
תוכנית מרום

ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר

התיירות האוונגליסטית לישראל 

ולירושלים

החוקרים:

ראש הצוות: ישראל קמחי
עומר יניב
ליאור רגב

2014

         המשרד לפיתוח ירושלים



3

תוכן העניינים

הקדמה................................................................................................... 3

 4 ........................................................................................... עיקרי דברים

המלצות ליישום....................................................................................... 6 

סקירת התנועות האוונגליסטיות................................................................. 7

8 ............................................ ביקור נוצרים אוונגליסטים בישראל ובירושלים

ראיון עם מנהל המרכז ללימודי ארצות קודש בארה״ב.................................... 12 

 14 .................................................................................................... סיכום

16 ...... נספח א׳: עשרת המטיפים הבולטים בנצרות האוונגליסטית בארצות הברית



3

הקדמה

הנצרות האוונגליסטית הינה שם כולל למספר רב של מסורות נוצריות פרוטסטנטיות, 

המתייחסות לדנומינציות1, זרמים וקבוצות דתיות שהחלו את פעילויותיהם במאה ה-18 

בארצות הברית, כגלגול של זרמים בנצרות שמקורם באנגליה ובגרמניה של המאה ה-17. 

מכון המחקר Pew מגדיר את האוונגליסטים כנוצרים המאמינים ב'לידה מחדש' כאמצעי 

לקבלת הגאולה. התנ"ך והברית החדשה מקובלים עליהם כדברי אלוהים חיים והם 

אוונגליסטים  נוצרים  הנצרות.  של  הכתובה  המילה  הפצת   — לאוונגליזם  מחוייבים 

יכולים להשתייך ליותר מקהילה אחת ולעיתים פעילותם הנוצרית מתחלקת בין מספר 

קבוצות נוצריות במסורות הפרוטסטנטיות2.

מספרם הכולל של הנוצרים האוונגליסטים ברחבי העולם מוערך ב-285 מיליון מאמינים. 

מעל -80% מהם חיים באמריקה )הדרומית והצפונית(, ובאפריקה3. קיים קושי לקבוע 

את מספרם המדויק בעולם בכלל ובארצות הברית בפרט, מאחר והזרם האוונגלי מורכב 

ממספר רב של כתות, קבוצות וקהילות המאמינות כל אחת בדרכּה. לפי הערכה, בשנת 

2008 כ-26.3% מאוכלוסיית ארצות הברית השתייכה לאחת מן הכנסיות האוונגליסטיות 

הרבות4 )כ-91 מיליון תושבי ארצות הברית5(. הזרמים השונים של הנצרות האוונגליסטית 

כנסיות  פנטקוסטאליות6,  כנסיות  דוגמת  שונות,  במסורות  כנסיות  בתוכם  כוללים 

לותרניות, כנסיות בפטיסטיות, כנסיות מהזרם הכריזמטי ועוד.

   

1 איחוד של מספר קהילות מאמינים נוצריות.

 http://www.pewforum.org/files/2011/12/Christianity-fullreport-web.pdf, p. 69 2

http://www.pewforum.org/files/2011/12/Christianity-fullreport-web.pdf, p. 67 3

http://northamericanmissions.org/files/2008%20America's%20report-religious-landscape-study-  4

full.pdf
http://www.operationworld.org/country/unsa/owtext.html 5

6 קבוצות דתיות מגוונות המבקשות להתקרב לאל באמצעות חוויות מוחשיות, דוגמת 'דיבור בלשונות', 

תפילה הכוללת שימוש בנחשים ארסיים ככלי לבחון את האמונה הדתית, ריפוי וגירוש שדים, ועוד.
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עיקרי דברים 

קיים פוטנציאל גדול של תיירות נוצרית אוונגליסטית, מעבר לזאת המגעת כיום לישראל 

ולירושלים. מלימוד הנושא התבררו מספר עובדות כדלהלן:

חסר ידע בסיסי על הנצרות האוונגליסטית בקרב גורמי התיירות השונים בישראל   

בכלל ובירושלים בפרט; 

יש להבין את המבנה המורכב של הנצרות האוונגליסטית על זרמיּה השונים ולחזק   

את הקשר בין הגורמים הרשמיים בירושלים ובישראל, לבין מנהיגי וראשי הכנסיות 

האוונגליסטיות השונות; 

הרחבה  ההשפעה  בעלי  המנהיגים  אל  לפנות  רצוי  והקהילות,  הזרמים  ריבוי  עקב   

הרוב  יותר, אשר מהווים את  על ראשי הקהילות הקטנות  ודרכם להשפיע  ביותר 

המכריע של הנוצרים האוונגליסטים; 

