.

Be’er Sheva a Holt-tenger és Eilát felé 
vezető utak találkozásánál fekszik az Észak-
Negev területén. Az új város ősi, mintegy 
3500 évvel ezelőtti, még a Pátriárkák 

idejében alapított településre épült. Be’er Shevát a 
Negev fővárosának is nevezik, a terület közigazgatási és 
gazdasági központja. Itt találhatók Dél-Izrael regionális 
kormányhivatalai, valamint egészségügyi, oktatási és 
kulturális intézmények.
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Eilát az ország legdélibb városa, kapu a 
Vörös-tengerre és az Indiai-óceánra. Modern 
kikötője állítólag a Salamon király korabeli 
kikötő helyén található, Izrael Afrikával és 
Távol-Kelettel folytatott kereskedelmét 
bonyolítja le. Az enyhe telek, látványos 
víz alatti táj, jó fekvésű strandok, vízisport-
lehetőségek, luxusszállodák és könnyű 
megközelíthetőség Európából charterjáratok 
segítségével mind hozzájárultak ahhoz, 
hogy Eilát virágzó, egész évben látogatható 
turistaparadicsommá váljon. Izrael és 
Jordánia békekötését követően (1994) 
közös turisztikai fejlesztési programok 
indultak a szomszédos Aqaba városával.
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VIDÉKI ÉLET

Izrael lakosságának mintegy 8 százaléka él vidéken, 
falvakban, jellemzően kétféle mezőgazdasági szövetkezeti 
formában, a kibucban és a mosávban, amelyek a 20. 
század első felében alakultak ki az országban.

A különböző méretű falvakban főként 
arabok és drúzok laknak (ez utóbbiak az 
ország lakosságának 1,7 százalékát adják). 
A föld és a házak a gazdák tulajdonában 
vannak, akik egyéni alapon művelik 
földjeiket és értékesítik a termést. Az arab 
szektoron belül hagyományosan nomád 
életmódú beduin kisebbség él (kb. 170 
ezer), amely urbanizálódási folyamaton 

megy át, átmenetet képez a hagyományos társadalmi 
forma és a letelepedett modern életstílus között.

A  k i b u c  ö n fe n n t a r tó  t á r s a d a l m i 
és gazdasági egység, amelyben a 
közösség tagjai a döntéshozók, a birtok 
és a megtermelt értékek egyaránt 
közösségi tulajdonban vannak. Ma a 
lakosság 1,7 százaléka él 267 kibucban. 
A tagok meghatározott feladatokkal 
rendelkeznek a kibucgazdaságokban. 
Izraelben hagyományosan a kibuc alkotta 

a mezőgazdaság gerincét, de ma már más ágazatokban is 
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egyre fontosabb szerepet játszanak, mint például az iparban, 
turizmusban és szolgáltatásokban. Több kibucban már 
módosultak a hagyományos kollektív tulajdonviszonyok, 
és előfordulnak a privatizáció különböző formái is.

A mosáv olyan vidéki település, ahol minden család 
saját földdel és háztartással rendelkezik. Régen az 
együttműködés kiterjedt a beszerzésre és értékesítésre 
is, de a gazdák manapság már gazdasági önállóságra 
törekednek. Jelenleg a lakosság 3,4 százaléka él a 441 
mosáv jellegű településen, és Izrael mezőgazdasági 
termelésének jelentős részét szolgáltatják. 

A közösségi település (jisuv kehilati) egy újfajta vidéki 
településforma, a jelenleg meglévő 107 közösségben több 
száz család él. Bár a családok gazdaságilag teljes mértékben 
önállóak, és a legtöbb családtag már a településen kívül 
dolgozik, az önkéntes közösségi tevékenység rendkívül 
nagy szerepet játszik a település életében. 

A település központi igazgatási intézménye a Közgyűlés, 
amely a háztartások családfőiből áll. A Közgyűlés éves 
ülésen dönt a közösség költségvetéséről. A vezetőségi 
és a felügyelő bizottságok mellett számos munkacsoport 
foglalkozik közérdekű ügyekkel, mint az oktatás, kultúra, 
fiatalok, pénzügyek és hasonlók. A közösség napi 
ügymenetét fizetett titkárság végzi a választott testületek 
határozatainak értelmében. Új tagokat csak a közösség 
jóváhagyásával lehet felvenni. 
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AZ EMBEREK
Izrael rendkívül sokszínű, különböző etnikai, vallási, 
kulturális és társadalmi háttérrel rendelkező népességnek 
ad otthont. Ez az ősi gyökerekkel rendelkező új társadalom 
manapság is keveredik és változik. A 7,1 milliós lakosság 
75,8 százaléka zsidó, 19,9 százaléka arab (főleg muszlim), 
a maradék 4,3% pedig drúz, cserkesz és egyéb, vallás 
alapján nem besorolhatók. A társadalom viszonylag 
fiatal, amelyet szociális és vallási elhivatottság, politikai 
ideológia, gazdasági forrásgazdagság és kulturális 
kreativitás jellemzi – mindezek lendületet biztosítanak 
a folyamatos fejlődéshez.

הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. )תהלים קל"ג: א'(
Nézzétek, milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek  
a testvérek! (Zsoltárok, 133:1)
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A ZSIDÓ KÖZÖSSÉG

Hosszú út hazafelé

Amikor mintegy kétezer éve kitaszították a zsidó népet 
hazájukból, más országokban, főleg Európában, Észak-
Afrikában és a Közel-Keleten szóródtak szét. Az évszázadok 
során számos nagy zsidó közösség épült ki közeli és távoli 
helyeken, ahol hosszú időn át növekedtek és jólétben 
éltek, de időnként kegyetlen diszkriminációt, brutális 
pogromokat és teljes vagy részleges száműzetést szenvedtek 
el. Az üldöztetés és erőszak minden egyes hulláma 
megerősítette hitüket a „száműzöttek összegyűjtése” 
elképzelésében, arra ösztönözve őket, hogy egyénileg 
vagy csoportosan visszatérjenek az ősi hazába. A 19. 
század végén alakult cionista mozgalom életformává 
alakította az elképzelést, majd Izrael állama törvényt 
alkotott belőle: állampolgárságot ad minden zsidónak, 
aki le akar telepedni az országban.



133

Az új társadalom kialakulása

Izrael jelenlegi zsidó társadalmának politikai, gazdasági 
és kulturális alapja a brit uralom alatt (1917-48) alakult ki. 
Izrael földjének ideológiailag a cionizmus által motivált 
zsidó közössége szociális és politikai intézményeket 
hozott létre, amelyek szuverenitás nélkül gyakoroltak 
fennhatóságot, mozgósítva a társadalom minden rétegét 
a konszolidáció és a növekedés irányába. Politikai gerincét 
az önkéntesek adták, a szociális összetartó elem pedig 
az egyenlőség volt.

A politikai függetlenség megszerzésének 
és az azt követő tömeges bevándorlásnak 
köszönhetően Izrael zsidó népessége 650 
ezerről duplájára, mintegy 1,3 millióra 
nőtt az első évek során (1948-52); ezzel 
megváltozott az izraeli társadalom 
struktúrája és összetétele. Az ennek 
következtében végbemenő szociális 
csoportalkotást két fő tendencia jellemezte: 
a többséget a szefárd közösség, a veterán askenáz telepesek 
és a holokauszt túlélői, egy jelentős kisebbséget pedig 
Észak-Afrika és Közel-Kelet iszlám országaiból érkező 
új bevándorlók alkották. Míg az állam előtti időkben a 
népességet az erős ideológiai elkötelezettség, az úttörő 
szellem és a demokratikus életstílus jellemezte, az 
évszázadokon át arab országokban élt zsidók ragaszkodtak a 
patriarchális szociális szervezetekhez, amely megnehezítette 

Tel-Aviv: 
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a beilleszkedést Izrael társadalmába és gyorsan fejlődő 
gazdaságába.

Az 1950-es évek végén a két csoport gyakorlatilag szociális 
és kulturális kapcsolatok nélkül élt egymás mellett. Az 
észak-afrikai és közel-keleti háttérrel rendelkező zsidók 
kormányellenes tüntetéseken fejezték ki frusztrációjukat 
és elidegenedésüket. Az 1960-as és 1970-es években 
nagyobb politikai szerepet, valamint kompenzációs 
támogatásokat és olyan intézkedéseket követeltek, 
amelyek szűkítik a közöttük és az izraeli többség között 
tátongó szakadékot. Ezekben az időkben a népesség 
változatossága miatt felgyülemlő feszültség mellett az 
izraeli társadalom gazdasági függetlenségéért is küzdött, 
illetve meg kellett védenie magát a határon túlról érkező 
ellenséges arab támadásokkal szemben. A zsidó vallás, a 
történelmi emlékezet és a nemzeti összetartozás érzése 
azonban elég erősnek bizonyult ahhoz, hogy az ország 
megfeleljen a kihívásoknak.

Folyamatos összegyűjtés

Az évek során Izrael továbbra is fogadta 
a kisebb-nagyobb csoportokban érkező 
új bevándorlókat a nyugati világ szabad 
országaiból, de a baj sújtotta területekről 
is. A tömeges bevándorlás legújabb 
hullámát a volt Szovjetunió területéről 
érkező zsidó közösség adta, akik éveken 

Etiópiai 
bevándorlók 

érkezése 
Addisz-Abebából 
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át küzdöttek azért, hogy beléphessenek Izraelbe. Míg az 
1970-es években mintegy százezer embernek sikerült a 
bevándorlás, 1989 után több mint egymillióan telepedtek 
le az országban; köztük magasan képzett szakemberek, 
ismert tudósok, neves művészek és zenészek egyaránt 
voltak, akiknek tapasztalata és képességei jelentősen 
hozzájárultak Izrael gazdasági, tudományos, akadémiai 
és kulturális életéhez.

Az 1980-as és 1990-es évek során két nagy légihídon 
keresztül érkeztek bevándorlók Etiópia ősi zsidó 
közösségéből, akik állítólag már Salamon király 
kora óta ott élnek. Ugyan a mintegy 500 ezer afrikai 
agrárkörnyezetből érkező bevándorló alkalmazkodása a 
nyugati iparosodott társadalomhoz eltarthat egy ideig, 
a fiatalok nyitottsága gyorsítja a sokáig elszigetelt zsidó 
közösség beilleszkedését.

Vallási sokszínűség

A zsidók a bibliai idők óta egyistenhitűek, a 
judaizmus egyben vallás és nemzet is. A 18. 
századig a zsidók többsége gettókban lakott 
Kelet-Európában, ahol kevés kapcsolatuk 
volt a körülöttük élő társadalommal. 
Ügyeiket a közösségen belül intézték 
a vallástudósok által évszázadok alatt 
kifejlesztett és kodifikált Halacha (zsidó 
előírások) szerint.

Jeruzsálem: 
haszid zsidó egy 
ultraortodox 
negyedben 
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Turisztikai 
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A 19. századi Európán végigsöprő emancipáció és 
nacionalizmus liberálisabb szellemet hozott az oktatásba, 
a kultúrába, a filozófiába és a teológiába. Ekkoriban 
alakult számos zsidó mozgalom, némelyik liberális vallási 
vonalon fejlődött, mások nemzeti és politikai ideológiákkal 
azonosultak. Ennek eredményeként eleinte számos zsidó, 
később a többségük eltávolodott az ortodoxiától és az 
arra jellemző életstílustól, néhányan azt a célt tűzték ki, 
hogy teljesen integrálódjanak a társadalomba.

Az izraeli zsidó társadalmat vallásos és nem vallásos 
zsidók alkotják, az ultraortodoxoktól a világi emberekig. A 
különbség az egyes csoportok között azonban nem mindig 
egyértelmű. Ha az ortodoxia a zsidó vallási törvényeknek és 
gyakorlatnak való megfelelés mértéke alapján határozható 
meg, akkor az izraeli zsidók 20 százaléka törekszik 
valamennyi vallási előírás betartására, 60% a törvények 
egyénien választott részéből és etnikai hagyományokból 
álló kombináció szerint él, 20% pedig alapvetően nem 
tekinthető vallásosnak. Izrael azonban zsidó államként 
jött létre, a sábát (szombat), illetve valamennyi zsidó 
ünnep és szent nap intézményesített nemzeti szünnap, 
amit nagyjából az egész zsidó népesség ünnepel.

A vallásosság mértékének másik mutatója lehet a 
gyermeküket vallási iskolába küldő szülők száma, vagy 
a nemzeti választásokon vallási pártra szavazók aránya. 
Az ilyen statisztikák azonban bizonytalanok, a nem 
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vallásos szülők is beírathatják gyermekeiket vallásos 
intézménybe, illetve sok ortodox állampolgár szavaz 
nem vallási politikai pártokra.

A többség alapvetően modern életet élő, világi zsidóként 
jellemezhető, változó mértékben tisztelik, illetve 
gyakorolják a vallási alapelveket. A többségen belül 
sokan a hagyományos életstílus módosított változatát 
követik, illetve vannak, akik valamelyik liberális vallási 
irányt követik.

A vallásgyakorló kisebbségen, mint a szefárd és az askenáz 
közösségekben belül sokan a zsidó vallási törvények 
értelmében vallásos életet élnek, illetve részt vesznek az 
ország nemzeti életében. Szerintük a zsidó állam az első 
lépés a Messiás eljövetele és a zsidó nép Izrael földjén 
történő megváltása felé.

Ezzel szemben az ultraortodox zsidók szerint a zsidó 
szuverenitás csak a Messiás eljövetele után szerezhető 
vissza a Szentföldön. Szigorúan betartják a zsidó vallási 
törvényeket, külön negyedekben élnek, saját iskolákat 
működtetnek, hagyományos ruhákat viselnek, elkülönítik a 
női és férfi szerepeket, és életüket szigorúan meghatározott 
elvek szerint élik.

Zsidók közötti kapcsolat

Mivel a vallás és az állam között nincs egyértelmű határvonal, 
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központi kérdés a közösségek között, hogy Izrael milyen 
mértékben fejezze ki zsidó vallási identitását. A személyes 
státuszt tekintve a vallási törvényhozás kizárólagos 
bíráskodási joggal rendelkezik, aminek kiterjesztését 
szeretnék elérni az ortodoxok, a nem vallásos szektor 
ezt vallási kényszernek és a demokrácia megsértésének 
tekinti. Az egyik folyamatban levő kérdés azzal foglalkozik, 
hogy milyen elemek segítségével határozható meg egy 
személy zsidósága. Az ortodoxok szerint az zsidó, aki 
zsidó anyától született, vagy a mózesi törvények szigorú 
betartásával veszi föl a vallást. A világi zsidók körében 
ezzel szemben általában az az elfogadott elv, hogy az 
zsidó, aki a judaizmussal azonosítja magát. A kibontakozó 
érdekellentétek felvetették az igényt a vallás és az egyház 
egyértelmű jogi szétválasztására. A megoldás kidolgozásáig 
a fennhatóság egy íratlan megállapodásban nyugszik, 
amelyet Izrael függetlenségének előestéjén fektettek le. 
A Status Quo (1947-ben hozott informális megállapodás, 
amely meghatározza a vallás és az állam kapcsolatát; a ford. 
megj.) értelmében nem lehet alapvető változtatásokat 
végrehajtani a vallás státuszában. 

A kibucközösség

Az egyenlőségen és közösségi alapelveken alapuló 
kibucokban sajátos társadalmi és gazdasági keret alakult ki. 
A kibucok a 20. század elején az ország úttörő társadalmából 
alakultak ki, és állandó vidéki életstílussá nőtték ki 
magukat. Az évek során virágzó gazdaságot alapoztak 
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meg, amelynek kezdetben a mezőgazdaság 
volt az alapja, és később ipari és szolgáltató 
vállalkozásokkal egészült ki. A kibucok a 
közösség tagjainak az állam létrehozásához 
és építéséhez nyújtott hozzájárulásával 
kiemelt szerepet töltenek be.

Izrael államának megalakulása előtt és az 
azt követő első években a kibucok központi 
szerepet játszottak a letelepedésben, a 
bevándorlásban és a védelemben. Később 
azonban ezek a szerepek a kormányra 
szálltak át, és a kibucok háttérbe szorultak. 
Kezdetben a szociális és intézményi 
keretek kialakításában úttörő szerepet 
vállaltak, és aránytalanul nagy politikai 
képviselettel rendelkeztek, azonban az 

1970-es évek óta ez fokozatosan csökken. A kibucok 
aránya a nemzeti termelésben ugyanakkor továbbra is 
jelentősen meghaladja lakosságuk számát.

Az elmúlt évtizedben a kibucok befelé fordultak, és ma már 
nagyobb hangsúlyt helyeznek az egyéni teljesítményre 
és a gazdaság növekedésére. Sok kibucban a „készítsd 
magad” etikai alapelv kevésbé merev, ahogy a fizetett 
munkaerő tabuja is meggyengült, és egyre több fizetett 
külső munkaerő dolgozik a kibucokban. Ezzel párhuzamosan 

Kibuc: fiatal 
munkások a 

datolyaligetben
•

Kibuc: fiatal fejők  
a tehénistállóban 

•
Turisztikai 

Minisztérium
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növekszik a kibucon kívül dolgozó tagok aránya, akik 
fizetésüket a kibucnak juttatják vissza.

Manapság a kibuc három generáció munkájának eredménye. 
Az alapítókat erős hit és ideológiai elkötelezettség vezette, 
egyedi életstílusú közösséget alapítottak. Gyermekeik 
meglévő társadalmi rendbe születtek, keményen dolgoztak, 
hogy erősítsék a közösség gazdasági, társadalmi és 
közigazgatási alapjait. A jelenlegi generáció megszilárdult 
társadalomban nőtt fel, és a modern élet kihívásaival küzd. 
Manapság sok vita övezi az egyén és a kibucközösség 
közötti kapcsolatot és felelősséget, továbbá azt, hogy a 
kibuc társadalmára nézve mit jelent a technológia és a 
kommunikáció fejlődése.

Néhányan attól tartanak, hogy a kibuc, ha adaptálódik 
a változó körülményekhez, túlzottan eltávolodik eredeti 
elveitől és értékeitől. Ezzel szemben mások szerint a 
kibuc túlélésének kulcsa az átalakulás és az igazodás 
képessége.
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KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉGEK

Kb. 1,7 millió ember, Izrael lakosságának mintegy 24 
százaléka nem zsidó. Összességében elnevezésük ugyan 

arab állampolgár, de több eltérő, főleg 
arabul beszélő, saját jellegzetességekkel 
rendelkező csoportból állnak.

A muszlim arabok, hozzávetőlegesen 
egymillió fő, többsége szunnita. A csoport 
több mint fele az ország északi részében él, 
főleg kisebb városokban, falvakban.

A beduin arabok (mintegy 170 ezer) szintén 
muszlim vallásúak, hozzávetőleg harminc 
törzsbe csoportosulva a déli területeken 
élnek szétszórva. Korábban nomád 
pásztorok voltak, de jelenleg átalakulás 
folyik, a törzsi társadalmi szerkezettől 
távolodva állandóan letelepedett közösségé 
válnak, és fokozatosan belépnek Izrael 
munkaerőpiacára.

A keresztény arabok (mintegy 117 ezer) főleg városokban, 
mint Názáret, Shfar’am és Haifa élnek. Ugyan rendkívül 
sok felekezet képviselteti magát, a többségük a görög 
katolikus, görög ortodox és a római katolikus egyházhoz 
tartozik.

Beduinok az 
Arava-sivatagban

•
Turisztikai 

Minisztérium

Jeruzsálem 
Óvárosa:  

Via Dolorosa 
(keresztút) és a suk 

(piac) a muszlim 
negyedben 

•
Turisztikai 

Minisztérium
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A drúzok (mintegy 117 ezer) arabul beszélő 
nép, 22 faluban élnek Észak-Izraelben, 
és külön kulturális, társadalmi és vallási 
egységet képeznek. Bár a drúz vallás mások 
számára nem hozzáférhető, az ismeretes, 
hogy a filozófiájuk egyik eleme a taqiyya, 
amely a vallás követőitől teljes lojalitást vár 
el az adott ország kormánya iránt.

A cserkeszek (mintegy 3 ezer fő) két 
északi faluban élnek, szunnita muszlim 
vallásúak, annak ellenére, hogy nem 
arab származásúak, illetve nagyobb 
iszlám közösség kulturális hátterével 
s e m  re n d e l k e z n e k .  S a j át  e t n i k a i 
identitásuk fenntartása mellett részt 
vesznek Izrael gazdasági és országos 
ügyeiben anélkül, hogy asszimilálódnának 
a zsidó társadalomba vagy a muszlim 
közösségbe.

Arab közösségi élet

Az országból kifele, illetve befele irányuló 
arab migráció mindig az aktuális gazdasági 
helyzettől függött. A 19. század végén, 
amikor a zsidó bevándorlás következtében 
fellendült a gazdaság, az arabokat vonzotta 
a munkalehetőség, a magasabb bérek és 
a jobb életkörülmények.

Arab közösségi 
központ
•
A Jeruzsálemi 
Alapítvány jóvoltából 
/M. Lauber

Drúz férfiak Beit 
Jann városában 
•
Turisztikai 
Minisztérium

Turisztikai M
inisztérium
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Izrael arab lakosságának többsége önálló 
városokban és falvakban él Galileában, 
ideértve Názáretet, a Hadera és Petah 
Tikva közötti központi terület, a Negevben, 
valamint vegyes városokat, mint Jeruzsálem, 
Akkó (Acre), Haifa, Lod, Ramle és Yafo 
(Jaffa).

Izrael  arab közössége elsősorban 
munkásosztályként jellemezhető egy 
középosztályú társadalomban, egy 
politikailag perifériális csoport az erősen 
centralizált államban, egy arabul beszélő 
kisebbség a héber nyelvű többség mellett. 
Alapvetően nem asszimilálódó közösség, 
megkülönböztetésük egyik forrása az arab 
nyelv használata, amely Izrael második 
hivatalos nyelve. Ezen kívül rendelkeznek 
arab/drúz oktatási rendszerrel, arab 
médiával, irodalommal és színházzal. 
Az arab, drúz és keresztény felekezeti 
bíróságok a személyek jogi státuszának 
ügyeiben rendelkezhetnek.

Ugyan a múlt szokásai még a mindennapi élet részét képezik, a 
törzsi és patriarchális erő gyengült, a kötelező iskolalátogatás 
és a részvétel Izrael demokratikus folyamataiban alapvető 
hatást gyakorol a hagyományos világnézetre és életmódra. 

Pluralizmus és szegregáció: 
Többféle etnikum, kultúra, 
vallás és nyelv keveredik, ezért 
Izraelben nem hivatalos szeg-
regációs minták figyelhetők 
meg. Míg a csoportok politi-
kailag hivatalosan nem válnak 
szét, a különböző szektorok 
bizonyos szinten elkülönül-
nek a társadalmon belül, és 
megtartják erős kulturális, 
vallási, ideológiai és/vagy 
etnikai identitásukat.

A társadalmi szakadék, a 
gazdasági egyenlőtlenségek, 
illetve a gyakran túlfűtött poli-
tikai élet mellett a társadalom 
viszonylag kiegyensúlyozott 
és stabil. A szociális nyugta-
lanság lehetőségének ellenére 
az ország igazságszolgáltató 
és politikai rendszerének 
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Ezzel párhuzamosan a törvényhozásnak 
köszönhetően az izraeli arab nők pozíciója 
jelentős liberalizációs folyamaton ment 
keresztül a nők egyenjogúsításával, 
a poligámia és a gyermekházasság 
betiltásával.

Az arab szektor politikai szerepvállalása az 
országos és önkormányzati választásokban 
nyilvánul meg. Arab polgárok intézik 
saját önkormányzatuk politikai és 
közigazgatási ügyeit, a Knesszetben (Izrael 
parlamentjében) választott képviselők 
pedig védik az arab érdekeket. Képviselőik a 
politikai porondon javíthatják a kisebbségi 
csoport státuszát és érhetnek el számukra 
előnyöket.

Izrael államának megalapítása óta 
(1948) családjuk, illetve az – Izrael ellen 
gyakorta támadásokat indító – arab 
világhoz kapcsolódó vallási és kulturális 
kötelékeik miatt az arab állampolgárok 
mentesülnek az Izraeli Védelmi Erők (IDF) kötelékében 
töltendő kötelező szolgálat alól. A kötelékek miatt 
felmerülhet a kettős lojalitás kérdése is, ezáltal kizárva 
a kötelező katonai szolgálatot. Az önkéntes szolgálatot 
ugyanakkor bátorítják, és néhányan minden évben 

(amely szigorú jogi és pol-
gári egyenlőséget képvisel) 
köszönhetően a csoportok 
közötti szociális konfliktusok 
előfordulása alacsony,

Így Izrael társadalma nem ol- 
v a s z t ó t é g e l y ,  i n k á b b 
k ü l ö n b ö z ő  c s o p o r t o k 
együttéléséből alkotott mo-
zaik a demokratikus állam 
keretein belül.

Arab-zsidó óvoda, 
The Jerusalem 
YMCA 
•
A Jeruzsálem 
Alapítvány 
/S. Sabella 
jóvoltából
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választják ezt a megoldást. A drúz és cserkesz vezetők 
kérésére 1957 óta a két közösség tagjai számára kötelező 
a katonai szolgálat; emellett egyre több beduin választja 
a hivatásos katonai pályát.

Arab-zsidó kapcsolatok

Az Izrael lakosságának több mint egyhatodát kitevő arab 
lakosság a zsidó és palesztin világ ütközőpontján él. Annak 
ellenére azonban, hogy kultúrájukat és identitásukat 
illetően az arab nép részének tekintik magukat, és vitatják 
Izrael azonosítását a zsidó állammal, jövőjüket Izraelben 
látják. A folyamat során a héber második nyelvük lett, az 
izraeli kultúra pedig életük fontos részévé vált. Eközben 
jelentősebb részvételre törekednek az ország ügyeiben, 
magasabb fokú integrálódásra a gazdaságban és több 
előnyre városaik és falvaik számára.

Az Izrael arab és zsidó csoportjai közötti kapcsolatok 
fejlődését gátolták a mélyen gyökerező vallási, értékrendi 
és politikai különbségek. A két önmagát szegregáló 
közösség egymás mellett élésének eredményeként az 
évek során azonban elfogadták egymást, és elismerték 
a másik közösség egyediségét és törekvéseit.
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VALLÁSSZABADSÁG

Az Izrael függetlenségét kikiáltó nyilatkozat 
(1948) vallásszabadságot garantál mindenki 
számára. Valamennyi vallási közösség 
szabadon gyakorolhatja hitét, tarthatja 
meg ünnepnapjait és heti pihenőnapját, 
illetve intézheti privát ügyeit. Mindegyikük 
rendelkezik törvény által elismert saját vallási 
tanáccsal és bírósággal, amelyeknek döntési 
jogkörük van a vallási és a személyes jogi 
státuszt (például házasság és válás) érintő 
ügyekben. Minden közösség rendelkezik 
egyedi istentiszteleti hellyel, hagyományos 
szertartásokkal és az évszázadok során 
kialakult sajátos építészeti stílussal.

Zsinagóga: a tradicionális zsidó ortodox szertartáshoz 
minyan (10 felnőtt férfi) szükséges. Naponta háromszor 
imádkoznak. A nők és a férfiak általában elkülönítve 
foglalnak helyet, fejük fedett. A szertartást a rabbi, a 
kántor vagy a gyülekezet tagjai vezetik. A rabbi nem 
pap vagy közvetítő személy Istenhez, hanem tanító. A 
zsinagóga központi eleme a Tóra-tekercseket tartalmazó 
Tóra-szekrény, amely a jeruzsálemi Templomhegy felé néz. 
A heti előírt részt ciklikusan olvassák föl az év folyamán. A 
szertartás különösen ünnepélyes sábát napján (szombat, 
a zsidó pihenőnap) és ünnepnapokon.

A
z Israel Philatelic Service jóvoltából
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Mecset: a muszlimok naponta ötször imádkoznak, a 
férfiak és a nők elkülönítve. Cipőjüket leveszik, és rituális 
mosakodást hajtanak végre. A muszlimok a Szaúd-
Arábiában található Mekka felé fordulva imádkoznak, 
az irányt a mecset falába épített mihrab (fülke) jelzi. A 
szertartásokat az imám, a muszlim előimádkozó vezeti. 
Pénteken, a muszlimok hagyományos pihenőnapján a 
szertartásokon prédikálni szoktak.

Templom: a keresztény istentiszteletek formája és 
gyakorisága a felekezettől függően változik, de valamennyien 
a vasárnapot tekintik heti pihenőnapjuknak. Papok vagy 
lelkészek vezetésével vasárnap hajtják végre szertartásaikat, 
gyakran zene vagy kórusének kíséretében. A férfiak és a 
nők együtt imádkoznak. A templomok hagyományosan 
kereszt alaprajzúak.

Szent helyek

Valamennyi kegyhelyet és síremléket saját vallási 
fennhatósága irányít, a törvény garantálja 
a hozzáférést mindenkinek. A főbb szent 
helyek a következők.

Zsidó: a jeruzsálemi Kotel (Siratófal) a 
második templom időszakában épült 
templomhegyi támfal utolsó maradványa; 
Ráhel sírja Betlehem közelében; a Pátriárkák 
sírja a hebroni Machpela barlangban; 

I. Sztulm
an
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Maimonidész (Rámbám) sírja Tiberiasban; 
Simon Bár Yohai sírja Meronban.

Iszlám: a jeruzsálemi Haram as-Sarif 
épületegyüttes a Templomhegyen, 
beleértve a Sziklamecsetet és az Al-Aksza 
mecsetet; a Pátriárkák sírja Hebronban; az 
El-Jazzar mecset Akkóban.

Keresztény: Via Dolorosa; az Utolsó 
vacsora terme; a Szent Sír bazilika; Jézus 
szenvedésének és keresztre feszítésének 
egyéb helyszínei Jeruzsálemben; a 
Születés temploma Betlehemben; az 
Angyali Üdvözlet temploma Názáretben; 
a Boldogmondások hegye Tabghában; 
Capernaum a Galileai-tenger közelében 
(Kineret-tó).

Drúz: Nebi Shueib (Jethró, Mózes apósának 
sírja) a galileai Hittin-hegy közelében.

Bahá’í (független világvallás, a 19. századi 
Perzsiában alapították): Bahá’í világközpont; 
Báb mauzóleuma Haifán; Baha’ullah, a bahá’í 
vallás próféta-alapítójának mauzóleuma 
Akkó közelében.

Haifa: Bahá’i Báb mauzóleuma és a kertek 
•
Turisztikai Minisztérium

Boldogmondások hegye: a hagyomány szerint 
a hegyi beszéd helyszíne, a templom kívülről
•
Turisztikai Minisztérium

Jeruzsálem: a Sziklamecset 
• 
Turisztikai Minisztérium
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EGÉSZSÉGÜGY ÉS  
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
Izrael fejlett egészségügyi rendszere, a csúcsminőségű 
gyógyászati és kutatási erőforrások, a modern kórházi 
szolgáltatások, illetve a népesség arányához képest is 
jelentős számú orvos és szakember mind tükröződik az 
ország alacsony csecsemőhalandósági rátájában (100 ezer 
élve születettre 4,7) és a hosszú várható élettartamban 
(nőknél 82,2 év, férfiaknál 78,5 év). A mindenki számára 
érvényes, életre szóló egészségügyi ellátást a törvény 
biztosítja, és a költségvetésből az egészségügyre fordított 
összeg aránya más fejlett országokhoz képest is magasnak 
mondható.

כל ישראל ערבין זה בזה )שבועות ל"ט: א'(
Izrael népe mind felel egymásért. (Babilóniai Talmud, Savuót, 39/a)
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EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

Az egészségügyi rendszer alapjait, beleértve a megelőzésre, 
diagnózisra és kezelésre szolgáló orvosi hálózatot, még 
Izrael államának megalapítása előtt szervezte meg a 

zsidó közösség és a Brit Mandátum 1918 
és 1948 között irányító hatóságai.

Így az állam megalakulásakor már jól 
szervezett egészségügyi infrastruktúra 
működött, a védőoltás megszokott 
szolgáltatás volt, és a környezeti feltételek 
javítását megcélzó több program 
is működött.  Az államépítés korai 
időszakában azonban az egészségügynek 
a már korábban megoldott kérdésekhez 
kellet visszatérnie, hogy megbirkózzon 
a háború utáni Európából és az arab 
o r s z á g o k b ó l  é r k e ző  m e n e k ü l te k 
egészségügyi szükségleteivel. Az intenzív 
erőfeszítéseknek köszönhetően sikerült 
megfelelni a kihívásoknak, különleges 
intézkedéseket hoztak, valamint távlati 
terveket dolgoztak ki az egészségügyi 
oktatás és a megelőzés terén.

Az ország népességét a k iterjedt 
egészségügyi hálózat látja el; ide tartoznak 

Régre nyúló hagyományok: 
a 19. században gyakoriak vol-
tak az olyan betegségek, mint 
a vérhas, a malária, a tífusz és 
a trachoma. Az akkor még 
elmaradott és mellőzött terü-
let a Török Birodalom részét 
képezte. Annak érdekében, 
hogy a jeruzsálemi Óvárosban 
élő zsidó közösséget egész-
ségügyileg ellássák, számos 
európai zsidó közösség által 
létrehozott rendelő nyújtott 
ingyenes szolgáltatásokat 
azok számára, akik ezt nem 
tudták megfizetni. A rendelők 
híresek voltak arról, hogy 
még nehéz körülmények 
között is odaadó és figyelmes 
ellátást biztosítottak. Később 
ezek a központok kórházak-
ká fejlődtek: Bikus Holim 
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a kórházak, járóbeteg-rendelők, valamint 
a preventív és rehabilitációs központok. 
A kórházi ellátás részét a fejlett eljárások 
és technológiák, mint például az in vitro 
megtermékenyítés, az MRI-vizsgálat, 
bonyolult agysebészeti műtétek vagy a 
csontvelő- és szervátültetések képezik.

A terhesség alatt a nők, születéstől 
k i s g y e r m e k  k o r i g  g y e r m e k e i k 
rendelkezésére anya-gyermek központok 
állnak, ahol születés előtti, prenatális 
vizsgálatok során kiszűrhetők a mentális 
és fizikai rendellenességek, emellett 
védőoltásokkal, rendszeres gyermekorvosi 
vizsgálatokkal és egészségügyi neveléssel 
gondoskodnak a jövő nemzedékről.

Közigazgatás és szerkezet

Az egészségügyi ellátásért az egészségügy-miniszter 
felel. Hatáskörébe a következők tartoznak: törvények 
előkészítése és azok végrehajtásának felügyelete, orvosi 
szabványok országszerte való betartásának ellenőrzése, 
élelmiszer- és gyógyszerminőség fenntartása, orvosi 
személyzet engedélyeinek kiadása, orvosi kutatások 
támogatása, egészségügyi szolgáltatások értékelése, 
valamint kórházak tervezésének és építésének felügyelete. 
A minisztérium továbbá a környezeti és megelőző orvoslás 
közegészségügyi intézményeként is működik.

(amit 1843-ban alapítottak), 
Misgav Ladach (1888-ban) és 
Shaare Tzedek (1902-ben). 
Ezek a kórházak még ma is 
működnek, és modern orvosi 
technológiával minőségi szol-
gáltatásokat nyújtanak. A je-
ruzsálemi Hadassah Egyetemi 
Orvosi Központhoz orvosi, 
ápolói és gyógyszerészeti 
oktatási intézmények, vala-
mint két kórház tartozik. Az 
egyetem két ápolónőre vezeti 
vissza alapítását, akiket 1913-
ban az amerikai Hadassah 
Cionista Szervezet küldött 
Jeruzsálembe.
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Egészségügyi személyzet

I zraelben mintegy 32 000 or vos, 
9000 fogász és 6000 gyógyszerész 
dolgozik kórházakban, rendelőkben és 
magánpraxisokban. Az ország 54 ezer 
ápolójának hozzávetőlegesen 72 százaléka 
regisztrált, a többi szakmai felügyelet 
mellett asszisztensként dolgozik.

Négy orvosi képzést nyújtó intézmény 
található Izraelben, két fogorvosi, két 
gyógyszerészeti ,  valamint tizenöt 
ápolóképző, ebből hét ad egyetemi 
diplomát. Számos intézmény képez 
fizioterápiás, terapeuta, étkezési szakembert, 
röntgen- és labortechnikust.

Egészségbiztosítás

A nemzeti biztosítási törvény egységes 
egészségügyi szolgáltatáscsomagot nyújt Izrael minden 
lakosa számára, beleértve a kórházi kezelést is. A 
szolgáltatásokat az ország négy átfogó egészségbiztosítási 
rendszere látja el. A biztosítóknak életkortól és egészségi 
állapottól függetlenül minden jelentkezőt be kell 
fogadniuk.

A rendszer költségeinek egyik részét az Országos 
Biztosítási Intézet által begyűjtött egészségbiztosítási 
adó fedezi, amely a havi fizetés legfeljebb 4,8 százaléka. 

