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ESPECIAL DE IOM HA´’ATZMAUT

Para celebrar os 73ºaniversário de Israel, 
compilamos uma lista de 73 coisas notáveis, 
estranhas e malucas sobre este pequeno grande 
país no Oriente Médio que a maioria não conhece.



israel

Número um em rins altruístas, Israel tem as maiores doações per capita 

do mundo: 1.005 nos últimos 11 anos, e aumentando.01

A temperatura mais alta já registrada em Israel foi de 54 graus Celsius 

em 1942 no Kibutz Tirat Zvi no norte do Vale do Jordão. (A temperatura 

mais alta já registrada em todo o mundo é de 56,7 ° C no Vale da Morte 

em 1913.)
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02
A árvore mais antiga em Israel é uma árvore de jujube em Ein Hatzeva, 

na rodovia para Eilat, que se pensa ter entre 1.500 e 2.000 anos.

03
Cientistas em Israel conseguiram cultivar tâmaras frescas a partir de 

sementes do século VI encontradas em Masada e Qumran no Kibutz 

Ketura.

04
O serviço postal de Israel tem um departamento especial de Cartas 

para Deus, para todas as cartas que chegam a Jerusalém de todo o 

mundo endereçadas a Deus. Eles são abertos e colocados nas fendas 

do Muro das Lamentações.

09
Embora Jerusalém tenha tempestades de neve a cada poucos anos, e 

até mesmo o deserto do Negev tenha neve ocasional, Tel Aviv teve 

apenas uma tempestade de neve em sua história. Em 1950 nevou de 12 

a 18 cm, emocionando os moradores, muitos dos quais nunca tinham 

visto neve antes.

Cerca de 1 milhão de bilhetes são deixados no Muro Oriental a cada ano.05

Israel é o único país que reviveu uma língua morta e a tornou a língua 

nacional: o Hebraico.07

06
Na Igreja do Santo Sepulcro, uma velha escada de madeira está 

encostada a uma janela desde o século XVIII. Ninguém pode movê-lo 

porque o prédio é administrado por seis igrejas diferentes e ninguém 

consegue entrar em acordo sobre quem é o dono da escada.

Mais da metade do território de Israel é deserto, mas ainda tem uma 

equipe olímpica de bobsled e skeleton.10



Israel lidera dramaticamente o mundo em participação no total da 

população que recebeu pelo menos uma dose da vacina Covid-19 e no 

número de doses de vacinação administradas por 100 pessoas na 

população total.
11

Em julho de 2012, um grupo de artistas em Netanya criou o maior 

mosaico do mundo feito de meias, usando 12.000 no total. (Todos elas 

limpas, felizmente.)
18

12
Israel é um líder global em palhaços médicos e foi o primeiro país do 

mundo a enviar palhaços médicos para as enfermarias de Covid-19.

13
Em 2007, a empresária israelense Shari Arison deu início ao Good 

Deeds Day para encorajar as pessoas a se ajudarem. Naquele ano, 

7.000 pessoas participaram em Israel. Em 2019, 3,9 milhões de pessoas 

participaram de 108 países ao redor do mundo.

14
Israel é delimitado por picos nevados em uma extremidade e uma 

praia deserta na outra.

19
As vacas em Israel produzem mais leite, em média, do que as vacas 

leiteiras em outros países.

Israel tem 137 praias – todas bonitas.  15

Israel recicla 90% da água residual que cria, tornando-se a nação líder 

mundial em reciclagem de água. Nos Estados Unidos, apenas 1% das 

águas residuais é reciclado.
17

16
Israel está testando um novo sistema de Inteligência Artificial 

desenvolvido localmente para ajudar os salva-vidas a proteger os 

nadadores nas praias e fornecer dados em tempo real sobre o vento, 

as ondas e outros perigos possíveis.

Uma empresa israelense desenvolveu um spray revolucionário feito de 

nanofibra para ajudar a curar feridas.20



Os israelenses adoram crianças. Com uma média de três filhos por 

mulher, Israel tem a maior taxa de fertilidade entre os 37 países da 

OCDE, onde a média é de 1,7.
21

Israel tem mais de 50 startups de carne alternativa - um número 

desproporcionalmente alto em comparação com outras partes do 

mundo - tornando-se uma potência de “carne fake”. Talvez não seja 

nenhuma surpresa, visto que o país tem mais veganos per capita.

28

22
Israel realiza mais fertilização in vitro per capita do que qualquer outro 

país, e é gratuita para os dois primeiros bebês.