בכל שנה מתקיימים ברחבי ארצות הברית כנסים אוונגליסטים בנושאים מגוונים,   

הזרמים  מבין  ביותר  המשפיעים  הקהילות  ומנהיגי  המטיפים  של  בהשתתפותם 

השונים. יש לשאוף ולפרסם את התיירות בירושלים במהלך אותם כנסים ובאמצעות 

 National Association of( NAE ארגוני הגג המובילים של האוונגליסטים, דוגמת

 Evangelical Press(  EPA  ,)World Evangelical Alliance(  WEA  ,)Evangelicals
Association( וארגונים נוספים בעלי השפעה;

יש לנסות ולשכנע את הארגונים לקיים כנסים בירושלים, בדומה לכנסי התעוררות   

ותפילות המוניות המבוצעים בכנסיות הענק שמעל 70% מהן נמצאות בדרום ארצות 

הברית. יש למקד את מאמצי הפרסום בטקסס, בפלורידה, בקליפורניה ובמקומות 

נוספים; 

יש לזכור כי בכנסיות אלה הדגש הוא על הדת כחוויה מוחשית, ופחות על התפילה   

עצמה, ולכן יש למתג את ירושלים כאתר תנ"כי, שבו יכול המבקר לחוות אירועים 

רוחניים במקום התרחשותם או בסמוך אליו;

בכל הקשור למסלול הביקור בירושלים, יש לשים את הדגש על נקודות עניין אשר   

יתאימו לנוצרים האוונגליסטים. יש לחפש את האתרים שיספקו לתיירים האלה את 

החוויה המוחשית שהם מבקשים לקבל;
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ניתן להתמקד בשני אפיקים אפשריים — אתרים ומוצגים ארכיאולוגיים, והתנסות   

כמו:  להוסיף אתרים  ואחרים(, אפשר  )גן הקבר  הידועים  לאתרים  בנוסף  אישית. 

המוזיאון הפעיל בעין יעל, חוות הרועים בהר הרוח, פרויקט סינון העפר מחפירות הר 

הבית שבעמק צורים, הרודיון, מנהרות הכותל ואתרים נוספים אשר יספקו לתיירים 

את חוויות האותנטיות, ויענו על תחומי העניין שמתקשרים לתנ"ך; 

אפשר להוסיף לביקור חווית התנסות התנדבותית על ידי יצירת קשר בין ארגונים   

של  הצעיר  הדור  אוונגליסטים.  צעירים  לבין  התנדבותית  בפעילות  העוסקים 

המאמינים )גילאי 49-18, המהווים כ-56% מכלל חברי הזרם7( מתחברים יותר לסוג 

הפעילויות התיירותיות המתוארות לעיל. 

http://northamericanmissions.org/files/2008%20America's%20report-religious-landscape-study-  7

full.pdf
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המלצות ליישום 

לפרסם את ירושלים בקרב מנהיגי הקהילות הנוצריות- אוונגליסטיות, תוך הדגשת   .1 

בכתובים  ומאוזכרת  מופיעה  כפי שהיא  העיר,  וההיסטורית של  חשיבותּה הדתית 

)בעיקר בתנ"ך(. מערך הפרסום צריך לפעול בריכוזים של המאמינים בארצות הברית, 

בעיק במדינות הדרום;

לאתר ולפרסם את אתרי התיירות המהווים מוקדי משיכה לנוצרים האוונגליסטים   .2 

בפרסומים נפרדים המיועדים להם; 

ההיבטים  כל  על  האחראים  הביניים,  בדרגות  הכנסיות  אנשי  עם  קשר  ליצור   .3 

הלוגיסטיים, שלמנהיגי הקהילות אין זמן לעסוק בהם;

לבנות מסלולי ביקור ייחודיים לנוצרים אוונגליסטים, המתחשבים בהבדלים בינם   .4 

לבין הנוצרים הקתולים, ומכוונים לתחומי העניין הספציפיים שלהם; 

ובעיקר מערך הכשרה למורי דרך שיתעמקו בנושאים בהם  להקים מערך הסברה   .5 

מעוניינים האוונגליסטים;

אוונגליסטיות  קבוצות  שיקלטו  ובארץ  בעיר  התנדבות  ארגוני  עם  קשר  ליצור   .6 

לפעילויות התנדבותיות של סיוע ועזרה. פיתוח התחום של פעילויות התנדבותיות 

חוויה  של  סוג  להם  ותספק  שהותם  את  תאריך  בארץ  הביקור  מחוויית  כחלק 

המבוקשת על ידם;