A Magen David Adom (Vörös 
Dávid-csillag, a Nemzetközi 
Vöröskereszthez 2006-ban 
csatlakozó izraeli tag – a ford. 
megj.) baleseti ellátás magá-
ba foglalja az elsősegély-
állomások hálózatát, az 
országos vérdonorprogra-
mot, a vérbankokat, számos 
elsősegély-tanfolyamot és a 
mentőszolgálatot, amelyhez 
mozgó intenzív ellátó egység 
tartozik. A szervezet mintegy 
ezer önkéntes segítségével 
működik, jelentős részük 
diák. Összesen 109 állomás 
működik országszerte.
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A másik részét a munkaadói hozzájárulás, 
az alkalmazottaik után fizetett biztosítási 
járulék teszi ki. A biztosítótársaságok 
költségeit a biztosítottak számának 
súlyozott átlaga alapján állapítják meg, 
figyelembe véve az életkort, a távolságot 
az egészségügyi intézménytől és egyéb, 
az Egészségügyi Minisztérium által 
meghatározott szempontokat.

Egészségügyi problémák

Izrael hasonló egészségügyi nehézségekkel 
küzd, mint a nyugati világ országai. A 
halálesetek kétharmadát szívbetegségek és 
rák okozza, ezért ezek kutatása elsődleges 
fontosságú. További jelentős területek 
az idősek orvosi ellátása, a környezeti 
változásokra visszavezethető problémák, 
a civilizációs betegségek, valamint a 
közlekedési és munkahelyi balesetek. A 
megelőzés céljából egészségügyi oktatási 
programok keretében világosítják fel 
a lakosságot az egészségi állapotban 
alapvető szerepet játszó testmozgás 
hiánya, a dohányzás és a mértéktelen 

evés következményeiről. Emellett rendszeres kampányok 
hívják fel a dolgozók és a gépkocsivezetők figyelmét a 
lehetséges veszélyekre.

Egészségturizmus: Izrael 
népszerű utazási célponttá 
vált a különböző krónikus 
betegségben (mint például a 
reuma, pikkelysömör vagy az 
asztma) szenvedők számára. 
Sokan különleges kezelés-
ben részesülnek Tiberias 

termálforrásaiban, a Holt-
tenger ásványi anyagokban 
gazdag vizében, illetve a 
Negev-sivatagban fekvő Arad 
modern városának száraz 
klímájában.
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ORVOSI KUTATÁSOK

Izrael fejlett infrastruktúrája az orvosi és ambuláns kutatások 
terén a biomérnöki adottságok mellett szerteágazó 
tudományos tevékenységet tesz lehetővé.

A kutatások orvosi egyetemeken, különböző állami 
intézményekben és laboratóriumokban, valamint 
gyógyszergyártó, biomérnöki, élelmiszer-
feldolgozó és orvosi eszközöket gyártó 
vállalatok kutatási-fejlesztési részlegén 
zajlanak. Az országot jellemző magas 
szintű kutatási tevékenységet világszerte 
elismerik, kölcsönös együttműködésen 
alapuló kapcsolat áll fönn a főbb külföldi 
orvosi és kutatóközpontokkal. Izrael 
gyakran házigazdája különféle témájú 
nemzetközi orvosi konferenciáknak. 

Gyógyászati technológia

A modern diagnosztikai és kezelési folyamatok alapvető 
eleme a kifinomult technológia. Az orvosi kutatóintézetek 
és az ipar szoros együttműködésének eredményeként 
jelentős előrelépés mutatkozik a speciális orvosi műszerek 
fejlesztésében. Izraelben olyan röntgen-CT berendezéseket 
és bonyolult mikroszámítógépes eszközöket is gyártanak és 
exportálnak a világ minden tájára, amelyek létfontosságúak 
súlyos esetek pontos diagnosztizálásához és hatékony 

A
 Shaare Tzedek kórház jóvoltából
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kezeléséhez. Izrael emellett úttörő szerepet játszik a 
lézersebészeti készülékek, számos orvosi elektronikai 
berendezés, ideértve a számítógépes betegfigyelő 
rendszerek, továbbá más életmentő és fájdalomcsillapító 
eszközök használatában és fejlesztésében.
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KIVÉTEL NÉLKÜLI ELLÁTÁS

A megfelelő orvosi ellátás egyetemes jogában való hit 
értelmében Izrael kórházai minden – ideológiai vagy 
politikai hovatartozástól függetlenül – segítségre szoruló 
előtt nyitva állnak. Az évek során az egész világból 
érkeztek betegek, hogy különleges kezelésekben 
részesüljenek, még olyan országokból is, amelyekkel 
Izrael nem tart fönn diplomáciai kapcsolatokat. Ázsia 
és Afrika számos területén izraeli orvosok és ápolók 
segítenek olyan betegségek kezelésében, amelyek 
gyakorlatilag eltűntek a fejlett országokból. Különböző, 
gyakran az Egészségügyi Világszervezet védnökségét 
élvező csereprogramok keretében tapasztalataikat a helyi 
egészségügyi személyzettel osztják meg. Az izraeli orvosi 
csapatok katasztrófa sújtotta területek mentőakcióiban 
is részt vesznek.

Az IDF 
kereső- és 
mentőcsapata 
bevetésen (a 
törökországi 
földrengés után) 
• 
G.P.O./Y. Sa’ar
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SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Izrael átfogó jóléti rendszerének alapját a széles körű 
országos és kommunális szolgáltatásokat biztosító 
törvények képezik. A rendelkezésre álló szociális 
szolgáltatások közé tartozik az idősekről való gondoskodás, 
az egyedülálló szülőket támogató, gyermek- és ifjúsági 
programok, a drogmegelőzési és kezelési programok, 
valamint az újonnan érkezett bevándorlók segítése. 
A korrekciós szolgáltatások tartalmazzák a próbaidős 
keretet, az iskolából kiesők felzárkóztatását, valamint 
lakhatási és felügyeleti szolgáltatást nehéz sorsú fiatalok 
számára. Vakoknak és fizikailag hátrányos helyzetűeknek 
rehabilitációs program keretében védett műhelyeket 
és foglalkoztatási tanácsadást biztosítanak. A fejlődési 
nehézségekkel küzdők számára különböző lakhatási és 
közösségi programokat szerveznek.

Adminisztráció

A szociális jóléti törvény (1954) értelmében az 
önkormányzatok és helyi hatóságok kötelesek fenntartani 
egy a szociális ügyekért felelős osztályt. Az osztályok 
költségvetésének 75 százalékát a Munkaügyi és Szociális 
Minisztérium biztosítja, az országos szinten futó 
programokat – mint például az örökbefogadás, próbaidős 
keret és lakhatási intézmények – pedig teljes mértékben 
finanszírozza és irányítja. A minisztérium határozza meg 
továbbá a hosszú távú alapelveket, törvényjavaslatokat 
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kezdeményez, rendeleteket hoz a szociális szolgáltatások 
működésének szabályozására, valamint felügyeli a köz- és 
magánszervezeteket.

Szociális munkások

Majdnem valamennyi egyetemen kínálnak posztgraduális 
szociális munkás képzést, ahol a szükséges tudás és 
tapasztalat elméleti és gyakorlati órák keretében szerezhető 
meg. Állami programok léteznek gyermek- és szociális 
gondozás témakörökben, valamint továbbképzések állnak 
rendelkezésre a hivatásos szociális munkások számára. 
A közösségi és egyedi gondozókat különféle helyeken 
alkalmazzák, többek között szociális ellátóirodákban, 
közösségi központokban, bevándorlókkal foglalkozó 
intézményekben, anya-gyermek központokban, iskolákban, 
gyárakban és kórházakban.

Idősek, nyugdíjasok

Izrael egészségügyi és szociális ellátásában jelentős szerepet 
tölt be az idősekről való gondoskodás. Az államalapítás 
óta ötszörösére emelkedett a lakosság száma, az idős (65 
év feletti) állampolgárok száma tízszeresére nőtt, ez teszi 
ki Izrael 7 milliós népességének mintegy 10 százalékát. A 
növekedés egyik elsődleges oka a tömeges bevándorlás, 
amely az 1950-es és az 1990-es években volt a legmagasabb. 
1989 óta a több mint egymillió bevándorló (túlnyomó 
többségben a volt Szovjetunió utódállamaiból) mintegy 
10 százalékát 65 éven felüli személyek tették ki. Sokuknak 
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sem idejük, sem lehetőségük nem volt megtanulni 
héberül, elhelyezkedni a munkaerőpiacon, illetve saját 
maguk részére megfelelő gazdasági hátteret biztosítani 
öregkorukra. Ennek következtében Izrael idős népessége, 
amelynek mintegy 13 százaléka állandó gondoskodásra 
szorul, családi és közösségi forrásoktól függ.

A Munkaügyi és Szociális Minisztérium szervezi és 
felügyeli a helyi hatóságok szociális osztályai által nyújtott 
szolgáltatásokat. Azon idős állampolgárok igényeit, akik 
otthonukban szeretnének maradni, közösségi szolgáltatás 
keretében szociális munkás méri fel. Támogatják az időseket 
ellátó családokat, klubokat szerveznek idősek számára, 
meleg ételt szállítanak, gondoskodnak a védett otthonról, 
foglalkozásokról, orvosi eszközökről és a szállításról. 
Megkülönböztetett figyelmet szentelnek a társadalom 
legkiszolgáltatottabb csoportjának, nevezetesen a családdal 
nem rendelkező vagy alacsony jövedelmű időseknek.
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TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

A nemzeti biztosítási törvény (1954) 
számos lehetőséget kínál a lakosság 
számára. Az Országos Biztosítási Intézet 
(NII) a Munkaügyi és Szociális Minisztérium 
égisze alatt működő autonóm szervezet. 
Tevékenységét a munkaadók, munkavállalók 
és egyéni vállalkozók kötelező befizetéséből 
fedezi, de emellett költségvetési forrásokkal 
is gazdálkodik. Az NII hajtja végre a kormány 
bevételfenntartási irányelveit, és kiegészítő támogatást 
nyújt alacsony jövedelmű családok és egyének részére. 
Az általános családi pótlék különösen a négy- vagy 
többgyermekes családok jövedelmét növeli. A nemzeti 
biztosítási törvény egyik kiegészítésének értelmében hosszú 
távú ellátás jár a napi segítséget igénylő, saját lakhelyükön 
vagy otthonokban élő időseknek. Az NII gondoskodik 
Izrael országos egészségbiztosítási programjáról is.

I. Shtulm
an
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ÖNKÉNTES MUNKA

Izrael felnőtt lakosságának mintegy 20 százaléka dolgozik 
önkéntesként az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat 
kiegészítő 278 önkéntes szervezetben. A szervezetek 
különböző jellegűek: polgárőrség kórházi és sürgősségi 
ellátási tartaléka, mentőalakulatok, szociális problémákkal, 
például droghasználattal, családon belüli erőszakkal, közúti 
biztonsággal, környezetmegóvással foglalkozó szervezetek, 
illetve a nők helyzetét, a bevándorlókat, a fogyasztók jogait 
vagy a katonák jólétét szolgáló szervezetek.

Különféle programok teszik lehetővé, hogy külföldi 
önkéntesek – általában rövid ideig – dolgozzanak Izraelben. 
Sokan vesznek részt nyaranta régészeti kutatásokban, 
kibucokban dolgoznak, vagy szociális munkát végeznek. 
Német fiatalok is érkeznek, vezeklésként a náci rezsim 
zsidók ellen elkövetett háborús bűnökért, hogy gondját 
viseljék az időseknek és betegeknek.

A jelenlegi önkéntesek összetétele eltér az egy generációval 
korábbiakétól. Mivel az izraeli nők többsége dolgozik, 
nem marad sok szabad idejük az önkéntes munkára. A 
megnövekedett élettartamnak köszönhetően számos 
nyugdíjas képes önkéntes munkát végezni, például a 
sürgősségi ellátás terén (Magen David Adom, azaz Vörös 
Dávid-csillag) vagy környezetvédelmi szervezeteknél. 
Az egyetemi hallgatók hagyományosan vállalkoznak 
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hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok korrepetálására, 
és ezért részben ösztöndíjat kaphatnak. Az önkéntesek 
munkáit a Nemzeti Voluntarizmus Tanács koordinálja, 
egy állami nonprofit szervezet, amelyet a Miniszterelnöki 
Hivatal finanszíroz. A Tanács számos nemzetközi önkéntes 
ügynökséggel áll kapcsolatban. Az önkéntes csoportok 
kampányai –például egy adott célra történő országos 
gyűjtés – megszokottnak és elfogadottnak számítanak 
Izraelben.
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A Jeruzsálemi 
alapítvány 
jóvoltából  

/ S. Sebella
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OKTATÁS
Az oktatás Izrael értékes öröksége, a múlt generációk 
hagyományait követve továbbra is olyan alapvető 
érték, amelyet a jövő kulcsának tekintenek. Az oktatási 
rendszer célja a gyermekek felkészítése arra, hogy egy 
olyan demokratikus, pluralista társadalomnak legyenek 
tagjai, amelyben különböző etnikai, vallási, kulturális 
és politikai hátterű emberek élnek egymás mellett. Az 
oktatás a zsidó értékeken, a föld szeretetén, valamint 
a szabadság és tolerancia elvein alapul. Az ország a 
folyamatos fejlődéséhez elengedhetetlen tudományos 
és technikai képességeket hangsúlyozva arra törekszik, 
hogy magas szintű tudást biztosítson.

אין העולם מתקיים אלא בשל הבל פיהן של תינוקות של בית רבן 
)שבת קי"ט: ב'(

A világ egésze egy iskolás gyermek vállán nehezedik. 
(Babilóniai Talmud, Sabbat, 119/b)
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KIHÍVÁSOK

Amikor Izrael állama 1948-ban megalakult, már jól 
működött az állam előtti zsidó közösség által kialakított 
és fenntartott oktatási rendszer. A 19. század végén napi 
használat céljából újjáélesztették a héber nyelvet, amelyet 
innentől kezdve az iskolákban is alkalmaztak. Azonban 
rövidesen az állam megalakulását követően az oktatási 
rendszernek komoly kihívással kellett szembe néznie: 
mintegy 70 országból érkeztek gyermekek szüleikkel 
vagy egyedül, akiket integrálni kellett. Ezzel teljesíti be 
az Izraeli Állam azon rendeltetését, hogy a zsidó nép 
történelmi hazája legyen. A bevándorlás első hullámában 
az 1950-es években főként a háború utáni Európából 
és arab országokból jöttek, majd az 1960-as években 
észak-afrikai zsidó bevándorlók érkeztek; ezt követte 
az 1970-es években kezdődő jelentősebb bevándorlási 
hullám a Szovjetunióból. Ezután több kisebb csoport 
érkezett, majd az 1990-es években a volt Szovjetunió 
utódállamaiból összesen több mint egymillió zsidó 
telepedett le az országban. Azóta is évente több tízezer 
a bevándorlók száma. Két hatalmas hullámban, 1984-
ben és 1994-ben Etiópia szinte teljes zsidó lakossága 
áttelepedett Izraelbe. Az évek során emellett számtalan 
zsidó telepedett át Izraelbe az amerikai kontinensről és 
Nyugat-Európából. 

Azon túlmenően, hogy sürgősen jóval több tanárra és 
osztályteremre volt szükség, speciális eszközöket és 



173

módszereket kellett kialakítani az eltérő kulturális háttérrel 
rendelkező fiatalok számára az iskolai közösségekben. 
Speciális programokat fejlesztettek ki az újonnan érkezők 
igényeinek kielégítésére: a megfelelő segédanyagok 
elkészítése mellett előkészítő osztályokat indítottak 
olyan tárgyak tanítására, amelyeket a bevándorló tanulók 
korábban még nem tanultak, mint például a héber nyelv 
és a zsidó történelem. Speciális felkészítő tanfolyamokat 
tartottak a bevándorló fiatalokkal foglalkozó tanároknak, 
és átképző programokkal segítették a bevándorló 
tanárokat, hogy megkönnyítsék elhelyezkedésüket az 
oktatási rendszerben. 

Az Oktatási Minisztérium eközben azzal is foglalkozott, 
hogy az oktatás színvonala folyamatosan megfeleljen a 
modern pedagógiai gyakorlatnak és normáknak, mint 
például a nemek közötti egyenlőség, a tanári tekintély 
megkövetelése, a humán tárgyak bővítése, valamint a 
tudományos és technikai tanulmányok támogatása. Az 
oktatáspolitika egyik kulcstényezője a mindenki számára 
egyenlő esélyek megteremtése, és az érettségi vizsgát 
tett tanulók számának növelése. 

A nemzeti közoktatási kiadások alakulása a GDP arányában
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ÓVODAI NEVELÉS

Izraelben az oktatás rendkívül fiatal 
korban kezdődik, hogy jobb iskolakezdési 
f e l t é t e l e k e t  b i z t o s í t h a s s a n a k  a 
gyermekeknek, elsősorban a szocializáció 
és a nyelvi fejlődés terén. 

Sok kétéves, de szinte minden hároméves 
és négyéves korú gyermek jár valamilyen 
iskola-előkészítő intézménybe. A legtöbb 
programot helyi  önkormányzatok 
fi n a n s z í r o z z á k ,  d e  e l ő f o r d u l n a k 
nőszervezetek által támogatott, illetve 
magánnapközik is. Az Oktatási Minisztérium 
speciális forrásokat biztosít a hátrányos 
helyzetű területeken élő gyermekek iskola 
előtti nevelésének támogatására.

Az ötéves korú gyermekek számára az 
óvoda ingyenes és kötelező. A tanterv előirányozza az 
alapvető készségek elsajátítását, mint például a nyelv és a 
számok fogalma, fejleszti a kreatív és kognitív képességeket, 
valamint erősíti a közösségi készségeket. A biztos és 
gondosan előkészített jövőbeli tanulás megalapozása 
érdekében az Oktatási Minisztérium minden iskola előtti 
nevelési intézmény tantervét irányítja és felügyeli.
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ISKOLARENDSZER

Az iskolalátogatás 6 és 18 éves kor között 
ingyenes és kötelező. A hivatalos iskolai 
oktatás az általános iskolával kezdődik 
(1–6. osztály), majd egy közbenső, a felső 
tagozatnak (7–9. osztály) megfelelő oktatás 
után következik a középiskola (10–12 
osztály). A tanulók 9 százaléka az általános 
iskolát követő tanulmányait bentlakásos 
iskolákban végzi. 

Az izraeli társadalom multikulturális jellege 
az oktatási rendszerben is tükröződik. 
Négy iskolatípus található az országban: 
állami iskolákba jár a tanulók többsége, 
az állami vallási iskolákban a fő hangsúlyt 
a zsidó tanulmányokra, hagyományokra 
és szertartásokra helyezik, az arab és drúz 
iskolákban az oktatás arab nyelven folyik, 
középpontjában az arab és drúz történelemmel, vallással és 
kultúrával, és végül a magániskolák, amelyek különböző 
vallási és nemzetközi támogatásokkal működnek.

Az utóbbi években a szülők egyre nagyobb gondot 
fordítanak gyermekeik oktatásának módszertanára, így 
ma már több új iskola is létezik a szülők és oktatók egyes 
csoportjainak filozófiája és nézetei szellemében.

Ultraortodox 
magániskola 
• 
G.P.O./A. Ben 
Gwershom

Arab iskola 
• 
A Jeruzsálem 
Alapítvány 
jóvoltából/S. 
Sabella
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Tanterv

Az iskolai tanítási nap túlnyomó részét a 
kötelező tanterv teszi ki. Míg a kötelező 
tananyag az egész oktatási rendszerben 
egységes, az egyes iskoláknak számtalan 
lehetőségük van arra, hogy az Oktatási 
Minisztérium által jóváhagyott tanegységek 
és oktatási anyagok közül a fakultációknak 
és tanulói összetételnek megfelelően 
válasszanak. A társadalmi viszonyok jobb 
megértése érdekében minden évben egy 
kiemelt, nemzeti szempontból fontos 
tárgyat részletesebben oktatnak. Ilyen 
témakörök lehetnek a demokratikus 
értékek, a héber nyelv, a bevándorlás, 
Jeruzsálem, a béke vagy éppen az ipar. 

Kivételes képességű  

gyermekek oktatása

Azok a tehetséges gyermekek, 
akik az osztály tanulmányi 
szintjének legfelső 3 szá-
zalékába esnek, és megfe-
leltek a minősítő teszteken, 
részt vehetnek tudásgyarapító 
programokban, amelyek a 
különórai tanfolyamoktól 
egészen a teljes tanulási 
időt kitöltő speciális isko-
láig terjedhetnek. A külön-
leges képességű tanulók 
osztálya függ a gyermekek 
képességeitől és a tanulmá-
nyok jellegétől, de a hangsúly 
nem egyértelműen a tudás-
anyagon és megértésen van, 
hanem sokkal inkább az elsajátított koncepciók más, 
újabb tantárgyakban való felhasználásán. Ezekben 
a programokban a gyermekek azt tanulják meg, 
hogy hogyan kell önállóan kutatni és új anyagok-
ban elmélyülni. 

A fizikai vagy mentális fogyatékossággal élő vagy 
tanuló gyermekeket a hátrányaiknak megfelelő 
iskolai keretek között oktatják. Abban segítik őket, 
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hogy lehetőségeikhez képest 
maximálisan integrálódhas-
sanak a közösség társadalmi 
és szakmai életébe. Így eltérő 
helyeken foglalkoznak ve-
lük: vannak, akiket speciális 
környezetben, míg másokat 
normál iskolában oktatnak, 
de kapnak külön kiegészítő 
tanári segítséget, vagy önálló 
csoportokban dolgoznak.

Egészségi állapotukról az 
egészségügyi személyzet, 
pszichológusok, szociális 
munkások, speciális pedagó-
gusok és természetesen a 
család, illetve a közösségi 
támogató csoportok közösen 
gondoskodnak. Az oktatási 
miniszter nevezi ki a törvényi-
leg előírt bizottságot, amely 
dönt azoknak a hátrányos 
helyzetű gyermekeknek a 
kiválasztásáról, akik az ingye-
nes speciális oktatási progra-
mokban 3 és 21 éves koruk 
között részt vehetnek.

IGAZGATÁS ÉS 
SZERKEZET

Az Oktatási Minisztérium felelősségi 
körébe tartozik az iskolai tanterv, az 
oktatási normák és a személyi állomány 
felügyelete, illetve az új iskolaépületek 
építése. A helyi önkormányzatok feladata 
az iskolák karbantartása, valamint az 
eszközök és felszerelések beszerzése. Az 
óvodában és általános iskolában az oktató 
személyzet az Oktatási Minisztérium 
alkalmazásában áll, míg a felsőbb szinteken 
az önkormányzatokhoz tartozik, és az 
iskola tanulói létszámától függően részesül 
minisztériumi támogatásban. Az oktatás 
80 százalékát a központi kormány és az 
önkormányzatok fizetik, a többi egyéb 
forrásokból üzemel.
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KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

A középiskolák nagy része érettségihez 
vagy felsőoktatáshoz vezető humán és 
tudományos (reál) tanterv szerint oktat. 

Bizonyos középiskolák specializált tantervet 
is kínálnak, amely érettségi bizonyítványt és/
vagy szakképesítést nyújtó képzést biztosít. 
A műszaki középiskolák technikusokat 
vagy gyakorlati mérnököket képeznek 
három szinten: előkészítés a felsőoktatási 
tanulmányokhoz, a szakképesítéshez, vagy 
konkrét gyakorlati készségek elsajátításához. 
A mezőgazdasági iskolák általában a vidéki 
területeken találhatók, ahol az alapoktatást 
mezőgazdasági tárgyak egészítik ki. A 

Ismeretterjesztő televíziós 

műsorok (ETV)

Az Oktatási Minisztérium egyik 
részlege iskolai osztálytermi 
vetítésre tudományos jellegű, 
valamint az egész lakosság-
nak szóló ismeretterjesztő 
műsorokat készít .  Ezen 
felül együttműködik az 
egyetemek és tanári sze-
mináriumok oktatási szakem-
bereivel az új oktatási móds-
zerek kifejlesztésében. Az e- 
gész életen át tartó tanulás 

Érettségi vizsgát tettek aránya a 17 éves korú 
lakosság körében
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katonai előkészítő iskolák a jövőbeli hivatásos állomány 
előkészítését, valamint a speciális területen szükséges 
technikusok képzését végzik az Izraeli 
Védelmi Erők részére. A Jesiva középiskolák 
főként bentlakásos intézmények, külön 
fiúk és lányok részére. Tantervüket a világi 
alapoktatás mellett a vallásos tanok, a zsidó 
hagyományok, szertartások és életmód 
oktatása egészíti ki. A szakközépiskolák 
képzései között található könyvelési, 
műszerészeti, villanyszerelési, szállodaipari, 
grafikai tervezés stb.

Azok a fiatalok, akik a felsoroltak közül 
egyik iskolába sem járnak, az inastörvény 
hatálya alá esnek, amely megköveteli, 
hogy valamelyik államilag elismert 
szakmunkásképző iskolában tanuljanak 
szakmát. Az inasprogramokat az Ipari, 
Kereskedelmi és Munkaügyi Minisztérium 
biztosítja a szakképzési hálózatban 
bejegyzett intézmények számára. Ezek a három-négyéves 
programok két év elméleti oktatásból, majd egy, illetve 
két éven át felváltva háromnapos elméleti oktatásból, 
a többi napon az adott szakmában végzett gyakorlati 
munkából áll össze. Különböző szakmákat lehet tanulni 
a fodrászattól a szakácsmesterségig, a szerelőtől a 
szövegszerkesztőig.

koncepciója keretében az ETV 
ismeretterjesztő programokat 
sugároz óvodásoknak, szóra-
koztató műsorokat fiatalok-
nak, oktatási programokat 
felnőtteknek és híreket az 
egész lakosságnak. 

Iskolai technikaóra 
• 
G.P.O./A. Ohayon
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FELSŐOKTATÁS

A felsőoktatás kulcsfontosságú szerepet játszik az ország 
társadalmi és gazdasági fejlődésében. Az állam létrejötte 
előtt közel negyedszázaddal, 1924-ben nyílt meg a 
Technion Izraeli Műszaki Egyetem Haifán mérnökök és 
építészek képzésére, illetve 1925-ben a jeruzsálemi Héber 
Egyetem, hogy az egész világról fogadjon zsidó diákokat és 
tudósokat, és így Izrael felsőoktatási központjává válhasson. 
Amikor az Izraeli Állam megalakult (1948), a két egyetemre 
mintegy 1600 hallgató iratkozott be. A 2004–2005 
tanévben a felsőoktatásban tanulók létszáma 262 ezer 
fő volt. Közülük 37 százalék járt egyetemre, 44 százalék 
főiskolára, és 19 százalék vett részt a Szabadegyetem 
távoktatási kurzusain.

Izrael egyetemeinek teljes tudományos és igazgatási 
szabadsága következtében az intézmények nyitva 
állnak mindenki előtt, aki megfelel a felsőoktatási 
követelményeknek. Azok az új bevándorlók és diákok, akik 
még nem rendelkeznek a kívánt végzettséggel, speciális 
előkészítő programokban készülhetnek fel; ezek sikeres 
elvégzése után pályázhatnak felvételre. 

Felsőoktatási Tanács

A felsőoktatási intézmények a Felsőoktatási Tanács 
fennhatósága alá tartoznak, amelynek élén az oktatási 
miniszter áll, tagjai akadémikusok, közösségi és hallgatói 
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képviselők. A Tanács feladatai közé tartozik az akkreditáció, 
a kibocsátott diplomák hitelesítése és tanácsadás a 
kormány részére a felsőoktatás fejlesztése, finanszírozása 
és tudományos kutatás területén.

A Tervezési és Finanszírozási Bizottság, amelynek négy tagja 
rangidős akadémikus és két tagja közismert üzletember 
vagy az ipari szektor jelentős képviselője, közvetítő szerepet 
játszik a kormány és a felsőoktatási intézmények között a 
pénzügyekben, valamint a költségvetési javaslatok beadása 
és a jóváhagyott büdzsé kiosztásában. A felsőoktatási 
költségvetés 70 százalékát közfinanszírozás, 20 százalékát 
a tandíj, a maradék részét pedig magánforrások teszik ki. 
A bizottság ezenfelül a különböző intézmények közötti 
együttműködést is segíti és támogatja.

Hallgatók

A legtöbb izraeli diák 21 éves korát követően 
kezdi el felsőfokú tanulmányait, a férfiak 
esetében három, a nőknél két év kötelező 
katonai szolgálat után. Az 1960-es évek 
elején a felsőoktatásba jelentkező diákok 
zöme a tudás megszerzéséért akart tanulni, 
ma az elsődleges a karrierorientált tanulás, 
egyre nagyobb számban jelentkeznek az 
üzleti szakokra. Jelenleg Izrael 20–24 éves 
korú lakosságának több mint fele tanul a felsőoktatásban 
vagy középiskola utáni képzésben.

G
.P.O

./M
. M

ilner
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AZ EGYETEMEK

Technion – Izraeli Műszaki Egyetem (alapítás: 1924-ben, 
Haifa). Itt szerezte diplomáját az ország mérnökeinek, 
építészeinek és várostervezőinek nagy része. Az utóbbi 
évtizedekben az egyetem orvosi és több élettudományi 
karral bővült. Az oktatás mellett a Technion az alapkutatás, 
valamint a tudományos és műszaki alkalmazott kutatások 
központja, ezzel előmozdítva az ország ipari fejlődését.

Jeruzsálemi Héber Egyetem (alapítás: 1925-ben). 
Karai felölelik a tudomány szinte valamennyi területét 
a történelemtől a zoológiáig, és egyben otthont ad 
Izrael nemzeti könyvtárának. A Héber Egyetem tudósai 
egészen a kezdetek óta aktívan részt vettek Izrael nemzeti 
fejlődésében. A zsidó tanulmányok tanszékei a világ 
legátfogóbb intézményei közé tartoznak.

Weizmann Tudományegyetem (alapítás: 1934, Rehovot). 
Eredetileg Sieff Intézetként alapították, 
később 1949-ben kibővítették és Dr. 
Chaim Weizmannról nevezték el, aki Izrael 
első elnöke és elismert vegyész volt. Ma 
az egyetem a posztgraduális képzés 
és kutatás központja a fizika, kémia, 
matematika és élettudományok területén. 
Kutatói olyan projektekben vesznek részt, 
amelyek felgyorsítják az ipari fejlődést és 
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az új tudományos eredményeken alapuló vállalkozások 
megalapítását. Az intézetben tudományoktatási képzés 
is folyik, ahol a középiskolák számára tanterveket 
készítenek.

Bar-llan Egyetem (alapítás: 1955, Ramat 
Gan). Egyedi integrációs módszerben 
vegyül a zsidó örökség és a különböző 
tudományágak liberális oktatása, különös 
tekintettel a társadalomtudományokra. 
A tradíció és a modern technológia 
ötvözésével különböző területeken – 
mint például a fizika, a gyógyszerészet, a 
matematika, a közgazdaságtan, a stratégiai 
tudományok, a fejlődéslélektan, a zenetudomány, a 
Biblia, a Talmud, a zsidó vallási törvények és még sok 
egyéb – folyik kutatás.

Tel-Avivi Egyetem (alapítás: 1956). A Tel-Avivi Egyetem 
három korábban működő intézmény összevonásával 
alakult meg annak érdekében, hogy egyetemi oktatást 
biztosítson Tel-Aviv területén, az ország legsűrűbben lakott 
régiójában. Ma ez Izrael legnagyobb egyeteme, amely a 
tudományágak széles spektrumát felöleli. Az egyetem, ahol 
stratégiai tudományokkal, egészségügyi menedzsmenttel, 
műszaki előrejelzéssel és energiaügyi tanulmányokkal 
foglalkozó speciális intézetek működnek, különös hangsúlyt 
fektet az alap- és alkalmazott kutatásokra.

Turisztikai M
inisztérium
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Haifai Egyetem (alapítás: 1963). Az ország északi 
részének felsőoktatási központja, interdiszciplináris 
tanulmányokra koncentrál – az intézményi központok, 
intézetek és az egész épület építészeti kivitelezése ezt 
a koncepciót tükrözi. Az egyetemen található egy, a 
kibucot mint társadalmi és gazdasági egységet vizsgáló 
központ, valamint – az egymás jobb megértése és az 
együttműködés érdekében – a zsidók és izraeli arabok 
kapcsolatával foglalkozó intézet.

Negev régió Ben-Gurion Egyetem (alapítás: 1967, Be’er 
Sheva). Dél-Izrael felsőoktatási központja Izrael első 
miniszterelnökéről kapta nevét. Célja a sivatagi régió 
társadalmi és tudományos fejlődésének elősegítése. 
Jelentős eredményeket értek el a száraz területek 
kutatásában. Az orvostudományi kar úttörő szerepet 
játszik az országban a közösségi orvoslás terén. A Sde 
Boker kibucnál az egyetemi campus otthont nyújt a David 
Ben-Gurion életével és a korabeli történelem és politika 
kutatásával foglalkozó központnak.

A Szabadegyetem távoktatási rendszere (alapítás: 1974). 
A brit modellt követve ez az intézmény nem hagyományos 
felsőoktatási lehetőséget biztosít az alapképzés (BA/
BSc szint) megszerzéséhez. Az egyetem elsősorban 
önképző tankönyvekre és útmutatókra alapozott, rugalmas 
módszereket alkalmaz, amelyeket rendszeres konzultációkkal 
és beszámolási kötelezettséggel egészíti ki. A képzés végén 
a hallgatók záróvizsgát tesznek.
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FŐISKOLÁK

A regionális főiskolák rendszerint valamelyik egyetem 
védnöksége alatt nyújtanak felsőoktatási kurzusokat. 
Ezzel lehetőséget adnak a diákoknak arra, hogy a 
lakóhelyükhöz közelebb eső felsőoktatási intézményben 
kezdjék meg, és később a fő egyetemi campuson fejezzék 
be tanulmányaikat.

Néhány specializált főiskola változatos tantárgyi kínálatot 
nyújt a művészet, a zene, a tánc, a divat, a betegápolás, a 
rehabilitációs terápiák, a tanítás vagy különböző sportok 
terén. Számos diplomát adó magánfőiskola a legkeresettebb 
tárgyakból kínál kurzusokat: üzleti menedzsment, 
jog, számítógépes ismeretek, közgazdaságtan és más 
hasonló területek. Más intézményekben olyan képzések 
is választhatók, ahol különböző szakterületeken – 
műszaki tantárgyaktól a mezőgazdaságig, marketingtől a 
szállodaiparig – lehet diplomát vagy felsőfokú szakképesítést 
szerezni. 
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FELNŐTTKÉPZÉS

Az Oktatási Minisztérium, egyéb közintézmények és a 
magánszféra támogatásával egyéni felnőtt résztvevők 
számára különböző tanfolyamok indulnak nagy 
választékban. A változatos témák között kiemelt helyen 
szerepel a héber nyelvtanulás és az alapszintű végzettségek 
magasabb szintre fejlesztése a jobb megélhetés vagy 
egyszerűen az általános műveltség bővítése érdekében. A 
nagyobb városokban a Munkaügyi Minisztérium szakmai 
továbbképzést és átképzést biztosít felnőtteknek szinte 
minden szakterületen.

A héber nyelv tanulását minden szinten elősegíti a 
speciálisan kifejlesztett „ulpan” módszer, amely hozzájárul 
a bevándorlók és más csoportok integrálódásához az 
izraeli élet valamennyi területén. A kompenzációs oktatást 
kimondottan felnőttképzésre fejlesztették ki azért, hogy 
csökkentsék az oktatási és kulturális különbségeket a 
felnőttek körében. Mind nappali, mind esti szakképzési 
tanfolyamok működnek a Munkaügyi Minisztérium, 
ipari vállalkozások, valamint egyéb műszaki és szakmai 
továbbképző intézmények közös szervezésében. A „népi 
egyetemek” országszerte több száz felnőttoktatási szakot 
indítanak tudományos és művészeti tárgyakban. „Egyetem 
az éterben” címmel speciális rádióadásokat sugároznak 
kimondottan bevándorlók számára. 
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TUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA
Sok más kisebb országhoz hasonlóan Izrael is pontosan 
meghatározott tudományos és technológiai irányelveket 
dolgozott ki versenyhelyzetének erősítéséért. A tudomány 
tekintetében ösztönzi a kiváló tudósok körül kialakult 
kutatási központok megalapítását, emellett a tudomány 
valamennyi területén fenntartja a magas színvonalat. 
A technológiai szektorban Izrael csúcsteljesítményre 
törekszik, és ezért csak bizonyos területekre összpontosítja 
erőforrásait. Izraelben a tudományos és technológiai 
kutatásban résztvevők száma (a teljes népesség arányában), 
illetve a kutatás és fejlesztésre fordított összeg (a GDP 
arányában) világszinten is kiemelkedő.

אינטלקטואלי מופשט  עניין  עוד  אינם  והישגיו  המחקר המדעי 
בלבד... אלא גורם מרכזי... בחיי עם תרבותי...  )דוד בן גוריון, תשכ"ב(
A tudományos kutatás és a tudományos vívmányok többé 
már nem csak absztrakt intellektuális törekvések, hanem 
valamennyi civilizált nép életének központi tényezői… 
(David Ben-Gurion, 1962)
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A KEZDETEK

Izraelben a tudományos kutatás története szerves része 
a zsidó nép visszatérésének az óhazába. Herzl Tivadar 
(1860-1904), a politikai cionizmus megalapítója aktívan 
előmozdította a modern zsidó állam megalapítását Izrael 
földjén, nemcsak mint a zsidó nép fizikai hazájaként, hanem 
fő szellemi, kulturális és tudományos központjaként is.

