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3    רחוב פאולוס השישי -  

תקציר

העבודה חוקרת את התפתחות העיר נצרת ורחוב פאולוס השישי בהתבססות על תיעוד בתצלומים, 
ציורים, גלויות וסיפורים )כתובים ובע“פ( שאספנו מארכיונים פרטיים וציבוריים, מהארץ ומהעולם.

 לאחר התבוננות וניתוח של תיעודים אלו, מיפינו אותם על גבי המפה בכדי להבין את שלבי ההתפתחות 
של הרחוב ולקבל תמונה ברורה יותר של מה תועד יותר - ולמה.

מתוך החומרים שאספנו מהארכיונים השונים הבחנו שישנו ניסיון לשווק את העיר נצרת כלפי חוץ.
מלון הגליל הכין 10 גלויות בשיתוף פעולה עם הצלם המקומי פאדיל סאבה - תפקידם היה לשווק את 

המלון לעולי הרגל, לשווקה כעיר תיירותית מרכזית בארץ ובעולם.

סדרת הגלויות של מלון הגליל גרמו לנו להבין שלפעמים ישנו עיוות של המציאות לצרכים מסויימים - 
שיטות תיעוד שונות למטרות שונות - מביניהם שיווק. )ראה גלויה של מלון הגליל בתחתית העמוד(
הציור שבגלויה כיווץ כ2.5 ק“מ )אורכו של הרחוב( ויצר דימוי חדש לעיר ולרחוב - נצרת, והרחוב, 

בעיקר, כמקבץ של אתרים היסטוריים-דתיים חשובים.

גלויה מתוך סדרת גלויות של מלון הגליל וסאבה , "זיכרון מצולם" - ח'אלד עווד , 1920
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סוגיה ושאלת מחקר

לא ניתן להתכחש לעובדה שחשיבות הרחוב בעבר נבעה מצורך פונקציונאלי בסיסי - מים.
חיי היום יום של אז הסתמכו על מאגרי מים - ולנצרת היה מקור מים יחיד - כנראה - ”מעיין מרים“.
הנשים הנצרתיות היו הולכות לאורך הרחוב עד שהיו מגיעות אל המעיין, שם היו נפגשות אחת עם 

השניה, ממלאות מים וחוזרות בחזרה אל בתיהם בעיר -בעבר, היו המעיין והרחוב מחוץ לעיר )הרחוב 
תפקד כגבול(,  ורק בסוף המאה ה-19 גדלה העיר לכיוון המעיין עם הקמת הח‘אן ובית המרחץ של 

משפחת טנוס-קעואר בקרבת המעיין. 

המעיין תועד הרבה במהלך ההיסטוריה - על ידי מקומיים ותיירים. 
לפי הסיפורים והמסורת, נהגה מרים לרדת אל המעיין בכדי לשאוב את מימיו, ושם התרחשה הבשורה.

כמו כן רחצה שם את ישוע ואף הייתה שולחת אותו בכדי להביא לה מים.
 

העדות הקדומה ביותר לקיומו של המעיין כרהט - אלמנט בנוי - היא מהתקופה הצלבנית.
אין לקחת את חשיבות המעיין כיום - האלמנט הפיזי כמונומנט והמרחב הציבורי שנוצר מסביבו - 
כמובנת מאליה, הרי שכאשר התפתחו מערכות הובלות מים אל הבתים איבד המעיין את חשיבותו 

הפונקציונאלית ובקלות היה יכול להיעלם במהלך השנים.

לטענתנו, תיעודו הרב - בתמונות, ציורים, גלויות וסיפורים, מאז ועד היום - שמר על חשיבותו 
הסימבולית בעיר והביא לשימורו. הוא הפך לאחד המונומנטים המרכזיים בעיר והמרחב הציבורי 

שהתפתח מסביבו הוא מהחשובים ביותר לעיר.

העבודה מנסה להבין האם בדומה למעיין, גם התפתחות הרחוב היא תוצאה של דרך תיעודו, בניסיון 
לבחון אותו תחת משקפיים דומות ולהבין מה גורם לו להיות "עמוד השדרה" של נצרת.

מכאן עולה שאלת המחקר :

כיצד תיעוד הרחוב לאורך ההיסטוריה קבע את אופן התפתחותו, אופיו וחשיבותו?



