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Met overheden over de hele wereld die tussen harde lockdowns en ongeruste 
re-openingen te maken hebben, is het niet gemakkelijk om bijgewerkte 
informatie over ingangsvereisten voor toeristen te vinden. 

En dat is het doel van dit artikel: om up-to-the-minute informatie over het 
nieuwste officiële beleid met betrekking tot de Israëlische grenzen en toerisme 
te weer te geven. 

Met het onlangs aangekondigde succes van het Pfizer-BioNTech vaccin en een 
hele reeks andere veelbelovende kandidaten aan de horizon, kunnen 
internationale reizen binnenkort weer op de kaarten. Dus vergeet niet om deze 
pagina vaak te controleren; op het moment dat we nieuws horen, zullen we het 
hieronder zeker met u delen. 

 

 
 

Is Israël open voor toeristen?  

Laatste update uit Israël 17-11-2020 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
http://jerusalemtodayreizen.nl/
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Is Israël open voor internationaal toerisme? 

De grenzen van Israël zijn momenteel gesloten voor 
internationale toeristen. 

Terwijl Israël van plan was om zijn grenzen voor reizigers van bepaalde landen in 
augustus weer te openen, dwong een verwoestende tweede golf de autoriteiten 
om die plannen op “stil” te zetten. 

Alléén Israëlische burgers en een selecte groep vooraf goedgekeurde reizigers 
mogen Israëlisch grondgebied betreden. Deze bezoekers zijn meestal essentiële 
werknemers op door de overheid gesponsorde programma's en zijn verplicht 
om in quarantaine voor 14 dagen te gaan bij aankomst en wel op eigen kosten. 

Wanneer zal Israël heropenen voor toeristen 

Israël is momenteel van plan om zijn grenzen te 
heropenen voor internationale toeristen uit "groene" 
landen op 15 december. 

Bovendien hebben hotels in Eilat en bij de Dode Zee nu speciale goedkeuring 
gekregen om te heropenen op voorwaarde, dat het personeel toegang heeft tot 
een snel COVID-testsysteem. 

Vanaf 11 november 2020 opent Israël langzaam essentiële diensten na een 
langdurige 2e Lock down. De Israëlische regering heeft deze 2e Lock down 
afgedwongen op 18 september 2020, als reactie op een zorgwekkende 2e golf 
van COVID-19.  

 
  

http://jerusalemtodayreizen.nl/
http://jerusalemtodayreizen.nl/
https://en.globes.co.il/en/article-israel-plans-opening-border-to-tourists-next-month-1001339597
https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries
https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries
https://www.ynetnews.com/business/article/ByLjPuctP
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Israël's reactie op COVID-19 

Israël bevestigde zijn eerste geval van COVID-19 op 21 februari 2020. Na 
terugkeer van quarantaine op de Diamond Princess cruiseschip, is een vrouw 
positief getest op het Sheba Medical Center. 

In de daarop volgende weken, begon het virus het land binnen te sijpelen via 
overzeese aankomsten. Het eerste geval uit de Israëlische samenleving vond 
plaats in een speelgoedwinkel in de stad Of Yehuda, net buiten Tel Aviv. 

De eerste golf en lockdown van Israël 

De Israëlische regering meldde zich bij de zogenaamde First Movers Group, een 
cohort/groep van landen die in de beginfase van de pandemie snel strenge Lock 
down-maatregelen invoerden. 

Eind februari legden de autoriteiten een verplichte 14-daagse zelfisolatiebevel 
op bij aankomsten uit landen met een groot aantal vroege infecties, zoals Japan 
en Zuid-Korea. Op 11 maart breidde de regering de maatregel uit met alle 
internationale aankomsten. 

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu riep op 19 maart de noodtoestand 
uit en beval alle Israëlische burgers om thuis te blijven, tenzij dat absoluut 
noodzakelijk is. Alleen essentiële diensten mochten werken tijdens de 1e Lock 
down en de regering legde verdere beperkingen op in het hele land in de maand 
maart en april. Israël voerde op 12 april een verplicht gezichtsmaskerbeleid uit 
om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. 

De heer Netanyahu kondigde de versoepeling van de beperkingen op 4 mei 
2020 aan op voorwaarde, dat aan verschillende eisen werden voldaan: minder 
dan 100 nieuwe gevallen per dag, infectie snelheid teruggebracht tot 10 dagen. 