בירושלים.עבור  וחינוך  דת  במוסדות  אוונגליסטים  גורמים  של  השקעות  לעודד   .7 

הקהילות המבקרות;

 8.  להרחיב את מערכות האירוח בדרגות הביניים לקבוצות תיירים אלה;

לעודד ולסייע לכנסים ואירועים לקבוצות אוונגליסטיות מרחבי העולם בירושלים;  .9 

לנוצרים  ביותר  והפופולאריים  המקודשים  התיירות  באתרי  התשתיות  את  לשפר   .10 

האוונגליסטים. 
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סקירת התנועות האוונגליסטיות

כנסיות הענק

של  התעוררות  בכנסי  נערך  האוונגליסטית  מהפעילות  חשוב  חלק  האחרונות,  בשנים 

משתתפים   1,300 של  מאמינים  מספר  עם   ,)Megachurches( ענק  בכנסיות  מאמינים 

בממוצע בכל כינוס. בסקירה של מכון הארטפורד לחקר דתות נמצא כי בארצות הברית 

בלבד יש כיום 1,665 כנסיות המתאימות להגדרה של כנסיות ענק8, לעומת כ-350 כנסיות 

ענק בשנת 1990 וכ-600 בשנת 2000. את כנסיות הענק ניתן לשייך לזרמים רבים ומגוונים 

היררכי  מבנה  הוא  אלה  כנסיות  של  ממאפייניהן  חלק  כאשר  הפרוטסטנטית,  בנצרות 

מורכב, פעילות מיסיונרית לאורך כל ימי השבוע, מנהיגות כריזמטית ופעילות חברתית 

ענפה.9 

הזרמים האוונגליסטים המרכזיים בארצות הברית 
)באחוזים מכלל התושבים(10

 http://hirr.hartsem.edu/cgi-bin/mega/db.pl?db=default&uid=default&view_records=1&ID=*&sb  8

=3&so=descend
http://hirr.hartsem.edu/megachurch/definition.html 9

http://northamericanmissions.org/files/2008%20America's%20report-religious-landscape-study- 10

 full.pdf p.12
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ביקור נוצרים אוונגליסטים בישראל ובירושלים

שרים  אוונגליסטים.  גופים  מצד  נלהבת  לתמיכה  ישראל  ממשלות  זכו  שונים  בזמנים 

וחברי כנסת אירחו בישראל מטיפים וראשי כנסיות, הם גם נטלו חלק בכנסים הנערכים 

כינוסים  לערוך  נוהגים  השונות  האוונגליסטיות  הקהילות  מנהיגי  לה.  ומחוץ  בישראל 

דתיים בישראל בכלל ובירושלים בפרט. זרם זה בנצרות האוונגליסטית מכונה 'נצרות 

ציונית' )Christian Zionism( ובמרכזו האמונה כי ביאת המשיח תגיע אם כל היהודים 

יחיו בישראל ויתנצרו. כדוגמאות לארגונים מייצגים של הנצרות האוונגליסטית כנצרות 

ציונית, שמנהיגיּה ומאמיניּה תומכים בישראל, ניתן להזכיר את 'הקואליציה הנוצרית', 

ג'רי  ידי הכומר  על  'הרוב המוסרי11' שהונהג  רוברטסון;  ידי הכומר פאט  על  המונהגת 

ג'ון הייגי. ארגונים  'נוצרים מאוחדים למען ישראל'12, בהנהגת הכומר  וארגון  פאלוול; 

אלה מביעים תמיכה ללא סייג בישראל, אך עם זאת, סקר דעות בקרב מנהיגי הקהילות, 

כמו גם דעות של מומחים לנצרות האוונגליסטית, טוענים כי חלה ירידה בתמיכה בישראל 

וכי קיים קושי להעביר את המסר של תמיכה בישראל לדור הצעיר של המאמינים13. 

משרד התיירות מודע לפוטנציאל שיש בתיירות האוונגליסטית ובמסגרת הניסיונות לעודד 

תיירות זו הוא מפעיל אתר אינטרנט ייעודי, כחלק מאתר הבית של משרד התיירות עבור 

נוצרים אוונגליסטים המעוניינים לבקר בישראל בארץ14. האתר מציע רעיונות לסיורים 

וסביבותיּה.  בירושלים  מתמקד  ימים(   4-2( מהסיור  ניכר  חלק  כאשר  ימים,   10-6 של 

בנוסף, מפעיל משרד התיירות ערוץ סרטונים המספק הסברים על המקומות הקדושים 

לנצרות, במספר שפות. בין האתרים המרכזיים בירושלים אותם מזכיר האתר, כבעלי 

ִחסדא  בית  בריכות  הזיתים,  הר  הקבר,  גן  את:  לציין  ניתן  האוונגליסטים  עבור  עניין 

)כנסיית סנטה אנה(, כנסיית הקבר, מוזיאון ארצות המקרא ועיר דוד. 