Az akkor még kopár, terméketlen, betegségekkel sújtott 
régió modern állammá alakításának vágya 
a tudományos kutatás és technológiai 
fejlődés döntő fontosságú tényezője 
volt. A mezőgazdasági kutatás a 19. 
század végéig, a Mikveh Yisrael iskola 
megalapításáig (1870) nyúlik vissza. Az 1921-
ben Tel-Avivban felállított mezőgazdasági 
állomásból alakult Mezőgazdasági Kutatási 
Szervezet (ARO) Izrael ma legfontosabb 

mezőgazdasági kutatási és fejlesztési intézménye. Az orvosi 
és közegészségügyi kutatás már az első világháború előtt 
elkezdődött a héber egészségügyi állomás felállításával. 
Az 1920-as évek közepén nagy fellendülést jelentett a 
Mikrobiológiai Intézet és biokémiai, bakteriológiai és 
higiéniai részlegek megalakulása a Jeruzsálemi Héber 
Egyetemen. Ezek alkották a Hadassah Orvosi Központ 
alapját, amely ma Izrael legfontosabb orvosi kutatási 
intézménye. Az ipari kutatások alapjait a Holt-tengeri 

A Frutarom 
laboratóriuma, 

1946 
• 

G.P.O./H. Pinn
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Laboratóriumokban fektették le az 1930-as években. 
A tudományos és technológiai alapkutatások a Héber 
Egyetemen (1925), a Technion Izraeli Műszaki Egyetemen 
(1924, Haifa), valamint a Daniel Sieff Kutatóközpontban 
(1934, Rehovot), amely később a Weizmann Tudományos 
Intézetté alakult át (1949), indultak el.

A terület már jól megalapozott tudományos és technológiai 
infrastruktúrával rendelkezett, amikor Izrael államát 1948-
ben megalapították. Kezdetben a kutatások a nemzeti 
szempontból fontos projektekre összpontosítottak, ezekből 
fejlődtek ki fokozatosan a kereskedelmi iparágak.
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SZAKÉRTŐI ÁLLOMÁNY

Izrael elsősorban annak köszönheti tudományos és 
technológiai eredményeit, hogy nagyszámú magasan 
képzett szakemberrel rendelkezik. Amint a több százezer 
Szovjetunióból érkezett bevándorló közül a magasan 
képzett tudósok, mérnökök és technikusok munkába 
álltak, ugrásszerűen megemelkedett a szakértői állomány 
aránya a munkaerőpiacon. Ez a tényező lényegesen 
befolyásolja majd Izrael tudományos és technológiai 
eredményeit az elkövetkező évtizedekben. 

I S
zt

ul
m

an
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KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS (K+F)

Izraelben a kutatás és fejlesztés elsősorban 
hét egyetemen, több tucat állami és 
közintézményi kutatóintézetben, és több 
száz polgári és katonai vállalkozásban folyik. 
Emellett jelentős mértékben végeznek 
kutatásokat az orvosi központokban 
és számtalan telekommunikációval, 
energiatermeléssel és vízgazdálkodással 
foglalkozó közszolgálati vállalatnál. 

A kutatás és fejlesztés elsődleges támogatói 
az állami közintézmények, amelyek Izrael 
ilyen irányú tevékenységének több mint 
felét finanszírozzák. A polgári célokra 
történő támogatást elsősorban a gazdasági 
fejlesztésekre fordítják, azon belül is az 
ipari és mezőgazdasági szektorra, amelyek 
más országokkal összehasonlítva jóval 
nagyobb részt tesznek ki az össztermelésből. Több mint 
40 százalékot használnak fel az ismeretek fejlesztésére 
országos, államközi és kormányzati alapokon keresztül, 
valamint egyedi egyetemi juttatásokra az Általános 
Egyetemi Alapból, amelyeket a Felsőoktatási Tanács 
adminisztrál. A fennmaradó részt különböző egészségügyi 
és társadalmi jóléti célokra fordítják.

I. Sztulm
an

I. Sztulm
an
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Az izraeli publikálható kutatások, valamint szinte minden 
alapkutatás és alapkutatási képzés 80 százaléka az 
egyetemeken zajlik. Az Izraeli Tudományos Alap (ISF) 
jogilag önálló egység, amely a versenyképes alapkutatás 
finanszírozását biztosítja, és közel ezer egyéni kutatói 
ösztöndíjat nyújt az egyetemi támogatásokkal közösen. 
Az ISF speciális programokat is finanszíroz, többek között 
Izrael részvételét az ATLAS detektor építésében a CERN 
nagy hadronütköztetőjéhez. Hozzájárul emellett a klinikai 
kutatások minőségének javításához innovatív orvos-kutató 
ösztöndíjak adományozásával.

A TELEM olyan kutatási kezdeményezések finanszírozására 
és koordinálására jött létre, amelyek túl szerteágazóak 
ahhoz, hogy azokat egyetlen ügynökség kezelje. Ez egy 
önkéntesekből alakult fórum, tagjai között megtalálhatók 
az Ipari, Kereskedelmi és Munkaügyi Minisztérium, valamint 
a Tudományos Minisztérium vezető tudósai, az Izraeli 
Tudományos Akadémia elnöke, illetve a Felsőoktatási 
Tanács és a Kincstár képviselői. A TELEM koordinálta, 
illetve szükség esetén finanszírozta Izrael csatlakozását 
az Európai Unió Kutatási Keretprogramjához, tagságát az 
Európai Szinkrotronsugárzási Intézetben, valamint Izrael 
Internet II. kezdeményezését. 

Az izraeli egyetemek által benyújtott szabadalmak magas 
száma is bizonyítja az egyetemek és az ipar közötti 
együttműködés hatékonyságát. 
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Kutatás és fejlesztés az egyetemeken

Ahogyan v i lágszer te  valamennyi 
egyetemen, az izraeli egyetemeken is a 
tudományos haladás a kutatók legfelsőbb 
prioritása. Az izraeliek által írt könyvek és 
szakcikkek valamennyi tudományterületen 
az egyetemi szektor elsődleges termékei. 
Izrael arányaihoz képest rendkívül sok 
tudományos munkát publikál (a világ 
publikációinak hozzávetőleg 1 százalékát). 
Sok területen kiemelten intenzív a 
tudományos tevékenység, ilyen például 
a kémia és a számítástechnika.

Munk aerejéhez  képest  I z raelben 
kiemelkedően magas azok száma, akik 
a természet- és mérnöki tudományok, 
mezőgazdaság és orvostudomány témájában publikálnak. 
Szintén rendkívül magas azok aránya, akik külföldi 
szakemberekkel együttműködve jelentetnek meg 
tudományos műveket.

Annak érdekében, hogy integrálják az izraeli tudományos 
szférát a nemzetközi közösségbe, segítik a külföldi 
posztdoktori és kutatói tanulmányutakat és a tudományos 
konferenciákon való részvételt. Tanszéki, egyetemi és 
állami szinten számos csereprogram és együttműködés 
folyik tengerentúli szervezetekkel. Izrael minden évben 

A
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nemzetközi tudományos konferenciák központja, és 
számtalan rendezvénynek ad otthont.

Tudományos kutatói tevékenységük mellett az egyetemek 
továbbra is jelentős és innovatív szerepet játszanak 
Izrael technológiai fejlődésében. 1958-ban a Weizmann 
Tudományegyetem a világon az elsők között hozott 
létre olyan testületet, amely kutatásainak kereskedelmi 
alkalmazását szervezi. Ma már minden izraeli egyetemen 
működik ilyen testület. Az egyetemekhez kapcsolódó 
ipari parkok úttörő szerepet játszottak, és kiemelkedő 
sikereket értek el. Az egyetemek gyakran helyi vagy külföldi 
partnerekkel együttműködésben kapcsolt vállalatokat is 
létrehoztak kutatási termékeik értékesítésére.

Az egyetemeken az ország ipara szempontjából 
létfontosságú tudományos és műszaki területek, mint 
például az építőipar, a közlekedés vagy az oktatás szolgálata 
céljából interdiszciplináris kutatási és tesztelési intézetek 
működnek. Emellett számos egyetemi kar játszik ipari 
tanácsadói szerepet műszaki, adminisztratív, pénzügyi 
és szervezési kérdésekben.

Orvosi kutatás és fejlesztés

Izrael elméleti és gyakorlati szinten is jelentősen hozzájárult a 
biotechnológiai forradalomhoz. Magas szintű infrastruktúrát 
fejlesztett ki az orvosi és sürgősségi ellátáshoz és a 
biomérnöki eljárásokhoz. A biotechnológiai, orvosi és 
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klinikai kutatások eredményei valamennyi 
tudományos publikációnak több mint 
felét teszik ki. A kiterjedt tudásalap 
kiaknázása érdekében az ország ipari 
szektora megnövelte aktivitását az orvosi 
területen.

Helyi tudósok módszereket dolgoztak ki az 
emberi növekedési hormon és interferonok 
(vírusfertőzések ellen hatásos fehérjecsoport) előállítására. 
A szklerózis multiplex kezelésére használt Copaxone 
gyógyszert teljes egészében – az alapkutatástól az ipari 
termelésig – Izraelben fejlesztették ki. A génsebészeti 
kutatások eredményeként számos, a monoklonális 
módszereken alapuló diagnosztikai eszköz, valamint 
egyéb mikrobiológiai termék is született. Diagnosztikai és 
kezelési célokat szolgáló bonyolult orvosi berendezéseket, 
mint például komputertomográfiás (CT) szkennereket, 
mágneses rezonanciás képalkotó rendszereket (MRI), 
ultrahangszkennereket, nukleáris medicinához használt 
kamerákat, valamint lézersebészeti eszközöket fejlesztettek 
ki és értékesítenek szerte a világon. A további innovációk 
sora felöleli a szabályozott hatóanyag-leadású folyékony 
polimereket a foglepedék lerakódása ellen, egy eszközt 
a prosztata jó- és rosszindulatú daganatos kezelésére, a 
botulint kancsalság kezelésére és a lenyelhető kapszulába 
ágyazott miniatűr kamerát a bélrendszeri betegségek 
diagnosztizálásához.

Számítógépes 
tomográfia 
• 
A Shaare Tzedek 
Kórház jóvoltából
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Ipari kutatás és fejlesztés

Az elmúlt két évtized alatt az ipari szektorban ugrásszerűen 
megnőttek a magánszféra kutatásra és fejlesztésre fordított 
kiadásai, illetve a kutatás és fejlesztésben dolgozó tudósok 
és mérnökök száma. 

Izraelben az olyan ipari kutatás és fejlesztés, ahol az 
elektronika kiemelt helyet foglal el, elsősorban néhány 
nagyobb cégnél zajlik. Ezek a vállalatok biztosítják évek 
óta az ipari munkahelyek és az export jelentős részét.

Izrael ipari stratégiájának egyik fő alkotóeleme a kisebb-
nagyobb kutató- és fejlesztővállalatok növekedésének 
elősegítése. A kormány a kutatás- és fejlesztésösztönző 
törvény keretében támogatja az ipar kutató és fejlesztő 
tevékenységét. A felelős végrehajtó, az Ipari, Kereskedelmi 
és Munkaügyi Minisztérium tudományos főosztálya 2000-
ben mintegy 1200 projektet finanszírozott. A kutatás és 
fejlesztéshez kapcsolódó termékek a teljes ipari export 
több mint felét teszik ki (leszámítva a gyémántokat).

Az 1960-as évek második feléig az elektronika főleg 
a fogyasztói szektorra korlátozódott. Később azonban 
magasabb szintű műszaki fejlettséget igénylő ágazatok 
jelentek meg mind a katonai, mind a civil szektorban. A 
kommunikáció területén számos kutatás és fejlesztés 
alapú alkalmazás jött létre, mint például a képek, beszéd és 
adatok digitalizálása, feldolgozása, átvitele és fölerősítése. 
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Néhány a rengeteg új termék közül: továbbfejlesztett 
telefonközpontok hangüzenet-rendszerekhez, telefonvonal-
duplikálók és számtalan internetes alkalmazás. 

Az iparban az optikai, elektrooptikai és lézer ágazatok 
gyorsan növekednek. Izrael világelső a száloptikában, 
a nyomtatott áramkörökhöz használt elektrooptikai 
ellenőrzőrendszerek, a hőképlátó éjjellátók, valamint az 
elektrooptikai alapú robotizált gyártórendszerek terén.

A számítógépes fejlesztések és termékek főleg a szoftverek 
és perifériás eszközök területén jelentősek. Az Izraelben 
gyártott számítógépes grafikai és számítógép-alapú 
képalkotó rendszereket a nyomdákban és kiadókban 
ország- és világszerte használják. Az iskolai oktatást 
számtalan számítógépes oktatórendszer egészíti ki, 
közülük sokat exportra gyártottak. Az izraeli szoftverek 
egy részét nagyszámítógépeken történő használatra 
tervezték, túlnyomó többségüket azonban kis- vagy 
közepes méretű rendszerekhez, mint például számítógépes 
munkaállomásokhoz fejlesztették. A vakok és gyengénlátók 
számára a képernyőn megjelenő szövegek és grafikák 
„olvasását” lehetővé tevő három érintőpados számítógépes 
egeret szintén Izraelben fejlesztették ki.

A robotika kutatása az 1970-es évek végén vette kezdetét. 
Ma már számos különböző feladat ellátására alkalmas 
robotot gyártanak, többek között ilyen a gyémántcsiszolás, 
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a hegesztés, a csomagolás és az építkezés. Jelenleg a 
mesterséges intelligenciával rendelkező robot fejlesztésén 
dolgoznak.

A védelmi szükségletekhez kapcsolódó aeronautika 
a civil utasszállításban is hasznosítható 
műszaki újdonságokat eredményezett. Az 
első Izraelben gyártott utasszállító, az Arava 
után a Westwind gép következett. Az Israel 
Aircraft Industries az Izraeli Űrügynökség 
segítségével szerelte össze és bocsátotta 
útjára a helyben tervezett és gyártott 
műholdakat. Izrael nagy mennyiségben 
fejleszt, gyárt és exportál kapcsolódó 

eszközöket, beleértve a megjelenítő rendszereket, 
repülésügyi számítógépeket, műszerezési rendszereket és 
repülés-szimulátorokat, emellett világelső a távirányított 
gépek technológiájában és gyártásában.

Mezőgazdasági kutatás és fejlesztés

Az agrárszektor szinte teljes egészében a kutatásra és 
fejlesztésre támaszkodik; az újításokat a gazdák és a kutatók 
együttműködve vezetik be. A kutatási eredményeket 
rövid időn belül kipróbálják a tesztgazdaságokban, a 
problémák pedig közvetlenül a kutatókhoz érkeznek vissza. 
A szektor kutatási és fejlesztési tevékenységét elsősorban 
a mezőgazdasági minisztérium Mezőgazdasági Kutatási 
Szervezetében bonyolítják. Az izraeli mezőgazdasági 
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kutatóbázisok szoros kapcsolatot tartanak fönn az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezetével, amely biztosítja a folyamatos információcserét 
az országok között.

Az izraeli tehenek az átlagos hozamot 
tekintve világbajnokok a tejtermelésben: 
az 1970-ben tehenenkénti 6300 liter hozam 
10 ezer literre emelkedett a Volcani intézet 
szakmailag irányított tenyésztésének és a 
genetikai tesztelésének köszönhetően. Az 
elsőrendű vérvonallal rendelkező marhák 
petéjének és spermájának begyűjtésével 
Izrael képes javítani állatállományát, és 
ezzel jelentősen hozzájárul az egyéb országokban zajló 
kutatásokhoz.

Az izraeli mezőgazdasági kutatók számtalan újítást vezettek 
be, például a csepegtetéses öntözést, a mezőgazdasági 
biotechnológiát, a talajszolarizációt és az ipari szennyvíz 
fenntartható használatát mezőgazdasági célokra. 
A tudományos eredményeket piacképes termékek 
formájában hasznosítják, a genetikailag módosított 
vetőmagoktól a bio-rovarirtó szereken és könnyen lebomló 
műanyagokon át a számítógéppel vezérelt öntözési és 
trágyázási rendszerekig.

A szűkös vízkészletek, kemény föld és korlátozott munkaerő 

Kutató a 
Mezőgazdasági 
kutatás Volcani 
központjában 
• 
G.P.O./ A. Ohayon
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megfelelő hasznosítása a mezőgazdasági módszerek 
forradalmasításához vezetett. A víztakarékos technológiák 
keresése a számítógéppel vezérelt öntözőrendszerek 
fejlődését vonta maga után, példa erre a csepegtetéses 
módszer, amikor a víz közvetlenül a növény gyökérzetéhez 
folyik – ma már világszerte használják ezt az eljárást. 
Ígéretes kutatások zajlanak a víz elektromágneses 
kezeléséről, amellyel az állategészség és a terméshozam 
egyaránt javítható.

Az izraeli fejlesztésű és gyártású számítógépeket 
világszerte használják a napi mezőgazdasági folyamatok 
koordinálására. A trágyázás irányítása közben például 
a rendszer figyelemmel kíséri a vonatkozó környezeti 
tényezőket, a költséghatékonyság és terméshozam 
szempontjából a legmegfelelőbben kevert táplálékkal 
látja el az állatokat, és ellenőrzi a baromfiállomány 
környezetének hőmérsékletét és páratartalmát. Emellett a 
talajművelés, vetés, veteményezés, szüretelés, begyűjtés, 
szelektálás és csomagolás műveleteiben számos innovatív 
eszközt fejlesztettek, gyártottak és alkalmaznak.

A mezőgazdaságot az általános tudományos kutatás és 
kutatás-fejlesztés további eredményei, mint például az 
automatizált növényi szövettenyészet, a biológiai rovarirtók, 
az ellenálló vetőmagfajták és a biológiai trágyázás szintén 
előnyösen befolyásolták.
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Energiaipari kutatás és fejlesztés

Az alternatív energiaforrások, mint a nap-, 
hő- és szélenergia területén folytatott 
átfogó kutatások pozitív hatást gyakorolnak 
a hagyományos energiaforrásokban 
szegény országra. Izrael vezető szerepet 
tölt be a napenergia-szektorban, és itt a 
legmagasabb az otthoni, napenergiával 
működő vízmelegítők egy főre eső aránya. 
Új, rendkívüli hatékonyságú napelemeket fejlesztettek 
ki a koncentrált napsugarak gyűjtésére – az innováció 
minden bizonnyal ösztönözni fogja a napenergia ipari 
alkalmazását.

A szélenergia hasznosításán sokat lendített a rugalmas, 
felfújható rotoros szélturbina gyártása. Egy újonnan 
fejlesztett technológia arra épül, hogy a napenergiát 
meghatározott só- és ásványianyag-tartalommal rendelkező 
tavak nyelik el és tárolják. Jelenleg az olyan geotermikus 
erőművek vizsgálatai zajlanak, amelyek képesek a 
földből hőt kivonni és a turbinákat meghajtó gőzzé 
alakítani. A Technion kutatóinak egy csoportja azon 
dolgozik, hogy száraz levegő és tengervíz, vagy félsós 
víz segítségével energiát állítsanak elő ezer méter magas 
kéményekben.

Tükörmező 
a Weizmann 
Tudományos 
Intézetben 
• 
Weizmann 
Tudományos 
Intézet jóvoltából
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GAZDASÁG
Éveken át Izrael a világ gazdaságainak egyik leggyorsabban 
növekvő bruttó hazai termékét (GDP) produkálta; két éves 
gazdasági lassulást követően 2003 óta minden területen 
folyamatos a növekedés. A gazdasági mutatók szerint ez 
2007-ben is folytatódott, hiszen Izrael bruttó hazai terméke 
2006-2007-ben látványosan emelkedett – 2006-ban 5,1 
százalék értéket ért el annak ellenére, hogy a második 
libanoni háború átmenetileg 0,7 százalék bruttó nemzeti 
érték veszteséget eredményezett. A gyors felívelést és a 
folyamatos növekedést ismét a 6,4 százalék bővülést elért 
üzleti szféra vezette, amelynek köszönhetően 2006-ban 
20 138 amerikai dollárra nőtt az egy főre eső GDP.

עובד אדמתו ישבע לחם... )משלי י"ב: י"א(

Dúskál a kenyérben, aki megműveli a földjét…  
(Példabeszédek, 12:11)
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Izrael 2006-ban és 2007-ben továbbra is elérte 
makrogazdasági céljait: rendkívül alacsony, néha negatív 
inflációt, alacsony költségvetési hiányt és a közköltségek 
korlátozott növekedését. Mindeközben folyamatosan 
érkeztek külföldi befektetők, növekedett az export, és 
első alkalommal volt pozitív a kereskedelmi mérleg. Ez a 
tendencia 2007 első felében is folytatódott, az előrejelzések 
szerint egész évben változatlan lesz a felívelés, infláció 
nélkül, alacsony költségvetési hiánnyal és minden területen 
gazdasági stabilitással. Izrael 7 millió fő feletti lakosságával 
az évek során nemzetközi elismerést szerzett, különösen a 
mezőgazdaság, agrártechnológia, öntözés és napenergia 
terén számos csúcstechnológiai és új szektorban elért 
teljesítményéért. A még hagyományosnak minősülő 
iparágakban is intenzív kutatási és fejlesztési tevékenységnek 
köszönhetően Izrael ma már nem csak tejjel és mézzel folyó 
ország, hanem a csúcstechnológia melegágya, ideértve 
a szoftverfejlesztést, a távközlést, a biotechnológiát, a 
gyógyszeripart és a nanotechnológiát.

Az elmúlt három évtizedben Izrael szabadkereskedelmi 
megállapodásokat kötött az Egyesült Államokkal, az 
Európai Unióval és számos latin-amerikai országgal. A 
megállapodások ösztönzően hatottak Izrael növekvő 
termék- és szolgáltatásexportjára (amely 2006-ban 
túllépte a 60 milliárd dollárt), valamint megkönnyítette 
Izrael nemzetközi üzleti vállalkozásokban való részvételét, 
ami jelentősen hozzájárult az ország gyorsuló gazdasági 
növekedéséhez.
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KIHÍVÁSOK ÉS SIKEREK

Legújabb sikerek

Az ország gazdasági történetében először 2000-ben •	
nulla volt az infláció, és a kereskedelmi mérleg hiánya 
jelentősen csökkent (2005-re 0,7 milliárd dollárral, 
majd 2006-ban megfordult a trend, és 0,9 milliárd 
dollár többlettel zárult az év).
Egy évtizeden belül Izrael 1,2 millió bevándorlót •	
fogadott, az ország polgári munkaereje 1,65 millióról 
(1995) 2,8 millió főre (2006) növekedett.
Az infláció legyőzése: évi 445 százalékról (1984) 21 •	
százalékra (1989), majd 0 százalékra (2000) csökkent. 
Ezt csekély emelkedés követte 2,4 százalékra (2005), 
a következő évben pedig nulla alá, -0,1 százalékra 
zuhant (2006).
A külföldi adósságokat felszámolták. 1986-ben még •	
a GDP 1,6-szorosát tette ki, 1995-ben 25 százalékát, 
de 2001-ben már kevesebb, mint 3 százalékát, majd 
2003-ra megszűnt, és ezt követően Izrael kölcsönt 
biztosító gazdaság lett (értsd: a világgazdaság több 
pénzzel tartozik Izraelnek, mint viszont).
Folyamatosan emelkedett a külföldi befektetések •	
mértéke, ezzel ösztönözve a GDP és az export 
növekedését, ami 175 millió dollárról (1987) egy 
évtizeddel később 5,8 milliárd dollárra (1997), 2005-
re 10,7 milliárd dollárra, 2006-ra pedig 25,2 milliárd 
dollárra emelkedett.
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Az elmúlt két évtizedben az ipari export csaknem •	
hatszorosára nőtt: 6 milliárd dollárról (1985) 35,6 milliárd 
dollárra (2005), majd 38,1 milliárd dollárra (2006).

Történelmi kihívások

Izrael leglátványosabb gazdasági teljesítménye a fejlődés 
gyorsasága volt, miközben a következő rendkívül költséges 
kihívásokkal kellett megküzdenie:

Az ország biztonságának megóvása: Izrael jelenleg a •	
GDP mintegy 8 százalékát költi saját maga védelmére 
(az 1970-es évek során 25 százalék felett, 1980-ban 23 
százalékot). Még a viszonylag békés időszakokban is 
fönn kell tartani az ország elrettentő erejét.
Bevándorló tömegek befogadása: a száműzöttek •	
összegyűjtése a zsidó állam létezésének értelme. 
Megalapítása óta az Izraeli Állam több mint 3 millió 
bevándorlót fogadott be: ez több mint ötszöröse a 
terület 1948-as zsidó lakosságának a függetlenség 
kikiáltásakor. A háború utáni Európából és az arab 
államokból érkező 700 ezer menekültnek köszönhetően 
csak az első négy évben megduplázódott Izrael 
népessége.
A bevándorlók következő hatalmas hulláma, mintegy •	
1,2 millió fő (ebből 940 ezren a volt Szovjetunióból) 
1990 után érkezett, fizikai és társadalmi befogadásuk 
rendkívüli kiadásokat igényelt. A korábbi hullámokhoz 
képest azonban ezek a bevándorlók sokkal hamarabb 
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voltak képesek hozzájárulni a GDP növekedéséhez, 
annak ellenére, hogy 1992-ben átmenetileg 11,2 
százalékra emelkedett a munkanélküliség. Az arány 
fokozatosan csökkent, 2006 végén 7,6 százalékon állt 
a munkanélküliségi arány.
Modern gazdasági infrastruktúra létrehozása: ugyan •	
az utak, a közlekedés, a kikötők, a víz- és áramellátás, 
valamint a távközlés alapfunkciói már 1948-ban is 
üzemeltek, minőségük távolról sem volt kielégítő. 
Fejlesztésük és kiterjesztésük óriási összegeket 
emésztett fel. A távközlésbe és közlekedésbe fektetett 
beruházás nélkül nem jöhetett volna létre igazi 
gazdasági növekedés.
Fejlett közszolgáltatások (egészségügy, oktatás, •	
társadalmi jólét stb.) biztosítása: Izrael elkötelezett a 
népesség jólétének biztosítására, különös tekintettel a 
társadalom rászorulóbb tagjaira. Az ország forrásainak 
egyre jelentősebb részét áldozta erre a célra. Ugyan 
a közelmúlt gazdasági történései következtében a 
támogatások összegét csökkenteni kellett, 2006 és 
2007 során a kormány megígérte, hogy belekezd a 
korrekciós folyamatokba.
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FŐBB REFORMOK

A külföldi devizák liberalizációja

Az új izraeli sékel (NIS) mára már „kemény” deviza, amellyel 
valamennyi nemzetközi pénzpiacon szabadon kereskednek. 
Ez egy viszonylag új tendencia az évtizedeken át tartó 
devizaszabályozás után, amely – a második világháborút 
követően sok más országhoz hasonlóan – létszükséglet volt 
a gazdaság túlélése és növekedése szempontjából.

Az állam első éveiben elsősorban azért lépett fel súlyos 
hiány külföldi devizákból, mert az ország importja jelentősen 
meghaladta az exportot. A helyzet normalizálásához 
racionalizálni kellett a külföldi devizák felhasználását: 
kizárólag csak az alapvető szükségletekre (mint például 
élelmiszer, üzemanyag vagy védelmi berendezések) 
költöttek. A termelési gépek és a nyersanyagok csak később 
kerültek fel a listára, majd még később a személyenkénti 
tízdolláros szűkös juttatás külföldi utazásokra.

Az 1950-es évek végén számos „luxustermék” behozatalát 
engedélyezték, az izraeli állampolgárok pedig évente 100 
dollárt kaphattak külföldi utazásra. Az 1960-as években 
tovább lazultak az importkorlátozások, az 1970-es években 
pedig teljes mértékben eltörölték, a korlátozások terhét 
az eltúlzott vámokból alkotott „kínai falra” helyezték át. 
Az Európai Unióval és az Egyesült Államokkal kötött 
szabadkereskedelmi megegyezéseknek köszönhetően 
azonban ezek a szabályozások is enyhültek. Az 1980-
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as években ezzel párhuzamosan a külföldi utazásokra 
engedélyezett összeg ötszáz dollárról fokozatosan 
háromezer dollárra emelkedett. A külföldi bankszámla 
vezetését és beruházásokat hamarosan engedélyezték, 
az 1990-es évek második felében a külföldi devizák 
szabályozásának utolsó szabályai is eltűntek.

Árfolyam

A sékel árfolyamát jelenleg – a külföldi devizákra vonatkozó 
korlátozások eltörlésével – a nemzetközi pénzpiac határozza 
meg. Régebben ez nem volt jellemző, hiszen (mint minden 
gazdaságban a második világháború után) Izraelben is 
rögzítették és a kormány döntése alapján időről időre 
változtatták (értékelték le) a valuta árfolyamát.

Az izraeli líra 1948-ban megegyezett a font sterlinggel 
(akkor 4 amerikai dollár). 1949-ben a fonttal együtt 2,80 
dollárra értékelték le. Azóta az izraeli devizát számtalan 
alkalommal leértékelték (például 1,80 líra per dollár 1945-
ben, 3 líra per dollár 1962-ben, 4,20 líra 1971-ben és 6 líra 
1974-ben). A gazdasági irányelveknek megfelelően ennek 
célja az alacsony export és az azt meghaladó import közötti 
különbség csökkentése, valamint a külkereskedelem 
kompenzálása volt az előző leértékelés óta felgyűlt helyi 
inflációs rátáért.

1957 óta Izrael követte az Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezetben (OECD) jelentkező tendenciákat, 
és csúszó leértékelést folytatott (havonta akár 2 százalék 
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leértékelést engedélyezve). A rendszer két éven át tartott, 
amikor megtették az első lépéseket a liberalizáció felé. 
Azóta az árfolyamot a piaci ingadozásoknak megfelelően 
az Izraeli Nemzeti Bank határozza meg. 1980-ban 10 lírát 
1 sékelre, 1985-ben pedig ezer sékelt egy új izraeli sékelre 
(NIS) váltottak. 2007-ben a NIS-t középárfolyamon 0,24 
dollárért váltották.

A költségvetés korlátozása

Izrael növekedésének szokatlan körülményei révén, 
amelyek többnyire a kormány intézkedései folytán jöttek 
létre az első egy-két évtizedben, olyan országok közé 
került az állam, amelyek a GDP-hez képest magas nemzeti 
költségvetéssel rendelkeztek. Bizonyos időszakokban 
a költségvetés túllépte a GDP-t, 1980-ban azonban az 
arány 95 százalékra, majd 64 százalékra (1990) csökkent, 
2005-ben mindössze 49 százalékot ért el, 2006-ban 
pedig 40 százalék körüli értéket mutatott. Emellett a 
költségvetési hiány egy részét, amelyet nem adózásból 
és helyi kölcsönökből fedeztek, kizárólag fejlesztési 
(azaz befektetési) célokra engedélyezték, majd később 
a védelmi kiadások növekedésével a „rendes” hiány 
megszokott jelenség lett.

Az 1990-es évek során a hiány csökkentésére koncentráltak. 
A cél, hogy a hiány GDP-hez viszonyított arányát levigyék a 
fejlett nyugati országokra jellemző értékre. Az irányelveket 
sikeresen alkalmazták, így egy évtized alatt negyedére 
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csökkent a hiány. Ezt követően 2001-ben jelentősen 
növekedett, majd 2003-ban 6 százalékra , 2004-ben 5 
százalékra, 2005-ben 3,2 százalékra, majd 2006-ban 1,8 
százalékra csökkent az arány.

A  k o r m á ny  2 0 0 3 - b a n  k e zd te  m e g  g a zd a s á gi 
reformprogramját, amely tovább csökkenti a költségvetést 
(és az adókat), és korszerűsíti a gazdaságot.

Privatizáció

Ugyan a kormány továbbra is köteles ösztönözni a gazdasági 
kezdeményezéseket, az irányelvek az 1990-es évek óta 
sikeresen csökkentették a közvetlen állami szerepvállalást 
a gazdaságban. Eltörölték az alapvető áruk árát támogató 
szubvenciókat, és megnyirbálták a külföldi beruházás 
és export ösztönzését célzó jogosultságokat. Emellett 
nagyméretű privatizációs kampány vette kezdetét, amely 
során több száz állami vállalat cserélt gazdát.

Az első évtized alatt számos kisebb céget privatizáltak, 
majd az elmúlt években a folyamat felgyorsult, a nagyobb 
vállalkozások, mint például az El Al Israel Airlines 
légitársaság, a Zim navigációs és Bezeq kommunikációs 
vállalat eladásából 3 milliárd amerikai dollár folyt be. A 
privatizációban a soron következő szektor az olajipar. 
A kormányzat szándékában áll emellett az is, hogy 
szolgáltatásainak egy részét a magánszférába vigye át.
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A GAZDASÁGI CSODA

Az első 25 évében az izraeli gazdaság 
kiemelkedő, évente átlagosan közel 10 
százalékos GDP-növekedést produkált. 
Eközben az ország képes volt bevándorlók 
tömegeit befogadni, szinte a semmiből 
modern infrastruktúrát és gazdaságot 
építeni, négy háborút végigharcolni, és 
mindeközben a biztonságot is fenntartani. 
Mindez valóságos gazdasági csodának 

számít. Valójában ez nagyrészt az évek során érkező 
jelentős tőkeimport (elsősorban a termelésbe fektetett 
nagyméretű beruházások) megfelelő felhasználásának, 
valamint a bevándorlók gyors és hatékony befogadásának 
köszönhető.

Az 1973-74-ben és az 1979/80-ban bekövetkezett olajválság 
miatt – a legtöbb iparosodott országhoz hasonlóan – az 
elkövetkező hat évben, 1973 és 1979 között a növekedés 
üteme évi 3,8 százalékra lassult. Az 1980-as években 
tovább lassult a növekedés: mindössze 3,1 százalékra 
esett vissza. Az 1990-es évek során a növekedés azonban 
ismét átlagosan évi több mint 5 százalékra gyorsult, 
2000-ben a GDP a 7,7 százalékos növekedési értéket is 
elérte. 2005-ben a növekedés üteme 5,2 százalék volt, 
ami 2006-ban is megmaradt.

I. 
Sz

tu
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Az egy főre eső GDP összege 60 százalékkal nőtt a 
20. század utolsó évtizedében, 2005-ben az éves szint 
megközelítette a 18 700 dollárt, 2006-ban pedig elérte 
a 20 138 dollárt.

Az izraeli gazdasági növekedés aránya 2006-ban viszonylag 
magas volt a többi fejlett országéhoz képest. 2006-ban 
a harminc OECD-országban a GDP átlagos növekedése 
3,2 százalék volt, ami 1,9 százalékkal alacsonyabb, mint 
Izraelé.



218 | Gazdaság

NEMZETGAZDASÁG

Fizetési mérleg

A kereskedelmi hiány állandó problémáját sokáig az 
okozta, hogy Izraelnek magas árat kellett fizetnie a gyors 
növekedésért és az egyéb kihívásoknak való megfelelésért. 
Minden évben a magas import és jelentősen alacsonyabb 
export közötti szakadék jelezte az ország külföldi 
forrásoktól való függőségét. Nemrégiben sikerült elérni 
az elsődleges kormányzati célt, a gazdasági függetlenség 
megteremtését, amikor az export fedezi az import 
költségeit, és így eltűnik a hiány.

Izrael történelmének első 48 évében az államháztartási 
hiány folyamatosan növekedett, jelenértéken számolva 
45-szeresére emelkedett: 222 millió dollárról (1949) egészen 
10,1 milliárd dollárra (1996). Relatív mértékét tekintve 
azonban ez idő alatt a hiány állandóan csökkent, jelezve, 
hogy a probléma fokozatosan enyhül: 1950-ben az export 
mindössze az import 14 százalékát fedezte, 1960-ban már 
51 százalékát, 1996-ban pedig 79 százalékát. Ezt követően 
a hiány csökkenni kezdett, 2001-ben 4,7 milliárd dollárra, 
2005-ben pedig már csak 0,7 milliárd dollár összeget tett 
ki, a termékek és szolgáltatások exportja fedezte a teljes 
importot, még maradék is felgyűlt.
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Fizetési mérleg* 1949–2005  

(millió, jelenlegi amerikai dollár)

Év Import Export Hiány
1949 263 41 220
1955 443 139 304
1960 694 352 342
1965 1269 749 520
1970 2657 1374 1283 
1975 8038 4022 4016 
1980 13 382 10 099 3733 
1985 15 138 11 223 3915 
1990 24 217 18 868 5349 
1996 37 576 29 386 8190 
2000 46 514 45 179 1335 
2005 57 384 56 623 761
2006 61 600 62 600 1000 

* A jelenlegi számítás, beleértve az árukat és a 
szolgáltatásokat

Az elmúlt 59 évben Izrael hozzávetőlegesen 176 milliárd 
amerikai dollárt (aktuális adatok) kapott éves kereskedelmi 
hiányának fedezésére. A felgyűlt hiány kétharmadát 
egyoldalú átutalások, mint például a bevándorlók által 
hozott pénzösszegek, külföldi nyugdíjak, külföldi zsidó 
szervezetektől származó adományok egészségügyi, oktatási 
és szociális intézmények javára, valamint külföldi kormányok 



220 | Gazdaság

(elsősorban Egyesült Államok) szubvenciói 
fedezték. A maradékot magánszemélyek, 
bankok és külföldi kormányok hiteleiből 
finanszírozták; Izrael ezeket az összegeket 
szinte a kezdetek óta fizeti vissza.

