
 
 

NOODSITUATIES: 
PRAKTISCHE INFORMATIE 

VOOR DE BELGEN IN ISRAEL EN JERUZALEM 

 
Tijd speelt een cruciale rol wanneer u geconfronteerd 

wordt met gevaren en crisissituaties. Indien u voorbereid 
bent en weet hoe u zich het best kan gedragen, zal u uzelf 
beter kunnen beschermen. Eenvoudige voorbereidingen 
kunnen uw veiligheid ten goede komen.  
 
Gelieve te noteren dat in het geval van een zware en 

langdurige crisis, evacuatie naar België niet de eerste optie 
zal zijn. Normaliter zal dan aan Belgen aanbevolen worden 
om zich te richten naar commerciële vluchten. 
 

1. Welke gevaren? 
 
Natuurrampen: aardbevingen, storm, overstromingen, 
brand. Industriële rampen: explosies, lekken, vervuiling, 
etc. Aanslagen: men moet waakzaam zijn op drukke 
plaatsen en bij gebruik van het openbaar vervoer. 
Aanslagen met raketten: de stedelijke centra en de 
grensgebieden tussen Israël en de Gazastrook, Egypte en 
Libanon zijn het meest kwetsbaar.  
 

2. Zich voorbereiden- stappen 
 
1. Inschrijving op de Belgische Ambassade (Tel Aviv) 
of Consulaat- Generaal (Jeruzalem) 
 
Wij verzoeken u vriendelijk zich in te schrijven op de 
Ambassade van België in Tel Aviv of het Consulaat-
Generaal van België (indien u zich in of rond Jeruzalem 
bevindt). Dit door uw contactgegevens door te geven 
(vergeet niet om uw consulaat op de hoogte te brengen in 
geval van wijzigingen), inclusief uw mobiel telefoonnummer 
en e-mailadres.  
 
 

2. Het vinden van een beschermde ruimte in uw 
verblijfplaats 
 
Ongeacht uw verblijfplaats (huis, hotel, appartement) 
moet u een beschermde ruimte kunnen vinden die 
bereikbaar is binnen (maximum) één minuut vanaf het 
luiden van de sirene (zie punt 3).  
 

� De “beschermde ruimte” (Mamad) van uw 
appartement, indien beschikbaar (nieuwbouw) 

� De collectieve schuilplaats in uw gebouw (MAMAK), 
op uw verdieping of kelder 

� De collectieve schuilplaats van een nabijgelegen 
gebouw  

� De dichtstbijzijnde schuilplaats 
 
In andere gevallen kiest u een plaats volgens de 
richtlijnen van de civiele bescherming (tel. 1207, 
http://www.oref.org.il/14-en/PAKAR.aspx)  
 
- Een appartement dat niet gelegen is op de bovenste 
verdieping: kies een ruimte in het midden van het 
appartement (met zo weinig mogelijk ramen, muren en 
deuren). Indien dit niet mogelijk is kiest u de gang, de trap of 
de ingang. Opgelet: keramische tegels in de badkamer en de 
keuken kunnen loskomen en een gevaar vormen.  
- Een appartement op de hoogste verdieping: er wordt 
aangeraden deze appartementen te verlaten en een plaats te 
zoeken op een lager niveau (traphal, appartement van buren 
op een lagere verdieping).  
- Een huis met twee verdiepingen: kies een ruimte in het 
midden van het huis. Indien dit niet mogelijk is: een ruimte 
waar u zo min mogelijk blootgesteld wordt (gang, traphal, 
ingang, etc.) 
- Woning met slechts één verdieping/ lichte gebouwen: 
een gang of ruimte zonder ramen. Indien mogelijk, verhuis 
naar een nabijgelegen openbare of collectieve schuilplaats .  
- Hotel: licht u op voorhand in over de locatie van de 
beschermde ruimte in uw hotel (en eventueel over andere 
veiligheidsvoorschriften)  
 
De schuilplaats moet voorzien zijn van het nodige materiaal 
om deuren en ramen, op verzoek van de bevoegde 
autoriteiten, af te sluiten: rollen met plastic tape en plastic 
zeilen. U vindt de nodige instructies op deze website: 
http://www.oref.org.il/14-en/PAKAR.aspx. 
 