התפתחות העיר
מישוב לעיר

חשיבותה הדתית
הרחוב כגבול
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התפתחות העיר

מישוב לעיר

נצרת היתה, לאורך מרבית תולדותיה, כפר קטן וחסר 
חשיבות - בעל אופי חקלאי מובהק - היא נמצאה הרחק 

מנתיבי המסחר וההתרחשויות ההיסטוריות . 
הדרכים ההיסטוריות הקדומות בצפון הארץ, אף שעברו 
קילומטרים אחדים בסמוך לה, פסחו עליה בשל דלותה 

ונגישותה הגרועה - היא תחומה ע"י הר הקפיצה
) 397 מ ( והר כסולות ) 443 מ ( מדרום, הר נדב, רכס נבי 
סעין והר צמרת ) 477 מ ( מצפון ונצרת עילית ) 509 מ ( 

ממזרח.

הזכר הכי קדום לעיר נצרת חוזר לתקופה הכנענית - 
תקופת הברונזה - אז נקראה “ אבל ) آبل ( ” ,על שמה 

נקרא גם ”מעיין אבל“ - מעיין החיים - מעיין מרים כיום.  
)מתוך הספר של נוהא קעואר - "היסטוריית נצרת"(

כבר בתקופה הפרהיסטורית היה אזור נצרת מיושב, הדבר ניכר מהמערות הרבות בסביבת העיר - הידועה 
מביניהן היא ”מערת הקפיצה“ שבה נמצאו שרידים להבערת אש, כלי חרס ועצמות - דבר המעיד על השימוש 

במערות לצורכי מגורים.
     

התפתחותה של נצרת כמקום בעל חשיבות דתית לעולם הנוצרי שינתה את מעמדה הגיאוגרפי והתרבותי בזמן 
החדש והיא הפכה לצומת דרכים בצפון הארץ ולעיר רבת אוכלוסין.

לפי הברית החדשה - בעת העתיקה - נצרת היא עיר הבשורה, שם קיבלה מרים את הבשורה מהמלאך גבריאל 
- היא נושאת ברחמה את בן האלוהים, ישוע - שם גדל, התחנך והחל את משרתו. הוא אף נקרא על שמה - ישוע 

הנוצרי )הנצרתי(, והיא זו שנתנה את שמה למאמינים שלו )נוצרים(.     

המסחר בנצרת תפס מקום פחות חשוב מהחקלאות והמרעה - המסחר בנצרת הצטמצם לשוק המקומי, אשר 
סיפק את התוצרת החקלאית של הסביבה לתושבי האזור. 

אמנם, החל ממאה ה-19 שימשה כמתווכת בין אזורי החיטה והשעורה בבשן ובחורן, לבין הנמלים בעכו וחיפה.
סוחרי החיטה הקימו את מחסניהם בנצרת, וכך התפרנסו מהובלת התבואה בעלי הגמלים - תושבי נצרת. )מדי יום 

אלפי גמלים היו מגיעים לשערי עכו - לפי קורדום : דו יריחון לידיעת הארץ - נצרת ואתריה(.
)ראה תמונה 1 - "מפגש גמלים מחוץ לבניין המוסקוביה"(.

תמונה 1 , "זכרון מצולם" - ח'אלד עווד , 1930
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חשיבותו הדתית
לארץ הייתה חשיבות רבה בעולם, מדינות העולם התעניינו בארץ בשל חשיבותה הדתית  - )ראה תמונה 2 -

 ”זמן ישוע בעיני העולם“(.
תיירים רבים החלו לעלות לרגל אל הארץ - ”ארץ הקודש“ - ואל נצרת בפרט - אשר שווקה כמרכז התיירותי של 

הארץ )ראה גלויה של מלון הגליל תמונה 36 בנספח ( - בגלויה מופיעים המבנים החשובים הנמצאים בנצרת, 
שבמקרה )או שלא( נמצאים כולם על אותו ציר - רחוב פאולוס השישי.

הגלויה היא מעין קולאג‘ - כיווץ של המציאות לתמונה אחת, מקבץ אחד - המראה את קרבת המלון אל שאר 
המבנים החשובים - המעין, כנסיית הבשורה, בית החולים הצרפתי, החמאם )בית המרחץ(, בניין המסקוביה וכו…

 
כך לטענתנו שווקה נצרת על ידי העולם כעיר בעלת ערך היסטורי דתי והתגברה חשיבותה בארץ ובעולם. )ראה 

תמונה 3 - מפת הארץ ביחס לנצרת(

  בשל התעניינות העולם בארץ ובנצרת בפרט החלו להגיע לנצרת עולי רגל רבים מרחבי העולם - מדינות רבות 
בנו מבנים בעיר - מבנים ציבוריים, תרבותיים ודתיים.