Ennek következtében az ország külső 
adóssága minden évben növekedett, 
egészen 1985-ig, amikor a kölcsön összege 
első alkalommal volt alacsonyabb, mint a 
visszafizetés. A pozitív tendencia néhány 
évre megfordult, amíg a nettó nemzeti 
külső adósság 1995-ben az új rekordot, 
20,8 milliárd dollárt el nem érte. Az elmúlt 
évtizedben az összeg jelentős mértékben, 
egészen nulláig csökkent, 2002 óta pedig 
pozitív irányba halad; ennek értelmében 
Izrael kölcsönadó lett, a világ többel 
(2006-ban 31 milliárd dollárral) tartozik 
az államnak, mint viszont. 

Külkereskedelem

Kisméretű gazdaságával és viszonylag korlátozott belső 
piacával Izrael gyarapodása elsősorban a növekvő exporttól 
függ. Az ország kreatív forrásainak többsége az ipari export 
felépítésére összpontosít, amelynek értéke majdnem 
3000-szeresére (jelenlegi árak) emelkedett 56 év alatt. 13 
millió dollárról (1950) öt év alatt 52 millió dollárra, majd 
1,4 milliárd dollárra (1975) emelkedett. 1985-re elérte 

Nettó külső adósság: 1954-

2005 (millió, jelenlegi 

amerikai dollár)

Év Teljes nettó 
külső adósság

1954 356
1960 543
1970 2223
1975 6286 
1980 11 344 
1985 18 051 
1990 15 122 
1995 20 788 
2000 7353 
2002 0
2005 -23 173 
2006 -31 480 
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az 5,6 milliárd dollárt, 2000-ben a 30,8 milliárd dollárt, 
2006-ban pedig a 39,4 milliárd dollárt – ez 7,5 százalék 
növekedés 2005-höz képest.

Az elmúlt években a teljes import 85 százalékát (2006-
ban 47,2 milliárd dollárt) a termelési készletek és az 
üzemanyag adta. Ennek 54 százaléka Európából, 17 
százaléka az amerikai kontinensről, 16 százaléka Ázsiából, 
a maradék 13 százalék pedig egyéb országokból érkezett. 
Ugyanabban az évben Izrael exportjának (összesen 36,6 
milliárd dollár) 33 százaléka Európába, 40 százaléka az 
Egyesült Államokba, 19 százaléka Ázsiába, a fennmaradó 
8 százalék pedig más országokba érkezett. Az 1990-es 
évek során Izrael ipari exportja az Egyesült Államokba 
meghaladta az onnan érkező importot, 2000 óta ez az 
arány a gyémántexport kizárásával is igaz.

Izrael csatlakozott az Általános Vám- és Kereskedelmi 
Egyezményhez (GATT), szabadkereskedelmi övezetet 
hozott létre ipari termékekre az Európai Közösséggel (1975) 
és valamennyi termékre az Egyesült Államokkal (1985): 
ezek a megállapodások ösztönözték Izrael exportjának 
versenyképességét. Az izraeli termékek vámmentesen 
jutnak be az Európai Unió (EU) és az Egyesült Államok 
területére, lehetővé téve az izraeli termelőknek, hogy a 
hazainál 110-szer nagyobb piacra termeljenek, illetve olyan 
befektetőket vonzanak, akik vámfizetési kötelezettség 
nélkül kívánják termékeiket Európába exportálni. Izraeli 
befektetők közös vállalkozásokat indítanak jordániai és 
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egyiptomi partnerekkel különleges ipari területeken, 
amely lehetővé teszi a termékek vámmentes exportálását 
az Egyesült Államokba vagy az EU-ba.

A még nagyobb siker érdekében az izraeli vállalkozók 
kisebb, olyan szegmenseket kerestek a nemzetközi 
kereskedelemben, ahol specializált igények mutatkoztak. 
A külföldi közös vállalkozókkal indított együttműködések 
gyakran helyi innovációt, nagyarányú külföldi termelést 
és piaci lefedettséget eredményeznek. Különböző 
területeken, mint például az elektronika, a szoftverek, az 
orvosi eszközök, a nyomtatás vagy a számítógépes grafika, 
vegyes vállalkozások működnek. Sok vegyes projektet a 
következő hat, kétoldalú fejlesztés-kutatási kooperációs 
alapítvány támogatja: Egyesült Államok (BIRD), Kanada 
(CIIRDF), Szingapúr (SIIRD), Anglia (BRITECH), Korea (KORIL-
RDF) és Viktória állam (Ausztrália) (VISTECH).

Javak exportja és importja (gyémántok kivételével)50,000
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A GAZDASÁGI ÖSSZKÉP

Az infláció ellenőrzése

A kezdetektől egészen 2000-ig Izrael gazdasága sokat 
szenvedett az emelkedő árak miatt, annak ellenére, hogy 
a kapcsolódási mechanizmus segítette némiképp az 
embereket, hogy megbirkózzanak a következményekkel. 
Valamennyi pénzügyi kötelezettséget, valamint a 
munkabéreket,  nyugdíjakat,  takarékszámlákat, 
életbiztosításokat, jövedelemadókat stabilabb értékhez 
kötötték (például külföldi deviza vagy vásárlói árindex), és 
ezáltal enyhítették az infláció hatását. Ennek köszönhetően 
Izraelben emelkedett az életszínvonal, függetlenül attól, 
hogy az infláció egyszámjegyű (az 1950-es évek közepétől 
az 1960-as évek végéig), kétszámjegyű (1970-es évek) 
vagy háromszámjegyű volt (az 1980-as évek első fele). 
A gazdaság természetesen megsínylette az inflációt, 
jól mutatta ezt például a beruházási hangulat romlása. 
Mindazonáltal az 1980-as évektől folyamatos javulás 
köszöntött be.

Az infláció egy év alatt drasztikus mértéket ért el, 191 
százalékról (1983) 445 százalékra (1984) nőtt, és egyre 
fenyegetőbb lett a veszélye annak, hogy négy számjegyűre 
emelkedik. 1985 nyarán ezért a munkapárti Simon Peresz 
vezette nemzeti egységkormány Jichák Modaival, a Likud-
párti pénzügyminiszterrel radikális stabilizációs programot 
vezetett be, amelyben együttműködtek a Hisztadruttal, a 
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szakszervezeteket összefogó szervezettel és 
a Munkaadók Koordinációs Bizottságával. 
Az év végére 185 százalékra esett vissza 
az infláció, majd 1989-re mindössze 21 
százalékra. Ez az érték is fokozatosan 
csökkent, 1997-ig további 7 százalékkal, 
2000-ben pedig a történelem során első 
alkalommal 0 százalék volt az infláció. 
Szintén először 2003-ban csökkentek az 
árak – ekkor negatív tartományba, -1,9 
százalékra süllyedt az infláció. 2005-ben 
kis mértékben emelkedett (2,4 százalék), 
de 2006-ban ismét nulla alá esett (-0,1 
százalék).

A közszféra

A magas infláció elsődleges okai közé 
sorolható a közszféra magas fogyasztása, és 
az ebből következő jelentős költségvetési 
hiány. A büdzsé finanszírozására fellelhető 
valamennyi forrás (hazai és külföldi források, 
kölcsönök, közvetlen és közvetett adók) 
sem volt elegendő a költségek fedezésére, 
a kormány kénytelen volt ismételten 
inflációs eszközökhöz folyamodni. A 
közszférára nehezedő terhek elsősorban 

az óriási védelmi költségekből, valamint a belső és külső 
adósságok visszafizetési kötelezettségeiből eredtek. Az 

A sékel  Izrael hivatalos 
fizetőeszköze (2007 júliusá-
ban 0,24 dolláron váltották). 
Sékelt már az időszámításunk 
előtti második évezredben is 
használtak, akkor az arany 
és ezüst súlyát fejezték ki 
ezzel a mértékegységgel. 
A Bibliában az áll, hogy 
Ábrahám egy földterületet 
akart megvenni „s […] a bar-
langot is, amely rajta van” 
Machpelán (Hebronban): 
„Én megfizetem neked a 
telek teljes árát. Fogadd el 
tőlem, hogy eltemethessem 
ott halottaimat.” Efron, a föld 
tulajdonosa így válaszolt: 
„Négyszáz ezüst sékel egy 
telekért. […] Ábrahám le-
mérte az árat Efronnak, […] 
négyszáz ezüst sékel, ahogy 
az a kereskedők körében járja.” 
(Teremtés könyve, 23:11, 13, 
15-16)
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adósság aránya csak az elmúlt néhány évben csökkent, 
a költségvetés kétharmadáról a fele alá.

A gazdasági életképesség érdekében meg kellett 
fékezni az inflációt, csökkenteni a fizetési mérleg hiányát 
és továbbra is meg kellett őrizni a gyors gazdasági 
növekedést – mindezekre azért volt szükség, hogy a 
kormány megnyirbálja az elmúlt évek magas közkiadásait. 
Huszonöt évvel ezelőtt a közkiadások a GDP 95 százalékát 
tették ki, 1980 és 2006 között az arány majdnem felére, 
49 százalékra csökkent, amikor a költségvetés összege 
elérte a mintegy 60 milliárd dollárt. 2006-ban többlet 
keletkezett a fizetési mérlegben, a költségvetési hiány 
mindössze a GDP 0,9 százaléka volt.

Bár a kormány továbbra is támogatja a magánszféra 
gazdasági kezdeményezéseit, privatizációs irányelvei – 
amellyel 2005-ben majdnem 3 milliárd dolláros bevételre 
tett szert – elősegítették az állami szerepvállalás üzleti 
vállalkozásokban való csökkentését.

Az adórendszer

Izrael kiterjedt közköltségeinek finanszírozásához az 
állampolgároknak éveken át súlyos adókat kellett 
fizetniük. Izraelé volt akkoriban a világ egyik legmagasabb 
terheket kirovó adórendszere. Az állam első éveiben az 
adók a GNP egynyolcadának feleltek meg, az 1960-as 
évek során egynegyedének, majd az 1970-es és 1980-
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as években 30-40 százalék között mozgott. Az 1990-es 
években átlagosan 40 százalék alatt állt, 2000-ben 
pontosan 40,3 százalékon. 2003-ra az adóteher a GDP 39,3 
százalékára csökkent, 2006-ban pedig 38 százalékra – ez 
már majdnem az OECD-országok átlaga, ami 2004-ben 
37,4 százalék volt.

A közvetett adókat elsősorban a 15,5% mértékű általános 
forgalmi adó (áfa) teszi ki. Ezenfelül jövedéki adó terheli 
a gépkocsikat, az üzemanyagot és a dohányárut. Az 
Európai Unió és az Egyesült Államok területéről érkező 
áruk vámmentesek, az egyéb országokból érkező importot 
azonban vám terheli. A jövedelemre és az ingatlanra 
kivetett közvetlen adók összege az 1950-es évek végén 
a teljes adóbevételek negyedét sem érte el, az 1970-es 
évekre azonban már egyharmadát tette ki. Ez az 1980-as 
években tovább emelkedett, 1986-ban már elérte a 45 
százalékot. Azóta a közvetlen adók súlya csökkent, 39 
százalék és (1995) 42 százalék (2000) között ingadozik.

Az elmúlt években további módosításokat végeztek az 
adórendszerben annak érdekében, hogy Izrael biztosabban 
integrálódhasson a világgazdaságba. Ennek részeként 
folytatódik a vámok és az importra kirótt jövedéki adók 
csökkentése, illetve a vállalkozások adójának fokozatos 
csökkenése (2007 végére 30 százalék alá, 2010-re 
várhatóan 25 százalékra csökken). A jövedelemadó 
határértékét szintén lépésről lépésre viszik lejjebb, 2010-
re 44 százalék a cél.
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Fogyasztás és megtakarítás a magánszférában

A magánszféra fogyasztása 1950 óta szinte töretlenül ível 
felfelé; az éves növekedés 1960 óta 6 százalék. 1994-ben 
visszaesés volt tapasztalható, a korábbi fejenként 9,6 
százalékról 6,6 százalékra, majd 2000-ben 4,9 százalékra 
esett vissza.

Ettől függetlenül a privát megtakarítások 
összege mindig jelentős volt. Az 1950-
es évek végéig a rendelkezésre álló 
magánjövedelem átlagos aránya soha 
nem esett 29 százalék alá. Az 1960-as évek 
elején ugyan 21 százalékra zuhant, de 
1972-ben már újra elérte a 38 százalékot, 
ahogy 1981-ben is. Azóta megállás nélkül, 
fokozatosan csökken, 2006-ban 28,8 
százalékos értéken állt.

Befektetések

A megtakarítások magas aránya soha nem volt elegendő 
a gyorsan növekvő gazdaság hatalmas beruházásainak 
finanszírozására (a gazdaságnak általánosságban a források 
20-30 százaléka áll rendelkezésre). Ennek eredményeként 
a finanszírozás jelentős részét közvetlen külföldi köz- és 
magántőkéből, illetve a kormány támogatásából fedezik. 
Az elmúlt évtizedben a teljes beruházás 17 milliárd dollárról 
(1995) 22,8 milliárd dollárra (2000) nőtt. Ezt követően 
három egymást követő évben csökkent, majd 2005-re 

I. Sztulm
an
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22,1 milliárd dollárra emelkedett (ennek 
49 százalékát, 10,8 milliárd dollárt külföldi, 
nem izraeli állampolgárok termelték).

A gazdaságba vetett növekvő bizalom 
és érdeklődés következtében az izraeli 
színtéren új szereplők jelentek meg, nekik 
köszönhetően a külföldi beruházások 
2006 elején látványosan felíveltek. Ekkor 
a külföldi, nem izraeli állampolgárok 
befektetései 24 386 milliárd dollárt értek 
el, a növekvő tendencia pedig 2007-ben 
is folytatódott.

Számos hazai és külföldi magánberuházás 
történt a kormány kezdeményezésére és 
annak ösztönzésével. Ezt jelzik az évek alatt 
többször átdolgozott, tőkebefektetést 
ösztönző törvény különböző változatai. 
A tör vény lehetővé tette,  hogy a 
kormány kamattámogatott kölcsönöket 
nyújtson hosszú távra, továbbá a teljes 
beruházás mértékével arányos közvetlen 
támogatásokat és kutatás-fejlesztési 
finanszírozást biztosítson.

A kormányzat adócsökkentést és adókedvezményeket is 
felkínált annak függvényében, hogy az adott beruházás 

A Hisztadrutot, a Munkások 
Általános Szakszervezetét 
mint az ország valamennyi 
szakszervezetének átfogó tes-
tületét 1920-ban alapították. 
A Hisztadrut célja az ország 
összes munkásának képvise-
lete és különböző iparágak 
létrehozásával új munka- 
helyeket megteremtése. 
Idővel a szervezet Izrael le-
gnagyobb munkaadójává vált, 
és lényeges szerepet játszott 
az ország fejlődésében.

A 78 szakszervezetet egyesítő 
Új Hisztadrut jelenlegi taglét-
száma mintegy 700 ezerre 
tehető. Tevékenységi körébe 
tartozik a munkásszervezetek 
helyi szintű szervezése, kol-
lektív szerződések aláírása és 
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milyen mértékben valósít meg gazdasági 
irányelveket (mint például a népesség 
megfelelő területi eloszlásának irányítása 
vagy az export támogatása). A támogatások 
az 1980-as években hozzájárultak a 
GDP növekedését meghaladó mértékű 
tőkefelhalmozódáshoz és a termelési 
kapacitások bővítéséhez. Bizonyos 
szektorokban a termelési többletnek 
köszönhetően az 1990-es években a 
gazdaság ugrásszerűen fejlődött.

Bérek és munkakörülmények

Az izraeli béreket többnyire három fél 
megegyezése alapján állapítják meg: 
a kormány (még mindig az ország 
legnagyobb munkaadója), amelynek 
munkabérei kihatással vannak a gazdaság 
egészére, a Hisztadrut (Munkások Általános 
Szakszervezete) és a magánszféra 
munkaadóinak szervezete. A tárgyalások 
során rögzített bérek iránymutatók a 
gazdaság különböző szektoraiban, és 
esetenkénti módosításokkal az automatikus 
megélhetési támogatásokat is jelentik, amit 
az infláció kompenzálására fizetnek. Ezek értelmében a 
bérezési rendszer meglehetősen rugalmatlan, különösen 
az alsó szegmensben. A munkanélküliségi hullámok nem 

megvalósításának ellenőrzése. 
A szervezet képviseli az izraeli 
gazdaság legtöbb ágazatát: az 
élelmiszer-, textil- és szálloda-
ipart, a turizmust, képviseli a 
kormányzati és közszférában 
dolgozókat, a hivatalnokokat, 
a technikusokat, az ápolókat 
és a nyugdíjasokat. Bizonyos 
hivatásokat, többek között 
a mérnököket, az orvoso-
kat, az akadémikusokat, a 
tanárokat és az újságírókat 
független szakszervezetek 
képviselnek.

A Hisztadrut mára már nem 
olyan erős, mint volt, mivel a 
dolgozókat alvállalkozókon 
keresztül vagy személyre 
szóló munkaszerződéssel 
alkalmazzák.
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csökkentették jelentősen a fizetéseket, bár munkaerőhiány 
esetén egy adott területen nagyobb rugalmasság 
jellemző a bérek emelésére. 2006 júniusában az átlagos 
havi munkabér 7759 sékel (hozzávetőleg 1843 amerikai 
dollár) volt.

A különböző gazdasági szektorokban a munkakörülményeket 
a munkaadók és munkavállalók együttesen határozzák 
meg a munkaszerződésben. A törvény rögzíti azonban 
a minimális elvárásokat, és meghatározza a munkahét 
hosszúságát (legfeljebb 47 órában – 2006-ban az 
üzleti szektor munkahete átlagosan 40 órából állt), a 
minimálbért (3585 sékel, hozzávetőleg 780 dollár – 2006-
ban növekedést irányoztak elő 2008 elejére 3785 sékelre) , 
a túlórabért, a végkielégítést, a fizetett szabadságot és a 
betegszabadságot.
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GAZDASÁGI SZEKTOROK

Ipar

Izrael ma már iparosodott állam; az ország termelésének 
(beleértve a hagyományos területeket is) alapját az 
intenzív és kifinomult kutatási és fejlesztési szféra, 
valamint a csúcstechnológiai folyamatok, eszközök és 
gépek képezik – mindez a rendkívül gyors és intenzív 
fejlődés eredménye.

A jelenlegi dinamikus, erősen diverzifikált ipari szektor a 
19. század végén alapított kisebb műhelyekből fejlődött 
ki, amelyek eredetileg szerszámok készítésével és 
mezőgazdasági termények feldolgozásával foglalkoztak. 
Két meghatározó tényező indította el a műhelyeket a 
modern gyárak felé vezető változás útján: egyrészt sok 
vállalkozó és tapasztalt mérnök bevándorló érkezett 
Németországból az 1930-as évek során, másrészt a második 
világháború (1939–1945) alatt megnőtt az ipari termékek 
iránti igény. A térség szövetséges hatalmainak olyan 
ellátásra volt szüksége, különös tekintettel a ruházatra és 
konzerv élelmiszerekre, amelyeket a háború miatt nem 
lehetett Európából importálni. 

Az 1970-es évekig a hagyományos iparágak, mint az 
élelmiszer-feldolgozás, a textilipar, a divat, a bútoripar, illetve 
a talajjavító és rovarirtó szerek, gyógyszerek, vegyszerek, 
gumi, műanyag és fémtermékek előállítása adták az ország 
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ipari termelésének jelentős részét. Ebben az időszakban a 
források túlnyomó hányadát a fejlődő mezőgazdaságba, az 
élelmiszer-előállításba és -feldolgozásba, az infrastruktúra 
kialakításába és a képzetlen bevándorlók számára történő 
munkahelyteremtésbe fektették.

Az iparosodás következő szakasza az ország védelméhez 
szükséges fegyverek fejlesztése és termelése köré 
összpontosult. A folyamat az újszülött országot 
veszélyeztető fegyverembargó miatt gyorsult fel. A 
légiközlekedésbe és fegyveriparba fektetett hatalmas 
beruházások olyan új technológiákat hívtak életre, 
amelyek később Izrael egyedülálló csúcstechnológia-
iparának alapját képezték (ide sorolhatók például az 
orvosi eszközök, az elektronika, a számítógépes szoftverek 
és hardverek, illetve a telekommunikáció). Az 1980-
as években hazatértek a Szilícium-völgyben dolgozó 
izraeliek, és olyan multinacionális vállalatok fejlesztési 
központjait nyitották meg, mint az Intel, a Microsoft és az 
IBM. Az 1990-es években magas fokon képzett tudósok, 
mérnökök, műszaki szakmunkások és orvosok érkeztek 
a korábbi Szovjetunióból, amivel sikerült elérni azt, hogy 
Izrael ipara elérje jelen fejlettségi szintjét, és kifejlessze 
széles termékpalettáját.

A természetes erőforrások és nyersanyagok hiányában 
Izrael előnyei a magasan képzett munkaerő, a tudományos 
intézetek és a kutatási-fejlesztési központok. Manapság az 



233

izraeli ipar főleg magas hozzáadott értékkel rendelkező 
termékek előállítására koncentrál, amelyeket saját 
tudományos kreativitásának és technológiai innovációjának 
köszönhetően fejlesztett ki.

A legtöbb fejlett gazdaságtól eltérően, ahol az iparban 
alkalmazottak száma változatlan maradt, illetve az 1990-es 
évek elején még enyhén csökkent is, Izraelben arányuk 
folyamatosan nőtt. 2006-ban Izrael iparának növekedési 
üteme a fejlett gazdaságok között Dél-Korea után a 
világon második volt.

Az elmúlt két évtizedben az ipari termelés nemzetközi 
szinten jelentős fejlődést ért el, különös tekintettel az orvosi 
elektronika, az agrártechnológia, a telekommunikáció, a 
finomvegyipar, a számítógépes szoftverek és hardverek, 
valamint a gyémántmetszés és -csiszolás területén. 2005-
ben a termelőiparban 412 ezren dolgoztak – a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők aránya világviszonylatban 
csak az Egyesült Államokban és Hollandiában volt 
magasabb. 2004-ben mintegy 13 ezer ipari üzem adott 
át 58 milliárd dollár értékű termelést – ennek több mint 
fele exportcikk volt.
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Főbb gazdasági mutatók (2006) (százalék)

Ágazat GNP Munkaerő Export Befekte-
tés

Ipar 21,6 18 74 35
Mezőgazdaság 2,5 1,7 3 3
Építőipar 7,1 5 1 3
Közlekedés 
és kommuni-
káció

10,2 6,8 8 32

Kereskedelmi, 
pénzügyi és 
személyi szol-
gáltatások

31,1 35 24 13

Közszolgálta-
tások

25 34 - 14

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

Csúcstechnológiai iparágak

A leggyorsabb növekedési ütemet (az elmúlt években 
átlagosan 8 százalék) a csúcstechnológiai iparágak 
produkálják, ahol magas a képzett munkaerő és a 
tőkebefektetés aránya, bonyolult előállítási technológiákat 
alkalmaznak, és jelentős kutatási és fejlesztési beruházás 
szükséges – Izrael, a világon szinte egyedülállóan, a GDP 
4,4 százalékát áldozza ilyen célokra. Az ENSZ szakértői 
szerint az izraeli kutatás-fejlesztési ágazat a világ tíz 
legjobbja között szerepel. A kitűnő minősítés elsősorban 
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az alapkutatást és a kockázati tőkét biztosító egyetemi 
kutatóintézeteknek köszönhető.

Jól jelzi a csúcstechnológiai iparágak növekedésének 
jelentőségét, hogy míg 1965-ben mindössze 37 százalékát 
adták az ipari termelésnek, úgy húsz évvel később ez a 
szám már 58 százalékra, 2006-ban pedig hozzávetőlegesen 
70 százalékra emelkedett.

A csúcstechnológiai termékek majdnem 80 százalékát 
exportra gyártják, a hagyományosabb, kisebb technológiai 
igényű cégek áruik mintegy 40 százalékát exportálják. A 
csúcstechnológiai export értéke négyszeresére nőtt: 3 
milliárd dollárról (1991) 12,3 milliárd dollárra (2000). 2006-
ban már 29 milliárd dollárt ért el, amelyhez hozzáadódik 
a csúcstechnológiai szolgáltatások exportja 5,9 milliárd 
dollár értékben. 2001-ben és 2002-ben lassult ugyan a 
gazdaság, de azt követően a csúcstechnológiai iparág 
lábalt ki elsőként a válságból, és 2003-ban már pozitív 
növekedést mutatott. 2006-ban az ICT-ágazat (információ- 
és kommunikációs technológia, a csúcstechnológiai 
iparág fő szektora) 24 milliárd dollár értéket termelt meg. 
A csúcstechnológiai ipar az üzleti szektor GDP-jének 17 
százalékát adja, 185 ezer embernek biztosít munkahelyet; 
a polgári kutatás-fejlesztési költségei meghaladják a 3,3 
milliárd dollárt, az export értéke pedig megközelíti a 16 
milliárd dollárt.
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A kutatás-fejlesztésre szánt költségvetés több mint 90 
százalékát (2006-ban 7 milliárd dollár) a csúcstechnológiai 
iparág kapja, ennek jelentős része vegyes vállalkozások 
tőkealapjain keresztül jut el a megfelelő helyre.

Az elmúlt években a kormány a sikeres kezdő vállalatoknak 
nyújtott kölcsön visszafizetése mellett osztalékot is 
kap az ilyen alapokban meglévő részesedése után. A 
korábban említett hat államközi alapítvány mellett Izrael 
közös kutatás-fejlesztés finanszírozási megállapodásokat 
kötött az Egyesült Államokkal, Kanadával, Olaszországgal, 
Belgiummal, Ausztriával, Franciaországgal, Svédországgal, 
Németországgal, Hollandiával, Írországgal, Portugáliával, 
Spanyolországgal, Hongkonggal, Indiával, Törökországgal 
és Kínával.

Az információtechnológia (internet, elektronikus 
kereskedelem stb.) korában Izrael gazdasága, különösen 
a csúcstechnológiai iparágak, világelsők között szerepel. 
Számos nemzetközileg elismert izraeli vállalatot nagyméretű 
cégcsoportok többmilliárdos tranzakció keretében 
vásároltak meg. A kiemelkedő innovatív hajlamnak és a 
magasan képzett munkaerőnek köszönhetően Izraelben 
sok új vállalkozást indítanak. Jól mutatja az izraeli 
csúcstechnológia elismertségét, hogy egyre több cég 
van jelen a Wall Streeten és az európai tőzsdéken.
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Izrael gyémántipara

Az izraeli gyémántipar olyan sokoldalú, mint a valódi 
gyémánt, ennek köszönhetően az ország vezető gyémánt-
előállító és -kereskedelmi központ. Az izraeli gyémánt a 
bizalom és a megbízhatóság szinonimája, garantáltan 
valódiak, és termelésük konfliktusmentes.

Az izraeli gyémántipar emellett világelső mind technológiai 
felkészültségét, mind szakértelmét tekintve, ezzel is 
biztosítva a gyémántcsiszolás magas minőségét. A helyi 
termelés és a nyers, illetve csiszolt gyémánt adómentes 
importja gondoskodik a versenyképes árakról. Az Izraeli 
Gyémánttőzsde a világ legnagyobb gyémántkereskedéssel 
foglalkozó központja. Itt egy helyen megtalálható minden, 
ami a gyémántvásárláshoz szükséges.

A 2006. évben a gyémántexport értéke elérte a 13 
milliárd dollárt. A legfontosabb partnerek az Egyesült 
Államok (63 százalék), Hongkong (14 százalék) és Svájc 
(11 százalék). Az ékszerekhez szükséges kisméretű csiszolt 
kövek előállításában Izrael világelső. A változatos méretű 
és formájú gyémántok csiszolásának viszonylatában a 
vezető termelő és értékesítési központnak számító Izrael 
önmagában az iparág 40 százalékát produkálja.

Mezőgazdaság

Izrael mezőgazdaságát a természetes erőforrások, 
különösen a víz és a megművelhető földterület szűkössége 
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jellemzi: a teljes termelési rendszer a hiányok okozta 
akadályok leküzdésére irányul. A kutatók, termelők 
és az agráripar ágazatainak szoros együttműködése 
következtében folyamatosan növekszik a mezőgazdasági 
termelés, együttesen új módszereket fejlesztenek ki és 
alkalmaznak valamennyi területen. Az eredmény: modern 
mezőgazdaság egy olyan országban, ahol a vidék több 
mint fele sivatag.

Az izrael i  gazdák nak és tudósok nak mostoha 
körülményekkel és korlátozott vízkészletekkel kellett 
megküzdeniük. Tapasztalataik különösen értékesek 
a fejlődő országok számára. A siker kulcsa a gazdák 
eltökéltsége és találékonysága, valamint a tudósok 
elkötelezettsége, hogy virágzó mezőgazdaságot hozzanak 
létre, és megmutassák, hogy a föld értéke a felhasználás 
mikéntjében rejlik. A kutatás-fejlesztési szektor és az ipar 
szoros együttműködésének köszönhetően piacorientált 
agrárüzletág alakult ki, amely agrártechnológiai, 
különösen öntözési megoldásokat exportál a világ 
minden részére.

Az izraeli mezőgazdaság sikertörténet, amely a 
megművelhető föld és a szűkös vízkészletek legjobb 
kihasználásáért folytatott hosszú és kemény küzdelemről 
szól. A modern sótalanító telepek és a hozzájuk kapcsolódó 
szakértelem szintén keresett exportcikkek. Amikor a 19. 
században a zsidók újra elkezdték benépesíteni történelmi 
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hazájukat – leginkább ideológiai okokból – elsődleges 
erőfeszítésük a pusztaság termővé tétele volt. Izrael 
mezőgazdasági sikerének titka a gazdák és az államilag 
finanszírozott kutatók szoros együttműködésében 
rejlik. Új módszereket fejlesztettek ki és alkalmaztak a 
mezőgazdaság valamennyi ágazatában, és hatalmas 
lépéseket tettek a technológiai megoldások, az öntözési 
technikák és az innovatív agrártechnikai felszerelések 
kidolgozásában. 

Mióta Izrael 1948-ban függetlenné vált, a teljes megművelt 
terület 2,6-szorosára nőtt, összesen hozzávetőleg 435 
ezer hektár földet vontak be a termelésbe. Az öntözött 
területek nagysága megnyolcszorozódott, az 1980-as 
évek közepéig mintegy 250 ezer hektárra nőtt. A növekvő 
vízhiány és az intenzív urbanizálódás miatt azonban 
ma már nem éri el a 200 ezer hektárt sem. Az elmúlt fél 
évszázad alatt a mezőgazdasági települések száma 400-ról 
750-re nőtt, de az itt élő népesség aránya 12 százalékról 
5 százalékra csökkent.

Napjainkban Izrael élelmiszerének túlnyomó hányadát 
az országban termelik meg, és importtal egészítik ki. 
A fő behozatali termékek a gabona, olajos magvak, 
hús, kávé, kakaó és cukor – ezek értékét bőven fedezi 
a mezőgazdasági export. A gazdaságokból elsősorban 
tejtermékek és baromfi származik. Emellett termesztenek 
különféle virágfajtákat, gyümölcsöket és zöldségeket, 
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különösen a melegebb vidékeken, ahol az éghajlatnak 
köszönhetően hamarabb érik be a termés, mint Európában: 
ez jelentős piaci előnyt biztosít a gazdáknak. A téli 
hónapok alatt Izrael Európa melegháza, amikor az ország 
dinnyét, paradicsomot, uborkát, paprikát, epret, kivit, 
mangót, avokádót, citrusféléket, hosszú szárú rózsát és 
szegfűt exportál.

A mezőgazdasági termékek 1950-ben a GNP 11 százalékát 
adták, ez az arány 2006-ra 1,5 százalékra csökkent. Az 
agrárexport a teljes export 60 százalékáról kevesebb, mint 
2 százalékára esett. Az éves export abszolút mértékben 
20 millió dollárról (1950) 1 milliárd dollárra nőtt (2006), ez 
többek között az újító módszereknek, a modern öntözési 
és vízkezelési technikáknak, valamint az exportorientált 
termelésnek köszönhető.

Építőipar

Az állam kezdeti időszakában a lakóházak építése a teljes 
építőipar 84 százalékát tette ki. A következő évtizedekben 
az arány az infrastrukturális építkezések fokozódása 
miatt 70-75 százalék között mozgott. 1991-ben azonban 
ugrásszerűen 86 százalékra emelkedett, hogy képes 
legyen kielégíteni a tömegesen érkező bevándorlók 
igényeit. Ennek köszönhetően az építőipari össztermelés 
is látványosan felívelt abban az évben, a lakásépítés pedig 
83 500 új egységgel rekordot döntött. Azóta fokozatosan 
csökkent az arány, 2004-ben 29 ezer új lakás építését 
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kezdték meg. A rekordnagyságú építkezésindításokat 
követően 1992-ben fejezték be a legtöbb (70 ezer) lakást, 
2005-ben már csak 31 700 készült el. Az építőipar egykor 
a gazdaság egyik húzóágazatának és a gazdasági aktivitás 
barométerének számított, 2006-ban a szektor GDP-
részesedése a kezdeti (1950) 30 százalékról mindössze 
5 százalékra csökkent.

Kezdetben szinte minden építkezést a kormány 
kezdeményezett és finanszírozott, 1958 (67 százalék) és 1989 
(16 százalék) között ennek aránya fokozatosan csökkent. 
Az 1990-es évek elején, amikor a magánszféra nem tudta 
kielégíteni a hirtelen érkezett többszázezer bevándorló 
keltette igényeket, a kormány általi kezdeményezések 
száma átmenetileg ismét megemelkedett. Az elmúlt 
években általánosan emelkedett az életszínvonal, ezzel 
párhuzamosan egyre keresettebb lett az izraeli ingatlan 
a külföldiek körében – mindezek következtében új 
jelenségként a drágább lakások ára látványosan növekedett, 
az olcsóbbaké pedig csökkent.

Az izraeli cégek vezető szerepet töltenek be az épületek 
fémszerkezetének és az előre gyártott elemek (nyílászárók, 
szaniterek, csővezetékek, rögzítők, kiegészítők stb.) 
tervezése és gyártása terén. A termékeket világszerte 
értékesítik, valamennyi kontinens nagyobb építkezésén 
megtalálhatók.
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Közlekedés és távközlés

A közlekedési és a távközlési szektor jelentősége jóval 
meghaladja a gazdasági statisztikák tükrözte kis részesedési 
hányadot, mivel infrastrukturális iparként – akárcsak a 
háztartásokat is – a gazdaság minden egyéb ágazatát 
szolgálja. Inkább szolgáltató, mint termelő szektor, 
amely a modern gazdaságokra jellemző módon sokkal 
gyorsabban növekszik, mint bármelyik termelési ágazat. A 
közlekedésen belül a légiközlekedési iparág a turizmussal 
párhuzamos növekedésének köszönhetően figyelemre 
méltó bővülést mutatott az elmúlt években, de a távközlés 
még ezt is felülmúlja.

A közlekedés és a távközlés 2006-ban együttesen a GDP 
7 százalékát, az export mintegy 8 százalékát adta, és 
az ország munkaerejének 5 százalékát foglalkoztatta. 
Termékeinek 36 százalékát a szárazföldi közlekedés, 
20 százalékát a vízi és légiközlekedés, 39 százalékát 
a kommunikáció, a maradék részét pedig különböző 
szolgáltatások teszik ki.

Az 1950-es évek eleje óta a tengeri kereskedelem (bruttó 
tonna) tízszeresére növekedett, az utasszállítók tízszer több 
utast szállítanak, az úthálózat hossza megduplázódott, 
a buszok száma majdnem megháromszorozódott, a 
teherautók száma pedig tízszeresére növekedett.
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Turizmus 

Izraelnek rengeteg vonzerővel bír a turisták 
számára: földrajzi sokszínűség, régészeti 
és vallási színhelyek, felhőtlen napsütés 
és modern üdülők a Földközi-tenger, a 
Kineret-tó (Galileai-tenger/Tiberias-tó/
Genezáret-tó), a Vörös-tenger és a Holt-
tenger partján. A turizmus szempontjából 
a 2000. év rekordnak számított: 2,41 millió 
turista látogatott az országba. A korábbi 
értékek: 33 ezer (1950), 118 ezer (1960), 441 ezer (1970), 
1,18 millió (1980), 1,34 millió (1990). A politikai helyzet 
miatt 2001-ben visszaesett a látogatók száma (1,2 millió), 
de ezt követően újra emelkedett, 2006-ban már 1,84 millió 
turista érkezett, 2007 végére pedig számuk várhatóan 
eléri a 2,3 milliót.

A turisták 57 százaléka Európából, 32 százaléka az amerikai 
kontinensről, 8 százaléka pedig Ázsiából érkezik.

A turizmus 2006-ban 2,8 milliárd amerikai dollár értékű 
külföldi devizabevételt, azaz a teljes exportból származó 
bevétel 5 százalékát, a szolgáltatásexport 16,8 százalékát 
eredményezte.

A turizmus ugyan a GNP kevesebb, mint 3 százalékát adja, 
a külföldi deviza hozzáadott értéke 85 százalék (ezzel az 
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ország exportiparában a hozzáadott érték 
szempontjából vezető helyet tölt be), és 
hozzávetőlegesen 80 ezer főt foglalkoztat. 
A turizmusban hatalmas, mind ez idáig 
kiaknázatlan lehetőségek rejlenek, ezért 
Izrael gazdasági növekedés-tervezetének 
fontos tényezője.