לפי הערכות של 'סקר תיירות נכנסת', הגיעו בשנת 2011 לישראל כ-211 אלף תיירים 

לירושלים,  הגיעו  תיירים  אלף  כ-195  מתוכם,  אוונגליסטים.  כנוצרים  עצמם  שהגדירו 

כ-92.5% מהאוונגליסטים שהגיעו לישראל. בשנת 2012 חלה ירידה, כאשר כ-178 אלף 

בירושלים  ביקרו  אלף  כ-167  מתוכם  אוונגליסטים,  כנוצרים  עצמם  הגדירו  תיירים 

בירושלים(.  ביקרו   ,2012 בשנת  בישראל  שביקרו  האוונגליסטים  מהנוצרים  )כ-93.5% 

'Moral Majority' 11

‘Christians United for Israel' 12

 Brog, David (2014)," The End of Evangelical Support for Israel? The Jewish State's International 13

 Standing", The Middle East Quarterly, spring 2014
http://evangelicalisraelexperience.com/Evng/Pages/default.aspx 14
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מדובר בירידה של כ-15.6% במספר הנוצרים האוונגליסטים המבקרים בישראל, וירידה 

של כ-14.3% במספר המבקרים בירושלים. מרבית המבקרים שהגדירו עצמם כנוצרים 

 97.6% בישראל  לנו   2011 בשנת  בירושלים.  וגם  בישראל  ללון  נשארו  אוונגליסטים 

מהתיירים שהגיעו ואחוז הלנים בעיר עמד על 88%. בשנת 2012 חלה ירידה קלה באחוז 

הלנים, ומכלל המבקרים בישראל, 95.5% לנו לפחות לילה אחד בישראל. גם בירושלים חלה 

ירידה קלה, כאשר 83.2% מכלל המבקרים בעיר שהגדירו עצמם כנוצרים אוונגליסטים 

לנו בה לפחות לילה אחד. בשנת 2012 תיירים שהגדירו עצמם כנוצרים אוונגליסטים לנו 

בעיר בממוצע 4.2 לילות, מספר הגבוה מהממוצע של כלל לינות התיירים לאותה שנה, 

שעמד על 3.4 לילות לתייר. מדובר גם בעלייה במספר הלינות לעומת שנת 2011, אז לנו 

תיירים שהגדירו עצמם כנוצרים אוונגליסטים 4.1 לילות לתייר בממוצע, לעומת ממוצע 

הלינות הכללי שעמד באותה שנה על 3.3 לילות לתייר. 

מקור: סקר תיירות נכנסת, 2012 — משרד התיירות.

בארץ  ביקרו  אוונגליסטים  נוצרים  עצמם  שהגדירו  מהמבקרים  כמחצית   ,2012 בשנת 

במסגרת סיור מאורגן, לעומת 60% שהגיעו לישראל במסגרת סיור מאורגן בשנת 2011. 

שהייתם  בעת  לנו  אוונגליסטים  כנוצרים  עצמם  שהגדירו  בסקר  המשתתפים  מרבית 

בירושלים בבתי מלון )84% בשנת 2011, ו-85% בשנת 2012(. 
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יותר  הוציאו  אוונגליסטים  כנוצרים  עצמם  שהגדירו  המבקרים  כי  בסקר  לראות  ניתן 

כספים בממוצע מאשר ההוצאות של שאר המבקרים בישראל: בשנת 2011 המבקרים 

במהלך  כ-$1,794  בממוצע  אחד,  כל  הוציאו,  אוונגליסטים  כנוצרים  עצמם  שהגדירו 

ביקורם בישראל לעומת ממוצע של $1,300 בקרב כלל המבקרים. בשנת 2012 ירד הסכום 

שהוצא בממוצע על ידי מבקרים שהגדירו עצמם כנוצרים אוונגליסטים ועמד על $1,534 

לתייר, לעומת $1,340 בקרב כלל המבקרים. 

