


Ізраїль – парадоксальна країна. 

Незважаючи на посушливий 
клімат пустелі, тут дуже багато 

зелених зон. В країні існує 
чудова традиція - на честь 
кожного новонародженого 

громадянина Ізраїлю держава 
висаджує дерево.

ШАЛОМ МІЙ ДРУЖЕ! 
ІЗРАЇЛЬ – невелика країна з великим серцем. Адже саме ця земля 
вважається священною, куди щорічно з'їжджаються люди з усього 

світу щоб помолитися біля Стіни плачу і написати лист Богу. Це 
Священна Земля з безліччю релігійних та історичних пам'яток. І 

хоча тут надзвичайно цінують минуле, але також активно йдуть в 
ногу з майбутнім.

Ізраїль — єдина країна, що відродила 

священну мову. Іврит, протягом вісімнадцяти 
століть вважався мертвим, а на початку XX

століття став розмовною і офіційною мовою 
держави Ізраїль.

Птах удод - національний символ Ізраїлю, 

що символізує повагу до старших. Молоді 
удоди піклуються про старших птахів -

вищипують їм старі пір'я, приносять їжу.



Практично всі будинки на території Ізраїлю 

для нагріву води використовують сонячну 
енергію.

Мертве море - це солене озеро. Знаходиться воно на 430 м нижче 
рівня моря. Досить 15 хв перебування у воді і шкіра стане гладкою як 

шовк. Все тому, що в складі води велика кількість важливих для 
нашого організму мікроелементів.

ІЗРАЇЛЬСЬКІ БАНКНОТИ МАРКУЮТЬСЯ ШРИФТОМ 
БРАЙЛЯ.

Найбільш поширена назва вулиці в 

Ізраїлі - Hazait (Хазан), що означає 
Оливкова вулиця.

Ізраїль друга країна в світі за кількістю 

видаваних книг, і перша за кількістю музеїв 
на душу населення.

Робочий тиждень в Ізраїлі починається з 

неділі і триватиме до половини п'ятниці. 
Субота - шабат, вважається вихідним днем, в 

який дозволено тільки молитися.



За період з моменту заснування держави Ізраїль, 

країна отримала більше Нобелівських премій 
миру, ніж інші країни. Серед нобелівських 

лауреатів єврейської держави: Шму ель Йосеф
Агнон, Шимон Перес та Іцхак Рабін, Аарон 

Чехановер, Дан Шехтман та інші.

В ІЗРАЇЛІ НАЙВИЩИЙ ВІДСОТОК ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ 
ВІД РАКУ.

Метро  в місті Хайфі - найменше в 

світі. Довжина магістралі - 1,8 км, а в 
складі - всього чотири вагони.

Країна Ізраїль така маленька, що зі сходу на 

захід її можна проїхати за 2 години, а з півдня 
на північ за 9 годин.

Ізраїль – єдина в світі країна, де жінки призиваються 

на військову службу.

Маленькі помідори 

«чері» були виведені 
саме в Ізраїлі в 70-х 

роках 



АПТЕКИ СВЯЩЕННОЇ ЗЕМЛІ 

Всі чули про знамениту ізраїльську медицину, про цілющі 
властивості Мертвого моря в косметології, і тим не менш, 

фармацевтична галузь країни абсолютно не поступається в 
розвитку і якості лікарських препаратів.

промисловості країни є пріоритет на користь лікарських препаратів
вітчизняних виробників, адже Ізраїль залишається одним зі світових
лідерів генеричного напрямку. Тут постійно проводяться розробка,
створення і дослідження інноваційних ефективних лікарських
засобів, особливо в напрямку онкології, боротьби з діабетом, а також
з рідкісними генетичними захворюваннями.

Середня тривалість життя
ізраїльтянина складає 82,5
року, і тим не менше жителі
країни вважаються одними з
найбільш активних споживачів
лікарських засобів в світі.
Особливістю фармацевтичної

систему медичного стра-
хування, 35% приватні
фарм-маркети, в яких
можна придбати елітну
парфумерію, косметику,
предмети особистої гі-
гієни, дитяче харчування
та інші товари, і 25%
припадає на частку ве-
ликих мереж.

Придбати лікарські препарати країни і не тільки, можна
приблизно в 1300 аптек. Умовно їх можна розділити на: лікарняні
аптеки 40%, які входять в



За матеріалами:
https://1plus1.international/ru/novyny/10-cikavih-faktiv-pro-izrail https://vokrugsveta.ua/interesting/20-interesnyh-fakto-ob-izraile-10-05-2017

http://jcc.ru/article/izrail-interesnye-fakty-pro-stranu--25-interesnyh-faktov-ob-izraile/ https://elenaruvel.com/25-interesnyh-faktov-ob-izraile/

Багато які аптеки працюють
цілодобово, так що для
громадян не проблема купити
необхідний засіб в будь-який
час дня і ночі. Професія
фармацевт в країні досить
затребувана і шанована.
Всього тут працюють близько
5 тис. ліцензованих фармацев-

тичних працівників у віці до 65 років, з них 57% це, звичайно ж, жінки,
хоча відсоток чоловіків на відміну від країн СНД також не малий.
Цікавий факт: приблизно половина фармацевтів народилися за
межами Ізраїлю, і диплом отримували також в іншій країні.
Незважаючи на масу проблем, з якими щодня стикається Ізраїль,
перебуваючи в положенні містка між Сходом і Заходом, здоров'я
громадян тут - один з головних пріоритетів. Це виражається у всьому,
починаючи з прагнення забезпечити своїх людей найкращими
препаратами і закінчуючи створенням комфортних умов для їх
покупки і медичним страхуванням. І хоча існують абсолютно різні
прогнози на май-

бутнє для цієї
держави, але
безсумнівно
можна сказати,
що Ізраїль і далі
буде користува-
тися повагою на
світовому фар-
мацевтичному
ринку.