Jaffa óvárosa: 
sikátorok és turista 

• 
Turisztikai 

Minisztérium
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KULTÚRA
Izrael régi-új ország, kis méretű, de sokszínű népességével 
kulturális szempontból annál aktívabb. Négyezer év zsidó 
hagyomány, több mint egy évszázadnyi cionizmus és 
több mint fél évszázadnyi modern állami történelem: 
ezek mind egy olyan kultúra részei, amely önmagában is 
egyedülálló. Egy olyan kultúra, amely megőrizte hetven 
különböző közösség egyediségét. A túlnyomó többségében 
bevándorlói társadalommal Izrael különböző kulturális és 
szociális hatásokat olvasztott össze kreatív kifejeződésében, 
a hagyományok és az innováció vegyítésével az izraeli 
partikularizmus és univerzalizmus között keresi az utat. 
A kulturális identitás állandó keresése a legkülönfélébb 
művészeti formákban fejeződik ki, megnyilvánulását a 
mindennapi élet részeként sokan értékelik és szeretik.

...כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם...' )דברים ח': ג'(
…nemcsak kenyérrel él az ember… (Második Törvénykönyv, 8:3)
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SZÍNHÁZ ÉS SZÓRAKOZÁS

Héber színház, az irodalommal ellentétben, nem létezett 
az ősi héber kultúrában, illetve nem a második világháború 
előtti Európa zsidó közösségeiben oly népszerű jiddis 
színházból nőtt ki. A héber színházi hagyományok 1917-
re nyúlnak vissza, amikor Konsztantyin Sztanyiszlavszkij 
orosz rendező irányításával megalapították a Habimah 
(A színpad) héber színházat Moszkvában. A vezető 
színészt, Hanna Rovinát (1892-1980) később a „héber 
színház úrnőjének” nevezték. 1931-ben a társaság állandó 

székhelyét Tel-Avivba tette át.

Az izraeli színház számos különböző 
alkotóelemből áll: kortárs és klasszikus, 
őshonos és átvett, kísérleti és hagyományos. 
Változatos háttérrel rendelkező színműírók, 
színészek, rendezők és producerek 
vegyítik az idegen és a helyi elemeket, 
és fokozatosan új és egyedi izraeli színházi 
hagyományokat hoznak létre. Rendkívül 
aktív és életteli a színházi élet, számos 
professzionális repertoár- és egyéb színház, 
valamint több tucat regionális és amatőr 
társulat játszik országszerte a lelkes népes 
közönségnek. Az elmúlt években izraeli 
társulatok turnéztak Kelet- és Nyugat-
Európában, illetve az Egyesült Államokban, 

A jeruzsálemi Khan 
színház jóvoltából
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részt vettek nemzetközi fesztiválokon és nagyobb színházi 
rendezvényeken, többek között Edinburghban és Berlinben. 
Ezen kívül több félhivatásos és amatőr társulat angol és 
orosz nyelven ad elő.

A vezető színműírók közül – mint például a néhai Hanoch 
Levine, Yehoshua Sobol, Hillel Mittelpunkt vagy a néhai 
Efraim Kishon – sokan nemzetközi elismerést élveznek. 
A főbb hivatásos társulatok székhelye az ország négy 
nagyvárosában található.

Habimah, a nemzeti színház otthona három termet 
(összesen 1520 ülőhelyet) magába foglaló épületegyüttes 
Tel-Avivban. Az előadások látogatottsága részben 30 
ezer bérletesének köszönhetően hozzávetőlegesen 90 
százalék. Repertoárjában megtalálhatók a hagyományos 
zsidó témájú művek, a kortárs héber szerzők darabjai, 
valamint a nemzetközi klasszikusok, drámák és vígjátékok 
lefordított változatai. Néha világszerte ismert rendezők 
visznek színre egy-egy darabot.

A Cameri Színház 1970 óta Tel-Aviv városi színháza. 
A színház társulata mutatta be először realisztikusan 
az izraeli mindennapokat. Komoly izraeli drámákat, 
klasszikus és modern darabok adaptációját tartalmazó 
színes repertoárjával jelentősen hozzájárul a héber 
színház fejlődéséhez. A Cameri Színház székhelye a 
négy termet magába foglaló modern épületegyüttes 



250 | Kultúra

a Tel-Aviv Művészeti Központ mellett foglal helyet. A 
társulat Hamlet-adaptációja, amelyben Itay Tiran alakítja 
a főszerepet, hatalmas kritikai elismerést aratott bel- és 
külföldön egyaránt. A díjnyertes feldolgozást az amerikai 
Kennedy Művészeti Központ Shakespeare Washingtonban 
Fesztiváljának keretében mutatták be.

A Haifa Városi Színház izraeli, illetve külföldi klasszikus 
és modern darabokat bemutató repertoárszínház.

A Be’er-Sheva Színház eredeti kortárs, valamint héberre 
lefordított klasszikus és modern műveket bemutató 
repertoárszínház.

A Beit Leissin Színház Tel-avivi repertoárszínház héberre 
lefordított kortárs művek mellett izraeli darabokat is 
bemutat.

Az Arab Színház hivatásos arab nyelvű felnőttszínház, 
repertoárja arab országokból származó műveket, valamint 
arabra lefordított kortárs műveket tartalmaz.

A Beit Hagefen Színház hivatásos arab nyelvű színház, 
gyermekeknek és fiataloknak mutat be eredeti kortárs 
hazai és külföldi darabokat.

A Khan Színház Jeruzsálem egyetlen repertoárszínháza, 
kortárs és klasszikus darabokat mutat be a felújított több 
száz éves török fogadó egyedülálló termében.
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A Gesher Színházat 1991-ben alapították, a volt 
Szovjetunióból érkező bevándorlók számára biztosít 
művészi kifejeződési lehetőséget; színvonalas előadásokat 
nyújt orosz nyelven. A sikereknek és kritikai elismeréseknek 
köszönhetően mára héber darabokkal jelen vannak az 
izraeli színházi életben is. A társulat neves fesztiválokon 
képviselte Izraelt szerte a világon.

A Clipa Színházat Idit Herman táncos és rendező, valamint 
Dimitrij Tulpanov (orosz) színész és zenész alapította 1991-
ben. Előadásaikban – általában beszéd nélkül – sajátos 
egyveleget alkot a színház- és táncművészet, a dizájn és 
a zene. Évente kettő-négy új produkciót mutatnak be, és 
csak korlátozott ideig tartanak egy-egy darabot műsoron. 
Vannak olyan előadásaik, amelyet egyetlenegyszer 
játszanak különleges színhelyen.

A Gyermek és Ifjúsági Színház három korcsoportot céloz 
meg, iskolákban és kulturális központokban játszanak 
szerte az országban. Ezen kívül dráma- és színházórákat 
tartanak, instruktoraik különleges iskolai műhelyeket 
vezetnek.

Az Akkó Fesztivál peremfesztiválján új és kísérleti 
színházi műveket mutatnak be. Különböző témákban 
lehet benevezni: beltéri előadás, szabadtéri és utcaszínház 
vagy nemzetközi vendégjáték.
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A Gyermekszínházi Fesztiválnak Haifa ad otthont. 
Gyermekelőadásokat adnak, emellett vetélkedő és 
nemzetközi vendégműsorok színesítik a rendezvényt.

A Train Színházat 1981-ben bábszínházként 
alapították Jeruzsálemben. Változatos 
programokat kínál a teljes hosszúságú 
előadásoktól a kicsinyeknek szóló színes 
mesedélutánokon át az utcai fesztiválokig 
az egész család számára. A színház minden 
évben megrendezi a Nemzetközi Bábszínház 
Fesztivált.

Színészi, rendezői és színpadi tanulmányokat 
számos egyetem kínál: a Tel-Avivi Egyetem, 
a Jeruzsálemi Héber Egyetem, a Beit-Zvi 
Előadóművészeti Iskola (Ramat Gan), a 
Nissan Nativ Színjátszó Stúdió (Tel-Aviv 
és Jeruzsálem) és a Kibuc Szeminárium 
Drámaiskola.
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KÖNNYED SZÓRAKOZÁS

A népszerű szórakoztatás koncepciója még 
az Izraeli Állam kikiáltása előtti időszakra, az 
1940-es évekre nyúlik vissza, amelyet olyan 
csoportok fémjelzik, mint a Chizbatron, 
Matateh vagy Batzal Yarok. Az 1960-as 
években a különböző katonai egységekhez 
kötődő társulatok létrejötte hozta meg a 
valódi fellendülést. Az ország legjelentősebb 
szórakoztatói közül olyan nagy nevek 
kezdték karrierjüket a hadseregben, 
mint Haim Topol, Si Hyman, Miri Aloni, 
Dorit Reuveni és Yardena Arazi. Ebben az 
időben vált híressé a Hagashash Hahiver 
izraeli komikuscsoport, amely évtizedeken 
keresztül szerepelt országszerte, később már 
klasszikusnak minősült. Munkásságukért 
és életművűkért a csapat tagjai megkapták 
az Izrael Díjat.

Annak ellenére, hogy a népszerű műfajok 
elsődleges csatornája a televízió és a rádió, 
sok komikus, énekes, zenész, együttes és 
társulat szerepel országszerte rendszeresen 
élő előadásban.

Számtalan énekes előadó igazi sztárrá vált, többek 
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között Arik Einstein, Shlomo Artzi, Matti Caspi, Rita, Dana 
International, Corinne Alall, Hava Alberstein, Shalom Hanoch, 
Yehudit Ravitz, valamint számos együttes, mint például a 
Teapacks, Mashina, Atraf, Etnix, Friends of Natasha vagy a 
Beit Habubot. Néhány művész nemzetközi hírnévre tett 
szert: Dudu Fisher, a néhai Ofra Haza, Rami Kleinstein, 
Aviv Gefen, David Broza és Noa (Ahinoam Nini). 1998-ban 
az izraeli származású transzszexuális Dana International 
nyerte az Eurovíziós Dalfesztivált, és világsztár lett. Diva 
című számát a 14. legjobb eurovíziós dalnak szavazták 
meg. Nemrég jelent meg 11. albuma, a Hakol Zeh Letova 
(Minden jó okkal történik).

Rendkívül népszerűek a felélesztett híres musicalek, többek 
között a Muzsika hangja vagy a Nyomorultak.

Egyre népszerűbb Izraelben az arab és görög elemeket 
vegyítő mediterrán zenei stílus, főbb előadói Boaz 
Sha'arabi, Yehuda Poliker, Sarit Hadad, Avihu Medina, 
Margalit Tsan’ani, Zehava Ben, Ofer Levy, újabban pedig 
Eyal Golan, Amir Benayoun és Miri Mesika.

Az Eli Yatzpan és Adi Ashkenazihoz hasonló stand-up 
komikusok egyre népszerűbbé válnak, és növekvő 
rajongótáborral rendelkeznek.
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MOZI

A 20. század közepe óta az izraeli filmipar 
jelentős fejlődésen ment keresztül. Az első 
filmek, többek között a 24-es domb nem 
válaszol vagy a Tízen voltak az irodalomhoz 
hasonlóan heroikus hangvételűek. Az 
újabb filmek egy része továbbra is olyan 
mélyen gyökerező modern izraeli témákkal 
foglalkozik, mint a holokauszt-túlélők és 
gyermekeik (Aviya nyara Gila Almagor 
főszereplésében vagy A Domim fa alatt 
című folytatása), vagy az új bevándorlók 
nehézségei (Sh’hur Hannah Azoulai és 
Shmuel Hasfari rendezésében, Kávé 
citrommal Leonid Gorivets rendezésében). 
Más filmek inkább az izraeli jelennel, az 
izraeli–arab konfliktussal (Falakon túl Uri 
Barbash rendezésében) vagy az egyetemes 
kontextusba ágyazott elidegenedett és hedonista 
társadalommal foglalkoznak (A szirén dala, Az élet Agfa 
szerint, Tel-avivi történetek).

Az elmúlt öt év termése is komoly előrelépést mutat: olyan 
filmek készültek, mint Joseph (Yossi) Cedar Tábortűz című 
filmje a vallásos-cionista jeruzsálemi családról, amely az 
apa halála után megpróbál visszatérni az élet normális 
kerékvágásába az 1980-as években, illetve a Törött szárnyak, 
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Nir Bergman díjnyertes filmje is, ami a családi veszteség 
témájával és az elfogadás iránti igénnyel foglalkozik. A 
Fordulj balra a világ végén egy valószínűtlen, kultúrák 
közötti barátságot jelenít meg a bevándorlók egy sivatagi 
falujában. Az Aviva, szerelmem összesen tíz díjat gyűjtött 
be Izraelben, Sanghajban és Tokióban.

Eytan Fox népszerű és figyelemre méltó rendező, számos 
filmet készített: A buborék a modern kor Tel-avivi életet 
vizsgálja az arab–izraeli konfliktus hátterével, Yossi és 
Jagger a homoszexuális szerelem és vágy témáját mutatja 
be az Izraeli Védelmi Erők kötelékében, valamint a Séta 
a vízen szintén népszerű filmjeinek egyike. Fox rendezte 
a Florentine című klasszikus televíziós sorozatot (1997) 
megkopott-elegáns Tel-avivi negyedben élő kiábrándult 
fiatal izraeliek mindennapjairól. 

Az izraeli filmek 2007 során több díjat söpörtek be, 
mint előtte bármikor. Joseph Cedar az első libanoni 
háborúról forgatott Beaufort című filmjével a Berlini 
Filmfesztiválon elnyerte a legjobb rendező és tizenegy 
egyéb díjat. Művét négy másik nemzetközi filmmel a 
külföldi filmek kategóriájában Oscar-díjra is jelölte a Los 
Angeles-i Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia. 
Dror Shaul Édes sár című filmje nemzetközi kategóriában 
első helyezést ért el a Sundance Filmfesztiválon. A David 
Volach által jegyzett, szabadságát töltő ultraortodox 
családról szóló Uram, teremtőm a legjobb külföldi film 
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A Beaufort című film plakátja, Oscar-díj jelölés a legjobb külföldi film kategóriájában 
• 
A Beaufort producereinek jóvoltából
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díjat kapta a Tribeca Filmfesztiválon. Etgar 
Keret író és Shira Geffen kapták Cannes-
ban az Aranypálma-díjat a Medúzák című 
filmért. A meglepetésgyőzelmek között 
szerepel Eran Kolirin A zenekar látogatása 
című filmje az Izraelbe vendégfellépésre 
érkező egyiptomi rendőrzenekarról, akik 
eltévednek, és az ország másik arcával 
találják magukat szemben. Három díjat 
kapott: a Filmkritikusok Nemzetközi 
Szövetségének díját, a Fiatalok díjat és az 
Un Certain Regard (Jury Coup de Coeur) 
díjat. Az 58. Cannes-i Filmfesztiválon (2005) 
Hanna Laslo izraeli színésznő nyerte a 
legjobb női alakításért járó díjat az izraeli 
Amos Gitai rendezésében készült Free Zone 
című filmben nyújtott alakításáért. Az 

említett díjak csak néhány azok közül, amelyeket izraeli 
filmek és rendezők kaptak az elmúlt években. 

Az egyre több izraeli film külföldön aratott sikerének, 
valamint a növekvő számú magas költségvetésű külföldi és 
koprodukciós mű izraeli forgatásának következményeként 
növekszik a filmipar exportja. Az Izraeli Filmközpont, az 
Ipari, Kereskedelmi és Munkaügyi Minisztérium egyik 
osztálya ösztönzi mind helyi, mind külföldi producerek 
izraeli helyszíneken történő forgatását, és a szakmai 
kapcsolatok kialakításától a pénzügyi támogatásig 
különféle szolgáltatásokat biztosít számukra.
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Számos rendezvény hívja föl a figyelmet az izraeli filmekre; 
filmfesztiválokat rendeznek a jeruzsálemi Cinematheque-
ben, Haifán, Sderotban és külföldi helyszíneken.

A nemrég felújított Cinematheque épületében található 
egy több ezer filmet tartalmazó archívum, kutatói könyvtár, 
mozitermek és kiállítótér. Rendszeresek a vetítések, és 
a követségekkel, kulturális intézményekkel vagy civil 
szervezetekkel együttműködve – lehetőleg a forgatókönyvíró, 
a rendező vagy a színészek közreműködésével – gyakran 
rendeznek tematikus ciklusokat. A kezdeményezés 
eredményeként 1984 óta évente tartanak nem díjkiosztó 
filmfesztivált, amely számtalan minőségi filmet és videót 
vonz az országba. A felnőttképzési tanfolyamok rendkívül 
népszerűek, a jeruzsálemi iskolásoknak szervezett 
programokon bátorítják a népszerű médium kritikai 
elemzését. Tel-Avivban és az észak-izraeli Rosh Pinában 
is működik a Cinematheque egy-egy irodája. Kedveltek 
a művészmozik is, a Lev hálózat pedig országszerte kínál 
filmvetítéseket intim atmoszférájú helyszíneken.

A Jeruzsálemi Héber Egyetemen található Spielberg 
Filmarchívum rendelkezik a legnagyobb zsidó témájú, 
zsidó és izraeli életről szóló filmgyűjteménnyel. Az 
egyetem és a Központi Cionista Archívum igazgatása alatt 
álló gyűjtemény elsődleges tevékenysége a zsidó filmek 
összegyűjtése, megőrzése, katalogizálása és világszerte 
hozzáférhetővé tétele a kutatók, film- és televízió-írók, 
valamint producerek számára.
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ZENE

Az első világháború után a zene előtérbe került az Izrael 
földjén élő zsidó közösségek kulturális életében. Lelkes 
amatőrök és képzett muzsikusok szimfonikus zenekart, 
kórust, sőt még operatársulatot is alakítottak. A zene 
igazán csak az 1930-as években emelkedett professzionális 
szintre, amikor az európai nácizmus elől zenetanárok és 
diákok, zeneszerzők, zenészek és énekesek, valamint 
zenebarátok százai özönlöttek az országba.

A Palesztin Filharmonikus Zenekar (ma Izraeli Filharmonikus 
Zenekar), amely Bronislaw Huberman, a lengyel származású 
hegedűművész kezdeményezésével alakult, első koncertjét 
Arturo Toscanini vezényletével adta 1936-ban Tel-Avivban. 
A zenekar azon nyomban az ország zenei életének 
kimagasló szereplője lett, és az évek során a világ 
legrangosabb zenekarai közé emelkedett. Nem sokkal 
később megalakult a rádió zenekara is (ma Jeruzsálemi 

Az Izraeli 
Filharmonikus 

Zenekar
 • 

Az Izraeli 
Filharmonikus 

Zenekar jóvoltából
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Szimfonikus Zenekar), amelynek hangversenyeit több 
tízezer hallgató kísérte figyelemmel.

Később sorra alakultak a zenei szervezetek, többek 
között az Izraeli Kamarazenekar, a Be’er Sheva Sinfonietta, 
városi zenekarok Haifán, Netanyaban, Holonban, Ramat 
Ganban, Rishon Lezionban, valamint a Kibuc Zenekar, 
amelynek tagjai az ország különböző területein található 
kibucokból jöttek. 

Az 1980-as évek elején az Új Izraeli Opera magas szintű 
előadásokat mutatott be, így sikerült ismét feléleszteni 
a közönség lelkesedését, amely néhány évvel korábban 
az első állandó operatársulat feloszlásával lankadni 
kezdett.

Az 1990-es évek elején, amikor több mint egymillió 
bevándorló érkezett a volt Szovjetunióból, Izrael zenei 
élete jelentős átalakuláson ment át. Ez a nagy bevándorlási 
hullám sok magasan képzett zenei szakembert hozott az 
országba, köztük hangszeres zenészeket, énekeseket és 
zenetanárokat. Hatásuk érezhető a számtalan újabb és 
újabb zenekar megalakulásában – nagyobb szimfonikus 
zenekarok, kamarazenekarok és kisebb együttesek 
egyaránt létesültek ebben az időben. A dinamikus és 
élettel teli tehetségek országszerte felpezsdítették a 
zenei oktatást a zeneiskolákban, konzervatóriumokban 
és közösségi központokban. 
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Az 1930-as évekre visszanyúló kamarazenei hagyományok 
nemzetközileg elismert együttesekkel és kórusokkal 
jelentősen kibővültek, és változatosabbak lettek az 
1990-es évek bevándorlásainak következtében. A vezető 
együttesek között találhatók a Rehovot Camerata, az IDF 
Oktatóközpont kamarazenekara és a Kashtaniot Camerata, 
Ramat Hasaron együttese. Sok város saját kórust tart fenn; 
évente több helyen rendeznek kórusfesztiválokat, ilyen 
például a Jeruzsálemi Liturgica, a vokális zenei fesztivál 
Abu Ghos templomaiban, vagy a Zimriya fesztivál.

A szólóestektől a nagyzenekari hangversenyekig klasszikus 
zenei események széles skáláját rendezik meg híres 
történelmi helyszíneken. Ezek közül kiemelkedő a 
restaurált római amfiteátrum Caesareában és Beit 
She’anban, valamint két nagy koncertterem, a Mann 
Auditorium Tel-Avivban és a Nemzetközi Kongresszusi 
Központ Jeruzsálemben. A kisebb előadótermek közé 
tartozik a jeruzsálemi színházkomplexum, a tel-avivi új 
előadó-művészeti központ, az Izrael Múzeum, továbbá 
városok és kibucok kulturális központjai országszerte. A 
neves vendégművészek igen nagyra értékelik az izraeli 
hangversenyek lelkes és támogató közönségét, köztük a 
híres izraeli szólisták, Pinchas Zuckerman, Shlomo Mintz, 
Daniel Barenboim és Itzhak Perlman, akik minden évben 
fellépnek az ország zenei színpadain.

Izrael helyt ad olyan világszínvonalú nemzetközi 
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eseményeknek is, mint a Nemzetközi Hárfaverseny 
és az Artur Rubinstein Zongoraverseny. Sok lelkes 
érdeklődőt vonzanak a színes helyi zenei események, 
többek között az Ein Gev Kibuc Zenei Fesztivál, a Kfar 
Blum Kibuc Kamarazenekari Fesztivál és a Vörös-tengeri 
Jazz Fesztivál Eiláton. Jeruzsálemben az Izrael Fesztivál 
zenei, színházi és tánccsoportok fellépésével három 
héten keresztül minden tavasszal mágnesként vonzza a 
kultúrát kedvelő látogatókat.

A kifejezetten izraeli zene szerzése a professzionális 
zeneszerzés kezdetével, az 1940-es évek közepétől kezdett 
kialakulni az országban. Míg korábban az orosz és francia 
hagyományok, a német romantika és posztromantika, 
valamint a későbbi európai korszakok sokszínűsége hatotta 
át a helyi zeneszerzők műveit, addig mára megteremtődött 
az úgynevezett mediterrán stílus, a modern Izrael új 
kifejezésmódja, amely a hagyományos keleti dallamok 
és az ősi imádságok énekstílusát ötvözi. 

A még különböző európai országokban született 
izraeli zeneszerzők első generációja megérkezéskor 
jelentős erőfeszítéseket tett egy új zenei kifejezésmód 
kialakítására. Paul Ben-Haim kibővített tonalitású absztrakt 
expresszionista stílust alkalmazott a régi és az új, a keleti 
és a nyugati hagyományok egyesítésére. Pártos Ödön 
az autentikus folklór asszimilációjával hozott létre új 
kompozíciós módszert. Alexander Uriah Boscovitch 
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építőelemekként népzenei kifejezési formákat használt. 
Yosef Tal honosította meg az elektromos kompozíciókat 
Izraelben. Mordechai Seter jemeni dallamokat és ritmusokat 
illesztett műveibe.

Az izraeli zeneszerzők második generációja, az első 
generáció közvetett vagy közvetlen tanítványai, olyan 
zenei kifejezésmódra törekedtek, amely harmóniájával és 
intonációjával együtt integrálja a héber nyelvet, a zsidó 
liturgiát és hagyományokat a keleti világ hangzásába. 
Az izraeli zeneszerzők harmadik és legifjabb nemzedéke 
arra törekszik, hogy nemzeti profil nélkül vegyen részt 
a nemzetközi kompozíciós áramlatokban, hogy a zene 
segítségével birkózzon meg a holokauszttal (például Yehuda 
Poliker zenéje), hogy lerombolja a határokat a zenében, 
és hogy a keleti és a nyugati hagyományok egyesítésével 
újszerűen felelevenítse a népzenei elemeket.

A tehetséges fiatal izraeliek konzervatóriumban vagy a 
több száz privát tanár által kínált magánórák látogatásával 
kezdik zenei képzésüket. Sokan az ország egyik ifjúsági 
zenekarához való csatlakozással szereznek gyakorlatot. 
Továbbtanulásra a diplomát nyújtó akadémiákon van 
lehetőség zenei vagy tánc szakokon Jeruzsálemben 
vagy Tel-Avivban. Az akadémiák és a Jeruzsálemi Zenei 
Központ mesterkurzusokat indítanak az énekesek, 
zenészek és kamaraegyüttesek részére, amelyeket gyakran 
vendégszereplő nemzetközi művészek vezetnek. 
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A felsőfokú zenei oktatás és kutatás az 1960-as években 
kezdődött a Jeruzsálemi Héber Egyetem Arthur Rubinstein 
zenei tanszékén. Azóta már több egyetem bővült zenei 
szakokkal, ideértve a Tel-Avivi és a Bar-llan Egyetemet. 
Két fő specializáció közül lehet választani: zsidó zene és 
Izrael különböző etnikai csoportjainak zenéi, különös 
tekintettel a keleti/szefárd közösségekre.

A korai úttörők magukkal hozták dalaikat, és az eredeti 
szövegeket fordították héberre, vagy új szöveget illesztettek 
a régi kedves dallamokhoz. Azóta több ezer dal született, 
dallamaikban nyomon követhető a bevándorlók színes 
zenei választéka az arab, jemeni hagyományoktól a modern 
rock, pop irányzatokig. Szövegeik a hagyományos bibliai 
történetektől a modern izraeli költészetig egyaránt igen 
változatos témájúnak mondhatók.

Bár igen nehéz pontosan meghatározni, hogy milyen 
a tipikus héber dal, az izraeliek különbséget tesznek a 
héberül írt, változatos témájú és stílusú dal és a Shir Ivri 
(héber dal) között, amelynek szövege az ország hangjait 
és hangulatait tükrözi, de dallamában szláv hatások 
dominálnak. 

Az elmúlt évszázadban ezek a dalok kísérték a zsidó 
nép történelmének főbb eseményeit, megszólaltatták 
álmait, szenvedéseit és reményeit. Azon felül, hogy 
más népdalokhoz hasonlóan ezek a dalok is általános 
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emberi érzéseket fejeznek ki, erősen 
kihangsúlyozzák az olyan érzelmeket, mint 
a táj és a haza szeretete. Ezeket a már a 
nemzeti kulturális kincs szerves részévé vált 
dalokat mindenki ismeri Izraelben. 

Az izraeli emberek szeretnek dalolni, a régi 
és a legújabbak dalaikat egyaránt szívesen 
éneklik. A közösségi együttlétet sokszor 
kíséri közös éneklés közintézményekben 
és otthonokban, kibucokban és közösségi 
házakban, természetjáró túrákon vagy 
tábortüzek mellett. Az együtténeklést 
gyakran szakavatott karvezető segíti, 
és hangszerek, általában zongora vagy 
tangóharmonika kísérik. A csoportos éneklés 
erősíti a közösségi szellemet, serkenti a 
hazafias érzületet, nosztalgiát ébreszt 
az úttörő idők iránt, és a függetlenségi 
küzdelemre, győztes csatákra emlékeztetve 
újraéleszti a reményt és a szeretetet.

Kortárs zene

A kortárs zenei színtér Izraelben rendkívül 
változatos és gyakran igen vakmerő. A 
Hadag Nahash hip-hop együttes dalai 
például politikai cinizmust árasztanak. 
Egyik leghíresebb slágerük, a „Shirat 
Hasticker” (matricadal) szövegét az 

Dalok eddig

Könnyek és nevetés
Az Emberek hangjai, az idő 
csillagai.
A nap és a tenger
A Kenyér, a világ,
Keserűség és édes zamat
Ami valaha volt 
hátramarad,
Hogy a dalban éljen tovább.

Szöveg: Natan Yonatan
Fordította: Breuer Ádám és 

Gárdos Péter

A béke dala

Hadd ébredjen a nap,
Napfényt szerte- szórva,
Hisz a legtisztább ima,
Sem hoz már minket vissza.

Kinek gyertyája kihunyt,
És a porba visszahullt,
Keserű gyász nem ébreszti,
Nem hozza őt vissza soha senki.

Minket ki már nem emel,
Sötét verem fed már el,
Nem segít itt már 
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izraeli író, David Grossman szerezte. A 
dalban összegyűjtik az Izraelben látható 
„bombasztikus” plakátfeliratokat, és az 
egymásnak ellentmondó politikai szlogenek 
egymás után helyezésével rendkívül 
abszurd, ironikus képet festenek az izraeli 
életről.

Egyes együttesek, mint például az Idan 
Reichal projekt, egyesítik az etióp zenei 
örökséget a közel-keleti lelki és liturgikus 
hatásokkal. További együttesek, mint 
a Teapacks (Tipex), Mashina, Knisiyat 
Hasechel, valamint Ehud Banai, Shlomo 
Artzi vagy Sarit Hadad szólisták már 
veteránnak számítnak az izraeli zenei 
élet fő vonulatában, ugyanakkor sikerült 
megőrizniük népszerűségüket. 

Az izraeli popzene színpadán feltűnt 
új tehetségek rendszerint a televízió 
Kochav Nolad (jelentése „csillag születik”, 
a magyar Megasztár műsor megfelelője) 
című show-műsorának nyertesei közül 
kerülnek ki. Ez a műsor Izrael válasza az 
Egyesült Államokban népszerű American 
Idol című programra. Ninet Tayeb, Harel 
Moyal, Yehuda Sa’ado csak néhány név a 
szerencsések közül, akiket a műsor indított 

A győzelmi mámor,
Sem dicsérő kántor.

Refrén:
Szóljon hát a béke dala,
Ne suttogjatok imát.
Szálljon inkább a béke dala
Harsonaként a világon át.

Áradhasson hát a napfény
A virágokon át,
Ne lessétek már,
A holtak elmúló szavát.

Tekintsetek reménykedve,
Megfeledkezve a múltról.
Szeretetről dalolva,
És ne a háborúról.

Ne mondjátok, hogy eljő majd,
Hozzátok el ti,
Nem álom többé, hajrá, rajt’
A városok terén, a béke dalát 
Zengjétek hát ti.

Szöveg: Yaacov Rotblit
Zene: Yair Rosenblum

Fordította: Breuer Ádám és 
Gárdos Péter
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el zenei karrierjükön. A 2007. évi győztes Boaz Mauda zenei 
stílusa izraeli-jemeni családi hagyományokat tükröz. 
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TÁNC

A zsidó nép közösségi és vallási életében a tánc az öröm és 
a bánat kifejeződése, hiszen a bibliai időkben csakúgy, mint 
manapság, alapvető része a vallási, nemzeti, közösségi és 
családi ünneplésnek. A kortárs tánc két irányba fejlődött: 
az ősi haza újraépítésére érkező korai telepesek néptánc 
műfajának kiszélesítése, valamint a művészeti tánc 
létrehozása, amelyet hivatásos koreográfusok tanítanak 
be képzett táncosoknak színpadi előadásokra.

A tánc mint művészeti forma az 1920-as években terjedt 
el az Európa kulturális központjaiból újonnan érkező 
tánctanárok és rajongók hatására. Az állam megalapítását 
követően a számos különböző orientációjú és stílusú 
társulat professzionális szintre emelte a táncot. Jelenleg 
több mint egy tucat nagyobb hivatásos táncművészeti 
társaság működik, többségük Tel-Avivban. Országszerte és 

A
 Kibuc Kortárs Táncm

űvészeti 
Társulat jóvoltából
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külföldön egyaránt fellépnek sokszínű repertoárjukkal.

Az Izraeli Balett Berta Yampolsky és Hillel Markman 
klasszikustánc-stúdiójából szerveződött és Izrael egyetlen 
klasszikus balett-társulata. Változatos műsorukon 
megtalálhatók a klasszikus és neoklasszikus darabok, a 
Yamplosky által alkotott kortárs művek, valamint Balanchine 
és egyéb nemzetközi koreográfus rendezései.

A Kibuc Kortárs Táncművészeti Társulatot 1970-ben 
alapította Yehudit Arnon, a libanoni határ 
közelében található galileai Ga’aton Kibuc 
tagja. Arnon irányításával a fiatal amatőr 
táncosok csoportja Izrael egyik vezető 
kortárs, a nemzetközi színtéren is egyre 
ismertebb táncművészeti társulatává vált. 
Jelenleg Rami Beer művészeti igazgató és 
koreográfus áll a társulat élén.

A Batsheva Táncművészeti Társulatot Martha Graham 
és Batsheva de Rothschild bárónő alapította 1964-ben. 
A csoport eredetileg Graham módszerét követte, de 
fontosnak tartották a balettképzést is. A táncosoktól 
egészen a műszaki személyzetig jelenleg 65 tagot magába 
foglaló társulat negyven év alatt az izraeli kultúra talán 
legismertebb nagykövetévé vált. A társulat művészeti 
vezetője Ohad Naharin, a koreográfus Sharon Eyal.
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Sok más izraeli társulathoz hasonlóan a Batsheva is 
szervez oktatást; programjainak célja, hogy a társadalom 
minden rétegéhez eljuttassa a táncot. Hitvallásuk szerint 
a Batsheva művei kifejezőek, dinamikusak, innovatívak, 
érzelemdúsak és esztétikai szépséget sugároznak: mindez 
az országban rejlő energiát tükrözi.

A rendkívül sikeres modern táncművészeti Vertigo 
társulatot két táncos, Noa Wertheim és Adi Sha’al alapította 
1992-ben. Munkásságukért már számos nemzetközi díjat 
kaptak. A Vertigo repertoárjának jelentős részét Wertheim 
eredeti koreográfiái alkotják, de találhatók mellette más 
művészekkel közösen alkotott innovatív táncprodukciók is. 
1997-ben alapították Jeruzsálemben a Vertigo Tánciskolát, 
ahol klasszikus balettet, modern táncot és improvizációt 
tanítanak amatőr és professzionális szinten.

Az Inbal Pinto Táncművészeti Társulat koreográfusa és 
tervezője Inbal Pinto, a nemzetközi táncmezőny ígéretes 
csillaga. Korábban a Batsheva Táncművészeti Társulat 
tagja volt, koreográfusi pályafutásának kezdete óta (1990) 
számos díjat kapott. Táncművészeti társigazgatójával, 
Avshalom Pollackkal közösen alkottak új műveket, köztük 
a világhíres Oystert, amelyet több száz alkalommal adtak 
elő Izraelben és külföldön.

Az ország modern táncművészeti életét tovább színesítik 
a kisebb társulatok és a táncrajongók körében világszerte 
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közkedvelt független koreográfusok. Közülük legjelentősebb 
Yasmeen Godder, aki 2001-ben elnyerte a Bessie-díjat 
New Yorkban és számtalan egyéb kitüntetést kapott 
Izraelben. Az általa képviselt tánc alapvetően feminin 
jellegű, Two Playful Pink című koreográfiáját az egész 
világon előadták. Két további ígéretes tehetség Emanuel 
Gat és Renana Raz.

A Suzanne Dellal Színház és Táncművészeti Központ 
Tel-Aviv Neve Tzedek negyedében található. 1989-es 
megnyitása óta az ország táncművészeti gyújtópontja. 
Szintén Tel-Avivban működik az Izraeli Táncművészeti 
Könyvtár és az Izraeli Táncművészeti Archívum. Ezek 
az intézmények tanulmányi és kutatóközpontként 
működnek, továbbá tánc témájú könyveket – többek 
között az Izraeli Tánc Évkönyvet – jelentetnek meg. Az 
érdeklődők tanulhatnak a Rubin Zene- és Táncművészeti 
Akadémián (Jeruzsálemben és Tel-Avivban), a Bat-Dor 
stúdiókban Tel-Avivban és Be’er-Shevában, a Thelma Yellin 
Iskolában Giv’atayimban vagy országszerte számtalan 
egyéb tánciskolában és műhelyben.

Izrael a mozgásművészet oktatásához is jelentősen 
hozzájárult. Moshe Feldenkrais módszerét az egész 
világon alkalmazzák, csakúgy, mint az Eshkol-Wachman 
testmozgás-jelölési rendszert, amely egyike a tánc és 
mozgás írásos rögzítésére szolgáló három legismertebb 
módszernek.
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Néptánc

Az izraeli néptánc a világ legkülönfélébb részeiről származó 
zsidó és nem zsidó hagyományok egyedi kombinációja. 
Míg más országok néptánca a régi falusi hagyományokat 
őrzi, az izraeli néptánc az 1940-es évek óta folyamatosan 
fejlődő, történelmi és modern forrásokból táplálkozó 
művészeti forma bibliai asszociációk és kortárs stílusok 
közrejátszásával.

A korai telepesek saját táncaikat hozták magukkal, 
amelyeket az idők során az új miliőhöz alakítottak. Az 
új táncok közül a román Hora jól jellemezte az Izrael 
Földjén felépítendő új életet: a zárt körformában egyenlő 
státusza van valamennyi résztvevőnek, az egyszerű 
mozdulatok lehetővé teszik, hogy mindenki együtt 
táncoljon, az egymásba fűzött karok pedig az új ideológiát 
jelképezik.

Széles körű lelkesedés kísérte a táncokat, amelynek 
köszönhetően sokszínű néptánc műfaj alakult ki népszerű 
izraeli dalokra. Az új tánc ötvözte az arab debka elemeit, 
de merített az észak-amerikai jazzből, a latin-amerikai 
ritmusokból és a mediterrán országokra jellemző 
hagyományokból is.

