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SPLOŠNE INFORMACIJE O IZRAELSKEM TRGU 

Izrael  je visoko razvita bližnjevzhodna država. Leži na jugozahodnem delu Azije ob jugovzhodnem 

robu Sredozemskega morja. Na severu meji na Libanon, na vzhodu na Sirijo in Jordanijo, na jugozahodu 

na Egipt, na jugozahodu pa na avtonomno območje Gazo. Po velikosti sicer manjša država je geografsko 

raznolika in šteje 8.146.300 prebivalcev, od česar 6.137.700 tvorijo Judje. Izrael je tako edina številčno 

večinska judovska država na svetu. V Izraelu živijo tudi arabski Muslimani, Kristjani, Druzi, Beduini in 

številne druge verske in etnične manjšine. Večina se jih etnično uvršča med arabsko 

skupnost. Jeruzalem je glavno in največje mesto. 

Izrael predstavlja versko in geografsko središče Hebrejcev in judovstva že iz biblijskih časov. Sodobna 

država Izrael temelji na odločitvi Organizacije združenih narodov iz leta 1947 o delitvi območja na dve 

državi: judovsko in arabsko. Delitev so sprejeli judovski voditelji, zavrnili pa arabski. Po razglasitvi 

neodvisnosti 14. maja 1948 so Izrael združeno napadle arabske države, od takrat pa je sledilo več vojn. 

Nekatere državne meje ostajajo nedoločene, oziroma niso dvostransko priznane. Po dosegu mirovnega 

dogovora z Egiptom in Jordanijo, mirovni procesi s Palestinci ostajajo neuspešni. 

Izrael je razvita država z močno parlamentarno demokracijo in parlamentarnim sistemom. Vodja 

parlamenta je premier, Kneset pa predstavlja najvišje zakonodajno telo. Državno gospodarstvo je, 

ocenjujoč po BDP-ju, 41. največje na svetu. Med bližnjevzhodnimi državami se Izrael uvršča na prvo mesto 

po indeksu človeškega razvoja, pričakovana življenjska doba v državi pa uvršča Izrael med najvišje v svetu.  

Poslovni Običaji 

Izraelski poslovni običaji so zelo direktni in informativni ter hkrati sproščeni, poslovna kultura je 
gostoljubna in prijazna. 

Izraelci so v primerjavi z Evropejci veliko bolj neposredni, samozavestni in zelo vztrajni. Poslovanje je 
konkretno, živahno in hitrega tempa. Osebne povezave med poslovneži so v očeh Izraelcev na 
najpomembnejšem mestu. Kolegi in poslovni partnerji si radi vzamejo čas, da se dodobra spoznajo, 
popijejo kavo ali gredo skupaj na malico oz. kosilo. 

Izrael je mlada država z malo naravnimi dobrinami. Izrael je tudi država, ki se pogosto srečuje z različnimi 
neugodnimi okoliščinami. Ti faktorji vplivajo na vsa področja izraelske kulture, vključno s poslovnim 
okoljem. Izrael je znan po imenu »Start-Up Nation«, zato ni naključje, da je izraelski poslovni svet prezet s 
tehnologijo in inovacijami. Izraelci visoko cenijo inteligenco in kreativnost ter odprto kazejo visoko 
spoštovanje strokovnjakom na svojih področjih. 

Stil vodenja v Izraelu je največkrat izveden kot sodelovanje, koncept hierarhije v skupinah praktično ne 
obstaja. Izraelskim poslovnežem so bolj kot vse pomembne rešitve in rezultati. Vsakomur je dana 
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možnost, da izrazi svoje mnenje. V Izraelu je gostoljubje ena najbolj močnih in pomembnih vrednot in 
Izraelci se vedno znova trudijo pri prilagajanju drugim kulturam. 

 

Poslovni bonton v Izraelu 

Pravilni bonton na poslovnih srečanjih v Izraelu se precej razlikuje od tistega v številnih drugih državah. 