קהילות  של  מאורגנים  סיורים  במסגרת  לישראל  מגיעות  רבות  אוונגליסטיות  כנסיות 

סיורים אלו מנצלים  כי  לראות  קטנות בהדרכת המנהיג המקומי של הקהילה. אפשר 

את הקרבה הגיאוגרפית של מדינות נוספות לישראל, וכוללים חלק מהם בסיור: ירדן 

ידי חברת נסיעות  )לדוגמה: לפי תכנית טיול של 10 ימים המפורסמת על  או טורקיה 

ישראלית המארגנת טיולים המיועדים לקהל נוצרי אוונגליסטי, יבלו התיירים יומיים 

בירושלים, במהלכם יבקרו בעיקר במקומות אליהם מגיעים רוב התיירים הנוצרים — 

בעיר העתיקה, הר הזיתים, גן הקבר, מוזיאון ישראל, יד ושם ועין כרם15(.

בשנים 2011-2010 בדקה חברת הייעוץ Deloitte, לבקשת משרד התיירות, את פוטנציאל 

התיירות הנוצרית אוונגליסטית. הומלץ לפתח תכנית שיווקית ייחודית עבור התיירים 

האלה, לשדרג אתאתרי התיירות הקיימים )בדגש על גן הקבר וסביבתו וחדר הסעודה 

האחרונה(,ליצור עוגנים כלכליים למובילי דעת קהל בקרב האוונגליסטים )אנשי עסקים 

וגופים עסקיים, חינוכיים ודתיים שישקיעו בפרויקטים( ולקיים אירועים אוונגליסטים 

ייעודיים. בכל הקשור להקמת פרויקטים חדשים, ממצאי הדו"ח16 העלו כי המשקיעים 

הפוטנציאליים מתקשים להשקיע מכמה סיבות: מציאת קרקעות לפיתוח; התמודדות 

עם הביורוקרטיה הישראלית17; חוסר היכרות עם התרבות העסקית, לרבות עם ההטבות 

הניתנות ליזמים; וקשיים בפיתוח פרויקטים קיימים. ההמלצות המוצעות בדו"ח: איתור 

משקיעים מקרב דנומינציות, מטיפים בכנסיות ענק, אנשי עסקים אוונגליסטים, איתור 

סיבוך  ליצור  שעלול  באופן  התב"ע  את  לשנות  לא  היזמים  מצד  התחייבות  קרקעות, 

ביורוקראטי, ליווי ותמיכה של משרד התיירות )או הרשות לפיתוח ירושלים אם היוזמה 

בעיר(. 

האוונגליסטים  התיירים  מספר  את  להגדיל  ניתן  כיצד  בשאלה  העוסק  נוסף  בדו"ח 

לישראל18. נמצאו שלושה חסמים עיקריים: מחירים גבוהים, חששות מהמצב הביטחוני 

http://noahtours.com/en/group_tours/Holy_land_Protestant_Tours/69 15

Deloitte )2011 16 "בחינה וגיבוש מערכת תמריצים כלכלית למשיכת השקעות אוונגליות" )ינואר

http://www.themarker.com/realestate/1.674978 17 ר' כדוגמה

Deloitte )2010 18 "בדיקת התכנית להגדלת התיירות האוונגלית לישראל" )יולי
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וחוסר מודעות למוצר התיירותי שישראל מציעה. ההמלצה היא להתמקד באוכלוסייה 

האוונגליסטית19 בעלת רמת השכלה אקדמית )20% מכלל האוונגליסטים הם בעלי תואר 

ראשון ומעלה(, בעלי אמצעים )41% מכלל האוונגליסטים הם בעלי הכנסה שנתית של 50 

אלף דולר ומעלה( המתגוררים באזור בו יש ריכוז אוכלוסיה גדול של אוונגליסטים )דרום 

ארצות הברית והמערב התיכון, שם מתגוררים 73% מהאוונגליסטים בארצות הברית(.

http://religions.pewforum.org/portraits 19
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ראיון עם מנהל המרכז ללימודי ארצות קודש בארה"ב 

כדי לעמוד על הצרכים המיוחדים של התיירות האוונגלית לירושלים נערך ראיון עם ד"ר 

 )Center for Holy Lands Studies( מארק טוראנג, מנהל המרכז ללימודי ארצות הקודש

מיליון  כ-3  הכוללת  מיזורי,  בספרינגפילד,  שמרכזּה   Assemblies of God כנסיית  של 

מאמינים, נכון לשנת 2012 20. לדבריו, בקרב הזרם האוונגלי אליו הוא משתייך, יש עלייה 

של כ-40% בכל שנה במספר התיירים המגיעים לישראל. הוא טען כי גורמים רשמיים 

שלהם  'התמיכה  לרמת  בהתאם  קהילות,  של  מועט  במספר  רק  מתמקדים  בישראל 

בישראל', כמו גם מידת 'הקולניות', כהגדרתו, של אותם מנהיגי הקהילות שהשפעתם 

מועטה בקרב האוונגליסטים בארצות הברית. 