דוגמת : מוסקוביה )רוסיה( בית החולים הצרפתי )צרפת( ועוד...

מרבית המבנים הללו מוקמו -נבנו - לאורך הרחוב, או בסמוך לו - כך גם חשיבות הרחוב עצמה גדלה , ועליו צמחו 
עוד מבני ציבור, תרבות, דת ומסחר.

מפה ספרדיתמפה בריטיתמפה גרמניתתמונה 2

תמונה 3 , 1920 תמונה 4 
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הרחוב כגבול
מתוך התצלומים האווירים שאספנו זיהינו כי רחוב פאולוס השישי תיפקד כגבול העיר העתיקה של נצרת.

הרחוב תיפקד כשער לעיר - שער כניסה ושער יציאה.  מלון ”הגליל“ - מלון ”גרמניה“ בעבר )נבנה על ידי משפחה 
גרמנית( - נמצא לאורכו של הרחוב וציין בעבר את הכניסה לעיר. )ראה תמונה 5 - גבול העיר העתיקה(.

)ראה תמונה 6 - מלון "הגליל"(   

גבולות -תחומי- העיר התפשטו תחילה צפונה, במעלה הגבעה, ובסוף המאה ה-19 לאורך כביש חיפה בדרום-
מערב. )איור המראה את התפתחות העיר העתיקה והשוק כלפי חוץ -הרחוב כגבול(

  עם התפתחות העיר כלפי חוץ קיבל הרחוב על עצמו משמעות נוספת של גבול - גבול חברתי-דתי, בהסתכלות 
על האוכלוסיות הגרות משני צידיו ניתן להבחין כי הרחוב יצר הפרדה בין שכונות בעלות אופי ורוב נוצרי לשכונות 

בעלות אופי ורוב מוסלמי )ראה דיאגרמת ”גבול חברתי-דתי“(

בסוף המאה ה-19 נצרת הפכה מישוב כפרי שמנה פחות מאלף תושבים לעיר גדולה וחשובה - אוכלוסייתה גדלה 
פי שמונה - ובשנת 1875 קמה עיריית נצרת תחת האימפריה העות‘מאנית.

תמונה 5 , לפי שומכר , 1890

תמונה 7 , מתוך קורדום : דו יריחון , 1854תמונה 8 , לפי שומכר , 1890

תמונה 6 , ארכיון , 1890



חוט השדרה
מגבול למרכז

מבצע דקל
הביקור של פאולוס
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מגבול למרכז

בשנים 1873-1875 סללו אנשי המושבה הגרמנית את 
הכביש חיפה-נצרת. היתה זו הדרך הבין-עירונית 

המודרנית הראשונה בצפון הארץ, בה הובילו הגרמנים - 
והערבים - את הצליינים מחיפה לנצרת. הכביש התחבר 
אל ”דרך המעיין“ - רחוב פאולוס השישי כיום - וכך הפך 

הרחוב למחבר עירוני ובין-עירוני חשוב. 
בשנות השמונים הוארכה דרך זו לטבריה )התוואי זהה 

לכביש נצרת-טבריה של היום(.

דרכים אלו סייעו רבות להתפתחותה והעלאת חשיבותה 
של נצרת בשלהי המאה הקודמת וראשית המאה 

הנוכחית. )מתוך קורדום : דו יריחון לידיעת הארץ - 
נצרת ואתריה(.

אם כך התפתחות הרחוב כחוט השדרה המרכזי של העיר נבע גם ממיקומו הגיאוגרפי-אסטרטגי,
מצד אחד הרחוב הפך את נצרת למחבר ארצי בין צפון לדרום ובין מזרח למערב - נצרת חיברה את 

טבריה,חיפה,שפרעם,עפולה,ג‘נין ועוד…   )ראה מפת ”חשיבותה של נצרת“(
מצד שני ניקז אליו את שאר הרחובות בנצרת - הכניסות והיציאות האחרות של העיר -רחוב אלסלאם, 

אלבישארה, קאסה-נובה ועוד...
עם ההתפתחות הזאת תושבי נצרת החלו לעסוק פחות בחקלאות ויותר במסחר ותעשייה - שבמפתיע )או שלא( 

התרכזו גם הם לאורכו של הרחוב. הדבר האיץ את התפתחות העיר כלפי הרחוב ומעבר לו ובכך הפך מגבול 
העיר לחוט השדרה המרכזי של העיר - מרכז החיים האורבניים של נצרת , אשר מכיל משני צדדיו הרבה בניינים 
חשובים שנבנו בתקופות שונות ומדגישים את חשיבותו התרבותית והדתית  ) ראה תמונות 1א-7א בהמשך (.     