Poslovni bonton v Izraelu je sproščen. Velika večina Izraelcev se ob srečanju rokuje,  z izjemo zelo vernih 
judov, ki se ne rokujejo s predstavniki nasprotnega spola. 

Pri sodelovanju z verskimi kolegi je potrebno vedeti, da le-ti niso dosegljivi ob sobotah (od sončnega 
zahoda v petek in do sončnega zahoda v soboto). Glede na to, da nekateri judje sledijo prehranskim  
»košer« zakonom, je v navadi, da se ob pripravi in serviranju hrane in pijače povpraša po morebitnih 
posebnih zahtevah. 

Izraelci se ob poslovnih srečanjih ponavadi oblačijo preprosto, včasih celo zelo preprosto (velikokrat s 
preprosto polo majico; brez suknjiča in kravate). Ob sodelovanju z vernimi judi je primerno nositi bolj 
konzervativna oblačila; ženske naj bi se izogibale globokim dekoltejem in kratkim krilom. 

Poslovne vizitke se ponavadi izmenjujejo na začetku ali koncu prvega srečanja. Primerno je, da so vizitke 
natisnjene tudi v angleškem jeziku. 

Delovni dnevi in uradne ure: Uradni delovni teden se prične v nedeljo in konča v četrtek. Judovska sobota 
se začne v petek ob sončnem zahodu in konča v soboto ob sončnem zahodu. Muslimani ne delajo ob 
petkih. Nekateri kristjani ne delajo ob nedeljah. Tipični delavnik se prične ob devetih zjutraj in traja do 
šestih zvečer, nekatera podjetja delujejo neprekinjeno. 

Prazniki: največ judovskih praznikov se odvija v septembru ali oktobru zato se je bolje izogibati 
načrtovanju sestankov v tem času. Pomembno je tudi vedeti, da je muslimanski delavnik skrajšan v času 
Ramadana, meseca, ko se muslimani ob dnevnem času postijo. 

Predstavljanje – popolnoma običajno je, da se ljudje med seboj kličejo le po osebnem imenu. Naziv Mr., 
Mrs. ali Dr. je uporabljen v znak spoštovanja. Povabite ljudi, da vas kličejo po osebnem imenu, 
komunikacija bo tako takoj bolj intimna in iskrena. 

Darila: Podjetja ponavadi strankam pošiljajo darila v prazničnem času. Judovski prazniki vključujejo 
Passover v zgodnji pomladi in Rosh HaShana zgodaj jeseni.  Penina ali cvetlice so ponavadi primerno 
darilo ob sklenitvi večjega posla. 

Enakost spolov: Izraelska družba je na splošno zelo egalitarna in ženske se v poslovanju obravnavajo kot 
enake moškim. 

 

Najprej dobri odnosi, nato posli 
  
Izraelska družba temelji na vzpostavitvi dobrih odnosov, medtem ko zahodne (evropske, severno 
ameriške) družbe stremijo k vzpostavitvi pravil in reda. Pri vzpostavitvi odnosov v Izraelu so najbolj 
pomembna čustva ter občutki, medtem ko sta intuicija in objektivna dejstva sekundarna. Izraelska 
(poslovna) kultura deluje kot velika družina, kjer so formalnosti opuščene in posameznik lahko deluje 
sproščeno in direktno. 

Zgolj intuicija in ne dejstva 
  
Kultura sklepanja poslov v Izraelu je dokaj hitra. Pri sprejemanju odločitev je za Izraelce bolj pomembna 
intuicija in občutki kot po gola dejstva. Izraelci imajo radi stvari narejene hitro in takoj. Dolgotrajni in 



 

 

počasni posli niso dobro sprejeti, saj dajejo vašim poslovnim partnerjem občutek, da zavlačujete. 
Poskušajte najti srednjo pot in poskušajte govoriti o časovnih okvirjih, ki trajajo v dnevih in mesecih.  

Jezik 

Hebrejščina in arabščina sta uradna jezika Izraela. Angleščina je tretji in glavni mednarodni 
jezik. Nekateri Izraelci govorijo tudi rusko. Številne oznake na javnih mestih so v hebrejščini, arabščini in 

angleščini. Večina Izraelcev je večjezičnih. 