בראיון הועלו מספר נקודות שיש לתת עליהן את הדעת:

האוונגליסטית  הנצרות  במסגרת  יש   — קטנות  קהילות  בקרב  השיווק  מיקוד    )1

האוונגליסטיות,  מהכנסיות  כ-93%  קטנותיחסית.  בקהילות  שפועלות  כנסיות 

הפועלות בארה"ב, משרתות קהילות של פחות מ-700 מאמינים. מרבית הכמרים של 

הקהילות האלה לא ביקרו מעולם בישראל והם לא רואים בביקור בישראל פעילות 

חשובה. הדרך היעילה ביותר להגיע אל מנהיגי הקהילות הקטנות, היא פנייה אל 

המנהיגים של הזרמים השונים, ובאמצעותם להגיע אל מנהיגי הקהילות הקטנות. 

קבוצות אוונגליסטיות המגיעות לישראל אינן מייצגות קהילה אחת אלא איחוד של 

מספר קהילות מרחבי ארצות הברית, שמייצגים זרמי אמונה שונים. הגעת קבוצות 

המורכבות כולן מחברי קהילה אחת יהיה יעיל יותר בכל הקשור לארגון הטיול; 

ולברית  )לתנ"ך  לכתובים  רבה  חשיבות  מיחסים  האוונגליסטים   — הביקור  תכני    )2

החדשה( ולכן הדגש, במהלך הטיול, צריך להיות על האתרים הארכיאולוגיים בהם 

יותר  התרחשו האירועים המוזכרים בכתובים, מתוך הבנה כי המאמינים יתחברו 

מרבית  השונות.  בכנסיות  ופחות  בכתובים  הנזכרים  במקומות  הביקור  לחוויית 

קבוצות התיירים האוונגליסטים יעדיפו לבקר בגן הקבר ולא בכנסיית הקבר, שם 

והאתר  למשל  דוד  עיר  ישו.  של  קבורתו  מקום  מצוי  הפרוטסטנטית  האמונה  לפי 

שבו נחשף לאחרונה ארמון הורדוס )'הקישלה'( הם דוגמא לאתרים שהאוונגליסטים 

לביטוי  בא  ארכיאולוגיה  על  הדגש  בכתובים.  הופעתם  מתוקף  עניין,  בהם  ימצאו 

http://ag.org/top/About/Statistics/index.cfm 20
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בביקורים של קבוצות אוונגליסטיות במוזיאונים לארכיאולוגיה, דוגמת הבית השרוף 

ומוזיאון וואהל ברובע היהודי, ופחות בכנסיות;

דגש על ההיבט חוויתי — בשנים האחרונות, בעיקר בקרב הדור הצעיר של הקהילות    )3

בהם  באתרים  לבקר  הדרישה  ועולה  התפילה  חשיבות  פוחתת  האוונגליסטיות 

התרחשו אירועים המתוארים בתנ"ך. הדגש החוויתי יכול לבוא לביטוי גם בפעילות 

התנדבותית של המאמינים ותרומה לקהילה. לשם כך יש ליצור קשר בין הכנסיות 

השונות או סוכנויות הנסיעות לבין גופים התנדבותיים בארץ, שיארגנו עבור התיירים 

פעילות התנדבותית כמו עזרה לנזקקים, ניקיון בשכונות, שיפוץ וצביעה של מבנים, 

איסוף בגדים. פעילות כזאת עשויה להעשיר את החוויה של התיירים. תוספת של 

פעילות התנדבותית לא תבוא על חשבון ימי הביקור הרגילים, אלא תוסיף ימי ביקור 

נוספים בעיר;

בניית תשתית ראויה עבור התיירים — העלות הגבוהה של נסיעה לישראל מהווה    )4

גורם מרתיע עבור אוונגליסטים רבים המבקשים לבקר בארץ הקודש. בירושלים אין 

כיום מספיק חדרי מלון בדרג של 3-2 כוכבים, אשר יוכלו לקלוט תיירים אוונגליסטים 

לתייר  יעלה  לישראל  ימים   11-9 של  ביקור  הביניים.  למעמד  ברובם  המשתייכים 

בממוצע כ-$4,000. תייר אמריקאי שמצבו הכלכלי סביר, ייאלץ לחסוך כשנה וחצי 

להכשיר  יש  ההדרכה.  היא  נוספת  מכשלה  בישראל.  לטיול  לצאת  מנת  על  מראש 

מדריכים ישראלים לעבודה עם קבוצות אוונגליסטיות. הידע בכל הקשור לנצרות 

האוונגליסטית לוקה בחסר, ואינו מספיק לשרת כהלכה את התיירות האוונגליסטית 

המגיעה לארץ;