Scholen, openbare ruimtes, gebedshuizen en bedrijven heropend in een 
gefaseerde aanpak in mei. De overheid legde strenge hygiëne- en sociale 
distantiëringseisen op aan alle nieuw geopende instellingen. 
Israël slaagde erin om de curve van coronavirusinfecties in april en mei af           
te vlakken.  

http://jerusalemtodayreizen.nl/
http://jerusalemtodayreizen.nl/
https://www.timesofisrael.com/health-ministry-israeli-with-coronavirus-visited-toy-store-before-diagnosis/
https://www.smh.com.au/world/europe/inside-the-first-movers-group-of-countries-that-turned-virus-around-20200619-p554ft.html
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Israël's tweede golf en lockdown 

Maar op 6 juli, na twee weken van gestaag toenemende aantal besmette 
gevallen, moest de heer Netanyahu nieuwe beperkingen aankondigen, o.a.     
het afdwingen van veel niet-essentiële bedrijven te sluiten. 
Zijn regering voerde verdere beperkingen in m.i.v. 17 juli.  

Op 31 augustus trad het beroemde "stoplicht"-systeem van professor Ronni 
Gamzu in werking. De regering wees elke stad in Israël een kleur aan volgens de 
huidige infectie tarieven, met "rode" steden/dorprn, d.w.z.  leven onder strikte 
beperkingen, met inbegrip van 's nachts de instelling van een avondklok. 

De 2e golf van Israël piekte op 10 september, toen het wereldwijd het hoogste 
infectiepercentage per hoofd van de bevolking had. Het is het vermelden waard, 
dat dit ongelukkige record vooral het resultaat van hoge niveaus van testen was. 

Het aantal gevallen bleef stijgen in een alarmerend hoog tempo in de daarop 
volgende weken en dreigde het medische systeem te overweldigen. In reactie 
daarop heeft de Israëlische regering een strikte landelijke sluiting van drie 
weken afgedwongen, die met een extra week moest worden verlengd tot 18 
oktober. 
Versoepeling van de beperkingen begon in “niet-rode” steden/dorpen op 18 
oktober als onderdeel van een zeven-stappen "exit strategie." 

Herstart van de economie: Israël's Seven Step Exit Strategie 

De regering is momenteel bezig met het vaststellen van een zeven-staps "exit 
strategie" om haar economie te heropenen als de dagelijkse infectie aantallen 
terug te keren naar aanvaardbare niveaus. Elke stap duurt minimaal twee weken 
om in werking te treden. De autoriteiten zullen morbiditeitsgegevens gebruiken 
om te beslissen wanneer ze naar de volgende fase gaan. 

Mochten de autoriteiten het aantal nieuwe dagelijkse infecties of sterfgevallen 
te hoog vinden, dan zullen zij de beperkingen onmiddellijk opnieuw 
aanscherpen. 
Vanaf 11 november 2020 bevindt de exit strategie zich in fase 2. 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
http://jerusalemtodayreizen.nl/
https://www.i24news.tv/en/news/coronavirus/1601906631-coronavirus-israel-formulates-seven-step-exit-strategy-plan
https://www.i24news.tv/en/news/coronavirus/1601906631-coronavirus-israel-formulates-seven-step-exit-strategy-plan
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• Stap 1: Bedrijven die geen klanten ontvangen en scholen die kinderen tot 
6 jaar onderwijzen, worden heropend. 

• Stap 2-4: Sportcentra zoals sportscholen en zwembaden zullen heropenen 
en onderwijsinstellingen voor jaar 1-4 studenten en bedrijven die klanten 
ontvangen. 

• Stap 5-6: Restaurants, cafés en bars zullen heropenen met beperkingen.  
• Stap 7: Het kleur gecodeerde "stoplicht" systeem uitgevonden door de 

"COVID tsaar" Professor Ronni Gamzu zal opnieuw beginnen. 

De exit strategie kwam tot stand na uitgebreide beraadslagingen van 
verschillende overheidsinstanties: het ministerie van Volksgezondheid, de 
National Security Council, het Corona Kabinet en het ministerie van  
Wetenschap & Technologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huidige vereisten voor binnenkomst in Israël 

De Israëlische regering heeft strenge toelatingseisen vastgesteld om de impact 
van COVID-19 te verminderen. 

Op dit moment zullen alléén Israëlische burgers en vooraf goedgekeurde 
zakenreizigers, aangaande hun werk essentieel wordt geacht voor de economie, 
toegang krijgen. 

 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
http://jerusalemtodayreizen.nl/
https://www.gov.il/en/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines


 

 Confidence in travelling and touring to Israël                   

                      is een geregistreerde handelsnaam van YROC b.v. 
 
