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כמאה וחמישים אלף תיירים צפויים לחגוג את חג המולד
בישראל
 Posted on 24בדצמבר  by 2018דפנה וייס

משרד התיירות נערך לקבל את פניהם של המאמינים המגיעים לחגוג
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משרד התיירות נערך לקבלת פניהם של כ 150-אלף המאמינים המגיעים לחגוג את חג המולד בישראל .במהלך החג,
החל מהיום ,יום שני ) (24.12בשעה  14:00ועד ליום המחרת ) (25.12בשעה ) 2:00לפנות בוקר( יפעיל משרד התיירות
מערך הסעות לתיירים ,הלוך ושוב ללא הפסקה ,בין ירושלים לבין בית לחם ,ללא תשלום .ההסעות תצאנה מתחנת
האוטובוס שליד חניון קרתא בממילא ,ותעבורנה דרך מנזר מר אליאס ,מעבר רחל אל כנסיית המולד בבית לחם -
ובחזרה ,בהתאם לעומסי התנועה.
משרד תיירות ערך את קבלת הפנים המסורתית לנציגי הכנסיות וראשי הקהילות הנוצריות בישראל ,בבית שמואל
בירושלים .שר התיירות בירך את המשתתפים והמאמינים הנוצרים לרגל חג המולד .השתתפו גם שגרירים ,נציגי תיירות
צליינית בישראל ומכובדים נוספים.
לוח הזמנים של האירועים בנצרת:
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יום שני 24.12.2018
 - 13:30תהלוכה מסורתית לאורך הרחוב הראשי של נצרת עד כנסיית הבשורה.
 - 17:30 - 18:00מופע זיקוקי דינור.
יום שלישי 25.12.2017
 - 10:00מיסה מרכזית בכנסיית הבשורה.
קישור לאתר אינטרנט של ה Christian Information Center-בו פירוט רשימת אירועים ושעות המיסות לחג המולד.
שר התיירות ,יריב לוין" :ישראל נמצאת בעיצומה של תנופה אדירה בתיירות .שנת  2018תקבע שיא חדש בתיירות
לישראל .עד סוף השנה נגיע לשיא כל הזמנים  4 -מיליון תיירים שהגיעו בשנה לישראל .תיירות צליינית היא גורם
משמעותי להצלחה בתיירות ולכן ,אנו רואים חשיבות גדולה בפיתוחה והרחבתה .ארץ הקדוש תקבל בברכה את כל
התיירים שיגיעו לבקר בה".

כנסיית הקבר בירושלים היא האתר המבוקר ביותר על ידי התיירים הצליינים .צילום Depositphotos
מעל  50%מהתיירים לישראל  -נוצרים
על פי נתוני המשרד ,מעל  50%מכלל התיירים שביקרו בישראל בשנת  2018היו נוצרים וכ–  19%מסך כל התיירים,
מגיעים למטרת צליינות .בהתאם לכך ,לפי הערכת המשרד כ 150,000 -אלף מהתיירים שיגיעו במהלך חודש דצמבר
 2018וינואר  2019הם צליינים נוצרים.
 56%מתוך כ 4-מיליון התיירים בשנת  2018היו נוצרים  41% -מהם היו קתולים 27% ,פרוטסטנטים 28% ,אורתודוכסים.
מקרב הפרוטסטנטים 80% :מהתיירים הנוצרים הפרוטסטנטים היו אוונגלים )קבוצה זו מהווה  21%מכלל התיירים
הנוצרים ו 12%-מכלל התיירים( 21% .מהתיירים הנוצרים הפרוטסטנטים הגיעו מהזרם המרכזי ומהכנסייה האפרו-
אמריקאית .מקרב האורתודוכסים 71% :מהאורתודוכסים היו אורתודוכסים רוסים ו 29%-אורתודוכסים יוונים ואחרים.
שיעור המבקרים בישראל למטרת צליינות עומד על  .19%הרוב המוחלט מכלל הנוצרים מבקרים בירושלים וכ40%-
מהתיירים מבקרים בת"א-יפו .האתרים המתוירים ביותר על ידי נוצרים כוללים )לפי סדר יורד( את :כנסיית הקבר,
הרובע היהודי ,הכותל המערבי ,ויה דולורוזה ,הר הזיתים ,כפר נחום ,כנסיית הבשורה ועיר דוד.
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