סיורי כמרים — על מנת למשוך תיירים נוצרים נוהג משרד התיירות להזמין ולארח    )5

מנהיגים בעלי השפעה של קהילות, ובתום הסיור מוצגות לפניהם אופציות שונות 

של חבילות אירוח עבור הקבוצות. לדברי ד"ר טוראנג, הכמרים אינם מבינים בתחום 

התיירות, ואין להם כלים מתאימים או זמן להתמודד מול גורמים במשרד התיירות. 

המלצתו לעשות שימוש בסוכני תיירות או בגופים המוסמכים לכך בתוך הקהילות 

עצמן, כלומר, לעשות שימוש במתווכים ולא להתנהל מול הכמרים ומנהיגי הקהילות 

ישירות;

כנסים — כנסים בירושלים עשויים להוסיף על זמן הביקור הממוצע. למאמינים אין    )6

סיבה להגיע לירושלים לסיור ולכנס בנפרד וראוי לשלב בין השניים ולהאריך בכך 

את משך השהות בעיר. 
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סיכום 

מן הנתונים והראיון עולה כי קיים פוטנציאל גדול של תוספת תיירות נוצרית אוונגלית 

לארץ. עם זאת חסר הידע הבסיסי על זרם זה בקרב גורמי התיירות השונים בישראל. 

בין הגורמים  ולחזק את הקשר  זרמים שונים אלה  יש להבין את המבנה המורכב של 

הרשמיים בירושלים ובישראל, לבין המנהיגים וראשי הכנסיות האוונגליות השונות. עקב 

ריבוי הזרמים והקהילות, רצוי לפנות אל המנהיגים בעלי ההשפעה הרחבה ביותר, ודרכם 

הנוצרים  של  המכריע  הרוב  את  המהווים  יותר,  הקטנות  הקהילות  ראשי  על  להשפיע 

האוונגליסטים. 

בנושאים  אוונגליסטים  כנסים  של  שורה  הברית  ארצות  ברחבי  מתקיימים  שנה  בכל 

מגוונים, בהשתתפותם של המטיפים ומנהיגי הקהילות המשפיעים ביותר מבין הזרמים 

השונים. יש לבחון אם ניתן לפרסם את ענף התיירות בירושלים במהלך אותם כנסים. 

 National Association(  NAE ארגוני הגג המובילים של הנוצרים האוונגליסטים הם: 

 Evangelical Press(  EPA  ,)World Evangelical Alliance(  WEA  ,)of Evangelicals
Association( וארגונים נוספים בעלי השפעה. יש לנסות ולשכנע את הארגונים לקיים 
כנסים גם בירושלים. יש למקד את מאמצי הפרסום בכנסיות השוכנות במדינות טקסס, 

פלורידה, קליפורניה ומדינות דרום ארה"ב האחרות. 

התפילה  על  ופחות  מוחשית  כחוויה  הדת  על  הוא  הדגש  אלה  בכנסיות  כי  לזכור  יש 

עצמה, ולכן יש למתג את ירושלים כאתר תנ"כי, שבו חווה המבקר אירוע רוחני והוא 

כנסים  של  )בפרסומים  בכתובים  המוזכרים  האירועים  התרחשו  בהם  למקומות  קרוב 

המתקיימים בירושלים בקרב האוונגליסטים מוזכרת הקרבה לרוח הקודש(.

באשר למסלול הביקור בירושלים, יש לשים דגש על נקודות העניין שיתאימו לנוצרים 

האוונגליסטים. יש למצוא את אתרי התיירות שיספקו לתיירים את החוויה המוחשית 

והתנסות  ארכיאולוגיים  ומוצגים  אתרים  אפשריים:  כיוונים  בשני  התמקדות  ידי  על 

לתיירים  שיתאימו  תיירות  אתרי  להוסיף  ניתן  לעיל,  שהוזכרו  לאתרים  מעבר  אישית. 

