
כל הזכויות שמורות 
ליאללה באסטה

ברוכים הבאים
-

שוק נצרת - רקע היסטורי 
נצרת היא עיר עם היסטוריה מפוארת. לעיר חשיבות דתית בינלאומית 
כאשר על פי המסורת ניתנה בה הבשורה למרים והדת הנוצרית קרויה על 
שמה של העיר בה גדל ישו ומשפחתו. בשנים האחרונות ועם ביקורו של 
והפכה למוקד תיירותי  האפיפיור, עברה העיר תנופת פיתוח מרשימה 
משגשג. נצרת מלאה באתרים היסטוריים - דתיים ובסמוך אליהם עיר 
למבקרים  מציעה  העיר  כיום  במינה.  מיוחדת  ואווירה  שוק  עם  עתיקה 
בה חוויה מרגשת, הכנסת אורחים למופת וחגיגה קולינרית עם טעמים 

מיוחדים.
נצרת היא מארחת למופת, המלונות והאכסניות שבה הם מהרמה הגבוהה 
המשלבים  מיוחדים  מאכלים  למצוא  תוכלו  הרבות  ובמסעדות  ביותר 
מזרח ומערב. בין הסמטאות של העיר העתיקה ובשוק המיוחד והעתיק 
מתוקים  חנויות  גם  ובעיר  ומזכרות,  קפה  תבלינים,  חנויות  מסתתרות 
בנצרת  שתפגשו  האנשים  מהכל,  יותר  להתמכר.  לכם  שיגרמו  ומאפים 
הראשונה  בפעם  שגם  כך  יפות  פנים  ובסבר  רחב  בחיוך  אתכם  יקבלו 

במקום, תרגישו בבית.

הגעה וחנייה: לפניכם כמה אפשרויות -
חניית אלריאד ברחוב אל באשירה 6092 במחיר מיוחד של 25 ש"ח ליום 
חניה ליד כיכר המעיין, בסמוך לכנסיית הבשורה היוונית אורתודוקסית | 
חניה לאורך הרחוב הראשי - פאולוס השישי | חניון מתחת לבניין הדואר 

המרכזי | חניון חאן אל באשא ברחוב קזנובה ועוד

ימים ושעות מומלצים לביקור: בימים ב'-ו': משעות הבוקר המוקדמות 
ועד 16:00. יום א'- השוק סגור

ימים ושעות מומלצים לביקור 
ימים ב'-ו': משעות הבוקר המוקדמות ועד 16:00. 

יום א'- השוק סגור

אודות נקודת איסוף הכרטיס
-

פאוזי עזאר אין 

הוראות הגעה: כולם בנצרת יודעים איפה זה פאוזי עאזר אין, היכנסו לעיר 
)מומלץ  האיסוף.  לנקודת  להגעה  עד  הבשורה  כנסיית  מכיוון  העתיקה 

להיעזר במפה(. פאוזי עאזר אין היא אכסניה מיוחדת ואטרקטיבית בלב 
העיר העתיקה של נצרת. המקום משמש כבית עבור התיירים המבקרים 
בנצרת הנהנים מיחס חם ואירוח ברמה גבוהה. האכסניה הוקמה בשנת 
2005 בידי מעוז ינון והיא מנוהלת על ידי סוריידה, נכדתו של פאוזי עאזר 
שהמקום נקרא על שמו. בית ההארחה ממוקם באזור השוק, במרחק של 
ובתי קפה  דקות ממסעדות  ומספר  הירקות  הליכה אחת משוק  כדקת 
מצוינים. כנסיית הבשורה נמצאת במרחק של כ-500 מטרים משם. פאוזי 
תקרה  עם  ה-18,  המאה  מתקופת  קומות   3 בן  אבן  בבניין  שוכן  עזאר 
בגובה של ששה מטרים המעוטרת ביד אומן, רצפת שיש טורקי, אולם 
יכולה  גם  זאת  אבן.  בקשתות  המעוטרת  וחצר  פנורמי,  נוף  עם  מפואר 

להיות הטעימה הראשונה שלכם – קפה שחור מבושל ומעורר.