 

PRODAJA V IZRAEL 

Gospodarska politika vlade 

Po večletnem premoru je vlada uspela doseči zadostno soglasje za prenovljen zagon političnih 
reform. Vlada si bo v luči koalicijskih zavez prizadevala uravnotežiti ohranjanje fiskalne konsolidacije. Prav 
tako bo velik poudarek na podpori prebivalcem pri vse višjih življenjskih stroških. Oblasti se bodo 
prizadevale tudi za preprečevanje širitve novih okužb s korona virusom ter nadaljevanje programa 
cepljenja proti covid-19, da bi ohranile odprto gospodarstvo. 
  
Za Izrael ostajajo varnostna vprašanja še vedno na prvem mestu. Izrael dojema nestabilnost, ki izhaja iz 
političnih revolucij v arabskem svetu in iz Irana, kot glavni grožnji. Konflikt s Palestinci ostaja nerazrešen. 
Izraelske oblasti so naredile znaten napredek pri liberalizaciji gospodarstva, ljudje pa ostajajo 
zaskrbljeni zaradi socialno-ekonomske neenakosti. Delitve med verskimi in sekularnimi strankami bodo še 
naprej predstavljale težave za politično stabilnost in dolgoročno gospodarsko strategijo.  

 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč 

Izraelski potrošniki so občutljivi na oglaševanje, veliko jim pomeni tudi ugledna blagovna znamka. Izraelci 
radi nakupujejo, saj jim nakupovanje predstavlja zabavo. Radi imajo kakovostne izdelke in zanje so 
pripravljeni plačati tudi višjo ceno. Poprodajne storitve in garancije so obvezne. Izraelci imajo tudi radi 
nove izdelke. Pri nakupu dajejo prednost lokalnim izdelkom, saj izraelska zakonodaja spodbuja nacionalne 
proizvode.  

Tržne poti, distribucija 

Čeprav so majhne neodvisne trgovine najpomembnejši maloprodajni kanal v državi, se te borijo s 
konkurenco velikih trgovskih verig, ki jih ogrožajo zaradi konkurenčnejših cen in daljših obratovalnih ur. V 
Izraelu obstajajo 3 kategorije maloprodaje; nakupovalni centri in supermarketi na obrobju glavnih mest, 
tradicionalne trgovine z manjšo ponudbo izdelkov v manjših krajih, ter trgovine v centru mesta ali na 
bencinskih črpalkah. Nakupovalni centri so v Izraelu zelo priljubljeni. Trenutno jih je že preko 200, veliko 
novih pa še načrtujejo. Prav tako postajajo vse bolj priljubljene tudi specializirane trgovine in diskonti.  
 
V Izraelu še ne deluje nobena veriga hipermarketov.  

Segment supermarketov je v letu 2021 zrasel za 2 % in dosegel vrednost 11,3 mlrd ILS ali približno 2,95 
mlrd EUR.  

Segment diskontnih trgovin je v letu 2021 zrasel za 3 % in dosegel vrednost 39,3 mlrd ILS (približno 10,28 
mlrd EUR 

Tradicionalni trgovci z živili so v letu 2021 beležili 0,2 % rast prodaje, ki je dosegla 19,8 mlrd ILS ali 
približno 5,18 mlrd EUR.  



 

 

Spletna prodaja v Izraelu 

Spletna maloprodaja se je v Izraelu v letu 2021 povečala za 16 % in dosegla vrednost 35 
mlrd ILS ali približno 9,16 mlrd EUR.  

 
Trgovci, ki svoje blago prodajajo preko spletnih tržnic, imajo med spletnimi ponudniki v 
Izraelu največji tržni delež. Ta je v letu 2021 znašal 18 %.  