A néptánc táncolható egyénileg, de színpadi előadás 
keretében is. Akkora népszerűségre tett szert, hogy idővel 
hivatásos táncmesterek jelentek meg, és emberek ezrei 
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kezdtek rendszeresen részt venni táncrendezvényeken. 
1988 óta izraeli és külföldi tánccsoportok bemutatóival 
minden évben háromnapos néptáncfesztivált tartanak 
a galileai Kármiel városában.

Az izraeli néptánc mellett párhuzamosan léteznek és 
azt befolyásolják az etnikai csoportok változatos táncai. 
A sokféleség tükrözi az elűzöttek összegyűjtésének 
elvét és Izrael pluralisztikus társadalmát. A különféle 
hagyományokat Jemenre, Kurdisztánra, Észak-Afrikára, 
Indiára, Grúziára, Bukharára és Etiópiára specializálódott 
csoportok őrzik, illetve léteznek arab, drúz és cserkesz 
táncokat előadó társulatok is.
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IRODALOM

A kezdetekben Izrael modern héber 
nyelvű prózájának nagy részét az újonnan 
bevándorló szerzők írták. Bár munkájuk 
a kelet-európai zsidóság világában és 
hagyományaiban gyökerezik, elsősorban 
az új hazában elért kreatív sikerekről írtak. 
„Építeni és épülni" volt cionista mottójuk. 
Yosef Haim Brennert (1881-1921) és Shmuel 
Yosef Agnont (1888-1970) tekintik a modern 
héber irodalom atyjainak, ők segítették át 
a héber nyelvű prózát a 20. századba. 

Az élőbeszéd hatása érdekében Brenner 
új kifejezéseket honosított meg és drámai 
szintaxist vezetett be; elsősorban a 
rabbinikus és középkori beszélt héber 
formáit kedvelte, amelyek segítségével 
próbálta a valóságot megjeleníteni. 
Munkája középpontjában a küzdelem 
kettősége áll: az úttörőké a száraz, durva 
földdel, ami olyannyira más, mint európai 
szülőföldjükön és az új zsidó identitás 
Izrael Földjén való megteremtésének nem kevésbé 
nehéz harca.

Munkáiban Agnon inkább a héber nyelv modernebb 
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változatait használta. A zsidó hagyományok ismerete és a 
19-20. századi európai irodalom hatása olyan regényeknek 
teremtett pódiumot, amelyek már kortárs spirituális 
kérdésekkel, a hagyományos élet eltűnésével, a hit 
megingásával és az abból következő identitásvesztéssel 
foglalkoztak. Ortodox zsidóként írt az intuícióról és 
pszichológiai betekintésről, ezeken keresztül mutatta be 
a hívő és nem hívő zsidó belső bizonytalanságával való 
azonosulását és az emberi psziché árnyékos és irracionális 
oldalához való vonzalmát. Az Agnon által bemutatott 
valóság csak úgy ontja magából a tragédiát, gyakran 
groteszk módon, hiszen munkássága nagy részét a háború 

Héber Könyvhét, 
országszerte 

varázsolja a tereket 
és parkokat zsúfolt 

könyvpiacokká
•

ALBATROSS
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és a holokauszt, illetve a vallásos zsidók feszültséggel 
és szenvedéllyel teli világa itatja át. Az 1966-os irodalmi 
Nobel-díjat Nelly Sachs-szal együtt ketten kapták. 

A már ott született írókat, akik az 1940-es és 1950-es években 
kezdték meg szerzői munkásságukat, gyakran nevezik a 
„Függetlenségi Háború nemzedékének”. Ők már másfajta 
mentalítást és kulturális hátteret hoztak munkájukba, 
mint elődeik, elsősorban azért, mert anyanyelvük már a 
héber volt, illetve élettapasztalataik is már egészükben 
Izrael Földjében gyökereztek. S. Yizhar, Moshe Shamir, 
Hanoch Bartov, Haim Gouri, Binyamin Tammuz és a 
hasonló írók drámaian ugráltak az individualizmus és a 
társadalomhoz, valamint az államhoz való elkötelezettség 
között. A szociális realizmus egy modelljét mutatták be, 
gyakran hősiesnek mondható formában, ami ötvözi mind 
a hazai, mind a nemzetközi hatásokat. 

Fiatal írók egy csoportja határozta meg az 1960-as évek 
elején a prózaírást, amikor a héber irodalomban újfajta 
hozzáállásokkal kísérleteztek. Ilyenek voltak A. B. Yehoshua, 
Amos Oz, Yoram Kaniuk és Yaakov Shabtai, akik inkább 
az egyént helyezték a középpontba, és megtörték a 
megszokott ideológiai formákat. Az elkövetkezendő két 
évtizedben az elbeszélőmód és a különféle stílusok kísérletei, 
a pszichológiai realizmus, az allegória és a szimbolizmus, a 
spekuláció és a szkepticizmus Izrael politikai és társadalmi 
normái körül egyre nagyobb teret hódított. 
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Az 1980-1990-es években hatalmas 
ugrás volt megfigyelhető Izrael irodalmi 
világában, a kiadott könyvek száma drámai 
módon megemelkedett. Mára több izraeli 
író is nemzetközi sikernek örvend, ide 
tartozik Oz, Yehoshua, Kaniuk, Aharon, 
Appelfeld, David Shahar, David Grossman 
és Meir Shalev. A korszak prózáját három 
generáció modern írásai fogja össze, és 
az olyan típusú irodalomban való hit 
jellemzi, ami lehetővé teszi az olvasó 
számára, hogy saját magukat környezetük 
részeként értsék meg. E szerzők közül sokan 
a modern izraeli élet politikai és morális 
dilemmáit is papírra vetik, ilyenek például 
Oz, Grossman és Shalev. 

Az európai holokauszt tragédiájának feldolgozására tett 
megújult kísérletek a kizárólag az idő-tér perspektívájában 
megtárgyalható, a távolság és részvétel integrálásával 
alapvető kérdések friss kifejezési módok megszületését 
eredményezték (Appelfeld, Grossman, Yehoshua Kenaz, 
Alexander és Yonat Sened, Nava Semel stb.). Ennek egyik 
legismertebb példája Grossman Keresd a szerelem címszó 
alatt című műve. Ebben Momik, egy fiatal fiú szemléletét 
mutatta be, aki saját bevándorló családján tapasztalhatta 
meg a holokauszt utórezgéseit. 
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Olyan, korábban érintetlen témák is megjelentek, mint 
az arab falu miliője (Anton Shammas keresztény arab 
író, illetve Sayed Kashua, izraeli arab újságíró és szerző), 
az ultraortodox zsidók világa, akik szándékosan vonják 
ki magukat a modern társadalomból (Yossel Birstein), 
Jeruzsálem haszid negyedeinek életstílusa (Haim Be’er) és 
a nem hívők létezésének feldolgozása egy olyan korban, 
ahol a szekuláris ideológiák a vallásos fundamentalizmus 
növekedése mellett összeomlani látszanak (Yitzhak Orpaz-
Auerbach). Az arab országokból érkezett új bevándorlók 
társadalmi kirekesztésének helyzete egy másik olyan fontos 
téma, amelyet egyes, maguk is szefárd származású izraeli 
írók mostanában feszegetnek (Sami Michael, Albert Suissa, 
Dan Benaya Seri). Mások világi témákat tárgyalnak, mint 
a demokrácia és a tisztesség, egy a nemzeti élet terén 
állandó kihívásoknak kitett társadalmi kontextusban 
(Yitzhak Ben-Ner, Kaniuk, Grossman, Oz). 

Több női író is kiemelkedett, aki nemcsak általános témákról 
írt, de a zsidó hagyományok és a cionizmus 
tükrében a nők szerepét is nagyító alá 
vette (Amalia Kahana-Carmon, Chana 
Bat-Shahar, Shulamit Hareven, Shulamit 
Lapid, Ruth Almog, Savion Liebrecht 
és Batya Gur), Lapid és Gur a hazai és a 
nemzetközi olvasóközönséget a krimik 
műfajában is meghódították. 

A jeruzsálemi 
biennále 
könyvvásár 
• 
Y. Loeff
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Az utóbbi időben az írók egy fiatalabb 
generációja is megjelent a porondon, 
akik visszautasítják az izraeli tapasztalat 
irodalomban való központosítását, és ezáltal 
egy univerzálisabb trendet képviselnek. 
Így gyakran egy elidegenedett, mélyen 
szürreális és egyéni sajátosságokkal bíró 
világba csöppen az olvasó. Ide tartozik 
Yehudit Katzir, Etgar Keret, Orly Castel-

Blum, Gadi Taub, Irit Linor és Mira Magen, akik szinte 
kultuszszerepet élveznek, és akiknek könyvei szinte kivétel 
nélkül mind a bestseller listák élén indulnak a hazai, és 
egyes esetekben a nemzetközi könyvpiacokon. Európában 
Keret rövid történeteinek gyűjteményei (pl.: Hiányzik 
Kissinger) voltak az elmúlt évek kedvencei, amelyekért 
az író több rangos díjat is nyert. 

A termékeny héber irodalom mellett nagyszámban jelennek 
meg a más nyelvű (arab, angol és francia) kiadások is mind 
a próza, mind a költészet terén. A volt Szovjetunióból 
érkező több mint egymillió zsidó bevándorlása Izraelt 
Oroszország után az orosz nyelvű irodalom legnagyobb 
központjává tette. 

Az elmúlt években az izraeli kiadók az elektronikus 
könyvkiadás piacán is nagy számban megjelentek. A 
programok témák széles skáláját fedik le, és világszerte 
kerülnek piacra. 
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Gyermek- és ifjúsági irodalom

A gyermekirodalom részeként említhetjük az eredeti 
alkotásokat és a klasszikusok héber nyelvű fordítását 
is. Ezek témák és prózai stílusok sokaságát fedik le, és 
a nyelvet és intellektuális tartalmat – a világtrendnek 
megfelelően – közvetlenebb és kifinomultabb módon 
juttatják el a gyerekekhez. 

Az évek során több korcsoport számára rengeteg könyv 
jelent meg. Ezekre jellemző a jól megtervezett grafika 
és pszichológiai érzékenység, valamint a kifejező és 
képszerű nyelvhasználat, amellyel dinamikusan juttatják 
el a gyerekekhez az írások tartalmát.

A nyílt érdeklődés és az önálló gondolkodás előmozdítása 
és támogatása a modern gyermekirodalom szerves részeit 
képzik. Bár a társadalmat és a nemzetet érintő kérdések 
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még mindig jelentősek, most már nagyobb őszinteséggel 
és nyíltsággal kezelik ezeket. A világ különböző részeiről 
bevándorló zsidók témájával foglalkozik sok egyéb kortárs 
könyv, középpontjukban a sztereotípiák eloszlatása áll 
az ország sokszínű társadalmában. Más munkák olyan 
történelmi és életrajzi témákkal foglalkoznak, amelyeknek 
fókusza az elmúlt évszázad nagy személyiségeinek az 
ország fejlődéséhez való hozzájárulása, egészen a zsidó 
élet megújulásától Izrael földjén. 

Az 1960-as évek vége óta a gyermekirodalom 
magát a gyermekvilágot jelenítette meg, és 
olyan témákat dolgozott föl, mint a halál, 
a válás, az egyszülős család, különböző 
fogyatékosságok, a serdülőkor és az 
egyén szerepének felkutatása a családban 
és a társadalomban. A fiatal olvasók 
számára ugyanakkor számtalan mese- és 
tündérvilágot megjelenítő történetben 

megjelent a színtiszta fantázia, a szórakoztatás és 
eszképizmus világa. 

A mind a gyermekek, mind a felnőttek számára író 
díjnyertes írók hányada tekintetében is különlegesnek 
mondható Izrael. Közéjük sorolható David Grossman 
(A villámkölyök, Itamar a falakon jár) és Etgar Keret 
(Apu elszökik a cirkusszal). Ezek a munkák közül több is 
elmossa az ifjúsági és a felnőttirodalom közötti határt. 
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Napjainkban az izraeli gyermekkönyveket több nyelven 
is kiadják világszerte.

Költészet

A bibliai időktől egészen a jelenig megszakítás nélkül 
írták és írják a külső hatásokat és a belső hagyományokat 
ötvöző héber nyelvű költészetet. A múlt versei egymásba 
olvasztják a vallási és nemzeti témákat, továbbá tartalmazzák 
a modern versírás személyes tapasztalatait is. Az európai 
zsidó felvilágosodás korában (1781-1881) a zsidók 
állampolgársága és a zsidó szekularizáció elterjedése 
mellett felhagytak a hagyományos költői kifejezéssel. 
Ekkor (a 19. század végén) kezdett teret hódítani a 
cionizmus is, mint a zsidó nemzeti élet visszaállítását kérő 
mozgalom Izrael földjén. Ebből a korból erednek azok a 
költők is, akik saját maguk is Palesztinába vándoroltak, 
mint például Haim Nahman Bialik (1873-1934) és Saul 
Tchernichovsky (1875-1943). 

Bialik munkásságában a zsidó nemzeti reneszánsz 
melletti elkötelezettséget hangsúlyozza amellett, hogy 
kétségbe vonja a zsidó életmód fenntarthatóságát 
Kelet-Európában. Írt hosszú epikai verseket, amelyek a 
zsidó történelmet elevenítik föl, valamint tiszta lírát is, 
amelyben a természet és a szerelem áll a középpontban. 
Gyakran nevezték a "nemzet költőjének”, illetve a „héber 
reneszánsz megteremtőjének”. Új költői kifejezésmódot 
alkotott, levetette elődei súlyos bibliai hatását, és emellett 
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megmaradt a klasszikus felépítésnél és tiszta kifejezésnél. 
Frázisai szókincsben gazdagok, mégis modernek voltak. 
Verseit, amelyeknek egy részét kifejezetten gyermekek 
részére írta, izraeli fiatalok generációi tanulják. 

Tchernichovsky lírai költészetével, drámai epikáival, 
balladáival és allegóriáival arra törekedett, hogy a lelkekbe 
önérzetet és büszkeséget öntsön, illetve hogy tanítsa 
a természet és a szépség értékelését. Nyelvezetében a 
rabbinikus héber élvezett előnyt, Bialik kifejezésmódjától 
abban tért el, hogy a bibliai hatásokat az új beszélt nyelvvel 
ötvözte. Bialik és Tchernichovsky is átmenetet jelentenek 
az ókori zsidó költészet és a modern műfaj között. 

A költők következő generációjába tartoznak Avraham 
Shlonsky, Natan Alterman, Lea Goldberg és Uri Zvi 
Greenberg, akik a függetlenséget megelőző években 
és az Állam kezdeti szakaszában alkottak. 

Költészetében és orosz nyelvről való klasszikus versek 
fordításában Shlonsky képek és nyelvi fikciók sokaságát 
alkalmazta. Alterman munkája közül sokat politikai 
kommentárja fémjelez, és végigköveti a zsidó közösség 
fejlődésének minden lépését. Munkáit a nyelv gazdagsága, 
a versformák váltakozása, a hangnem, a ritmus, a képvilág 
és a metafora jellemzi. Az emberi lények szerelem, az emberi 
kapcsolat és figyelem utáni vágyáról, a természetről és 
a városi életről szóló verseiben Goldberg kibővítette a 
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líra használatát. Greenberg a kétségbeesett és haragos 
soraiban erőteljes képvilágot és stílust használ: ezek 
segítségével jeleníti meg a nemzeti jellegű és a holokauszt 
hatásait taglaló témákat. A költők e csoportja hozta 
be először a mindennapi ritmusokat a héber nyelvű 
költészetbe. Régi kifejezéseket élesztettek föl és újakat 

Poszter,  
Raphie Etgar 
• 
a művész 
engedélyével
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honosítottak meg, így az ősi nyelvnek új rugalmasságot 
és gazdagságot adtak. 

A korszak költészete, amelyet nagyban befolyásolt az 
orosz futurizmus és szimbolizmus, valamint a német 
expresszionizmus, a klasszikus felépítés és rímek melódiája 
felé hajlott. A költők születési országának képvilága és 
tája mellett hősiesen megjelenik az új haza is, az „onnani” 
emlékek és az „itteni” gyökerek eresztésének álma, vagy 
Lea Goldberg szavaival "a két haza fájdalma". A kor versei 
közül sokra zenét komponáltak, és a nemzeti élet szerves 
részeivé váltak. 

Az első kiemelkedő, hébernyelvű női költő Rahel Bluwstein 
volt (1890-1931), akit egyszerűen Rahelnek szokás nevezni. 
Munkái szolgáltatták a héber nyelvű női irodalom normatív 
alapját, illetve ezek teremtették meg az olvasóközönség 
későbbi elvárásait is. Lírai, rövid, érzelmekben dús, 
intellektuális, nem leereszkedő és személyesnek mondható 
stílusa azóta is fennmaradt; ezt kortársainak és későbbi 
alkotótársainak (mint például Dalia Ravikovitch és Maya 
Bejerano) munkái is bizonyítják. 

Az 1950-es évek közepén egy fiatalabb korosztályú, héber 
anyanyelvű költői csoport jelent meg; közéjük sorolható 
Yehuda Amichai, Natan Zach, Dan Pagis, T. Carmi és David 
Avidan. A csoport enyhén szólva visszalépett a kollektív 
tapasztalat területéről, mentes volt továbbá a realizmus 
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és mindennapi szóhasználati stílustól, és áttért Puskinról 
(mint fő költészeti hatás) és Schillertől a modern angol 
és amerikai verselésre. Amichai munkáit 
rengeteg nyelvre fordították le, ezeket 
a modern szóhasználat, az irónia és a 
metafizikai metaforák fémjelzik. A fiatal 
kortársak költészetében ezek lettek a 
példamutatók, és ők voltak azok, akik 
az ideológiai költészet végét kiáltották 
ki, és megszakították a kapcsolatot az 
Alterman-Shlonsky klasszikus struktúra 
és rendezett rímek hagyományaival. Zach 
munkássága a mindennapi héber nyelvből 
sikeresen hozza ki a szinte liturgiai és 
zenei értékeket. 

A mai héber költészet több generáció 
egyvelege, ideértve mind a húszas 
éveiben járó, mind a középkorú költőket. 
A második csoport képviselői közé tartozik 
Meir Wieseltier, akinek prózai, szleng 
nyelvhasználata és közvetlen dikciója 
visszautasít minden romantikát, és Tel-
Avivot a realizmus szimbólumává emeli. 
Yair Horowitz visszafogott verselése 
olyasvalaki gyengéd szomorúságát fejezi 
ki, aki tisztán látja saját halandóságát, Yona 
Wallach pedig hétköznapi, szarkasztikus 

Ébredéskor

Hófödte csúcsok
Az egek felett, 
És Jeruzsálem felett is. 
Szállj lejjebb, Jeruzsálem, 
Hozd vissza gyermekem.
Jer, Betlehem, 
És hozd vissza gyermekem. 
Jöjjenek a magaslatok, 
És jöjjenek a szelek,
Áradjanak a vizek
És hozzák vissza 
gyermekem. 
Drága hajlott káka,
Sudár kocsány a folyamban
És tüskés sivatagi bokrok, 
Kérlek, hozzátok vissza 
gyermekem, 
Ahogyan a testbe visszaszáll 
a lélek
Ébredéskor. 

Dalia Ravikovitch
Fordította: Breuer Ádám és 

Gárdos Péter
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hangnemben archetípusok, vallási motívumok, freudi 
szimbolizmus, néha brutális érzékiség, rímek ismétlődése 
és asszociációk hosszú sorával fejezi ki magát. A kortársak 
közé sorolható még Asher Reich, Arieh Sivan, Ronny 
Somak és Moshe Dor.

A legutóbbi generáció költészetét az individualizmus 
és a megrökönyödöttség jellemzi, és inkább a rövidebb 
költemények kollokviális szóhasználatát, rímtelenségét és 
szabad ritmusát alkalmazza. Mishol Ági erdélyi születésű 
költő munkái is ebbe a kategóriába sorolhatók. Izraelben 
a költészetnek óriási és elkötelezett olvasóközönsége van, 
és a verselés minden korszakának köteteit ugyanolyan 
nagy mennyiségben értékesítik, mint a sokkal nagyobb 
lakosságú nyugati országokban. 
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KÉPZŐMŰVÉSZET

A 20. század elejétől a képzőművészetre Izraelben kreatív 
hatást gyakorolt Kelet és Nyugat találkozása, az ország és 
annak fejlődése, a városok karaktere és a külföldi művészeti 
központokból beáradó stílusirányzatok. A festmények, 
szobrok, fotók és más képzőművészeti alkotások fő témája 
az ország változatos tája, a teraszos dombok és hátságok, 
a formák különleges dinamikája. A Negev hegylábain 
domináns szürkészöld vegetáció és az erős, tiszta fények 
élesen elkülönülő színhatásokat hoznak létre, csakúgy 
mint a tenger és a homok kontrasztja. Az izraeli művészet 
meghatározó elemei a helyi táj, a mindennapi ügyek és 
a politika, ezek teszik egyedivé az alkotásokat.

A szervezett képzőművészeti tevékenység 
1906-ban kezdődött, amikor Boris Schatz 
professzor (1867-1932) megérkezett 
Bulgáriából, és Jeruzsálemben megalapította 
a Bezalel Művészeti és Iparművészeti 
Akadémiát. Ez összhangban állt az 1905-
ben megrendezett Cionista Kongresszus 
által meghatározott fő irányelvvel, azaz 
hogy a tehetséges zsidó fiatalokat arra 
ösztönözzék, hogy Izrael földjén tanuljanak művészetet. 
1920-ban már 32 szak működött az Akadémián, hallgatói 
létszáma elérte az ötszázat. Műveikre nagy kereslet 
mutatkozott az egész zsidó világban. 

A Bezalel 
Művészeti és 
Iparművészeti 
Akadémia 
jóvoltából
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A festők és szobrászok mellett az ország művészeti életét 
sok tehetséges iparművész is gazdagítja, többek között 
keramikusok, ezüst- és aranyművesek, szövők, kalligráfusok 
és üvegfúvók. Sokan közülük a hagyományos zsidó 
ünnepi szertartások tárgyainak modern interpretációit 
készítik el. 

A művészet szeretete áthatja a zsidó társadalom minden 
rétegét. Az izraeliek lelkesen támogatják a műalkotási 
tevékenységet, szívesen látogatják a művészeti kiállításokat, 
akár egyéni művész retrospektívjét, akár művészeti csoport 
átfogó gyűjteményét mutatják be az ország múzeumai vagy 
magángalériái. Tzfat és Jaffa művésznegyede, valamint az 
Ein Hod művészfalu sok látogatót vonz, akik rendszeresen 
vásárolják a helyi művészek alkotásait. 

Festészet

Kezdetben a Bezalel művészeti irányítása 
arra ösztönözte az ifjú művészeket, hogy 
eredeti zsidó műalkotásokat hozzanak 
létre az európai technikák és a közel-keleti 
hatások ötvözésével. Ennek eredményeként 
bibliai jeleneteket festettek, a képeken 
romantikus emlékek kapcsolódtak össze 
utópisztikus víziókkal. A változatos 

ábrázolások az ősi keleti zsidó közösségek emlékeitől a 
mai beduin életképekig terjednek. Ennek a korszaknak a 
művészei közé tartozott Shmuel Hirszenberg (1865-1908), 
Ephraim Lilien (1874-1925) és Abel Pann (1883-1963).

A Jeruzsálemi 
Bezalel Művészeti 
és Iparművészeti 

Akadémia 
jóvoltából
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Az első jelentős kiállítást a Dávidi Citadellában, Jeruzsálem 
Óvárosában rendezték 1921-ben, ahol a Bezalel iskola festői 
mutatták be alkotásaikat. Nem sokkal ezután azonban 
Bezalel anakronisztikus nemzetorientált elbeszélő stílusát 
kétségbe vonta mind az ifjú generáció az Akadémián 
belül, mind az újonnan érkezett művészek. Új művészi 
megfogalmazásokat kerestek, amelyet inkább héber és 
nem zsidó művészetnek neveztek. Az újfajta kulturális 
identitást úgy próbálták meghatározni, hogy az ország 
nemzeti megújulási formáit fejezze ki. Ennek jegyében 
a mindennapi valóságot, a közel-keleti környezetet 
ábrázolták, kiemelve a táj napfényes és izzó színeit. Előtérbe 
kerültek az egzotikus témájú, primitív ábrázolásmódú arab 
életképek, mint amilyeneket Israel Paldi, Tziona Tagger, 
Pinhas Litvinovsky, Nahum Gutman és Reuven Rubin 
művein láthatunk. Az évtized közepére az elismert vezető 

Úton 
Jeruzsálem felé, 
Mordechai Ardon 
műve 
• 
Jeruzsálemi Izraeli 
Múzeum 
/Dr. M. Ardon 
engedélyével
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művészek az új dinamikus nagyvárosban, az 1909-ben 
alapított Tel-Avivban telepedtek le. 

Az 1930-as évek művészetét főként a kora 20. századi 
nyugati kezdeményezések befolyásolták. Közülük is 
a legmeghatározóbb irányzat a párizsi műtermekből 
kiindult expresszionizmus. Moshe Castel, Menachem 
Shemi és Arie Aroch festményei erős érzelmi töltésűek, 
a torzítások hatására a valóság misztikus képet ölt. Habár 
a téma továbbra is a környező helyi táj maradt, a tíz 
évvel korábbi elbeszélő elemek és a keleti muszlim világ 
ábrázolása teljesen eltűnt. A német expresszionizmus 
az évtized közepén jelent meg, amikor nagy számban 
érkeztek a nácik elől menekülő német művészek. A 
német festők csoportjához csatlakozott a húsz évvel 
korábban bevándorolt Anna Ticho és Leopold Krakauer, 
de ide tartozott Hermann Struck, Mordechai Ardon és 
Jakob Steinhardt is. A csoport elsősorban Jeruzsálem 
és a környező dombok szubjektív interpretációjának 
szentelte alkotásait. Ezek a művészek jelentős mértékben 
járultak hozzá a helyi művészet fejlődéséhez, ketten is 
közülük a Bezalel Művészeti Akadémia vezetőségéhez 
tartoztak, és így útmutatást nyújtottak a művészek új 
generációjának.

A második világháború alatt a Párizstól való elszakadás 
és a holokauszt traumája sok művészt (mint például 
Moshe Castelt, Yitzhak Danzigert és Aharon Kahanát) 
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arra késztetett, hogy átvegyék az újonnan kialakuló 
kánaáni ideológiát, amely azonosulni próbált az ország 
őslakosaival, és az ősi mítoszok, pogány motívumok 
felelevenítésével új héber népet óhajtott teremteni. 1948-
ban a Függetlenségi Háború hatására más művészek, 
mint Naftali Bezem és Avraham Ofek nyílt társadalmi 
üzenetet tartalmazó milicista stílust vettek föl. A korszak 
legjelentősebb csoportja, az Új Horizont azonban meg 
akarta szabadítani az izraeli festészetet helyi jellegétől 
és irodalmi vonatkozásaitól, hogy azt a kortárs európai 
művészet szférájába emelje. Két fő irányzata fejlődött ki: az 
egyik ága, amelynek domináns alakja Yosef Zaritzky volt, 
az atmoszferikus líraiság irányába fejlődött, festészetükben 
azonosíthatatlan, töredék formában és hideg színekben 
jelent meg a helyi táj. Stílusát követte még Avigdor 
Stematsky és Yehezkel Streichman. A másik irányzat 
szimbólumokon alapuló stilizált absztrakt geometriai 
formákat ábrázolt. Legjelentősebb képviselője a román 
származású Marcel Janco, aki Párizsban tanult, és a 
dadaizmus egyik megalapítójának tartják. Az Új Horizont 
művészeti csoport nemcsak legitimizálta az absztrakt 
művészetet Izraelben, hanem uralkodó művészeti irányzattá 
tette egészen az 1960-as évek kezdetéig. 

Az 1960-as évek művészei képviselték az összekötő 
láncszemet az Új Horizont csoport alkotása és a következő 
évtized önállósági törekvései között. Streichman és 
Stematsky, mindketten a tel-avivi Avni Intézet tanárai, 
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jelentős hatást gyakoroltak a második generáció művészeire, 
akik között volt Raffi Lavi, Aviva Uri, Uri Lifschitz és Lea 
Nikel. Miközben önálló kifejezésmódjukat keresték, 
pluralista munkáikkal ellenszegültek a lírai absztraktizmus 
kifinomult ecsetkezelésének, és vele együtt a többi külföldi 
irányzatokból eredő expresszív és figuratív absztrakt 
stílusoknak. 

Ezek a művészek tagjai voltak az 1950-es évek végén 
alakult Tízek Társasága művészeti csoportnak, és vitába 
szálltak a művészetben uralkodó univerzalista irányzattal. 
Arra törekedtek, hogy a művészetet ismét az izraeli tájra 
és izraeli emberekre irányítsák. Ellentétben az elit európai 
aurával, ami az Új Horizont művészeti csoportot körülvette, 
a Tízek Társasága művészeti csoport azonosult az izraeli 
születésű Sabra és Palmah generációval. Az 1960-as 

Gránátalmák 
Tzfatban, 

Nahum Gutman 
festménye 

• 
A Nahum 

Gutman Múzeum 
és Menahem 

Gutman professzor 
jóvoltából
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évek végén a realista Ori Reisman és Yitzhak Mambush 
is csatlakoztak a csoporthoz.

A Bezalel Akadémián Ardon hatása, különösen a téma 
és technika szempontjából, meghatározó Avigdor 
Arikha festészetében, aki sajátos, intenzív spirituális 
töltetű formavilágot alakított ki, és visszatért a figuratív 
témákhoz, főként a holokauszt és a hagyományos zsidó 
témák ábrázolásához. Hasonló témákat választ szürrealista 
jellegű festményein Yossl Bergner és Samuel Bak. Jacob 
Agam stílusa radikálisan különbözik az előbbiekétől, az 
újszerű optikai és kinetikus művészet úttörője, műveit 
Izraelben és külföldön egyaránt kiállítják.

Míg az 1970-es évek művészetére jellemző, a helyi 
absztrakt festészetből megmaradt minimalizmus szinte 
mindig amorf, áttetsző formákkal dolgozik, addig Larry 
Abramson és Mosche Gersuni művein inkább az eszmék 
kifejtése, semmint az esztétika dominál. Az 1980-as és 
az 1990-es évek művészei egyéni kísérletezéseik során 
kutatják a tartalmat és Izrael lelkének értelmét. Egyesítik 
a helyi és univerzális elemek sokaságán alapuló sokrétű 
technikákat, anyagokat, képeket, amelyek olyan eltérőek, 
mint a héber ábécé betűi vagy az emberi feszültség és 
félelem megnyilvánulásai. A jelen irányzatai érvényesülnek 
Pinhas Cohen-Gan, Deganit Beresht, Gabi Klasmer, Tsibi 
Geva, Tzvi Goldstein, David Reeb és mások munkáiban. 
Ezek a művészek igyekeznek a hagyományos anyagokon 
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és elképzeléseken túlmenően minden irányba kibővíteni 
az izraeli művészetet, hogy az egyszerre lehessen az 
ősi kultúra kifejeződése és a kortárs nyugati művészet 
dinamikus alkotóeleme. 

Szobrászat

A szobrászművészet néhány szobrász 
hosszú ideig kitartó erőfeszítéseinek 
köszönhetően virágzott föl az országban. 
A Tel Haiban található kőoroszlánról 
közismert Avraham Melnikoff és Ze’ev 
Ben-Zvi honosította meg a kubizmust. A 
szobrászat akadémiai képviselői Moshe 
Ziffer, Aharon Priver és Batya Lishansky 
uralták a teret az államalapítás előtt. 

Az 1940-es évek végén a kánaáni ideológia 
komoly hatást gyakorolt a művészekre, 
különösen Yitzhak Danzigerre. A pogány 

vadász hősről, Nimródról núbiai vörös homokkőbe vésett 
szobra szintézisre törekszik a közel-keleti szobrászat és 
a modern emberi test felfogása között, miközben a nyáj 
ábrázolása inkább a sivatagi sziklákra, vízcsatornákra és 
beduin sátrakra emlékeztet. Az 1950-es évek szobrászata 
absztraktabbá vált, új anyagokat alkalmazott és kedvelte 
a monumentális méreteket. Az irányzatot részben a vas 
és a Cor-Ten acél mint szobrászati anyagok bevezetése 
ösztönözte.

Meskin (a színész) 
Ze’ev Ben-Zvi 

szobra 
• 

A Mishkan 
LeOmanut 

múzeum, Ein 
Harod jóvoltából
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Az 1960-as évektől a szobrászat meghatározó törekvése, 
hogy kézzelfogható emléket állítson az izraeli háborúkban 
elesettek emlékére. Számos, főleg nem figuratív emlékmű 
készült ekkoriban. A műfaj egyik képviselője Yehiel Shemi, 
hegesztett vasból készült tengerészeti emlékműve 
Achzivban található. A mű témája egyszerre a természet 
zordsága és az emberi természet erőszakra és pusztításra 
való hajlama. Be’er-Sheva mellett található Dani Karavan 
Emlékmű a Negev brigádnak című alkotása a sivatagi 
küzdelem különleges szereplőit eleveníti meg.

A francia iskola, különösen az expresszionizmus hatására 
anyagok széles választékát használták föl a szobrászatban. 
A kortárs konceptuális művészek installációkat és 
természeti szobrokat készítenek, amelyek 
kifejezik szociális és politikai témákkal 
kapcsolatos reakciójukat. Jellemző 
az erőteljes formák és szimbólumok 
alkalmazása. Yigal Tumarkin, az Izrael-díjat 
nyert sok vitát kavaró művész háborúellenes 
érzéseit geometrikus és figuratív absztrakt 
formák segítségével fejezi ki. A geometriai 
minimalizmus felé hajló irányzat különösen 
jól megfigyelhető Menashe Kadishman 
műveiben. Előszeretettel használja a bárány alakját – ez 
egyrészről Izsák bibliai kosáldozatának visszhangja, 
másrészről a kiszolgáltatott áldozatot szimbolizáló 
személyes mítosz.

A fehér tér,  
Dani Karavan 
műve
•
ALBATROSS



298 | Kultúra

Számos izraeli művész nemzetközi hírnevet szerzett 
magának, többek között Tumarkin, Karavan, Kosso Eloul, 
Israel Hadany – műveik köz- és magángyűjteményekben 
találhatók meg világszerte.

Fotóművészet

Manapság az izraeli fotóművészet személyes témákkal, 
például az élet és halál dilemmájával, vagy a művészet 
és az illúzió kettősségével, valamint nemzeti-politikai 
kérdésfelvetéssel foglalkozik. Jellemzői az intimitás, a 
visszafogottság, az önvizsgálat – reakció a kezdetekre 
jellemző romantikus és informális stílusra, illetve annak 
túlhaladása. A 19. század derekán a helyi fotográfia 
elsősorban a fényképészeti szolgáltatások (a többnyire 
keresztény szent helyek megörökítése, illetve emléktárgyak 
értékesítése zarándokok és turisták számára) biztosítására 
koncentrált.

Később, 1880-tól a fényképészet a Palesztinában (Izrael 
földjén) élő zsidó közösség fejlődését rögzítette. A képek 
gyakori témája a földeken dolgozó és a városokat, falukat 
építő telepesek heroikus ábrázolása; ezzel követték a 
modern szekuláris ideológiát és az ügyfelek elvárásait, 
akik különböző céllal, például a Zsidó Nemzeti Alapítvány 
számára használták föl a képeket.

Az ország fejlődésének kezdeti szakaszát tehetséges 
fényképész-újságírók lelkiismeretesen dokumentálták. 
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Közülük sokan, mint például Tim Gidal, David Rubinger, 
Werner Braun, Boris Carmi, Zev Radovan, David Harris 
és Micha Bar Am ma is aktívak. Mások átlépték a 
fényképészet mint dokumentáció láthatatlan határvonalát, 
és fotóművészként alkotnak, mint többek között a 
portrékra specializálódott Aliza Auerbach, Neil Folberg, 
Doron Horowitz, Shai Ginott természetfotós, a víz alatti 
képek szakértője David Darom, valamint 
a légi felvételek mesterei, a Dubi Tal és 
Mony Haramati páros.

Sok jelentős fotóművészetet bemutató 
helyszín jött létre Izraelben, a legfontosabbak 
az Ein Harod kibucban megrendezett 
fotográfiai biennále a Mishkan Le’Omanut 
épületben és az észak-galileai Tel Hai új 
Fényképészeti Múzeuma.

Az elmúlt évek során a fényképészet 
mint tisztán művészi eszköz elfogadott 
művészeti formává fejlődött. Ennek 
eredményeként sok kreatív fotóművész 
tűnt föl, akiket aktívan támogatnak hazai 
és külföldi galériák, múzeumok, kurátorok 
és gyűjtők. Talán a leginkább említésre 
méltó művész Adi Nes. Kiryat Gat városában 
született, Kurdisztánból és Iránból érkezett bevándorlók 
gyermekeként 1966-ban. Nes az 1990-es években tűnt 

Pesi G
irsch

A Bazalel, a 
jeruzsálemi 
Művészeti 
és Tervezési 
Akadémia 
jóvoltából
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föl a Katonák című alkotásával. A fotósorozat a nemzeti 
identitással foglalkozik, különös tekintettel az izraeli 
férfiidentitásra, amelyet homoerotikus, ambivalens és 
bensőséges kontextusban ábrázol. Bibliai történetek című 
munkája bibliai szereplőket emel át modern környezetbe, 
és a kor problémái (hajléktalanság, szegénység) közé 
helyezve írja újra történetüket. Érinti az izraeli társadalom 
elmozdulását a szocialista értékektől a modern kapitalista 
életmód felé. A közelmúltban 264 ezer dollárért kelt el egy 
cím nélküli műve (Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora című 
művét idézi) a Sotheby éves Zsidó és izraeli művészeti 
aukcióján – ez fordulópontnak számít az izraeli művészet 
egyetemes megítélésében.