כך, ועם כניסתה של התחבורה הממונעת - רכבים פרטים ותחבורה ציבורית - שהחליפה את הגמלים , צמח 
הרחוב כציר תחבורה ראשי בנצרת,  כאשר לאורכו נמצאות מרבית תחנות האוטובוס והתחבורה הציבורית 

החשובות ביותר בעיר, כמו כן מתאפיין כיום בגודש כלי רכב ועומס תנועה תמידי - כמעט בכל שעות היממה.

ציר התחבורה של העיר, ארכיון המדינה , 1956
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מבצע דקל

ניתן להבין את חשיבותו הגיאוגרפית-אסטרטגית של 
הרחוב גם דרך התיעוד של כיבוש נצרת - מבצע דקל.

נצרת נכבשת - ללא קרב - בחודש יולי של 1948. 
כיוון שפאוזי קאוקג‘י וצבא ההצלה התבצרו בדרום 

העיר, חטיבת כרמלי וחטיבה שבע הגיעו אל נצרת מצפון 
- משפרעם - ונכנסו דרך הרחוב. )ראה מפת כיבוש 

נצרת(.

בשל מיקומו האסטרטגי של הרחוב, הצליח צה“ל להכניע 
את צבא ההצלה )נדחק אל תרשיחא( ולכבוש את נצרת. 

צה“ל מקים נקודות ביקורת לאורך הרחוב ובכך מבטיח 
שליטה מלאה בנצרת - הוא שולט בשלד התחבורתי 

החשוב ביותר של העיר.  

עימות בין נצרתית לחייל ישראלי, הארכיון של חאלד עווד , 1948
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הביקור של פאולוס

רחוב פאולוס השישי קיבל את שמו בשנת 1964, כאשר 
האפיפיור פאולוס השישי הגיע לביקור בנצרת כחלק 

מטקס חניכת כנסיית הבשורה החדשה. 

בטקס עצמו התקיימה צעדה לאורך הרחוב - אירוע זה 
הוא בעל חשיבות רבה לנצרת ככלל, ולרחוב בפרט

ניתן להסתכל על אירוע זה כאמצעי שיווק לעיר, ולרחוב. 
)אם האפיפיור הגיע לשם אז מי אני שלא אגיע!(

כך שוב, במהלך שיווקי, שמים על הרחוב חותם של רחוב 
חשוב - על שם איש חשוב - והוא הופך להיות הכביש 

הראשי של העיר נצרת.

האפיפיור פאולוס השישי מבקר את הרחוב, הארכיון הציוני המרכזי , 1964
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בניינים חשובים )משויכות למדינות אשר בנו אותם ( אשר נבנו על הרחוב לפי שנים ) 1א - 7א (

תמונה 1א

תמונה 2א
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תמונה 3א

תמונה 4א
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תמונה 5א

תמונה 6א
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תמונה 7א



"נצרת 2000"
הפרויקט

הסרט
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הפרויקט

הסרט

תכנית ”נצרת 2000“ מחזקת את טענתנו - תיעודו הרב 
והדרכים הרבות בהן שווק רחוב "פאולוס השישי" יצרו 

והפכו אותו לשלד הראשי של העיר, לעמוד השדרה 
של נצרת - במיוחד המקטע שבין כיכר העיר בדרום 

לכיכר המעיין בצפון, העירייה מזהה במקטע זה כמקטע 
המרכזי והחשוב ביותר בעיר והוא מקבל התייחסות רבה 
בעיקרי תכנית ”נצרת 2000“ )ראה תוכניות מתוך " נצרת 

2000 " בהמשך (.