האוונגליסטים כמו: המוזיאון הפעיל בעין יעל, חוות הרועים בהר הרוח, פרויקט סינון 

העפר מחפירות הר הבית בעמק צורים, ההרודיון, מנהרות הכותל ואתרים נוספים אשר 

יספקו לתיירים את החוויות האותנטיות ויענו על תחומי העניין שמתקשרים לכתובים. 

יש לפתח את החוויה האישית של הצעירים האוונגליסטים על ידי יצירת קשר עם ארגונים 

העוסקים בהתנדבות בעיר, ולהיעזר בהם לארגן עבור קבוצות של צעירים פרויקטים של 
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כ-56%  49-18 המהווים  )גילאי  סיוע התנדבותי בקהילה. הדור הצעיר של המאמינים 

מכלל חברי הזרם21( מתחברים יותר לפעילויות אלה ואותם יש לעודד לבקר בעיר. 

לאור האמור לעיל, הפעולות שראוי לבצע כדי לקדם את התיירות הנוצרית- אוונגליסטית 

בישראל הם:

לפרסם את ירושלים בקרב מנהיגי הקהילות הנוצריות-אוונגליסטיות, תוך מתן דגש   .1

על חשיבותּה הדתית וההיסטורית של העיר, כפי שהיא מופיעה ומאוזכרת בכתובים 

ובעיקר בתנ"ך. הפעלת מערך הפרסום צריך להיעשות בהתאם לריכוזי האוכלוסיות 

הגדולים של המאמינים בארצות הברית, בעיקר במדינות הדרום;

לאתר ולפרסם את אתרי התיירות המהווים מוקדי משיכה לנוצרים האוונגליסטים;   .2

ליצור קשר עם אנשי הכנסיות בדרג הביניים, שיהיו אחראים על כל האספקטים   .3

הלוגיסטיים של ארגון קבוצות מבקרים; 

את  בחשבון  והלוקחים  אוונגליסטים  לנוצרים  המתאימים  ביקור  מסלולי  להכין   .4

השונה בינם לבין הקתוליםאת המסלולים להתאים לתחומי העניין הספציפיים של 

האוונגליסטים; 

המושכים  הנושאים  את  שיכירו  כדי  דרך  מורי  ולהכשיר  הסברה  מערך  לבנות   .5

והמעניינים את הנוצרים האוונגליסטים;

להכין תשתית בשיתוף עם ארגוני התנדבות מקומיים שיקלטו קבוצות של צעירים   .6

אוונגליסטים לפעילויות סיוע ועזרה התנדבותית בירושלים, כחלק מחוויית הביקור 

בארץ;

אוונגליסטיים  וחינוך  דת  במוסדות  אוונגליסטים  גורמים  של  השקעות  לעודד   .7

בירושלים ולבסס עליהם כנסים ואירועים מיוחדים;

לפתח מערכות אירוח בדרגות ביניים המתאימים לתיירות הזאת;  .8

לעודד ולהשקיע בכנסים ובאירועים של קבוצות אוונגליסטיות המבקרות בעיר;  .9

לשפר את התשתיות באתרי התיירות הפופולאריים לנוצרים-אוונגליסטים.   .10 

רצוי שהצעדים המוצעים ופעולות נוספות יבוצעו תוך תיאום ושיח עם נציגי הזרמים 

השונים של הנצרות האוונגליסטית. 

http://northamericanmissions.org/files/2008%20America's%20report-religious-landscape-study- 21

full.pdf
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נספח א': 

עשרת המטיפים הבולטים בנצרות האוונגליסטית 
בארצות הברית

להלן רשימה של עשרת המטיפים הנוצרים העומדים בראש כנסיות הענק המובילות ביותר 

בארצות הברית, בהתאם למספר המאמינים הממוצע, הנוטל חלק בכנסי ההתעוררות 

שהם עורכים22. 

Adherents City & StateChurchName

43,500Houston, TexasLakewood ChurchJoel Osteen

30,629Alpharetta, GeorgiaNorth Point Community 
Church

Andy Stanley

30,000Edmund, OklahomaLifeChurch.tvCraig Groeschel

28,000Southlake, TexasGateway ChurchRobert Morris

25,743South Barrington, 
Illinois

Willow Creek Community 
Church

Bill Hybels

24,162Grapevine, TexasFellowship ChurchEd Young

23,055Anderson, South 
Carolina

NewSpring ChurchPerry Noble

22,184Birmingham 
Alabama

Church of the HighlandsChris Hodges

22,055Lake Forest, 
California

Saddleback ChurchRick Warren

21,764Louisville, KentuckySoutheast Christian ChurchDave Stone

http://hirr.hartsem.edu/megachurch/database.html 22