 
E-trgovina, ki je v Izraelu že nekaj let beležila visoko rast, se je v času pandemije še okrepila. Med 
zaprtjem trgovin in omejitvenimi ukrepi so potrošniki več časa preživeli doma in so zato lahko dlje brskali 
po spletu in iskali različne izdelke. To je spodbudilo vse večje število trgovcev na drobno in podjetij, da 
ustvarjajo spletne platforme, poleg tega pa širijo razpoložljivost izdelkov in izboljšajo možnosti dostave. 
Spletna prodaja je bila še posebej visoka v ne-živilskih segmentih, saj so bile te trgovine zaradi 
omejitvenih ukrepov dlje časa zaprte. 
 
Analitiki napovedujejo, da bo spletna maloprodaja v Izraelu v prihodnjih 5 letih rasla po 13 
% povprečni letni stopnji (oziroma 11 % ob predpostavki nespremenjenih cen) ter v letu 
2026 dosegla vrednost 65,5 mlrd ILS ali približno 17,14 mlrd EUR.  

 
Spletni ponudniki v Izraelu: 

• Amazon.com Inc   
• ASOS Plc                               
• Fox Wizel Ltd                          
• Next Plc                               
• Rami Levy Shivuk Hashikma Ltd          
• Shufersal LTD               

Transport in logistika 

Največ izraelske mednarodne trgovine poteka prek morskih pristanišč, ki vsako leto 
prepeljejo preko 52.000 mio ton blaga. Pristanišče Haifa je najpomembnejše, saj prepelje več 
kot 50 % vsega tovora izraelskih pristanišč.  

Cestni transport omejujejo prometni zastoji. OECD in IMF sta cestne zastoje v Izraelu opredelila kot najbolj 
pereč problem v državi. Izrael ima največje prometne zastoje med državami OECD. Gostota 
prometa v Izraelu znaša povprečno 2.800 vozil na km cest, kar je 3,5-krat več kot je 
povprečje v državah OECD, ki znaša 800 vozil na km cest. Zastoji pogosto ovirajo prevozne 
storitve in podaljšujejo čas dobave.  

Priložnosti na trgu 

Izraelsko gospodarstvo je usmerjeno v visoko tehnologijo in inovacije. Trg je privlačen za proizvajalce 
vrhunske opreme s tehnološkimi prednostmi pred konkurenco. 
 
 
 
 
 



 

 

Ključni ciljni sektorji za izvoznike vključujejo:  
 
Gradbeništvo: Izraelski gradbeni sektor je vreden približno 37 mlrd EUR. Rast sektorja pospešuje 
povpraševanje po novih stanovanjih in infrastrukturi. Izraelska vlada namerava do leta 2040 zadovoljiti 
stanovanjske potrebe naraščajoče populacije in zgraditi 1,5 mio novih stanovanj. 
Trenutni obseg infrastrukturnih naložb v Izraelu je nižji od primerljivih držav po svetu. Da bi odpravila to 
vrzel, izraelska vlada trenutno načrtuje obsežne infrastrukturne projekte v skoraj vseh panogah in vsako 
leto objavi nacionalni infrastrukturni načrt, ki združuje vse projekte, ki so v teku, predvideni v proračunu ali 
odobreni s strani vlade. Pomemben del projektov se izvaja po modelu javno-zasebnih partnerstev.  
 
Živilski izdelki: Izrael ni samozadosten v kmetijstvu in je odvisen od uvoza, zato država beleži znaten 
trgovinski primanjkljaj s hrano in kmetijskimi proizvodi, še posebej z žiti. Uvoz kmetijskih in živilskih 
izdelkov znaša približno 6 mlrd EUR letno. Izraelski uvozniki se pri izbiri izdelkov odločajo na podlagi 
kakovosti in cene. Izdelki iz Evrope imajo prednost pri uvozu zaradi bližine trgov in v nekaterih primerih 
nižjih proizvodnih stroškov. Ker je EU največji trg izraelski trg, se izraelska zakonodaja in sistem 
standardizacije hrane in prehranskih dopolnil vse bolj usklajuje z evropskimi standardi.  
 