”רחוב פאולוס השישי הינו הרחוב הראשי של העיר 
נצרת אך הוא סובל מבעיות קשות כגון תחבורה , חניה , 

תשתית ,חזות , שילוט ועוד. ” - מתוך ”נצרת 2000“ סעיף 
5.1.4

מהניתוח התחבורתי של הרחוב )בוצע כחלק מתכנית ”נצרת 2000“( עולה כי מספר המכוניות הנוסעות בו עולה 
משמעותית על הקיבולת שלו. בנוסף קיימת בעיה של העדר מקומות חניה ולפיכך חונים לאורכו בנתיבי הנסיעה 
ובמקומות רבים אף בחניה כפולה. העדר אכיפה מספקת בנושא החניה הביאה את המצב לבלתי נסבל לתושבי 

נצרת ולתיירים הבאים לבקר בה. 

בנוסף לפרוייקט עצמו שהובילה העירייה - אז בראשות ראמז ג‘ראייסה - יצא סרט תיעודי של הבמאי האני אבו 
אסעד הקרוי על שם הפרוייקט ”נצרת 2000“. 

הסרט מלווה את הפרויקט ומתעד את תמונת המצב הכוללת של העיר נצרת ואת השינויים שהיא עוברת לקראת 
תחילת המאה ה-21.

הוא מציג את הסיבות מהן צמח הפרויקט, ותפקידו העיקרי לשווקה. השיווק הוביל לתחושת אופוריה והתלהבות 
בקרב התושבים מהרוח של התקופה ומהשינויים הדרמטיים שתביא איתה שנת ה-2000, שינויים שיהפכו את 

חייהם בעיר ליותר טובים. 

“אחד הגורמים הכי חשובים אשר דחפו ליזום את תוכנית נצרת 2000 זה הצורך בשטחים ציבוריים וחצרות 
עירוניות בתוך העיר. העייריה קיבלה החלטה בלפתח שני מקומות חשובים בעיר ולהפוך אותם לחצר ציבורית : 

כיכר המעיין וכיכר העיר.“ - ראמז ג‘ראייסה, ראש העירייה דאז. )מתוך הסרט ”נצרת 2000“(

לאור התפתחותו של הרחוב כציר הציבורי-תרבותי המרכזי של העיר - בשל מבני הציבור והדת הרבים שמוקמו 
לאורכו - הרחוב לוקח על עצמו חלק גדול וחשוב כאשר מארח בו אירועים )וטקסים( תרבותיים,חברתיים ודתיים 
כמו חגים )צעדת יום ראשון הדקלים, חג הפסחא ועוד(, הובלת כלות אל הכנסיה והפגנות )הפגנת הראשון במאי(

אירועים אלו משפיעים על אופיה וזהותה של נצרת כעיר ערבית חשובה - והעובדה שרגעים אלו מתועדים תעזור 
לשמור על הזהות הזו.     

" נצרת מבחינתי היא מבצר תרבותי לאומי ודתי“ - יאסר ערפאת  )מתוך הסרט ”נצרת 2000“(
 

תחנת מוניות "אבו אלעסאל" - ארכיון אחמד מרואת , 1980
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תוכניות מתוך " נצרת 2000 " 

"תוכנית הגלעין התיירותי " ) הקטע המרכזי של רחוב פאולוס השישי ( 

כיכר העיראזור המעיין

תוכנית שהוצעה לכיכר העיר תוכנית שהוצעה לאזור המעיין 
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תוכניות מתוך " נצרת 2000 " 
חלופות תכנוניות לאזור כיכר העיר 



ניתוח
ניתוח תיעודים ) צילומים (

תרגיל חזיתות 
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ניתוח תיעודים ) צילומים ( : 
 

אחרי שלב אסיפת הצילומים שעשינו , החלטנו למפות ועל גבי מפה סימנו את המקום ממנו 
צולמה כל תמונה ומה היא הציגה , אפשר לראות שדרך הצלבת כל התמונות הגענו לאזורים עם 
סקלה רחבה של הצבע האדום , כאשר האזורים הכי כהים מעידים על רמת תיעוד גבוהה לעומת 

רמת תיעוד נמוכה באזורים היותר בהירים . אפשר לראות ששני המקומות הכי בולטים במילים 
אחרות שני המקומות שהכי מתועדים הם : 1.אזור המעיין . 2.כיכר העיר .הסביבה הקרובה לאורך 

פאולוס השישי פחות תועדה מאשר שני המקומות המיוחדים אבל עדיין רואים שהאזור בקרבת 
הרחוב משמעותית מתועד יותר מאשר שאר האזורים האחרים ,ככל שמתרחקים מרחוב פאולוס 

אז הצבע נהיה בהיר וזה מעיד על פחות ופחות תיעוד .   