Het is belangrijk te voorzien in de behoeften van 
afhankelijke personen en hiermee rekening te houden bij 
het kiezen van een schuilplaats. Er moet nagaan worden 
hoeveel tijd personen met beperkte mobiliteit nodig 
hebben om de schuilplaats te bereiken. Bereid ook een 

persoonlijke identiteitskaart voor met namen, 
identificatienummers, een lijst van geneesmiddelen, 
voorschriften en medische problemen.  
 
3. Zich voorbereiden op een crisissituatie 
 
• Een kleine hoeveelheid contant geld 
• Een kopie van uw paspoort 
• Een kopie van uw verzekeringsdocumenten 
(sociale zekerheid, etc.) 
• Een radio en een zaklantaarn (met extra 
batterijen) 
• Een EHBO- kit 
• Reserve- medicatie (voor behandelingen die dienen 
voortgezet te worden) 
• Voor de persoonlijke schuilplaats, zorg voor een 
voorraad water (minimum drie liter per persoon per 
dag, voor drie dagen) en voedsel (conserven, 
energierepen, melk van lange houdbaarheidsdatum), 
dekens, extra kledij, doekjes en toiletartikelen, 
plasticzakjes, een toiletemmer (eventueel met zand). 
• Voor collectieve of publieke schuilplaats: houd 
steeds een tas beschikbaar met benodigdheden 
voor crisissituaties. 
• Schrijf nuttige telefoonnummers en informatie 
neer die nodig is om de schuilplaats te vinden en 
voor te bereiden. 

 
Gasmaskers: indien nodig zullen gasmakers verdeeld 
worden door de civiele bescherming (Home Front 
Command).  
 

3. In geval van alarm  
 
Het herkennen van de sirene 
 
De sirene is een langdurig geluid dat naar boven en 
naar beneden gaat 
Verwar dit geluid niet met een lang geluid gevolgd door een 
kort geluid (dit is de sirene gebruikt tijdens de 
herdenkingsvieringen: de herdenking van de Shoah, Yom 
HaShoah, en de herdenking van de gesneuvelde soldaten, 
Yom Hazikaron).  
 
Een schuilplaats vinden  
 
Ga naar de schuilplaats die u voordien aangeduid 
heeft 
 
• In geval van een aardbeving, zoek beschutting in een 
MAMAD of in de hoek van een kamer. Een schuilplaats 
onder een tafel of in de buurt een raam zal slechts 



minimale bescherming bieden. Indien u zich buiten bevindt 
is het aangeraden uit de buurt van gebouwen of stranden 
te blijven (risico op tsunami)  
 
• In het geval van een aanval met raketten:  
- Thuis: ga naar uw schuilplaats.  
- Voetgangers: zoek onderdak in het dichtstbijzijnde 
gebouw. Indien u zich in een open ruimte bevindt, probeer 
een natuurlijke schuilplaats te zoeken. Ga op u buik liggen 
en bescherm uw hoofd met uw handen.  
- Automobilisten: parkeer uw auto en zoek een 
schuilplaats in een gebouw. Indien het niet mogelijk is om 
snel een schuilplaats te vinden, wacht dan tien minuten 
aan de kant van de weg.  
 

 
Tijd om een schuilplaats te vinden (in geval van een 
raketaanval)  
 

Rond de Gazastrook 
 

Plaats  Tijd 

Sderot  
(in een straal van 10 km rond 
Gaza) 

15 seconden  

Ashkelon, Netivot  
(in een straal van 20 km rond 
Gaza) 

30 seconden 

Ashdod, Kiryat Gat, Kiryat 
Malakhi 
(in een straal van 20 à 30 km 
rond Gaza)  

45 seconden  

Beer- Sheva, Yavné, Gedera 
(in een straal van 40 km rond 
Gaza)  