Barry Frydlender művészetében több tucat, néha több 
száz fényképet helyez egymás mellé, egyetlen rendkívül 
pontos, tiszta és lenyűgöző perspektívájú képet hozva ezáltal 
létre. 2007-ben rendezett, Tér és idő című kiállításán újabb 
műveit mutatta be, amelyek a kortárs Izrael körülményeit 
ábrázolták: többek között egy kelet-jeruzsálemi kávézó 
kizárólag férfiakból álló vendégei, hívő haredi zsidó az 
éves zarándoklaton, valamint izraeli telepesek kilakoltatása 
a Gázai-övezetben. A kiállítást a Tel-avivi Szépművészeti 
Múzeumban nyitották meg, majd átvitték New Yorkba, a 
Modern Művészetek Múzeumába. Ez volt az első alkalom, 
hogy izraeli művész önálló kiállítást rendezhetett ezen 
a helyszínen.
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MÚZEUMOK

Az országban található mintegy kétszáz múzeum 
évente több millió látogatót fogad. Legyen kis vagy 
nagy településen, városban, faluban vagy kibucban, a 
múzeumok régészeti, néprajzi és helytörténeti értékeket, 
antik és modern műalkotásokat, primitív és bonyolult 
kézműves eszközöket őriznek.

A jeruzsálemi Izrael Múzeumot eredetileg nemzeti 
múzeumként alapították 1965-ben. Több nagy részlegnek ad 
otthont: a Bezalel Szépművészeti, Judaizmus és Etnográfiai 
Múzeum gyűjteménye a zsidó diaszpóra közösségeinek 
jellegzetes tárgyait mutatja be, emellett galériák, különböző 
időszakokat bemutató termek, valamint Afrika, Észak- és 
Dél-Amerika, Óceánia és a Távol-Kelet műalkotásainak 
átfogó gyűjteményei is megtalálhatók itt. Az archeológiai 
szárnyban változatos tárgyak láthatók a prehistorikus 

A jeruzsálemi 
Izrael Múzeum 
jóvoltából
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időktől egészen a 15. századig. A szoborgyűjtemény 
több mint hatvan alkotást foglal magába, a Könyv 
Házában ritka bibliai kéziratokat őriznek, többek között 
a holt-tengeri tekercseket. Az ifjúsági szárnyban galériák, 
tantermek és műhelyek találhatók, ahol átfogó oktatási 
programok zajlanak. A kelet-jeruzsálemi Rockefeller 
Múzeumban regionális régészeti leleteket állítanak ki, a 
szintén ott elhelyezkedő Paley Művészeti Központ arab 
gyermekek számára biztosít képzéseket. A Jeruzsálem 
belvárosában álló évszázados épületben található Ticho Ház 
művészeti galériának és népszerű kávézónak ad otthont. 
Rendszeresen tartanak változatos kortárs kiállításokat, 
előadásokat, műhelyfoglalkozásokat, filmbemutatókat, 
kamarakoncerteket és művészeti tanfolyamokat.

A következő néhány évben 80 millió dollár értékű átfogó 
felújítás zajlik az Izrael Múzeumban. A több éven át tartó 
munkálatok eredményeként közel 7500 négyzetméterrel 
növelik az alapterületet, a mintegy 185 ezer négyzetméter 
méretű galéria részleget pedig átalakítják, felújítják és 
kibővítik. Az épület várhatóan 2010 májusára, a múzeum 
alapításának 45. évfordulójára készül el.

A Tel-Avivi Múzeum (alapítás: 1932) 1971-ben nyitotta 
meg termeit a jelenlegi helyszínen. A múzeumban központi 
galériák találhatók, egy klasszikus és kortárs művészeti 
gyűjtemény, külön izraeli művészeti szekció, termek az 
időszakos kiállításokhoz, egy ifjúsági szárny, valamint egy 
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auditórium, ahol felolvasásokat és kamarakoncerteket 
rendeznek, továbbá rendszeresen művészfilmeket mutatnak 
be. A komplexumhoz tartozik a Helena Rubinstein Modern 
Művészeti Pavilon is.

A Mishkan LeOmanut („A Művészet Otthona”, alapítás: 1934), 
az ország első vidéki múzeuma és a kibuc mozgalom első 
művészeti múzeuma az északi Kibuc Ein Harodban található. 
Átfogó zsidó képtárral és szoborgyűjteménnyel, valamint 
a világ különböző pontjairól származó népművészeti 
tárgyakkal rendelkezik. A múzeum továbbá különleges 
időszakos kiállításoknak ad otthont, illetve változatos 
oktatási és kutatási programokat szervez.

A Haifa Múzeum (1949) komplexumához több részleg 
tartozik: az Antik Művészeti Múzeum Izrael és Földközi-
tenger térségében talált régészeti leleteket állít ki, a 
Modern Művészetek Múzeumának (1951-ben alapították) 
gyűjteménye a 18. század közepétől a jelenkorig terjedő 
időszakot fedi le. A Haifa Múzeum égisze alatt működik 
továbbá a Prehistorikus Múzeum, a Nemzeti Tengerészeti 
Múzeum és a Tikotin Japán Művészeti Múzeum, ahol 
kis, de jól szervezett területen működnek időszakos és 
állandó kiállítások.

Az Eretz Izrael Múzeum (alapítás: 1953) Ramat Avivban 
található, a régió régészeti, antropológiai és történelmi 
leleteinek – változatos üveg-, kerámiatárgyak, érmekollekció, 
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rézedények – átfogó tárháza. Az intézményhez planetárium 
is tartozik. Az Ember és munkája elnevezésű részben a 
szövés, ékszerkészítés, fazekasság, őrlés és kenyérsütés 
ókorban alkalmazott módszereinek élő bemutatója 
látható. Itt található Tel Quasile ásatási területe, ahol 
tizenkét civilizáció egymásra rétegződött maradványait 
találták meg. A múzeum égisze alatt működik a Tel-Aviv 
központjában található Tel-Aviv-Jaffa Helytörténeti Kiállítás 
és a Függetlenségi Csarnok, ahol 1948-ban kikiáltották 
Izrael államának függetlenségét.

A jeruzsálemi L.A. Mayer Iszlám Művészeti Intézet 
(alapítva 1974-ben) kiterjedt állandó kiállításán többek 
között fazekas tárgyak, szőttesek, ékszerek és kegytárgyak 
láthatók. A gyűjtemény ezer év iszlám művészetét öleli 
föl a világ különböző tájairól Spanyolországtól egészen 
Indiáig; ezenkívül tematikus időszakos kiállításokat is 
szerveznek rendszeresen.

A Beit Hatefutsoth (Diaszpóra Múzeum, alapítás: 
1978) a Tel-Avivi Egyetem campusán helyezkedik el. 
A múzeumban nem tárgyakat állítanak ki, hanem a 
tematikusan rendszerezett kiállításon modern technológiák 
és audiovizuális eszközök segítségével követik nyomon 
a világban szétszóródott zsidó diaszpóra közösségeinek 
életét az évszázadokon át. Valamennyi szinten található 
tanulásra kialakított terület. Rendszeresen szerveznek 
zsidó témájú időszakos kiállításokat, a zsidó történelmet Noam Nadav rajzai
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audiovizuális eszközökkel bemutató kronológiai áttekintést, 
változatos oktatási és kulturális programokat, utazó 
kiállításokat. A múzeum honlapján (www.bh.org.il) a 
zsidó élettel és hagyományokkal kapcsolatos tanácsok 
és információk olvashatók.

A Dávid-torony Jeruzsálemi Helytörténeti Múzeum 
(alapítva 1988-ban) a Citadella épületegyüttesben található. 
A múzeum nem műtárgyakat állít ki, mert önmagában 
történelmi és régészeti különlegesség: területén leleteket 
találtak az Első Templom időszakából (i. e. 960-586), a 
torony és a városfal részletei a Hasmoneusok korszakából 
származnak (i. e. 1. század), a nagytorony alapjait pedig 
Heródes építtette (i. e. 37-4) – az első kánaáni várostól 
egészen napjainkig a múzeum Jeruzsálem történetének 
mintegy négyezer évét öleli fel. A kiállítás korszakok 
alapján tagozódik, minden teremben időtáblázat jelzi 
a fontosabb eseményeket; térképek, videofelvételek, 
hologramok, ábrák és modellek mutatják be az adott 
kort. A gyönyörű környezetben a szobrok, művészi 
installációk és műalkotások között gyakran rendeznek 
időszakos kiállításokat, nem szükségszerűen kapcsolódó 
témákban. 

A Yad Vashem a Holokauszt Mártírjai és Hősei Emlékhelye 
Hatóság Jeruzsálemben, a holokauszt során életét vesztett 
hatmillió zsidó emlékének örök mementója. A 2005-ben 
felújított és kibővített létesítmény területén található az Új 
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Holokauszt-történeti Múzeum (a holokauszt áldozatainak 
nevét tartalmazó csarnokban), a Holokauszt-művészet 
Múzeuma, a kiállítási pavilon, az Igazak útja, amely a nem 
zsidóknak állít emléket, az archívum, az Emlékezés Háza, 
ahol a koncentrációs táborok neve olvasható a padlón, 
a Gyermekek Emlékezetének Pavilonja és az Elpusztított 
Közösségek Völgye. A komplexumot Moshe Safdie tervezte 
azzal a céllal, hogy mindent átfogó érzékszervi, érzelmi és 
intellektuális élményben részesítse a látogatót.
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RÉGÉSZET

Régészeti kutatások Izrael földjén a 19. század közepén 
kezdődtek, amikor a bibliai helyszínek maradványait 
keresve bibliakutatók vizsgálták át a területet. A század 
vége felé, de különösen a 20. század fordulójától kezdve 
számtalan ősi település romjait rejtő dombot (héberül tel) 
fedeztek fel, így lefektették az archeológia tudományos 
alapjait.

A brit mandátum alatt (1917-1948) kiterjesztették a 
régészeti munkálatokat, de igazán nagy erőkkel Izrael 
államának megalapítása óta folynak a kutatások.

Az ásatások során szerzett tapasztalat alakította a rétegtani 
kutatás módszereit, amelyet a cserépedények és egyéb 
eszközök formavilágának tipológiai tanulmányozása 
kísért – ezek fontos adatok az archeológiai réteg és a 

Légi felvétel a 
Beit She’anban 
folyó régészeti 
ásatásokról 
• 
Izraeli Ókorhivatal
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származási kor megállapításához. Az elmúlt években 
új szempontokat is beiktattak az ősi kultúrák régészeti 
kutatásaiba, vizsgálják például a táplálkozási szokásokat, 
betegségek előfordulását, a gazdaságot és a kereskedelmet. 
A modern régészet eredményeit folyamatosan alkalmazzák 
a több tucat ásatási területen szerte az országban.

Izraelben a régészet az ország múltjának szisztematikus 
kutatását jelenti, az őstörténeti időktől a török uralom 
végéig. A leletek bősége jelzi, mennyi kultúra hagyta hátra 
nyomát a területen. Az ősi civilizációk számára különleges 
fontossággal bírt a terület földrajzilag egyedi volta: több 
tízezer éve a térség szárazföldi híd volt, amelyen keresztül 
vadászó törzsek vándoroltak át Afrikából Európába. 
Táboraik és településeik maradványait megtalálták a 
Jordán völgyében, a Karmel hegyvonulat barlangjaiban 
és Galileában.

A bibliai időkben a terület a termékeny félhold két virágzó 
civilizációja, Mezopotámia (ma Irak) és Egyiptom között 
szolgált hídként. Nagy Sándor hódítását követően pedig 
Kelet és Nyugat között töltötte be a földrajzi és kulturális 
kapocs szerepét.

Izraelben azért különösen nagy jelentőségű a régészeti 
kutatás, mert a terület monoteista világvallások spirituális 
bölcsője és örökségük színtere. Mindenekelőtt bizonyítja 
a zsidó nép, a Biblia és Izrael földje közötti történelmi 
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kapcsolatot – a zsidó nép kulturális örökségének 
maradványait hozza felszínre ősi hazájukban. Ezek a 
földbe temetett látható, megfogható maradványok fizikai 
kapcsot jelentenek a zsidó nép múltja, jelene és jövője 
között saját országában.

A töretlen történelmi láncolat látható az egész országban, 
bármerre járunk: Hatzor, Megiddo, Gezer, Shomron, 
Be’er-Sheva és Dan bibliai helyszínek, Tiberias, Sepphoris 
(Tsippori) és Gamala a Második Templom korszakának 
városai, Maszada erődje és Herodion, ahol a zsidók 
szabadságukért harcoltak. A Holt-tenger közelében fekvő 
Júdeai-sivatagban fedezték föl az esszénusok spirituális 
központjának maradványait és a holt-tengeri tekercseket, 
köztük a Biblia legkorábbi ismert könyveit. Jézus életéhez 
kapcsolódó helyszíneken is folynak ásatások, mint például 
Capernaum vagy Tabgha területén, ahol a bizánci korból 
származó templomok maradványait találták meg.

Felszínre kerültek a nagy római és bizánci 
városok maradványi Caesareában, Beit 
She’anban és Baniasban, valamint a Negev 
területén Avdat, Halutza és Mamshit – 
akkoriban virágzó települések. A muszlim 
időszakból származó leletek között 
található Ramle ősi városa vagy a jerikói 
Khirbet al-Mafjar (Hisham) palotája. A 
keresztes hadjáratok öröksége a számtalan 
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erődítmény és kisebb település: Akkó, 
Ceasarea, Belvoir és Qal'at Nimrod.

Izrael fővárosa, Jeruzsálem kiterjedt 
régészeti kutatások központja, ahol a 
város ötezer éves története tárul fel: 
Dávid városa, kánaáni városfalak, Izrael 
Egyesült Királyságának fővárosi építményei, 
többek között a bonyolult föld alatti 
vízvezetékrendszer. Fellelhetők továbbá 
középületek maradványai és a Templomhegy 
mai napig álló falrészlete a Második 
Templom időszakából, a Felsőváros fényűző 
lakóházainak a pusztítás után megmaradt 
romjai pedig – i. e. 70-ben a rómaiak a 
földdel tették egyenlővé Jeruzsálemet – ma 
az Óváros zsidó negyedében találhatók. 

Több száz sziklasír, köztük néhány pazaron berendezve, 
jelzi az elpusztított város gazdagságát. Templomok és 
vallási épületek a bizánci korból szintén fellelhetők, 
leghíresebb közülük a Szent Sír temploma, emellett 
láthatunk mecseteket a Templomhegyen és kormányzati 
központot a Templomhegytől délre a muszlim időszakból, 
valamint a keresztesek idején használt városfalakat és 
fedett piacokat. A Mamlúkok és a török fennhatóság 
minaretjei ma is jellegzetes elemei az Óváros képének. 
A Jaffai kapu mellett található citadellát és az Óváros 
falait Nagy, avagy Törvényhozó Szulejmán török szultán 
(1520-1566) építette.

Dionüszosz
szobra

•
Izraeli

Ókorhivatal
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Izraelben mintegy 20 ezer elismert és a törvény által 
védett ókori terület található. Minden évben több tucat, 
különböző korszakokból származó helyszínt kutatnak föl 
régészek. Az ásatásokhoz szükséges engedélyt izraeli és 
külföldi expedíciók kaphatnak az Izraeli Ókorhivataltól, 
amelyet az ország ókori örökségének védelmével bíztak 
meg. Az izraeli törvény szerint kötelező minden építkezési 
területet előzőleg régészeti szempontból megvizsgálni, és 
amennyiben szükséges, megmentő ásatásokat végezni. 
Az államnak joga van közérdek szempontjából jelentős 
leletek megóvására, ezek közül sokat a jeruzsálemi Izrael 
Múzeumban állítottak ki. Itt található a holt-tengeri 
tekercseket őrző Könyv Háza is, néhányuk nyilvánosan 
megtekinthető.

Komoly erőfeszítéseket és forrásokat áldoznak az ókori 
helyszínek megóvására és felújítására, számtalan közülük 
látogatható is.
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MÉDIA

Az izraeliek rendkívül fontosnak tar tják ,  hogy 
informálódjanak az izraeli, közel-keleti és általában a 
világban történő eseményekről. A hírek meghallgatása a 
rádióban, hírcsatornák figyelemmel kísérése a televízióban 
és legalább egy napilap olvasása a legtöbb izraeli 
mindennapi életének szerves része.

Izrael elkötelezettsége a sajtószabadság iránt a média 
minden formájára vonatkozik, kizárólag biztonsági 
ügyeknél alkalmaznak katonai cenzúrát. A napilapok 
többsége héber nyelvű, de emellett létezik orosz és 
francia nyelvű is, valamint két angol: a patinás Jerusalem 
Post (korábban Palestine Post) és az ország egyik vezető 
hírlapja, a Ha’aretz angol nyelvű kiadása az International 
Herald Tribune lappal együttműködésben. Ezenkívül több 
mint ezer folyóirat jelenik meg, köztük számos tematikus 
magazin. A jelentősebb kiadványok többnyire internetes 
verziót is működtetnek.

Rádió és televízió

A Kol Israel (Izrael hangja) nyolc rádióadót működtet, 
tizennyolc nyelven kínál programokat könnyű szórakoztató 
műfajoktól és népszerű zenétől akadémiai előadásokon, 
beszélgetéseken át a klasszikus zenéig. A gyerekek és 
nyugdíjasok, az újonnan érkezők és a generációk óta 
Izraelben élők minden életkorban és társadalmi rétegben 
megtalálják a megfelelőt. A Galei Tzahal és a Galgalatz 
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(az Izraeli Védelmi Erők adói) állandóan sugároznak 
híreket, zenét és speciális műsorokat katonák számára. A 
rövidhullámú, többnyelvű programok a külföldi hallgatók 
számára állandó és megbízható információt biztosítanak 
Izraelről, a Közel-Keletről és a zsidókat érintő ügyekről.

A televíziózás 1967-ben vette kezdetét Izraelben, 
napjainkban két állami csatorna kínál ismeretterjesztő, hír- 
és szórakoztató műsorokat héber, arab és angol nyelven. 
Egy 1994-ben indított csatornán három magánvállalkozó 
osztozik, naponta meghatározott ideig és órákban 
ismeretterjesztő programokat kell sugározniuk. A 
havidíjas kábeltelevíziók az ország nagy részén foghatók, 
közvetítésükkel számtalan amerikai, európai, ázsiai és 
közel-keleti hálózat vehető. A független izraeli csatornák 
sportközvetítéseket, gyerekműsorokat, filmeket és 
változatos témájú dokumentumfilmeket sugároznak.

A Kol Israel és az állami televíziós csatorna az Izraeli Rádió 
és Televízió Testület (IBA) ellenőrzésével működik. Az IBA-
törvény (1965) a műsorsugárzást független kormányzati 
szolgáltatásként határozza meg, amelynek feladata, hogy 
különböző nézőpontokat juttasson kifejezésre. Az IBA-t a 
kormány által három évre kinevezett bizottsági testület 
irányítja, élén az öt évre kinevezett vezérigazgató áll. Az 
IBA a műsorszolgáltatást a rádiós hirdetések és közérdekű 
közlemények árából, illetve a használók által fizetett éves 
díjból finanszírozza.
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SPORT

Izrael államának történetében a sport 
folyamatosan növekvő jelentőségű szerepet 
töltött be az ország fejlődésében, otthon 
és nemzetközi színtéren egyaránt. Kis 
számuk ellenére az izraeli atléták, mint 
például Shahar Pe’er teniszcsillag vagy 
Yossi Benayoun futballjátékos rendszeresen 
feltűnnek és jól ismertek. Külföldi sikereket is 
értek el izraeli csapatok, leginkább említésre 
méltó a Maccabi Tel Aviv kosárlabdaklub, 
amely az elmúlt évtizedben Európa 
legjobbjai közé küzdötte föl magát. Izrael 
nemzeti válogatottjai szintén folyamatosan 
fejlődnek, a futball- és kosárlabdacsapat 
jelentős eredményeket ért el.

A hivatásos sportolás mellett több százezer 
izraeli kikapcsolódása és időtöltése a 

különböző sportágak űzése. Az ország nyugati határa 
egyben hosszú és gyönyörű partszakasz, nem csoda, 
hogy a népesség közel fele rendszeresen úszik. A sok 
enyhe és meleg hőmérsékletű hónap alatt az emberek 
szívesen sportolnak a szabadban. A versenyszellemnek 
köszönhetően pedig már a legfiatalabbak is lelkesen 
vesznek részt változatos sporttevékenységekben.
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Kosárlabda és futball

Izrael két legnépszerűbb sportága a kosárlabda és a 
futball. A média rendkívüli figyelemmel kíséri a futball-liga, 
különösen az első osztályú bajnokság tizenkét csapatát, a 
meccseken akár 20 ezer néző is megjelenik. Fél évtizeden 
keresztül a Maccabi Haifa állt az élen, csillaguk azonban 
úgy tűnik, leáldozóban van. A Betar Jerusalem tör fölfelé, 
kilenc éve első alkalommal 2007 májusában megnyerték 
a bajnokságot. Az izraeli klubok folyamatosan felülmúlják 
egymást az európai versenyeken. Az évek során a Maccabi 
Haifa és a Hapoel Tel Aviv szerepelt legjobban: a Hapoel 
2002-ben megverte a brit óriást, a Chelsea-t, és egészen 
az UEFA-kupa negyeddöntőjéig jutott, a Maccabi pedig 
2003-ban a Manchester Unitedet győzte le, és bekerült 
a bajnokcsapatok közé.

A nemzeti futballválogatott egyre nagyobb elismerésnek 
örvend, különösen a 2007 márciusában Angliával 
játszott, 0-0 döntetlenre végződő meccs után az Euro 
2008 kvalifikációs mérkőzésen, majd amikor mindössze 
egyetlen ponttal maradtak le a 2006. évi Világkupa 
kvalifikációjáról. Az izraeli focisták egyre jelentősebb 
szerepet töltenek be a világmezőnyben, három játékos 
elsőosztályú angol klubban játszik. 2007 nyarán Yossi 
Benayoun csapatkapitány átigazolt a Liverpool FC-hez, 
Tal Ben Haim pedig a Chelsea védője lett.

Kosárlabdában kétséget kizáróan a Maccabi Tel Aviv áll 
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a csúcson, az elmúlt 37 évben egy alkalom kivételével 
mindig megnyerték a helyi első osztályú bajnokságot. 
Legfőbb ellenfelük, a Hapoel Jerusalem 2006-ban és 
2007-ben is elveszítette a döntőt. A Maccabi négy éve 
először 2007-ben kihagyta az Európa-bajnokságot, 2006-
ban eljutott a döntőig, 2004-ben és 2005-ben pedig 
meg is nyerték. A Hapoel Jerusalem is ért el sikereket az 
európai színtéren, az ULEB-kupában játszik, 2005-ben 
első helyezést értek el. A nemzeti kosárlabda-válogatott 
is figyelemre méltó pozíciót szerzett. 1993 óta vesz részt a 
kétévente megrendezett EuroBasket-bajnokságon, 2007 
augusztusában ismét kvalifikálta magát a részvételre.

Népszerű a női kosárlabda is, rendszerint két csapat, 
az Elitzur Ramle és az Anda Ramat Hasharon küzd a 
bajnoki címért, és játszanak az európai versenyeken is. 
Shay Doron volt az első női izraeli játékos, aki hivatásos 
kosárlabda-játékosként játszott az Egyesült Államokban, 
2007-ben a New York Liberty színeiben játszott a WNBA-
bajnokságon.

Tenisz

Az elmúlt években az izraeli teniszezők állandó résztvevői 
lettek a legnagyobb tenisztornáknak. A még csak 
tinédzser Shahar Pe’er 2006-ban felkerült a világ 20 
legjobb játékosának listájára, és sikeresen szerepel 
a WTA-versenyeken. Az Andi Ram-Yoni Erlich páros 
szintén a világranglista elején foglalnak helyet, az elmúlt 
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két évben a tíz legjobb játékos között 
tartották őket számon, és kvalifikálták 
magukat az évadzáró Mesterek Kupájára. 
Ram kitüntette magát a vegyes páros 
versenyeken is, két alkalommal szerzett 
Grand Slam győzelmet, 2007-ben a Francia 
Nyílt Teniszbajnokságon a francia Nathalie 
Dechyvel, 2006-ban pedig Wimbledonban 
az orosz Vera Zvoneravával. 

Annak ellenére, hogy nem szerepel izraeli a száz legjobb 
egyéni férfi játékos között, az országos Davis-kupa-csapat 
sikeresen szerepelt. Tizenhárom évvel korábban a Chile 
felett aratott bravúros győzelem után 2007 szeptemberében 
először kerültek be a világcsoportba a Ramat Hasharon 
Teniszközpontban ötezer szurkoló előtt játszott mérkőzés 
eredményeként.

A Wingate Intézet

Fontos tényező az izraeli sport sikerében és fejlődésében 
a Wingate Testnevelési Intézet, a nemzeti sportközpont; 
létesítményei Netanya város közelében, Közép-Izraelben 
találhatók. Az intézmény otthont ad egy iskolának a 
sportban kiemelkedően tehetséges diákok számára, 
valamint a Sportorvosi Központnak, amely saját területén 
világelső. Itt székel a Sportügyi Tanács is, akik arról 
határoznak, melyik tehetséges atléta kaphat ösztöndíjat, 
hogy lehetősége legyen minden idejét a sportnak 

Ehud Olmert 
miniszterelnök 
és Shahar Pe’er 
találkozása a 
Miniszterelnöki 
Hivatalban, 
Jeruzsálem 
• 
G.P.O./A. Ohayon
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szentelni. Számos kiemelkedő izraeli sportoló – mint 
például Pe’er, Ram és Erlich – kezdte pályafutását a 
Wingate Intézetben.

A Tudomány-, Kulturális és Sportminisztériumban működő 
Sportügyi Hivatal támogatja a Wingate oktatóinak 
és edzőinek képzését, valamint felügyel minden 
sporttevékenységet az országban, koordinálja a különböző 
sportegyesületek és -szervezetek tevékenységét, illetve 
támogatja a fejlesztési programokat. 

A fiatalok és a sport

A sport természetesen nemcsak a kivételesen tehetségesek 
privilégiuma. Már az államalapítás idején figyelmet 
fordítottak a sportkultúra kialakítására, ösztönözték a 
gyermekek részvételét a különböző sporttevékenységekben, 
hogy már egészen fiatal korban kialakuljon a megfelelő 
erőnlét és sportszellem. Hetente több ezer izraeli gyermek 
játszik és versenyez a legkülönbözőbb sportágakban, a 
futballtól és a kosárlabdától kezdve a kajakon, vitorlázáson 
át a sziklamászásig. 

A nagyobb sportegyesületek klubhálózatot tartanak fenn 
országszerte, és kapcsolatban állnak a főbb sportcsapatokkal 
is. A legismertebbek között található a Maccabi (alapítva 
1912-ben), a Hapoel, (1923), a Betar (1924), az Elitzur (1939) 
és az Akadémiai Sportszövetség (ASA, alapítva 1953-ban). 
Az iskolákban és közösségi központokban is rendeznek 
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helyi sporteseményeket, az iskolák nemzeti kosárlabda- és 
futballdöntőjét a televízió is sugározza.

A sport mint szabadidős tevékenység

Izrael sportos nemzet. Hétvégenként rengetegen 
mennek a szabadba sportolni: kosárlabdáznak a parkok 
kosárlabdapályáin, kocognak az utcákon, futballoznak a 
parkokban. A strandok is remek sportolási lehetőségeket 
biztosítanak. A népesség arányában Izraelben a legmagasabb 
az egy főre eső minősített sportbúvárok száma (50 ezer fő). 
Komoly vonzerőt jelent a Vörös-tenger egyedülálló tengeri 
élővilága. Népszerű sportágak a szörfözés, vízisízés és az 
itt kitalált paddleball, amikor műanyag ütő segítségével 
kell a levegőben tartani a labdát.

A strandoktól távolabb a hosszútávfutás is közkedvelt 
sportág, több ezren vesznek részt az évente megrendezett 
triatlonversenyeken és maratoni futáson, ahol a futók 
Tiberiasból indulva a Kineret-tavat futják körbe. Népszerű 
emellett a kerékpározás és a golf: a Caesarea mellett 
található golfpályán jelenleg bővítési és átalakítási 
munkálatok folynak. Telente az északon található Hermon-
hegy valóságos síparadicsommá válik. Népszerű sportágak 
az asztalitenisz, az ökölvívás, a birkózás, a súlyemelés, a 
dzsúdó, a karate és az Izraeli Védelmi Erők által kifejlesztett 
Krav Maga elnevezésű küzdősport. Népszerű csapatjátékok 
továbbá a röplabda és a kézilabda, mindkét sportág 
rendelkezik saját professzionális ligával.
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Az olimpiai játékok és a Makkabia

Az izraeli sportolók mindig is büszkén képviselték 
hazájukat az olimpiai játékokon. Az ország első aranyérmét 

Gal Fridman szörfös nyerte 2004-ben az 
Athénban rendezett olimpián, Arik Zeevi 
pedig dzsúdóban szerzett bronzérmet. 
Korábbi éremszerzők között található Yael 
Arad és Oren Smadja (ezüst és bronzérem 
dzsúdó sportágban, 1992. Barcelona) és 
Michael Kalganov kajakozó (bronzérem, 
2000. Sydney). Alex Averbukh egyelőre 
nem nyert olimpiai érmet, de 1999-ben 
bronz, 2001-ben ezüstérmet szerzett az 
Atlétikai Világbajnokságon, 2000-ben pedig 
aranyérmes lett az Európa-bajnokságon. 
Az Udi Gal és Gidi Kliger vitorlázó csapat 
2007-ben harmadik helyezést ért el 
a világbajnokságon, ezért a 2008. évi 
pekingi olimpián a 470-es osztályban 
versenyezhetnek.

Izrael négyévente megrendezi az olimpia 
saját változatát, a Makkabia Játékokat, 
amely 1932 óta zsidó atléták ezreit vonzotta 
a világ minden tájáról. Ez a rendezvény 
egyike a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
által elismert hét sporteseménynek. 
A résztvevők különféle sportágakban, A
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például futballban, kosárlabdában, asztali teniszben és 
necclabdában versenyeznek. A nagyszabású megnyitó 
ünnepséget a Nemzeti Stadionban, Ramat Gan városában 
tartják. Sok zsidó atléta tüntette ki magát Makkabia Játékok 
során, többek között az amerikai Mark Spitz úszó, aki az 
1972. évi olimpián példa nélkül való teljesítményként hét 
aranyérmet nyert, vagy Lenny Krayzelburg, aki az athéni 
játékokon is versenyzett 2004-ben.

Új sportágak

Izrael legújabb professzionális sportága a baseball. 2007 
júniusában alakult az Izraeli Baseball Liga, hat csapat 
játszik három pályán. Mintegy százhúsz játékos – főleg 
külföldi, de néhány izraeli is – vett részt a kéthónapos 
évadban. A játékok több száz nézőt vonzottak Kibuc 
Gezerbe, Yarkon Parkba (Petach Tikva) és a tel-avivi 
Sportekbe. Az évadnyitó mérkőzést a Modi’in Miracle 
és a Petach Tikva Pioneers csapatok között több mint 
háromezer ember követte figyelemmel, a helyi televíziós 
csatornák is sugározták a meccset. 2007 augusztusában 
az évadzáró játékon, amikor a Beit Shemesh Blue Sox, 
edzőjük a korábban elsőligás Ron Blomberg, legyőzte 
a Modi’in csapatát és továbbjutott az IBL bajnokságra, 
több mint kétezren szurkoltak.

Az angol nyelvet beszélő bevándorlók számos új sportágat 
hoztak Izraelbe, egyebek között a softballt, a krikettet 
és az amerikai focit. Az ország indiai bevándorlóitól 
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ösztönözve tagja a Nemzetközi Krikett Szövetségnek (ICA), 
a Dél-Afrikából érkezettek pedig a rögbi és a gyeplabda 
hagyományát hozták magukkal – a helyi férficsapat a 
világranglista első helyezettjei között szerepel. Az amerikai 
foci is rendkívül népszerű, az évente megrendezett 
Szentföld Kupán több tucat csapat vesz részt.

Sportolás és a fogyatékkal élők

Az ország támogatja a fogyatékkal élő izraeliek sportolását, 
atlétái jelentős sikereket értek el különböző versenyeken, 

számos érmet nyertek a Paralimpián is. 
A 2004. évi athéni játékokra az ország 
huszonnégy sportolót küldött, akik 
kerékpározás, lovaglás, úszás, sportlövészet, 
vitorlázás, íjászat, atlétika, asztalitenisz és 
kerekesszékes tenisz sportágakban indultak. 
A háromfős vitorláscsapat aranyérmet 
nyert a vegyes Sonar rendezvényen, az 
úszók pedig egy arany, négy ezüst és 
három bronzérmet vihettek haza. Izrael 

legünnepeltebb paralimpiai atlétája Keren Leibowitz, 
aki három aranyérmet nyert a 2000. évi Sydneyben 
rendezett játékokon, három alkalommal volt világbajnok, 
öt alkalommal pedig Európa-bajnok.

Az Izraeli Fogyatékosok Sportegyesülete (ISAD) változatos 
sportágakban (többek között kosárlabda, tenisz, röplabda, 
tollaslabda, asztali tenisz, sportlövészet, lovaglás, íjászat, 
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úszás és vitorlázás) szervez foglalkozásokat. A Beit Halohem 
Sportegyesület a fogyatékos katonai veteránok, az Ilan 
pedig sérülés vagy betegség miatt fogyatékkal élők 
számára nyújt szabadidős tevékenységeket.
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IZRAEL NEMZETKÖZI  
KULTURÁLIS KAPCSOLATAI

Izrael számos, világot átívelő kulturális kapcsolattal 
rendelkezik, többek között a nyelv, az irodalom, a 
művészetek, a média és a sport területén. Több mint 
hetven országgal kötött kulturális megállapodást, 
de sok más országgal is tart fenn kapcsolatot. A 
tevékenységek sokszínűek, tartalmaznak diák és akadémikus 
csereprogramokat, tánc és színházi társulatok, zenészek 
és zenekarok kölcsönös turnéit, kiállításokat, könyv- és 
filmfesztiválokat, sportversenyeket, valamint kétoldalú 
nyelv- és kultúraoktatást.
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New York 
• 
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IZRAEL A NEMZETEK KÖZÖTT
Az Izraeli Állam 1949 óta tagja az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének, és a világ legtöbb országával kapcsolatot 
tart fenn. Az évszázados üldöztetés emléke, a holokauszt 
sokkoló tapasztalata és az évtizedek óta tartó arab–izraeli 
konfliktus mind olyan hatások, amelyek eredményeként 
Izrael külpolitikájának céljává vált, hogy békét teremtsen 
a régióban, biztosítsa saját biztonságát, és előmozdítsa 
a nemzetek közötti együttműködést.

...אדיר חפצה של ישראל לקיים יחסים תקינים עם כל המדינות, 
עם ממשלותיהן ועם עמיהן... )דוד בן גוריון, תשי"ג(

Izrael leghőbb vágya a jó kapcsolat fenntartása minden 
országgal, kormánnyal és néppel… (David Ben-Gurion, 1952)
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ÉSZAK-AMERIKA

Az Amerikai Egyesült Államok

1948. május 14-én, Izrael függetlenségének 
kikiáltása után tizenegy perccel Harry 

S. Truman, az Egyesült Államok elnöke elismerte Izrael 
államát. Ez a tett a közös értékeken nyugvó kapcsolat 
kezdetét jelentette, amelyet mély barátság és kölcsönös 
tisztelet jellemez. Mindkét állam virágzó demokrácia, 
politikai és jogrendszerük liberális tradíciókban gyökerezik. 
Mindketten úttörő társadalomként indultak, amelyek 
ma is befogadják és integrálják a bevándorlókat. Voltak 
idők, amikor a két ország „egyetértett, hogy nem ért 
egyet”, nézeteltéréseiket barátként és szövetségesként 
oldották meg.

Amikor az Egyesült Államok megkezdte a diplomáciai 
és politikai kapcsolatok kiépítését Izraellel, abban a 
hiszemben csatlakozott más nyugati országok közel-keleti 
fegyverembargójához, hogy így jelentősen csökkenthetők 
a regionális feszültségek. Az Eisenhower-adminisztráció 
1952 után megpróbált arab támogatást nyerni a közel-
keleti békeprogramhoz. Ez a törekvés előrevetítette a 
váltást a Truman-adminisztrációra jellemző, Izrael iránti 
elfogultsághoz képest. A Washington és Jeruzsálem 
közötti kapcsolatok csak az 1950-es évek végén váltak 
szorosabbá, miután Amerika csalódott az egyiptomi elnök, 
Gamal Abdel Nasszer politikájában. Kennedy elnöksége 
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alatt visszaállították a korábbi amerikai fegyverellátási 
politikát a fennálló fegyverembargó feloldásával. 