טעימה מספר 1 – אפשרות שנייה: משקה "אינר מסורתי
הוראות הגעה: כדי לטעום ממשקה ה"אינר" צאו מהאכסניה ופנו ימינה 

עד להגעה אל קפה אבו סאלם. )מומלץ להיעזר במפה(
 -

אבו סאלם קפה
שעות פתיחה: א' 9:30 - 14:00

ב' - ש' - 9:30-18:30
מנוחה  מקום  קפה,  בית  זהו  ב-1914,  שנה   100 לפני  הוקם  המקום 
את  ירש  ויסאם  בנצרת.  העתיקה  העיר  של  בש  לשש  חברים  ומועדון 
מיוחדים  משקאות  ואיתה  צעירה  רוח  הכניס  מהמשפחה,  הקפה  בית 
"אינר" הוא משקה שמכינים אותו עם קינמון  לצד המסורתיים. משקה 
הדם  כלי  את  מנקה  שהמשקה  הטוענים  יש  מלך,  אגוזי  עם  ומגישים 
ומרגיע. ויסאם מכין קפה מבושל עם הל ומשקאות קרים עם סירופ, את 

המתכון הוא לא מוכן לגלות לאף אחד.

תמצאו  השנייה  ובפנייה  באתם  שממנו  לרחוב  חזרו  הגעה:  הוראות 
זה  איפה  תשאלו  בדרך,  טעיתם  אם  פלאפל.  חזאן  את  קטנה  בסמטה 
חזאן פלאפל, וכולם ידעו לכוון אתכם למקום הקטן הזה. )מומלץ להיעזר 

במפה(

טעימה מספק 2 
חזאן פלאפל 

שעות פתיחה: א' סגור, ב' - ש' :  9:30-16:00
את  שתקבלו  ברגע  שלו.  מסבתא  קיבל  חזאן  לפלאפל,  המתכון  את 
הטעימה וכבר בביס הראשון תגלו שזה פלאפל שהמרקם, הטעם והצבע 
בצבע  הוא  הפלאפל  כאן  כלל.  בדרך  שמגישים  ממה  שונים  מאוד  שלו 

המדריך 
לטעימות 

של 
שוק נצרת

 

 

פלאפל ירוק

כרטיס הטעימות

יאללה באסטה 

סמבוסק גבינה או 
קטאיף ממולא

www.nazeret.co.il

Nazareth

Bite Card

Green Falafel

מארז חליטת תה או קפה 

A Sweet Dessert

טעימת כנאפה

Sambusack or Qatayef  A Case of Coffee or
 Tea leafs 

משקה מסורתי או 
קפה שחור מקומי  טעימת חומוס 

 A Traditional drink or
a Black Coffee 

נצרת
النارصة

A Taste of Hummus

הסראיה

בזיליקת הבשורה

המסגד 
 איזורהלבן

השוק

אל טאבון
Altaboon

אל שייח‘
El Sheikh

אל מוכתאר
El Mochtar

5

דיוואן אל סאריה
Deewan Al-Saraya

אל באבור
El Babour

קפה אבו סאלם 
Abu Salem Cafe

פאלפל חאזן
Falafel Kazan

כל הזכויות שמורות ליאללה באסטה ©
 

טעימת חומוס 
נצרתי עם חצי 
פיתה (לקחת)

טעימת 
כנאפה

2 Eksal St. 

El Mochtar

A taste of 
nazareth
hummus (T.A)

A taste of 
kunafa

4

4

5 5 2
2

6

6

פלאפל חאזן

חצי מנת 
פלאפל ירוק

Fauzi Azar Inn פאוזי עאזר אין

פאוזי עאזר 
 Fauzi Azar

Black Coffeeכוס קפה שחור

 A helf pita with
green falafel

 Qatayef filled  with
 goat cheese and nuts

Falafel Kazanאל מוכתאר

רח‘ אכסאל 2

112 Paulus 6 St. רח‘ פאולוס ה-6 112

El Sheikh חומוס אל שייח‘

מטחנת אל באבור

מארז קפה או 
חליטת תה 

(לקחת)