IKT in AI: Izrael ostaja visokotehnološko središče za globalno oblikovanje in raziskave in razvoj, ki ponuja 
velike priložnosti za trgovinska partnerstva in skupna podjetja. Izraelska podjetja prevzemajo vodilno vlogo 
pri razvoju varnosti IT, kibernetske varnosti, računalništva v oblaku, poslovne inteligence, virtualizacije, e-
uprave in internetnih aplikacij. 
Izraelska vlada si prizadeva, da bi Izrael postala ena izmed 5 najboljših držav na svetu za razvoj 
tehnologije AI. Za dosego tega cilja namerava vlada v to industrijo vložiti od 250 do 500 mio EUR. Izrael je 
vodilna država glede na število novoustanovljenih podjetij na področju AI. Ne tem področju skupno deluje 
že 1.500 podjetij in analitiki napovedujejo, da se bodo prihodki v izraelskem sektorju AI v naslednjih 4 letih 
potrojili. 

 

GOSPODARSTVO 

Izrael ima tehnološko napredno tržno gospodarstvo. Rezani diamanti, visokotehnološka oprema in 
farmacevtski izdelki so med vodilnimi v izvozu. Država je vodilna v svetu po številu start-up podjetij. Izrael 
veliko sredstev nameni za raziskave in razvoj. Izraelski tehnološki inkubatorji so pripomogli, da je Izrael 
svetovno znan po visokotehnološkem podjetništvu. 

 

Izrael je član WTO (World Trade Organisation) in ima podpisane sporazume o prosti trgovini z EU, 
ZDA, EFTA, Turčijo, Mehiko, Kanado, Jordanijo, Egiptom ter Mercosur zvezo. Med Izraelom in palestinskimi 
ozemlji je od leta 1994 uveljavljena carinska zveza. 

http://www.wto.org/
http://europa.eu/
http://www.efta.int/
http://www.mercosur.int/msweb/Portal%20Intermediario/


 

 

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz) 

 
(*) EIU napoved. 

 
Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019 

  2023* 2022* 2021 2020 2019 

 Število prebivalcev (v mio): 9,7 9,6 9,4 9,2 9,1 

Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 426 418 

 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 452,9 425,1 393,7 357,1 355,3 

 BDP per capita (v EUR): 46.546 44.483 41.946 38.746 39.259 

 BDP (PPP, v mlrd EUR): 420,1 394,2 362,4 342,7 342,0 

 BDP per capita (PPP, v EUR): 43.172 41.245 38.615 37.184 37.777 

 Rast BDP (v %): 4,0 4,4 6,3 -2,2 3,8 

 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,6 4,8 5,0 4,4 3,8 

 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,7 2,7 1,5 -0,6 0,8 

Uvoz blaga (v mlrd EUR): -92,1 -84,6 -75,8 -61,8 -67,7 

Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 73,3 66,2 59,1 51,7 53,9 

Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 8,0 9,3 10,4 -1,9 3,9 

Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 9,5 11,0 13,6 -9,5 3,4 

Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 22,5 22,9 24,9 21,3 15,5 

Slovenski izvoz (v mio EUR): / 14,3+ 80,6 68,9 58,1 

Slovenski uvoz (v mio EUR): / 80,6+ 69,8 85,4 77,2 

Stopnja tveganja države (op): / 27 29 29 34 



 

 

Razred tveganja (op): / B B B B 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike 

Zunanjetrgovinski odnosi z Izraelom temeljijo na Evro-mediteranskem sporazumu o pridružitvi med 
EU in Izraelom iz leta 2000, na osnovi katerega je vzpostavljeno med državami članicami EU in Izraelom 
prostotrgovinsko območje za industrijske izdelke in znižanje carinskih stopenj za kmetijske izdelke.  

EU ima z Izraelom od leta 2005 v veljavi tehnični dogovor, vezan na označevanje kraja proizvodnje, ki 
podeli poreklo blaga končnemu izdelku. Ta določa, da mora biti na vseh dokazilih o poreklu, izdanih v 
Izraelu, navedena poštna številka in ime kraja, kjer je potekala proizvodnja. Izdelki, ki so bili izdelani na 
izraelskih ozemljih, ki so prešla pod upravo Izraela po juniju 1967 namreč niso upravičeni do 
preferencialne tarifne obravnave na podlagi. Seznam poštnih številk teh krajev je objavljen na spletni 

strani Evropske komisije. 