 

6 

• Alle passagiers moeten bij aankomst een inreisvergunning afgeven. 
• Alle buitenlanders moeten een inreisvergunning indienen. 
• Israëlische burgers en goedgekeurde buitenlanders die aankomen 

uit “groene zone” landen worden niet verplicht om zichzelf te isoleren. 
• Israëlische burgers en goedgekeurde buitenlanders die aankomen uit 

landen in de “rode zone” zullen verplicht zijn om zichzelf te isoleren op 
een door de overheid goedgekeurde verblijfplaats en wel op eigen kosten. 

Welke luchtvaartmaatschappijen vliegen momenteel naar 
Israël? 

Een beperkt aantal luchtvaartmaatschappijen onderhoudt Israël vanuit 
verschillende internationale bestemmingen. Alléén Israëlische burgers en 
reizigers met een vooraf goedgekeurde toegangsvergunning komen in 
aanmerking om Israël binnen te komen. 

• United Airlines naar Tel Aviv vanuit Newark, New Jersey en San Francisco 
• British Airways vanuit Londen naar Tel Aviv 
• Virgin Atlantic naar Tel Aviv vanuit Londen 
• Delta Airlines tussen New York en Tel Aviv 
• Lufthansa van Frankfurt en München naar Tel Aviv 
• Swiss Airlines van Zürich naar Tel Aviv 
• Ethiopian Airlines tussen Addis Abeba en Tel Aviv 
• Wizz Air van Luton, Boedapest, Sofia en Wenen naar Tel Aviv 
• Air Canada van Toronto naar Tel Aviv 
• Air France van Parijs naar Tel Aviv 
• Ryanair voert sporadische vluchten uit van verschillende Europese 

bestemmingen naar Tel Aviv op basis van de vraag 
• Austrian Airlines van Wenen naar Tel Aviv 
• Turkish Airlines vliegt sporadisch van Istanbul naar Tel Aviv 
• Egeïsche Luchtvaartmaatschappijen van Athene naar Tel Aviv 
• Easy Jet van Londen naar Tel Aviv 
• Ukraine International Airlines van Odesa en Kiev naar Tel Aviv 

 
 
 
 
 
 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
http://jerusalemtodayreizen.nl/
https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020
https://www.gov.il/en/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020
https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries
https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries
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Hoe COVID-19 het toerisme in Israël heeft beïnvloed 

Het coronavirus heeft een verwoestend effect gehad op de Israëlische toerisme-
industrie, net zoals de hele wereld dat ondergaat. 

Israël verwelkomde in 2019 een recordaantal van 4,5 miljoen toeristen, maar 
liefst 55% meer dan in 2016. Toeristische inkomsten zijn goed voor 23 miljard 
shekels (US $ 6,75 miljard) vorig jaar en de toeristische sector had ongeveer 
200.000 medewerkers in dienst. 

Het jaar 2020 lag op schema om nog groter te worden, met meer dan 5 miljoen 
internationale bezoekers die naar verwachting in Israël zullen aankomen. Maar 
toen COVID-19 in maart toesloeg en het land zijn grenzen sloot voor 
internationale aankomsten, raakte de toeristische sector in een scherpe daling. 

In augustus 2020 is de Israëlische toeristische sector bijvoorbeeld met 94% 
gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. 

Hoewel de huidige situatie ontegenzeggelijk somber is, is er hoop aan de 
horizon. Spannende nieuwe technologische innovaties, waarvan sommige van 
eigen bodem zijn, zijn ingesteld op het vermogen van de mensheid om COVID-
19 te bestrijden, te versterken- niet in het minst met het oog op het  komende 
vaccin, ontwikkeld door Pfizer en BioNTech. 

En zodra het internationale toerisme weer aantrekt in de “post-COVID wereld”, 
zal Israël als eerste sneller klaar zijn om zich te herstellen dan de meeste andere 
landen in de wereld.. 

Wanneer zal Israël open zijn voor toeristen: Laatste gedachten 

Bij onze touroperator in Israël zijn we voorzichtig optimistisch, dat 
internationale toeristen binnenkort zullen terugkeren naar het Heilige Land. En 
als die dag eindelijk zal komen, zullen we klaar en in staat zijn om nieuwe gasten 
met open armen te verwelkomen.  

Aangezien Israël leert om het virus effectiever te beheren en nieuwe 
technologie in razend tempo opduikt, geloven we dat het niet lang zal duren 
voordat we weer toeristen in het heilige land gaan verwelkomen. 

 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
http://jerusalemtodayreizen.nl/
https://sareltours.com/article/every-travel-agent-should-add-israel
https://sareltours.com/article/every-travel-agent-should-add-israel
https://sareltours.com/article/israeli-technology-will-help-tourism
https://sareltours.com/article/tourism-in-israel-is-forecasted-to-rise-after-covid19