23
Os bebês em Israel têm 10 vezes menos probabilidade de serem 

alérgicos a amendoim do que em outros países. Estudos sugerem que 

é porque eles comem lanches de amendoim Bamba desde cedo.

24
De acordo com a Wikipedia em hebraico, existem sete maneiras 

diferentes de comer um Krembo, um dos lanches favoritos de Israel.

29
Pesquisadores em Israel cultivaram embriões de camundongo em 

garrafas de uma forma revolucionária para observar os primeiros 

estágios do desenvolvimento embrionário dos mamíferos.

Membros de uma organização voluntária chamada Trail Angels abrem 

suas casas para os caminhantes na trilha de Israel de 1.025 km 

oferecendo camas, chuveiros e outras comodidades gratuitamente.
25

A cola dos selos de Israel é casher.27

26
Israel tem aproximadamente a metade do tamanho do Lago 

Michigan.

Em 2020, Israel era o oitavo país mais caro do mundo para se viver. A 

Suíça vinha em primeiro lugar.30



Os israelenses comem cerca de 24 milhões de sufganiyot (donuts) 

durante o feriado de oito dias de Chanuka.31

Israel tem seu próprio Stonehenge, um antigo círculo de pedra 

chamado Galgal Refaim com paredes de rocha maciça que se 

projetam 2,5 metros para o céu. A estrutura de pedra tem cerca de 

5.000 anos e é composta por cerca de 42.000 toneladas de pedra 

basáltica. Só foi descoberto na década de 1960.

38

32
Em 2020, Tel Aviv foi eleita a quinta cidade mais cara do mundo para 

se viver, de acordo com a Economist Intelligence Unit. Zurique, Paris e 

Hong Kong vinham antes.

33
Uma empresa israelense desenvolveu uma tinta que usa a luz solar 

para ativar um mecanismo de resfriamento em carros, prédios, aviões 

e até roupas, fornecendo ar condicionado sem eletricidade. Quanto 

mais quente, mais o revestimento esfria.

34
Israel recebe mais imigrantes do que qualquer outro país do mundo 

per capita. Desde que foi fundado em 1948, 3,3 milhões de pessoas 

imigraram para Israel.

39
O Monte das Oliveiras é o cemitério mais antigo em uso contínuo do 

mundo. Está em uso há mais de 3.000 anos.

Em 2020, os nomes de bebês mais populares em Israel eram 

Mohammad para meninos e Miriam para meninas.35

Israel tem mais museus per capita do que qualquer outro país do 

mundo - 230 e continua aumentando. Um novo museu dedicado às 

mulheres será inaugurado em breve.
37

36
Os hamsters sírios foram domesticados pela primeira vez como 

animais de estimação por um zoólogo da Universidade Hebraica de 

Jerusalém em 1930.

Israel é o lar do maior cemitério de cães conhecido do mundo antigo. 

Mais de 1.300 esqueletos de cães, a maioria filhotes, foram encontrados 

no local em Ashkelon.
40



Estudantes israelenses ganharam um prêmio internacional por 

produzir mel de verdade sem abelhas, usando uma bactéria 

programada para “aprender” como fazer mel.
41

Um revolucionário “humano em um chip” desenvolvido na 

Universidade Hebraica visa substituir os testes em animais para novos 

produtos farmacêuticos.
48

42
Uma empresa israelense desenvolveu um gerador de água 

atmosférica que pode criar água potável a partir do ar. Foi implantado 

em situações de desastre em todo o mundo.

43
Israel tem o maior hospital subterrâneo do mundo: o hospital 

subterrâneo de emergência fortificado Sammy Ofer, com 2.000 leitos, 

no campus de saúde Rambam em Haifa.

44
Em Israel, é legal escrever a data do calendário judaico em todos os 

documentos oficiais, incluindo cheques, em vez de (ou além) da data 

gregoriana.

49
Quando Israel foi fundado em 1948, havia apenas 806.000 residentes. 

A população chegou a dois milhões em 1958 e hoje 9,327,000 

habitantes.

Uma empresa de Tel Aviv inventou um carro dobrável que pode retrair 

suas rodas em ruas estreitas e lugares apertados, mas ainda pode 

atingir velocidades de 100 KM por hora.45

Uma empresa israelense fornece estações automáticas para lavagem 

de mãos movidas a energia solar para países em desenvolvimento, 

usando água retirada da atmosfera misturada com uma dose precisa 

de sabão, para combater a propagação de infecções potencialmente 

fatais.