A case of 
coffee powder 
or tea leafs 
(T.A)  

El Babour

1 orאו

קפה אבו סאלם 

העיר העתיקה

”אינר“-
משקה מסורתי

Old City Market

Old City Marketהעיר העתיקה

Old City Marketהעיר העתיקה

Abu Salem Cafe
“Inar”-
Traditional drink

1

1

Deewan Al-Saraya דיוואן אל סאריה
זוג קטאיף ממולא 

גבינה/אגוזים

3

3

3

orאו
אל טאבון

רח‘ תופיק זיאד

סמבוסק לבחירה

Tufik Ziad St.

Old City Marketהעיר העתיקה

Altaboon
A choice of sambusack

המלצה

המלצה



ירוק, הוא עשוי מכוסברה, פטרוזיליה והרבה תבלינים שלעולם לא תדעו 
מה שמם ואיפה קונים אותם. את הבלילה ממנה עשויים הקציצות חזאן 

מכין בבית, וכאן הוא רק מטגן אותם. 

טעימה מספר 3 – זוג קטאיף ממולא גבינה/אגוזים
הוראות הגעה: כדי להגיע לדיוואן אל סאראיה, צריך להגיע למסגד הלבן, 
לרדת במדרגות ולשאול איפה נמצאת החנות של אבו אשראף. )מומלץ 

להיעזר במפה(
מסעדת דיואן אל סאראיה 

שעות פתיחה: א' – סגור, ב' - ש' - 9:30-17:00
מסעדת דיואן אל סאראיה של אבו אשרף, שמרה על האופי האינטימי 
שלה למרות הצביון התיירותי של האזור. הסוד על פי אבו אשרף הוא 
יום עומל על הכנת  לעשות מתוך אהבה, הוא לא מעסיק עובדים ומדי 
קטאיף )قطايف( - מעדן פנקייק מתוק וממכר. הקטאיף מוגש בדרך כלל 
בתקופת הרמדאן, אך כאן תוכלו לטעום קטאיף ממולא אגוזים וגבינה 

עם מי סוכר.

טעימה מספר 3 – אפשרות שנייה: סמבוסק לבחירה
טאבון,  אל  למאפיית  לכו  מהסמבוסק,  לטעום  כדי  הגעה:  הוראות 
להיעזר  )מומלץ  זיאד.  תופיק  המרכזית  הכיכר  של  בפינה  הממוקמת 

במפה(
מאפיית אל טאבון 

שעות פתיחה: א' – סגור, ב' - ש' - 9:00-17:00
במאפיית אל טאבון תמצאו שני אחים ועוד הרבה נערים צעירים שעמלים 
עם  נצרתית  בגבינה  ממולא  סמבוסק  ענק,  פיתות  שונים:  מאפים  על 
זעתר או תרד, לחמא בעג'ון )כמו פוקאצ'ות(, מאפי בייגלה ועוד. התור 
מתחיל כבר מחוץ לחנות וסבתות אוספות שם שקיות מלאות בלחמים. 
תפסו מקום בתור ותזמינו את אחד ממיני הסמבוסק לבחירה. בתיאבון.

ממליצים  אנחנו  השוק,  דרך  טאבון  לאל  ללכת  בחרתם  אם  המלצה: 
להיכנס לביקור בקפה פאהום.

למצוא  ואפשר  העתיקה  העיר  של  השוק  במרכז  ממוקם  פאהום  קפה 
במקום.  הנטחן  הקפה  של  והמשכר  החזק  הריח  באמצעות  גם  אותו 
פאהום היא אימפריית קפה ותבלינים בנצרת ויש עוד שני סניפים בשם 
זה ברחוב פאולוס השישי כשאחד מהם מוקדש לקפה ותבלינים והשני 
קפה  פאהום  עזמי  מוכר  בשוק,  הקטנה  בחנות  וממתקים.  לשוקולד 
בעיקר מזנים שגדלים בדרום אמריקה בהם מקוסטה ריקה וקולומביה 

ועוד תבלינים מוכרים ומיוחדים.