1 minuut  

 
Andere gebieden in het noorden en zuiden 

van Israël 
 

Plaats  Tijd 

Nahariya, Kiryat Shmona, 
Metula (in het 
grensgebied met Libanon) 

onmiddelijk  

Akko, Carmiel, Tsfat 30 seconden 

Haifa, Tiberias, Beit 
Shean, Nazareth, Hadera  

1 minuten 

Tel- Aviv, Netanya, 
Herzliya, Rishon- le- Zion  

2 minuten  

Jeruzalem, Dimona, Eilat 
 

3 minuten  
 

 

4. Na een alarm 
 
Na een aanval met raketten kan u de schuilplaats 10 
minuten na het einde van de sirene verlaten, behalve 
indien er andere instructies gegeven worden.  
 
Algemene richtlijnen  
 
• Probeer uw familieleden op de hoogte te brengen van 
de plaats waar u zich bevindt maar maak enkel de 
hoogstnodige telefoongesprekken.  
• Consulteer de media om op de hoogte te blijven van de 
richtlijnen.  
• In geval van watertekort vermijdt u best water te drinken 
uit onbetrouwbare bronnen.  
• Gewonde personen mogen niet verplaatst worden. In 
uitzonderlijke gevallen, indien de mogelijkheid bestaat dat de 
persoon in kwestie nog meer letsels zal oplopen, kan u dit 
toch doen.  
 
De ontruiming van de schuilplaats  
 
• Sluit de gasleiding af.  
• Gebruik geen liften.  
• Verlaat elk gebouw waar instortingsgevaar dreigt en blijf uit 
de buurt van stranden.  
 

5. In het geval van een aanslag 
 
Blijf steeds waakzaam op drukke plaatsen en op het 
openbaar vervoer. Aarzel niet de bevoegde autoriteiten 
(politie, soldaten, veiligheidspersoneel) aan te spreken 
indien u een verlaten pakket of een persoon die zich 
verdacht gedraagt opmerkt.  
 
Op de plaats van de aanslag 
 
• Indien u ongedeerd of lichtgewond bent, verlaat dan de 
plaats van de aanslag.  
• Probeer u niet te verplaatsen indien u zwaarder gewond 
bent. Wacht op een arts.  
 
In de omgeving van een aanslag 

 
• Probeer niet in de buurt van de plaats van de 
aanslag te komen.  
• Ga naar huis en breng uw familie op de hoogte van uw 
toestand. Breng de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging van 
België op de hoogte.  
U moet steeds de richtlijnen volgen die op de plaats 
van de aanslag gegeven worden.  
 

Nuttige telefoonnummers 
 

- Israëlische openbare diensten :  
Politie : 100   Ambulance : 101  Brandweer : 102 
Gemeentelijke hulpcentra: 106 / 107 / 108 
Home Front Command (civiele bescherming) : 1207 / 
www.oref.org.il 
 
- Belgische vertegenwoordiging :  

� Ambassade van België in Tel Aviv : 
Abbal Hillel St. 12 15de verdieping – 52 506 Ramat 
Gan 
Tel.: 03 613 81 30, noodnummer: 054 467 95 36 
Website: www.diplomatie.be/telaviv 
� Consulaat-Generaal van België in 

Jeruzalem 
Baibars Street 5 – Sheikh Jarrah, Jeruzalem 97200 
Tel.: 02 582 82 63, noodnummer: 057 429 86 03 
Website : www.diplomatie.be/jerusalem 
� Ere-Consulaat van België in Haïfa 
Michaël Marcovici, Ere-consul 
Tel. : 04 852 40 72 GSM : 054 429 07 77 
E-mail : marcovici@marco.co.il 
� Ere-Consulaat van België in Eilat 
Jacques Poms, Ere-consul 
Tél. : 08 637 55 56 GSM : 052 333 18 88 
E-mail : poms-j@actcom.co.il 

 

 

BELANGRIJK: verzamel nooit op een plaats waar een 
raket of ander projectiel gevallen is. Blijf uit de buurt van 
elk onbekend object en contacteer de politie op het 
nummer 100.  