 

Davek na dodano vrednost (Value Added Tax- VAT) 

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.  

Standardna stopnja je 17 %. Ničelna stopnja velja za izvoz in za številne druge dobave blaga in 
storitev (dobava svežega sadja in zelenjave, dobave v proste cone, mednarodni transport blaga, turistične 
storitve nerezidentom).  

Registracija: registracija je obvezna za vse rezidenčne družbe. Nerezidenčne družbe morajo imeti 
zastopnika za namene DDV. Imenovati ga morajo v roku 30 dni od začetka komercialne dejavnosti v 
Izraelu.  

Davčni sporazumi: Izrael ima sklenjenih prek 60 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo 

 

Delovni čas  

V Izraelu imajo delovni teden od nedelje do četrtka, medtem ko sta petek in sobota prosta 
dneva. Večina podjetij je odprtih tudi ob petkih do zgodnjega popoldneva, pred nastopom judovskega 
šabata, ki se začne ob sončnem zahodu v petek in traja malo po sončnem zahodu v soboto.  

Restavracije so odprte od 8.00 do 22.00, v času Šabata so zaprte. Tudi v času ramazana so skoraj vse 
restavracije na muslimanskih območjih, razen v hotelih, podnevi zaprte. 
 
Nakupovalna središča so odprta od 10.00 do 21.30 od nedelje do četrtka, ter do 14.00 ali 15.00 v petek. 
Manjše trgovine so odprte od 9.00 do 18.00 od nedelje do četrtka, ter do 14.00 ali 15.00 v petek. 

 

Valuta 

Uradna valuta v Izraelu je Novi izraelski šekel (ILS).  

Tuje valute je mogoče zamenjati na letališču, v bankah, na poštah, v večini hotelov ter v pooblaščenih 
menjalnicah v velikih mestih. Ameriški dollar (USD) je na veliko mestih najbolj uporabna tuja valuta. 

Imetniki mednarodnih kreditnih kartic lahko dvignejo domačo ali tujo valuto pri bankah, ki sprejemajo 
njihove kreditne kartice. Zunaj večine bank so postavljeni tudi bančni avtomati. 
  
Mednarodne kreditne kartice, predvsem Mastercard in Visa, sprejemajo tudi v lokalnih trgovinah. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/israel_ta/technical-arrangement_postal-codes.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/israel_ta/technical-arrangement_postal-codes.pdf


 

 

POTOVANJE V IZRAEL  

Ukrepi za COVID-19 

Potovalna pravila za vstop v Izrael  
Za turistični vstop v Izrael tujci potrebujejo zdravstveno zavarovanje, v katerem je vključeno tudi 
zdravljenje za Covid-19. Ukrep obveznega PCR testiranja pred in po prihodu je odpravljen. Odpravljen je 
tudi ukrep obvezne izolacije po prihodu v Izrael. V državi ni ukrepov v povezavi s Covid-19. 

V roku 48 ur pred prihodom v Izrael je potrebno izpolniti vstopno 
deklaracijo, https://corona.health.gov.il/en/flights/   v kateri navedete svoje osebne podatke in podatke oseb, 

ki potujejo z vami, vključno s podatki o cepljenju ali prebolelosti. Potrdilo izraelskih oblasti, da ste poslali 
izjavo oziroma dovoljenje za vstop (kar boste prejeli na email), pokažete na letališču pred vkrcanjem na 
letalo, in sicer v digitalni ali fizični obliki. Potrdilo imejte pri sebi do vstopa v državo. 

Ob prihodu v državo se izvaja naključna kontrola dokumentov, vsi potniki morajo imeti pri sebi ustrezne 
dokumente za vstop. 