47

46
Os principais compostos da planta canabis foram isolados, analisados, 

sintetizados e nomeados pela primeira vez em Israel.

Em 2020, 28% da população de Israel tinha menos de 14 anos e apenas 

12% tinha mais de 65 anos.50



 Em Israel, as pessoas regularmente tropeçam em descobertas antigas 

incríveis durante uma caminhada.51

Tel Aviv tem mais de 4.000 edifícios Bauhaus, a maior concentração de 

edifícios Bauhaus de qualquer cidade do mundo.58

52
Arqueólogos descobriram recentemente a cesta tecida mais antiga 

do mundo, no Deserto da Judéia de 10,5 mil anos.

53
A ferramenta de caverna mais antiga de todos os tempos, datando de 

350.000 anos, foi encontrada em Israel.

54
O campo da videoterapia foi inventado na Escola Maale de Televisão, 

Cinema e Artes de Jerusalém

59
Uma empresa israelense desenvolveu a primeira colmeia autônoma 

do mundo. Pode abrigar até 40 colônias de abelhas (cerca de 2 

milhões de abelhas) e cuidar de sua saúde e manutenção com um 

aplicativo simples.

Com uma tecnologia inédita, cientistas israelenses fizeram um robô 

ouvir usando a orelha de um gafanhoto morto.55

Em Israel, uma refeição sem salada não é uma refeição, Até mesmo o 

café da manhã. 57

56
Em Israel, as pessoas são ensinadas desde cedo a fechar a torneira 

enquanto escovam os dentes, para economizar água preciosa.

Israel foi o primeiro país a proibir a participação de modelos abaixo do 

peso em desfiles de moda.60



Durante Pessach em Israel, os supermercados não têm permissão para 

vender chametz (alimentos proibidos como pão e bolos), e se você levar 

os produtos para o caixa, eles não podem ser escaneados. Grande parte 

das lojas fica coberta por folhas de plástico
61

A escalação da equipe de ciclismo do Israel Start-Up Nation para a 

temporada de 2021 inclui 32 ciclistas de Israel e de 16 outros países, 

incluindo o quatro vezes vencedor do Tour de France ,Chris Froome, da 

Grã-Bretanha.
68

62
Em hebraico, Feliz Natal é "Chag Molad Sameach", que significa Feliz 

Festival do Nascimento.

63
Em Israel, a maneira mais comum de limpar o chão é fazendo o que é 

chamado de sponja: inundar o chão com grandes quantidades de 

água e usar um rodo de cabo longo para empurrar a água suja para 

fora ou pelo ralo mais próximo.

64
Os banheiros israelenses têm duas alças: uma menor que libera 

menos água para a descarga do # 1 e uma maior que extrai mais água 

para se livrar do # 2.

69
A Universidade de Tel Aviv lançou recentemente o único Centro de 

Combate a Pandemias do mundo, com o objetivo de criar as melhores 

práticas para contenção de infecções, desenvolvimento de vacinas e 

tratamento e resiliência social e econômica.

O Parlamento de Israel, o Knesset, tem 120 assentos porque se espelha 

no Knesset HaGuedola (a Grande Assembleia) da era do Segundo 

Templo, um corpo de liderança de 120 sábios, profetas e escribas.65

Matzot Aviv em Bnei Brak assou a maior matzá do mundo este ano: (6 

kg), (seis metros) de comprimento, (1,06 metros) de largura e (4 

milímetros) de espessura.
67

66
Em Israel, dificilmente existem listas de presentes para casamentos e 

bar/bat -mitzvá’s. Em vez disso, as pessoas vão às festas com envelopes 

cheios de dinheiro.

As empresas israelenses levantaram um recorde de US $ 10 bilhões em 

investimentos durante 2020, apesar da incerteza e instabilidade 

causadas pela pandemia.
70



85 por cento dos lares israelenses obtêm água quente de aquecedores 

solares no telhado, em comparação com menos de 1 por cento nos 

Estados Unidos.
71

72
A invenção de um cientista israelense para transformar excrementos 

de cachorro em fertilizante em pó estéril e inodoro instantaneamente 

está começando a revolucionar a forma como os dejetos humanos e 

animais são descartados.

73
Israel tem mais de 500 vinícolas, 70 das quais colhem pelo menos 50 

toneladas de uvas por ano. Aproximadamente 60.000 toneladas de 

uvas para vinho são colhidas em Israel anualmente.


