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 Posted on 11בדצמבר  by 2019עירית רוזנבלום

משרד התיירות נערך לקבל את פניהם של המאמינים המגיעים לחגוג את חג המולד בארץ
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משרד התיירות נערך לקבלת פניהם של כ 165-אלף מאמינים המגיעים לחגוג את חג המולד בישראל .במהלך החג ,החל
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הסעות לתיירים הלוך ושוב ללא הפסקה ,בין ירושלים לבין בית לחם ,ללא תשלום .ההסעות ייצאו מתחנת האוטובוס
שליד חניון קרתא בממילא ויעברו דרך מעבר רחל אל כנסיית המולד בבית לחם ובחזרה ,בהתאם לעומסי התנועה.
לדברי שר התיירות ,יריב לוין" :עד סוף השנה צפויים להגיע כ 4.5-מיליון תיירים – שיא כל הזמנים .לתיירות הצליינית
חשיבות רבה בשבירת השיאים .אנחנו פועלים להתאים את המוצר התיירותי בישראל לצליינות החדשה ,ששמה דגש על
קיימות וצעידה בשבילי הארץ .אנו מקבלים בברכה את כל המגיעים לארץ ומאחלים חג שמח לחוגגים".
בנוסף ,משרד תיירות יערוך בשבועיים הקרובים את קבלת הפנים המסורתית לראשי הכנסיות ונציגי הקהילות
הנוצריות בישראל במלון מצודת דוד בירושלים .שר התיירות יברך את המשתתפים והמאמינים הנוצרים לרגל עונת
החגים הקרובים .באירוע צפויים להשתתף גם שגרירים ,ראשי ארגונים נוצריים בישראל ,מארגני צליינות ומכובדים
נוספים ממגוון עדות וזרמים.
לוח הזמנים של האירועים בנצרת:
יום שלישי 24.12.2019
 - 14:30תהלוכה מסורתית לאורך הרחוב הראשי של נצרת עד כנסיית הבשורה.
 18:30 – 18:00מופע זיקוקי דינור.
יום רביעי 25.12.2019
 - 10:00מיסה מרכזית בכנסיית הבשורה.
אתר האינטרנט של ה Christian Information Center-בו פירוט רשימת אירועים ושעות המיסות לחג המולד:
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תהלוכת חג המולד בנצרת .צילום עירית רוזנבלום
כמחצית מכלל התיירים  -נוצרים
על פי נתוני המשרד ,כמחצית מכלל התיירים שביקרו בישראל בשנת  2019היו נוצרים .כמו כן לפי הערכת המשרד
)שמתבססת על נתוני כניסות תיירות משנים קודמות( ,כ 165,000-אלף מהתיירים שיגיעו במהלך חודש דצמבר 2019
וינואר  2020יהיו צליינים נוצרים .בסה"כ צפויים להירשם בחודשיים אלו כ– 660אלף כניסות תיירים לישראל.
מסקר תיירות נכנסת של משרד התיירות עולה כי  55%מתוך כ– 4.5מיליון התיירים בשנת  2019הם נוצרים 43%.מהם
קתולים 31% ,פרוטסטנטים 24% ,אורתודוכסים.
מקרב הפרוטסטנטים  83% -מהתיירים הנוצרים הפרוטסטנטים היו אוונגליים )קבוצה זו מהווה  28%מכלל התיירים
הנוצרים ו 13%-מכלל התיירים( 15% .מהתיירים הנוצרים הפרוטסטנטים הגיעו מהזרם המרכזי ומהכנסייה האפרו-
אמריקאית.
מקרב האורתודוכסים  74% -מהאורתודוכסים היו אורתודוכסים רוסים ו 26%-אורתודוכסים יוונים ואחרים.
שיעור המבקרים בישראל למטרת צליינות עומד על  84% .24%מכלל התיירים הנוצרים מבקרים בירושלים וכ65%-
מבקרים בת"א-יפו .האתרים המתויירים ביותר על ידי נוצרים כוללים )לפי סדר יורד( :הכותל המערבי ,כנסיית הקבר,
ויה דולורוזה והר הזיתים.
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