המעיין

כיכר העיר

התמונות בתמונה ממוספרות ואפשר לראות אותם בנספח התמונות . 



ام وفاروقمقياس: קנ“מ: ארכיון אדריכלות ערבית: מאדינה ועמארה – مدينة وع�رة   אמיר ופארוק פאולוס השישי // נצרת
بولس السادس // النارصة 
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חזית בית מלון הגליל שנת 1970
שתי החזיתות הצמודות הן הקיימות היום כי אין לנו תיעוד איך הם נראו 

באותה תקופה . 



חזית בית מלון הגליל עם הבניינים הצמודים היום
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סיכום

קשה לענות על שאלה שכזו, הרי זה כמו לשאול מה קדם למה , הביצה או התרנגולת.
התיעוד והמרחב נמצאים בסוג של "לופ" - התיעוד מתעד את המרחב, שבתורו מייצר צורת תיעוד - כך 

זה נמשך לעד.

רחוב פאולוס השישי עבר הרבה שינויים פונקציונאליים-פרוגרמתיים לאורך חיו, ולמרות זאת, הוא עדיין 
מתפקד כמרכז העיר.

כמו במקרה של המעיין, התיעוד עוזר למקומות המתעודים לשמור על חשיבותם הסימבולית גם לאחר 
שאיבדו מהפונקציונאליות שלהם - להשאיר זיכרון חשוב.

זיכרון חשוב זה מוביל לרצון לשמר מקומות, סיפורים ומסורות אלו - כך נוצרים אופי, זהות ותפיסה של 
מקום\מרחב. כשאנו מציירים משהו, אנו מיצרים אותו.על פי זה אנחנו טוענים שלתיעוד הרב של הרחוב 
היו השלכות להתפתחותו עד שהוא קיבל את מעמדו וחשיבתו הרבה היום , כמרכזה ועורקה הראשי של 

העיר נצרת . 

  



נספחים
מאגר תמונות 
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רב התמונות נלקחו מהמאגר של אגודת " אל-סיבאט " בנצרת וממקורות אחרים אשר מוזכרים בביליוגרפיה . 
העיבוד הגרפי בצבע האדום הוא תוספת שלנו בכדי לסמן את רחוב פאולוס השישי .  

2. שנת 1875 1. שנת 1886 

4. שנה לא ידועה )הערכה 1905( 3. שנת 1886-1900 

6. שנת 51900-1920. שנת 1905

8. שנת 71900-1920. שנת לא ידועה )הערכה 1905 (
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10. שנת 1920 הרחוב כגבול העיר העתיקה9. שנת 1900-1920 

12. שנה לא ידועה )הערכה 1932 ( 11. שנת 1932 

14. שנה לא ידועה 13. שנת לא ידועה ) הערכה 1932 (

16. שנת 151936. שנת 1926
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18. שנות 171930s. שנת 1935 

 1940s 20. קצת לפני 1948 ) חיילים בריטים ( 19. שנות

22. שנת 1948 21. שנת 1948

24. שנת 231964. שנת 1956
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26. שנת 251964. שנת 1964 

 1960s 1970 27. שנותs 28. שנות

30. שנה לא ידועה ) הערכה 2000(29. שנה לא ידועה ) הערכה 2000 (

32. שנת 311970. שנת 1957
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 1980s 34. שנה לא ידועה 33. שנות

36. גלויה של מלון הגליל 35. שנת 1957 ) הפגנת הראשון במאי (



ביבליוגרפיה
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קורדום : דו יריחון לידיעת הארץ - נצרת ואתריה .

הארכיון הציוני. 

ארכיון המדינה .

הספריה הלאומית. 

מאגר תמונות אגודת " אלסיבאט " בנצרת .

ارشيف احمد مروات - ארכיון אחמד מרואת .

" تاريخ الناصره " نهى زعرب قعوار - " ההסטוריה של נצרת " נוהא זוערב קעואר .

" التاريخ واالنسان "  جمال نايف عدوي - " ההיסטוריה והאדם " גמאל נאיף עדוי .   

NAZARETH HISTORY & CULTURAL HERITAGE, M.YAZBAK & SH. SHARIF

 THE SURVEY OF WESTERN PALESTINE - PEF
 

   

ביבליוגרפיה 


