תיירות בישראל
Tourism in Israel
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ישראל היא פנינת תיירות ,היא ממוקמת בפינה מיוחדת
מאוד של הגלובוס בנקודה המחברת בין אירופה ,אסיה
ואפריקה .עולם הטבע שלה הוא מהמגוונים ביותר על
פני כדור הארץ ,ושטחה המצומצם מאפשר לתייר
לעבור בתוך שעות ספורות מאזור של חורש שופע
לאזור מדברי יבש ומאזור הררי מושלג לחוף ים טרופי.
האימפריות הגדולות ,שנאבקו במהלך ההיסטוריה על
השליטה בארץ ישראל ,הותירו בה את חותמן בדמות
אתרי עתיקות מרהיבים ,מבצרים אדירים ומפעלי בנייה
מעוררי פליאה .ישראל היא מדינה מודרנית ומתקדמת,
המציעה לתייר המבקר בה מגוון של אפשרויות לינה
ותחבורה ברמה גבוהה מאוד .מבחר עשיר של מוסדות
תרבות ,מוזאונים ואתרי בילוי צעירים ותוססים
משלימים את חוויית הביקור בישראל והופכים אותה
לאירוע בלתי נשכח.

לנדוד עם ציפורים ,עמק החולה

להיקף נדידת הציפורים החצי-שנתית החולפת בשמי
ישראל אין אח ורע בעולם .מדי שנה בעונת הסתיו
מיליוני ציפורים מאירופה וממערב אסיה עושות את
דרכן לאפריקה כדי להעביר בה את חודשי החורף
הקרים .כחצי שנה לאחר מכן ,בעונת האביב ,שבות
הציפורים ועפות בחזרה צפונה אל אזורי הקינון
באירופה ובאסיה .ארץ ישראל ,השוכנת בין הים התיכון
במערב ובין שטחי המדבר רחבי-הידיים במזרח ,מהווה
גשר צר של שטח יבשתי העשיר במקורות מים,
ושלתוכו מצטופפות להקות הציפורים ויוצרות מחזה
מרהיב עין לכל צפר חובב .עמק החולה ,השוכן
למרגלות רמת הגולן ,הוא אחד מאתרי התצפית
המובחרים בישראל ,ואליו "נודדים" מדי שנה עשרות
אלפי צפרים כדי לחזות בתופעת הטבע המרהיבה.
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לטבול בהיסטוריה ,נהר הירדן

לארץ ישראל מעמד חשוב בעיניהם של מאמינים בני
שלוש הדתות המונותאיסטיות .לאתרים הקדושים
הרבים המצויים בשטחה נוהרים מדי שנה עולי רגל
חדורי אמונה ,המבקשים לראות את המקומות
המתוארים בכתבי הקודש .בעיני המאמינים הנוצריים
יש לנהר הירדן מעמד חשוב במיוחד ,בהיותו המקום
שבו נטבל ישו על ידי יוחנן המטביל כמסופר בברית
ֵשׁוּע ִמ ָּנ ְצ ַרת ֲא ֶשר ַּב ָּגלִ יל
"ב ָי ִּמים ָה ֵהם ָּבא י ַ
החדשהַּ :
ְיוֹחנָ ן ִה ְט ִּבילוֹ ַּב ַי ְּר ֵּדן" )הבשורה על פי מרקוס ,א.(9 ,
ו ָ
באתר הטבילה יכול עולה הרגל לא רק לראות בעיניו
את נהר הירדן ,אלא גם לנצל את התשתית המודרנית
שהוקמה ַבמקום כדי לאפשר טבילה במי הנהר וחוויה
אישית של האירוע.

להתמזג עם המדבר הקסום ,מכתש רמון

הנגב ,השוכן בחלקה הדרומי של ישראל ,הוא אזור
מדברי יבש שבו נוצרו נופים מרהיבים ביופיים .תופעות
גאולוגיות הייחודיות לישראל – דוגמת המכתש ,דיונות
חול רכות ומצוקים נישאים – יוצרות שילוב מיוחד במינו.
הצמחים ובעלי החיים שוכני האזור נאלצו לפתח
לעצמם תכונות מיוחדות שיאפשרו להם להתקיים
בתנאי יובש .גם בני האדם שבחרו לגור בנגב נאלצו
לסגל לעצמם אורחות חיים המתאימים לחיי המדבר.
היישובים המודרניים הבנויים כיום בשולי האזור המדברי
מספקים לתייר בישראל גישה קלה ונוחה אל מרחבי
הנגב השוממים ,ומאפשרים לו לצאת למגוון של סיורים
– קצרים או ארוכים – ברגל ,ברכב או על גב גמל,
שבמהלכם יזכה לחוות את עולם הטבע והאדם במדבר.
בחלק העליון של שלושת גיליונות הבולים נראים שוליים
ובהם נוף פנורמי מתאים לבולים.
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Tourism in Israel
Israel is a gem of tourism. It is uniquely located at
the point where Europe, Asia and Africa meet.
Israel is one of the most diverse natural settings in
the world and its small physical size allows
tourists to travel within just hours from lush
forested areas to the arid desert and from the
snow covered mountains to the tropical shore.
Throughout history the greatest empires fought
for control of Eretz Israel, leaving their marks
through spectacular archeological sites,
immense fortresses and awe inspiring feats of
construction. Israel is an advanced modern
country that offers incoming tourists a wide range
of high quality lodgings and transportation.
Israel’s wealth of cultural institutions, museums
and vibrant entertainment options round out the
tourist’s experience and make it an unforgettable
event.
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חותמת אירוע להופעת הבול

baptized by John the Baptist, is especially
significant to Christians, as told in the New
Testament: “At the time Jesus came from
Nazareth in Galilee and was baptized by John in
the Jordan.” (Mark 1:9) Not only can pilgrims see
the Jordan River, they can also be baptized at the
modern baptismal site facility and experience the
historic event for themselves.

Pure Desert Magic, Makhtesh Ramon
Migrating with Birds, Hula Valley
The biannual migration of birds through the skies
of Israel is unparalleled. Every autumn millions of
birds make their way from Europe and West Asia
to Africa for the winter. In the spring, some six
months later, the birds return northward to their
European and Asian nesting grounds. Israel,
which is located between the Mediterranean Sea
to the west and the broad desert areas to the
east, serves as a narrow land bridge with an
abundance of water sources. Large flocks of
birds crowd around these bodies of water,
creating a spectacular scene for all birdwatchers.
The Hula Valley, at the foot of the Golan Heights,
is one of Israel’s finest bird watching sites,
drawing tens of thousands of ornithologists to see
this breathtaking natural wonder.
Immersing in History, Jordan River
Eretz Israel has a special place in the eyes of
believers from the three monotheistic religions,
and every year avid pilgrims make their way to
see the many holy sites described in the
scriptures. The Jordan River, where Jesus was

The Negev Desert in southern Israel is an arid
desert area with spectacularly beautiful natural
landscapes. Unique geological phenomena,
such as the makhtesh, soft sand dunes and high
cliffs create an extraordinary combination. The
plants and animals living in this area had to
develop special characteristics that allow them to
exist in the dry climate and the people who
choose to live in the Negev have had to adapt to
desert life as well. The modern Israeli towns lying
on the edges of the desert provide easy access
for tourists to the barren wilderness. Numerous
different tours of varying lengths offer desert
experiences - on foot, in vehicles or even on
camels.
The top margins of each stamp sheet feature
panoramic views suited to the stamps.
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