V kolikor tujec v času bivanja v Izraelu zboli za Covid-19, mora upoštevati vsa pravila, ki veljajo za tujce, ki 
so potrjeno okuženi. V času okužbe mora biti v sobi, izoliran od ostalih članov družine in drugih oseb. 
Uporabljati mora ločeno kopalnico, če je to možno. V kolikor mora zapustiti svojo sobo zato, da uporabi 
skupno kopalnico, mora na poti v kopalnico uporabiti masko ter skrbeti za higieno rok. Obiskovalci, ki niso 
v izolaciji, ne smejo vstopiti v sobo, kjer biva izolirana oseba. Več o navodilih si preberite na 
povezavi https://corona.health.gov.il/en/isolation-lobby/home-isolation/ 

Internetna stran, na kateri so podrobno opisana navodila: 
https://corona.health.gov.il/en/abroad/arriving-foreign-nationals/  

 
Slovenski državljani za vstop v Izrael vizuma ne potrebujejo. 

Vero je potrebno spoštovati 
  

Izrael je na splošno zelo sproščena država, ki je zelo zahodno usmerjena. Zaradi verske »občutljivosti« je 

potrebno upoštevati nekatere omejitve pri vstopih v cerkve in mošeje. Vstop v nekatere sinagoge, cerkve 

in mošeje se ne dovoli tistim, ki nosijo kratke hlače ali kratka krila. Obvezno je potrebno pri vstopu v 

verske objekte nositi dolge hlače in dolga krila. Prav tako ženskam, ki imajo oblečene kratke majice ne 

dovolijo vstop v verske objekte. Vse ženske morajo imeti pokrite nadlakti. Ženskam se lahko zgodi, da 

bodo od njih pred vstopom v verske objekte zahtevali, da se oblečejo (običajno ženskam posodijo obleko, 

ki jo nato po ogledu vrnejo). V vseh mošejah se je potrebno obvezno sezuti, vstop s čevlji v mošeje ni 

dovoljen. Moški pa morajo imeti obvezno pokrivalo na glavi, ko obiščejo sinagogo in pri molitvi pri 

zahodnem zidu. Zunaj verskih središč ni posebnih omejitev glede oblačil. 

  

Tabu teme  
  

Norčevanje iz religij je v Izraelu zelo nespoštljivo in se lahko zelo hitro zelo slabo konča. Prebivalci Izraela 

imajo navado, da turiste vprašajo neposredno in iskreno, kar jih v tistem trenutku zanima. Neposredna in 

iskrena vprašanja Izraelci turistom zastavljajo zato, ker jim želijo pomagati, da bodo čim bolj občutili in si 

https://corona.health.gov.il/en/flights/
https://corona.health.gov.il/en/isolation-lobby/home-isolation/
https://corona.health.gov.il/en/abroad/arriving-foreign-nationals/


 

 

zapomnili Izrael. Izraelci zelo zagovarjajo svoje pravice, in svoje mnenje vedno zagovarjajo pred pritiski 

družine, religije, vojske in drugimi Izraelci. Glasne in burne razprave z argumenti so v Izraelu družbeno 

sprejemljive in jih nihče, ki obišče Izrael ne sme jemati kot znak sovražnosti. Izraelci so zelo previdni ljudje 

in si ne želijo, da bi jih kdorkoli razumel narobe in jih poimenoval »frier« oz. v prevodu »naivnež«. Frier 

pomeni nekoga, ki plačuje preveč, nekoga, ki stoji mirno in tiho v vrsti ter opazuje druge, kako se 

prerivajo naprej in ga/jo drugi izkoriščajo, namesto, da bi se postavil/a za sebe. Če se partner o tem ne 

načne pogovora sam, se ne začnite pogovarjati o temah, kot sta holokavst ali arabsko-izraelski konflikt. Ti 

dogodki so za Izraelce še vedno občutljivi. 

 

Nekaj osnovnih besednih zvez 
  

Shalom: Pozdravljeni, nasvidenje in mir. 

Lehit-raot: Se vidimo kasneje. 

Ken in Lo: "Ken" pomeni Da in "Lo" pomeni Ne. 

Slicha: Oprosti ali oprostite. . 

Bevakasha: prosim. 

Ma-yim: Voda. 

  

 