Az 1960-as évek vége felé a Johnson-adminisztráció 
második felétől kezdődően az amerikai diplomáciai cél 
alapja az volt, hogy Izraelt arab szomszédjaival folytatott 
közvetlen tárgyalások során elismertesse: Izraelnek joga 
van biztonságos és elfogadott határok között létezni.

Az Egyesült Államok abbéli meggyőződésében, hogy egy 
erős Izrael elengedhetetlen feltétel a régió békéjének 
megteremtésében, támogatta Izrael haderejének 
minőségi fejlesztését és fölényét az arab hadsereggel 
szemben. Nixon és Carter elnöksége alatt hozták tető 
alá az Izrael és Egyiptom, valamint Izrael és Szíria közötti 
csapatkivonási megállapodásokat (1973-74), a Camp 
David-i egyezményt (1978) és az Egyiptom–Izrael 
békemegállapodást (1979). 

A Reagen-adminisztráció alatt a virágzó kapcsolatok 
formát és konkrét tartalmat is kaptak. A korábbi 
elkötelezettségek mellett olyan memorandumokat írtak 
alá (1981, 1988), amelyek közös tervező és konzultációs 
testületek felállításáról rendelkeztek. A testületek 
gyakorlati megállapodásokat kötöttek katonai és polgári 
témakörökben. A kölcsönös együttműködéseket 1988-
ban, egy átfogó megállapodásban rögzítették.
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Az első Bush-elnökség szívesen fogadta az izraeli 
békekezdeményezést  1989-ben és  a  M adr idi 
Békekonferencia (1991) egyik szponzorává lépett elő. A 
konferencia eredményeként béketárgyalások kezdődtek 
Washingtonban.

A Clinton-adminisztráció kulcsszerepet játszott a közel-
keleti békefolyamatokban: aktívan támogatta az Izrael és a 
palesztinok közötti megállapodást, Izrael békeszerződését 
Jordániával, illetve tárgyalásait Szíriával, valamint ösztönözte 
a regionális együttműködést, beleértve az arab bojkott 
feloldását. Ígéretet tettek, hogy fenntartják Izrael minőségi 
előnyét, miközben mindent megtesznek az esetleges 
biztonsági kockázatok csökkentése érdekében.

George W. Bush elnöksége alatt számos jelentős döntést 
hoztak Izrael terrorizmus elleni harcának megsegítéséért. 
Izrael támogatta Bush elnök abbéli vízióját, hogy Izrael 
és a palesztinok között béke születhessen.

Az Izrael és az Egyesült Államok között folyamatosan fennálló 
és egyre mélyülő barátságot különböző adminisztrációk 
más és más módon jellemezték: a két nemzet különleges 
kapcsolatának hangsúlyozása és az Izrael iránti figyelem mint 
alapvető amerikai külpolitikai vezérelv szintjétől egészen 
Amerika Izrael iránti elhivatottságának deklarálásáig. Az 
1980-as évekre Izraelt az Egyesült Államok már stratégiai 
partnernek tekintette, 1987-ben pedig az előző évben 
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elfogadott törvény alapján „fő NATO-n 
kívüli szövetségessé” nyilvánította.

Az amerikai Kongresszus egyöntetűen 
támogatta Izrael törekvéseit: éves katonai 
segítséget nyújt, elősegíti a békefolyamatot 
és Izrael terrorizmus elleni küzdelmét. A 
Kongresszus elkötelezett az amerikai–izraeli 
barátság mellett. A törvényhozás 1995-ben 
elfogadta Jeruzsálemet Izrael egyesített fővárosának, 
és kilátásba helyezte nagykövetségének megnyitását a 
városban. A különleges kapcsolat kiterjed a kölcsönös 
gazdasági, politikai, stratégiai és diplomáciai ügyekre 
is. Izrael jelenleg évente 2,6 milliárd amerikai dollárt kap 
biztonsági és gazdasági támogatásként (2008-ig évente 
120 millió dollárral csökkent a gazdasági, 60 millió dollárral 
pedig a katonai támogatás, ezt követően Izrael összesen 
2,4 milliárd dollárban részesül katonai célokra). Az Izrael 
és Egyesült Államok között létrejött Szabadkereskedelmi 
övezet megállapodás (1985) pozitív hatást gyakorol a két 
ország közötti kereskedelemre.

Az izraeli és amerikai ipari vállaltok által közösen szponzorált 
vállalkozások száma növekszik. Az Egyesült Államok számos 
állama a kultúrától a mezőgazdaságig több területet érintő 
közvetlen megállapodást kötött Izraellel.

Az Egyesült Államok nemzetközi fórumokon rendszerint 

Az Egyesült 
Államok és Izrael 
külügyminiszterei, 
Condoleezza 
Rice és  
Tzipi Livni 
• 
Egyesült 
Államok izraeli 
nagykövetsége/
Matty Stern
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Izrael oldalán áll, ezáltal megakadályozva, hogy akár az 
Egyesült Nemzetek Szervezete, akár a kapcsolt testületek 
Izrael-ellenes határozatot fogadjanak el. Az együttműködés 
mindkét fél számára hasznos, hírszerzési és katonai 
információval látják el egymást, és segítik a nemzetközi 
terrorizmus és a kábítószer elleni harcot. Az Egyesült 
Államok és Izrael barátságát az amerikai zsidó közösségek 
és az amerikai társadalom jelentős része támogatja.

Kanada

Kanada 1949-ben ismerte el jogilag Izrael államát. A 
két ország régóta tartó diplomáciai viszonya a közös 
demokratikus értékeken alapul, a kétoldalú kapcsolatokat 
kulturális és tudományos csereprogramok is ösztönzik.

A Kanadai–Izraeli Szabadkereskedelmi Megállapodás 
(CIFTA) megkötésével a két ország közötti gazdasági 
kapcsolat szorosabbá vált.

A nemzetközi porondon Kanada támogatása abban 
látszik, hogy általában Izrael-párti álláspontjának szokott 
hangot adni különböző ENSZ-fórumokon.
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KÖZÉP- ÉS DÉL-AMERIKA,  
A KARIB-TENGER TÉRSÉGE

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1947. 
november 29-én két állam létrejöttéről 
döntött: a zsidó és a palesztin államok a brit mandátum 
területén alakultak meg. A húsz latin-amerikai tagország 
közül tizenhárman szavaztak a döntés mellett. Az 1950-es 
és 1960-as évek során szorosabbra fonódtak a kapcsolatok 
a térség országaival. Ebben jelentős szerepet játszottak 
a csereprogramok, amelyek során Izrael megosztotta a 
mezőgazdaság, orvostudomány, termelőszövetkezet-
szervezés, valamint vidéki, regionális és közösségi 
fejlesztések területén szerzett tudását és tapasztalatait. Több 
ezer gyakornok kapott képzést Izraelben. A nemzetközi 
helyzet alakulása miatt az 1960-as és 1970-es években a 
terület országai – elsősorban az ENSZ-ben és szervezeteiben 
– csökkentették Izrael támogatását.

A 2007-es állás szerint Izrael teljes diplomáciai kapcsolatot 
tartott fönn a közép- és dél-amerikai, valamint a karib-
tengeri régió összes országával, kivéve Kubát. A jó 
kapcsolatot hasznos együttműködések jellemzik a politika, 
gazdaság és kultúra területén, valamint a legkülönbözőbb 
témákban kötött, számottevő bilaterális egyezmény.

A kereskedelem folyamatosan növekszik. Mexikó és Izrael 
2000-ben szabadkereskedelmi megállapodást kötött, ezáltal 
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kapcsolatuk új szintre emelkedett. Fokozódik az export 
(vegyszerek, csúcsminőségű szoftverek, mezőgazdasági 
termékek, gépek és elektronikai eszközök) és az import 
(hús, gabonafélék, kukorica, cukor, kakaó, kávé, fémek). 
Izraeli bankok, építési vállalatok, mezőgazdasági tervező 
és fejlesztő cégek működnek Közép- és Dél-Amerikában 
és a Karib-tenger térségében.

Sok izraeli látogat Közép- és Dél-Amerikába, különösen 
azok a fiatalok, akik a kötelező katonai szolgálat után 
szabadságukat töltik.
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NYUGAT-EURÓPA

Nyugat-Európa Izrael legtermészetesebb 
kereskedelmi partnere. 1975-ben az 
Európai Közösséggel (EK) létrejött a 
szabadkereskedelmi térség, és ez jelentős 
expor tnövekedést eredményezett 
Európába, és még jelentősebb közösségi 
exportot Izraelbe. A növekedést fokozta a 
vállalkozók és beruházók között kialakult 
szoros üzleti kapcsolat, a közös vállalkozások 
és az EFTA-országokkal szorosabbá váló 
gazdasági kötelékek. Az 1995-ben aláírt 
Izrael–Európai Unió (EU) Partnerségi 
Megállapodás 2000 júniusában lépett 
életbe. A megállapodás lehetővé tette a magasabb 
szintű politikai párbeszédet és a szorosabb gazdasági 
kapcsolatot is. Az 1990-es évek közepén Izrael csatlakozott 
az EU Kutatási és Műszaki Fejlesztés programjához. 2007 
novemberében az EU–Izrael Üzlet Párbeszéd azzal a céllal 
jött létre, hogy támogassa a két fél magánszektora közötti 
megértést és együttműködést. 2004 decemberében az 
Európai Szomszédsági Politika keretében véglegesítették 
az Izrael és az EU közötti cselekvési tervezetet.

Az Egyesült Államok, Oroszország és az Egyesült Nemzetek 
Szervezete mellett az Európai Unió is tagja annak a 
négyesnek, amely a békefolyamat keretében próbálja 
megoldani az arab-izraeli konfliktust.

Ehud 
Olmert, Izrael 
miniszterelnöke és 
Angela Merkel, 
Németország 
kancellárja 
• 
G.P.O./Amos Ben 
Gershom
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KÖZÉP-EURÓPA ÉS 
EURÁZSIA

A közép-, illetve kelet-európai államok 
demokráciáinak visszaállásával az Izraellel 

való kapcsolat azonnal megújult. A kötelékek azóta még 
szorosabbak lettek, különösen a gazdaság, a kultúra, a 
turizmus és a nemzetközi együttműködés terén. Különös 
jelentőségűek a gazdasági megállapodások, hiszen a 
térség számos országa már az Európai Unió tagállama 
vagy tagjelöltje.

A második világháborút megelőzően a térség országai a 
világ zsidósága központjai voltak, a holokauszt emléke 
meghatározó tényező Izrael velük való kapcsolatában. 
Különböző ügyekben folynak egyeztetések, ideértve az 
államosított zsidó köz- és magánvagyon visszajuttatását 
tulajdonosuknak vagy jogutódaiknak, a Népek Igaza 
elismerését azok számára, akik a náci rezsim alatt 
életüket kockáztatták zsidók megmentéséért, valamint 
együttműködést a régió kormányaival az antiszemitizmus 
elleni küzdelemben.

Izrael kapcsolata az eurázsiai államokkal (a korábbi 
Szovjetunió utódállamaival) különösen politikai, gazdasági 
és kulturális tekintetben kapott új lendületet. A hivatalos 
látogatások és a megállapodások biztos alapot nyújtanak 
a kapcsolatok elmélyítéséhez. A kereskedelemre és a 
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beruházásokra is jelentős növekedés jellemző. Manapság 
több mint egymillió volt szovjet állampolgár él Izraelben, 
emberi hidat és ezáltal különleges kapcsolatot alkotva 
új hazájuk és eredeti lakhelyük között.

Izrael kapcsolata az Orosz Föderációval stratégiai fontosságú, 
hiszen a négyes tagjaként Oroszország is szerepet játszik 
a közel-keleti diplomáciai folyamatokban, illetve Iránnal 
a nukleáris programjáról folytatott tárgyalásokban.

Izrael továbbra is javítja kapcsolatait a közép-ázsiai 
államokkal a Kaukázusban, ahol nagy szükség van az izraeli 
MASHAV segítségére a közegészségügy, a mezőgazdaság 
és a vízgazdálkodás területén, valamint az elsivatagosodás 
elleni küzdelemben. Fontos téma továbbá a zsidó örökség 
megőrzése az eurázsiai államokban, a holokauszt emlékének 
életben tartása és az antiszemitizmus elleni küzdelem.
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AFRIKA

Izrael kapcsolata a Szaharától délre fekvő 
afrikai országokkal az 1950-es évek közepére 
vezethető vissza; néhány állammal már 

függetlenségük megszerzése előtt összeköttetésben állt. 
Ghánával 1956-ban vették föl a diplomáciai kapcsolatot, 
majd ezt sorban követték a Szaharától délre elhelyezkedő 
államok. Az 1970-es évek elejére Izraelnek a térség 33 
országával volt teljes diplomáciai kapcsolata. Ezek a 
kapcsolatok Afrika szimpátiáját fejezték ki Izrael iránt, 
amely szintén fiatal állam, 1948-ban szerezte meg 
függetlenségét, és készen állt tapasztalatainak és 
szaktudásának megosztására az új afrikai országokkal. 
Kölcsönösen kedvező gazdasági kapcsolatok alakultak, 
ideértve számtalan vegyes vállalkozást is. 

A jom kippuri háborút (1973) követő olajválság során a 
Szaharától délre fekvő országok többsége két ok miatt 
szakította meg kapcsolatát Izraellel: az egyik ok az arab 
országok ígérete olcsó olajra és pénzügyi segítségre, 
a másik az Afrikai Egységszervezet (OAU) Egyiptom 
által finanszírozott határozata, amely az Izraellel való 
kapcsolatok leállítására szólított föl. Csak Malawi, Lesotho 
és Szváziföld tartott fönn teljes diplomáciai kapcsolatot 
Izraellel, néhány ország pedig egyéb államok követségén 
működtetett érdekképviseleteket.
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Bizonyos mér ték ben azonban folytatódott  az 
együttműködés: afrikai diákok izraeli képzéseken vettek 
részt, izraeli szakemberek pedig szerte a kontinensen 
kamatoztatták tudásukat.

Az 1980-as évek óta fokozatosan javultak 
a kapcsolatok a Szaharától délre fekvő 
országokkal; az Izrael és az arab szomszédok 
között folyó béketárgyalások új lendületet 
adtak a folyamatnak. Az 1990-es évek 
végére a hivatalos kapcsolatok ismét 
helyreálltak a Szaharától délre található 
39 országgal.

Manapság Izrael és a Szaharától délre fekvő országok 
között folyamatos politikai párbeszéd zajlik: az államfők és 
különböző miniszterek látogatásai jelzik az aktív viszonyt. 
Emellett dinamikus tevékenységek folynak, beleértve 
a gazdasági és kereskedelmi kötelékeket, kulturális és 
tudományos kapcsolatokat, vegyes mezőgazdasági 
vállalkozásokat, orvosi segítségnyújtást, szakmai képzéseket, 
valamint szükség esetén humanitárius segélyeket.

Izrael érdeklődéssel követte Afrika politikai és gazdasági 
integrációját és az Afrikai Unió megalakulását. A barátság 
és a szolidaritás megnyilvánulásaként Izrael felújította 
az együttműködést az alakuló afrikai intézményekkel 
és szervezetekkel, újabb fejezetet nyitva a kontinenssel 
kialakult különleges kapcsolatának.

Tzipi Livni 
külügyminiszter 
afrikai 
országok izraeli 
nagyköveteivel 
• 
Flash 90
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ÁZSIA ÉS A CSENDES-
ÓCEÁNI TÉRSÉG

Izrael Ázsia legtöbb államával diplomáciai 
kapcsolatokat tart fenn. A térség országainak 

növekvő gazdasági ereje és politikai befolyása hozzájárult 
a politikai, kulturális és legfőképpen gazdasági kapcsolatok 
erősebbé válásához. Izrael tudományos együttműködése 
a kutatás-fejlesztés, vidékfejlesztés, mezőgazdaság és 
oktatás terén erősítette a régió fejlődő országaihoz 
fűződő szálakat.

Izrael és Kína 1992-ben vette fel a diplomáciai kapcsolatot, 
amely azóta is folyamatosan fejlődik. A kínai elnök 2000-
ben tett történelmi látogatást Izraelben, Pekingben pedig 
három izraeli elnök járt.

Az 1980-as évek közepétől Izrael és Japán kiterjesztette 
kétoldalú kapcsolatát; számos megállapodást írtak 
alá, miniszterelnökeik kölcsönös látogatásokat tettek. 
Japán emellett fontos szerepet játszott a multilaterális 
békefolyamat során. 

Izrael 1992-ben vette föl a diplomáciai kapcsolatot Indiával, 
amely az évtized folyamán egyre szorosabbra szövődött. 
2003-ban első alkalommal látogatott Izrael államának 
miniszterelnöke Újdelhibe. 2000 folyamán Sri Lankával 
is felélesztették a kapcsolatot.
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Az 1962-ben a Koreai Köztársasággal megnyitott kapcsolat 
valamennyi területen az elmúlt években még szorosabbá 
vált. 2007 során a két ország külügyminiszterei kölcsönös 
látogatást tettek.

Izrael régóta jó viszonyban áll a Délkelet-ázsiai Nemzetek 
Szövetségének (ASEAN) számos tagországával. Egyes 
kapcsolatok bizonyos országokkal, mint például Mianmar, 
Thaiföld és a Fülöp-szigetek, már több mint fél évszázada 
is fennállnak. Más országokkal, mint Kambodzsával és 
Laosszal viszont fiatalabb Izrael kapcsolata. Vietnammal 
1993 óta rohamosan fejlődik az együttműködés, különösen a 
gazdaság, kereskedelem és a mezőgazdaság területén. 2005 
óta évente tart találkozót a két állam külügyminisztere.

Nepál és Izrael kapcsolata hosszú és szoros baráti 
viszonyra tekint vissza, egészen az 1960-as évekig. Nepál 
külügyminisztere 2007-ben látogatott első alkalommal 
Jeruzsálembe, amikor bejelentette a nagykövetség 
megnyitását Tel-Avivban.

Régóta áll fönn teljes diplomáciai kapcsolat Ausztráliával 
és Új-Zélanddal. A közelmúltban Izrael 12 független 
csendes-óceáni szigetországgal is felvette a kapcsolatot; 
ezekkel az országokkal különböző területeken folyik 
együttműködés.
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A KÖZEL-KELET ÉS  
ÉSZAK-AFRIKA

Egyiptom

Izrael és Egyiptom 1979-ben írta alá a 
békemegállapodást, amely harmincéves 
ellenségeskedés és öt kimerítő háború 
végére tett pontot. A megállapodás aláírását 
megelőzte Anvar Szadat egyiptomi elnök 
Jeruzsálembe tett látogatása (1977), aki 
Menáhem Begin izraeli miniszterelnök 
meghívására érkezett, és a Camp David-i 
egyezmény (1978) is. Ezek képezték 
a békemegállapodás alapját, amely 
rögzítette az Egyiptom és Izrael, valamint 

Izrael és szomszédjai között létrejövő béke alapelveit. 
Az egyezmény kimondja továbbá a palesztin kérdés 
megoldásának szükségét a Júdea, Szamaria (Ciszjordánia) 
és a Gázai övezet palesztin arab lakosságának ötéves 
átmeneti autonómiáját követően. Szadat elnök és Begin 
miniszterelnök teljesítményükért közösen kaptak Nobel-
békedíjat.

Az izraeli–egyiptomi békemegállapodás több fontos 
témájú fejezetet tartalmaz, többek között a hadiállapot 
megszüntetését, a háborús és erőszakos fenyegetésekkel 
való felhagyást, a diplomáciai, gazdasági és kulturális 
kapcsolatok létrehozását, a kereskedelmet és a szabad 

Ehud Olmert 
miniszterelnök és 

Hoszni Mubarak 
egyiptomi elnök 

• 
GPO / Moshe 

Milner
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mozgást akadályozó korlátok eltávolítását, Izrael kivonulását 
a Sínai-félszigetről, valamint meghatározott biztonsági 
intézkedések fenntartását és csökkentett készültségű zónák 
kialakítását. A megegyezés értelmében – és a békéért 
cserébe – Izrael 1982-ben lezárta csapatai kivonását a 
Sínai-félszigetről, feladva ezáltal stratégiai fontosságú 
katonai bázisait és egyéb erőforrásait.

A békemegállapodás aláírását követően az arab államok 
kiközösítették Egyiptomot, de azóta valamennyien 
felújították a kapcsolatot, és újra megnyitották követségeiket 
Kairóban. Az Arab Liga székhelyét átmenetileg Tuniszba 
helyezték át, de az 1980-as évek elején visszakerült 
Egyiptom fővárosába.

Harminc év bizalmatlanság és ellenségeskedés után 
az izraeli–egyiptomi kapcsolatok normalizálása hosszú 
és fáradságos folyamat. Ugyanakkor mindkét ország 
megnyitotta követségeit és konzulátusait, és rendszeressé 
váltak a miniszteri és magas rangú tisztviselők közötti 
találkozók.

A palesztin terrorizmus fellángolása 2000 szeptemberében 
rossz hatással volt a két ország kapcsolatára: Egyiptom 
visszahívta nagykövetét, aki csak 2005 elején tért 
vissza Izraelbe. Ettől függetlenül a kereskedelem és az 
együttműködés zavartalanul folyt tovább, manapság a 
két ország katonai bizottsága is rendszeresen találkozik. 
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Izrael – Egyiptom által támogatott –Gázai-övezetből való 
kivonulása óta a két állam viszonyában jelentős javulás 
tapasztalható.

Jordánia

1994 októberében az Akaba-Eilát határátkelőnél írták 
alá az izraeli–jordániai békemegállapodást. Előtte három 
hónappal Husszein király és Jichák Rabin washingtoni 
találkozójukon hivatalosan lezártnak nyilvánították a két 
ország közötti hadiállapotot.

Bár hivatalosan Izrael és Jordánia 46 
éven át háborúban állt egymással, a két 
ország titkos kapcsolatot tartott fenn, és 
kölcsönösen kedvező megállapodásokat 
kötött.

A Madridi Konferenciát (1991) követően 
nyilvános kétoldalú tárgyalások kezdődtek, 
és a két ország 1994-ben formális 

megállapodást írt alá. A dokumentumban ígéretet tesznek 
arra, hogy tartózkodnak az ellenséges cselekedetektől, hogy 
területükről nem indul erőszakos akció a másik állam ellen, 
hogy törekednek a terrorizmus megakadályozására, továbbá 
hogy a közel-keleti biztonság megteremtése érdekében 
együttműködnek, és ennek megfelelően a katonai 
készültségi állapotot bizalomépítő intézkedések váltják 
föl. Ezeken az intézkedéseken túlmenően megállapodnak 

Ehud Olmert 
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a vízkészletek megfelelő elosztásáról, a másik ország 
állampolgárainak szabad határátkeléséről, továbbá 
erőfeszítéseket tesznek a menekültprobléma megoldására 
és együttműködés keretében fejlesztik a Jordán folyó 
völgyét. A békemegállapodásban felvázolt nemzetközi 
határvonal, amelynek megállapításához a brit mandátum 
(1922-48) határait vették alapul, helyettesítette az 1949 
óta fennálló tűzszüneti sávot.

A békemegállapodás ratifikálását követően létrejött a 
teljes diplomáciai kapcsolat a két állam között; Izrael és 
Jordánia viszonya azóta is folyamatosan fejlődik.

Az izraeli–jordániai békemegállapodás alapját tizenkét 
bilaterális gazdasági, tudományos és kulturális megegyezés 
aláírása és elfogadása képezte. Ezek Izrael és a Jordán 
Hásimita Királyság közötti békés viszony kezdetét 
jelentették, amelynek legjelentősebb kifejeződése a 
Minősített Ipari Övezet (QIZ) létrehozása volt – ez lehetővé 
tette Jordánia számára, hogy Izraellel együttműködve 
több mint egymilliárd dollár értékben kvóta- és 
tarifamentesen exportálhasson az Egyesült Államokba. 
Izrael és Jordánia továbbá két mezőgazdasági programban 
és a közegészségügy területén működik együtt.

Husszein királyt 1999 márciusában fia, II. Abdullah király 
követte a trónon, aki 2000 áprilisában látogatást tett 
Izraelbe.
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A területen 2000 szeptemberében ismét fellángolt a 
palesztin terrorizmus, a két ország viszonya megromlott, 
és Jordánia visszahívta nagykövetét. Később a fokozatosan 
javuló kapcsolatoknak köszönhetően 2005-ben helyreálltak 
a diplomáciai kapcsolatok.

II. Abdullah király 2003 júniusában Bush elnök, Sharon 
miniszterelnök és a Palesztin Hatóság vezetője, Mahmúd 
Abbász részvételével csúcstalálkozót rendezett Akabában. 
A következő év áprilisában a jordániai király látogatást 
tett Sharon miniszterelnök negevi rezidenciájában.

A Perzsa-öböl országai

Az Oslóban zajló közel-keleti békefolyamatok eredményeként 
a Perzsa-öböl országai 1948 óta első ízben mutattak 
érdeklődést az Izraellel való kapcsolat iránt. A kezdeti 
egyeztetéseket magas rangú tisztviselők kölcsönös 
látogatásai követték. 1996 májusában Izrael kereskedelmi 
képviseleti irodákat nyitott Ománban és Katarban, hogy 
fejlesszék a gazdasági, tudományos és kereskedelmi 
kapcsolatokat, különös tekintettel a vízkészletek 
felhasználására, a turizmusra, a mezőgazdaságra, a 
vegyiparra és a fejlett technológiákra.

A palesztin terrorista tevékenység 2000-es kiújulása 
következtében hűvösebbé vált a Perzsa-öböl országaival 
ápolt viszony, és Izrael bezárta kereskedelmi képviseletét 
Ománban.
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A Magreb-országok

Az 1994. évben három észak-afrikai arab állam – Marokkó, 
Mauritánia és Tunézia – csatlakozott azokhoz az arab 
országokhoz, akik a megbékélést választva felvették a 
diplomáciai kapcsolatokat Izraellel.

Különböző szinteken kezdődött meg a kapcsolatfelvétel 
Marokkó és Izrael között, amely akkor vált hivatalossá, 
amikor Izrael 1994 novemberében megnyitotta irodáját a 
marokkói fővárosban, Rabatban. Négy hónappal később 
Marokkó is irodát nyitott Izraelben, és ezzel létrejöttek a 
kétoldalú diplomáciai kapcsolatok.

A Mauritániai Iszlám Köztársaság és Izrael képviselői a 
spanyol külügyminiszter jelenlétében megállapodást 
írtak alá a Barcelonai Konferencián (1995. november), 
amelyben kijelentik, hogy a tel-avivi és a nouakchotti 
spanyol követségen képviseleti részleget nyitnak egymás 
országában. Mauritánia 1996 májusában nyitotta meg 
diplomáciai képviseletét Tel-Avivban, amellyel kifejezte 
szándékát Izraellel való kapcsolatának normalizálására.

Egyiptom és Jordánia után harmadik arab országként 
Mauritánia 1999 októberében teljes diplomáciai kapcsolatra 
lépett Izraellel.

Izrael, Tunézia és az Egyesült Államok által 1996 januárjában 
kidolgozott időrendnek megfelelően Izrael 1996 áprilisában 
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érdekképviseletet nyitott Tunéziában, amit másfél hónappal 
később Tunézia izraeli képviseletének megnyitása 
követett.

Izrael számára igen fontos a mérsékelt Magreb-országokkal 
fenntartott kapcsolat, mivel ezek jelentős szerepet játszanak 
az arab világban, és mert az Észak-Afrikából bevándorolt 
lakosság nagy részét szoros érzelmi szálak fűzik azokhoz 
az országhoz, ahol családjuk évszázadokon át élt. Ez a 
kötődés a szorosabb kapcsolatok fontos forrása lehet, és 
gyakorlatban is hozzájárulhat a békefolyamathoz.

Amikor 2000-ben újra fellángolt a palesztin terrorizmus, 
Marokkó és Tunézia megszakította diplomáciai kapcsolatait 
Izraellel; ettől függetlenül egyéb területeken, mint például 
a kereskedelemben és a turizmusban folytatódik az 
együttműködés.
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SZENTSZÉK

Izrael  és a Szentszék között 1993 
decemberében jött létre teljes diplomáciai 
k apcsolat,  amikor Jeruzsálemben 
alapszerződést írtak alá. A megállapodás 
jelentős lépés volt a római katolikus 
egyház judaizmussal és a zsidó néppel 
szembeni viszonyulásának történelmi 
megváltozásában, amely a II. Vatikáni 
Zsinaton (1965) elfogadott Nostra Aetate 
című nyilatkozattal indult el.

Az alapegyezményben Izrael és a Szentszék elismeri 
„a katolikus egyház és a zsidó nép között fennálló 
különleges kapcsolatot”. Kötelezik magukat továbbá arra, 
hogy „együttesen küzdenek az antiszemitizmus minden 
formája, a rasszizmus valamennyi megnyilvánulása 
és a vallási türelmetlenség ellen, valamint ösztönzik a 
nemzetek közötti kölcsönös megértést, a közösségek 
egymás iránti toleranciáját, az emberi élet és méltóság 
tiszteletét, [...] a nemzetek és országok közötti konfliktusok 
békés megoldását, az erőszak és a terrorizmus kizárását a 
nemzetközi életből”. Mindkét fél továbbá kötelezi magát, 
hogy egyebek mellett a keresztény kegyhelyeken, a 
vallásszabadság kérdéseiben és a szentföldi zarándoklatok 
ügyében betartják a Status Quo megállapodást.

II. János Pál 
pápa  
a jeruzsálemi 
Siratófalnál 
• 
GPO/Amos Ben 
Gershom
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Egy másik megállapodást 1997 novemberében 
Jeruzsálemben írtak alá, amely meghatározza a Római 
Katolikus Egyház státuszát Izraelben, valamint hierarchiai 
helyét az izraeli törvények alatt. Ez a megállapodás 
jelentette a katolikus egyház első hivatalos elismerését 

a Szentföld bármilyen kormányától.

2000 márciusában II. János Pál pápa 
személyes zarándoklat keretében Izraelbe 
érkezett, hogy meglátogassa a szent 
helyeket. Találkozott Ezer Weizman 
elnökkel, Ehud Barak miniszterelnökkel 
és a főrabbikkal. Egyebek közt ellátogatott 
a Yad Vashem múzeumba és a Siratófalhoz 
is. Izraeli látogatásával hangsúlyozta a 
judaizmus és a Katolikus Egyház közeledési 
folyamatát.

A Cionista Világszövetséget 
(WZO) 1897-ben alapították 
az I. Cionista Kongresszuson 
abból a célból, hogy segítsék 
a zsidó nép visszatérését ősi 
hazájába, Izrael földjére, és 
felélesszék az országban a 
zsidó nemzeti életet. 1948-
ban, a jogilag biztosított, 
nemzetközileg elismert zsidó 
állam, az Izraeli Állam meg-
alakulásával a Világszövetség 
elérte elsődleges célját. A 
Világszövetség azóta a zsidó 
diaszpóra kapcsolattartója, 
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AZ EGYESÜLT NEMZETEK 
SZERVEZETE

Izrael államát 1949. május 11-én 59. tagállamként vették föl az 
Egyesült Nemzetek Szervezetébe (ENSZ). Az idők folyamán az 
ország számos ENSZ-programban vett részt, 
és teljes erőfeszítéssel támogatta az ENSZ 
egészségügyi, munkaügyi, élelmiszerügyi, 
mezőgazdasági, oktatási és tudományos 
szervezeteit. Izrael rendkívül aktívan részt 
vesz az ENSZ fennhatósága alatt működő 
civil szervezetek munkájában, amelyek 
a légiközlekedéstől a bevándorlásig, a 
kommunikációtól a meteorológiáig, a 
kereskedelemtől a nők helyzetéig változatos 
témákkal foglalkoznak.

Izrael öt évtizeden át nem léphetett be 
az ENSZ regionális csoportjaiba. 2000 
áprilisában időszakos tagságot kapott a 
Nyugati Regionális Csoportban (WEOG), 
amíg nem tudott csatlakozni az ázsiai 
csoporthoz. Azóta Izrael választhat és választható a nagyobb 
ENSZ testületekben. A WEOG-on keresztül Izraelt az ENSZ 
60. Közgyűlésének alelnökévé választották.

Bizonyos ENSZ-határozatok kulcsfontosságú jelentőséggel 
bírnak Izraelre nézve. Ilyen többek között a Biztonsági 

tevékenysége a zsidó nép 
egységének, valamint Izrael 
státuszának mint a zsidó élet 
központjának megőrzésére 
irányul. Ösztönzi a beván-
dorlást, világszerte támo-
gatja a zsidó közösségek 
zsidó oktatását,  i l letve 
mindenhol küzd a zsidók 
jogainak védelméért. A de-
mokratikusan megválasztott 
Cionista Világkongresszus, a 
Világszövetség legfőbb testü-
lete, négy-ötévente ülésezik 
Jeruzsálemben. 
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Tanács 242. számú határozata (1967. november 22.) 
valamint 338. számú határozata (1973. október 22.), 
amelyek az arab-izraeli vita megoldásának elfogadott 
kerettervezetét tartalmazzák.

Az évek során az ENSZ aktív szerepet 
játszott Izrael és arab szomszédjai közötti 
ellenségeskedés megszüntetésében. 
Közvetítőket nevezett ki, védnökségét 
kiterjesztette a tűz- és fegyverszüneti 
megállapodásokra, és ENSZ-erőket 
állomásoztatott a szembenálló felek 
között.

Az ENSZ éveken át politikai hadszíntérként 
szolgált Izrael ellen. A huszonegy arab állam, 
a muzulmán országok és azok szövetségesei 
segítségével az El Nem Kötelezett Országok 
Mozgalmában (Non-Aligned Movement) 
biztosították az „automatikus többséget” 

az ENSZ Közgyűlésében, ezáltal gondoskodtak az Izrael-
ellenes határozatok elfogadásáról.

Izraelnek 2005-ben sikerült bevinnie a zsidó nézőpontot 
a Közgyűlésbe, amikor a náci koncentrációs táborok 
felszabadításának 60. évfordulója alkalmából különleges 
ülést hívott össze, ahol a Közgyűlés határozatban 
fogadta el a Holokauszt Emléknap minden évben való 
megrendezését.

A Zsidó Ügynökség (Szochnut, 
JAFI) legfontosabb feladata 
a kapcsolattartás Izrael és a 
diaszpóra zsidósága között. 
A Cionista Világszövetség 
1929-ben azzal a céllal hozta 
létre, hogy képviselje az Izrael 
Földjén élő zsidó közösséget a 
brit mandátum hatóságaival, 
a külföldi kormányokkal és a 
nemzetközi szervezetekkel 
szemben. Izrael független-
ségének kikiáltását követően 
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A VILÁG ZSIDÓ KÖZÖSSÉGE

Az első száműzetés (i. e. 586) és az azt követő sorozatos 
szétszéledések óta az Izrael földjén és a világ más 
részein élő zsidók egyedi és dinamikus 
kapcsolatot tartanak fönn egymással. 
Ugyan az évszázadok során nagy 
távolságok választották el egymástól a 
közösségeket, a zsidóknak mégis sikerült 
egy nemzetnek megmaradniuk, köti 
őket a közös történelem, a vallás, a haza, 
valamint a zsidó nép fizikai és spirituális 
fennmaradásáért érzett elhivatottság. Izrael 
államának megalapításával (1948) kétezer 
éves álmuk vált valóra: visszatérhettek ősi 
hazájukba, és újra feléleszthették nemzetük 
életét és szuverenitását.

A legfrissebb becslések szerint a zsidó 
népesség száma világszerte meghaladja a 
13 milliót, amelyből 41 százalék él Izraelben. A zsidókban 
világszerte közös a történelemlátás, az ideák és az 
érdekek, és folyamatos párbeszédet tartanak fönn számos 
területen.

A diaszpóra zsidósága Izraelt a zsidó élet középpontjaként 
fogadja el, aminek értelmében társadalmi, politikai 
és pénzügyi támogatás útján részt vállal az ország 

a törvény bizonyos nem-
zeti részfeladatokat, mint 
például a bevándorlást, az 
újonnan érkezettek befoga-
dását, a vidéki településeket, 
a bevándorlók lakhatását, 
az oktatás és a fiatalkorúak 
tevékenységének szervezését, 
valamint az urbanizálás újjá-
élesztését a Szochnutnak és a 
Világszövetségnek delegálta. 
Az elmúlt években több funk-
ciót a kormány vett át.
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építésében. Emellett otthonukká is teszik Izraelt, és 
hozzáadják képességeiket és kulturális hátterüket Izrael 
sokoldalúságához. Az egymás megsegítésének régi zsidó 
hagyománya jelenik meg a zsidó-izraeli érdekek védelmére 
alapított szervezetek sokrétű hálózatában.

Izrael folyamatosan tesz azért, hogy erősítse a zsidó 
közösségeket és hozzá fűződő köteléküket, segít a 
rászorultakon, Izrael-orientált tevékenységeket és héber 
nyelvoktatást szervez, gazdasági lehetőségeket biztosít, 
továbbá egyéni és csoportos látogatásokat kínál.

Az Izraeli Állam rendkívüli fontosságot tulajdonít a 
világszerte élő zsidók biztonságának. A közelmúltban sok 
helyen ismét fellángolt az antiszemitizmus, és Izrael – zsidó 
szervezetekkel, európai, az Egyesült Államok és a világ más 
kormányaival együtt – folytatja küzdelmét a rasszizmus 
ellen, kiemelt hangsúllyal az antiszemitizmuson.