טעימה מספר 4 – חומוס נצרתי עם חצי פיתה
את  "אכסאל"  ברחוב  ממול,  ותראו  הרחוב  את  חצו  הגעה:  הוראות 

החומוסיה המפורסמת "חומוס אל שייח'". )מומלץ להיעזר במפה(
חומוס אל שייח'

שעות פתיחה: א' – סגור, ב' - ש' - 9:00-17:00
 .1980 בשנת  שהוקם  ידוע  נצרתי  חומוס  מעוז  הוא  שייח'  אל  חומוס 
מאז שנפטר אבי המשפחה, עבר המקום לידי שלושת בניו שממשיכים 
לנהל את החומוסיה המצליחה. החומוס נעשה ביד על ידי האח הבכור 
ירמוק, וכל בוקר והחל מ-6:30 בבוקר ועד לחצות המקום שוקק חיים 
ואוכלוסייה בגילאים משתנים. כאן תקבלו טעימת חומוס משביעה עם 

חצי פיתה ואם יהיה מקום פנוי לשבת, תוכלו ליהנות מהאווירה. 

טעימה מספר 5 – טעימת כנאפה מתקתקה
פנו  השישי,  פאולוס  הראשי  הרחוב  אל  מהחומוס  צאו  הגעה:  הוראות 
)מומלץ  מוכתאר".  "אל  את  מימינכם  שתראו  עד  ישר  והמשיכו  ימינה 

להיעזר במפה(
"אל מוכתאר" 

שעות פתיחה: א' – סגור, ב' - ש' - 9:00-17:00
בשנת 1967 הגיעה משפחת עודה לנצרת ופתחה את החנות הראשונה 
של "ממתקי אלמוכתאר". מאז זרמו הרבה מי ורדים בכנאפה הנצרתית 
של  עצום  מגוון  יש  באלמוכתאר  מקומית.  לאימפריה  הפך  והמקום 
בגירסאות  המקום  של  המפורסמת  הכנאפה  ובראשם  מתוקים  מאפים 
גבינה או סחלב,  -  עלי בצק עם  "פתיר"  ציפור",  "קן  שונות, בקלאווה, 
עוגיות "רייבה" ועוד מאפים טעימים היישר מהתנורים במאפיה מתחת 
לחנות. כאן תטעמו כנאפה בצבע ירוק ולא כתום כפי שבדרך כלל נהוג 

לאכול. 

טעימה מספר 6 – מארז קפה או חליטת תה
הוראות הגעה: צאו חזרה אל הרחוב הראשי, פנוי ימינה עד שתראו את 

המטחנה המפורסמת משמאלכם. )מומלץ להיעזר במפה(
מטחנת אל באבור 

שעות פתיחה: א' – סגור, ב' - ש' - 9:00-18:00
הדבר הראשון שחשים בכניסה לבניין האבן העתיק, הוא הריח המסחרר 
עם  ויופי  מסתורין  אפוף  הטחנה  מבנה  טריים.  תבלינים  עשרות  של 
כלים מיוחדים וישנים ששימשו את התחנה בעבר. אלבאבור היא מוסד 
מיתולוגי בלב העיר נצרת שממשיכה את המסורת עם מאות תבלינים, 

עשבי תיבול ועוד מוצרים מיוחדים.

בעיר  אבן  בנין  הטמפלרית  ווגנר  משפחת  רכשה  ה-19  המאה  בסוף 
באזור.  האיכרים  את  ששימשה  טחנה  להפעיל  והחלה  בנצרת  העתיקה 
ג'ורג'ה  בשם  אדם  המקום  את  להפעיל  החל  הבריטי,  המנדט  בתקופת 
קנאזע  שפיתח את הטחנה ואף ייבא מכונות מודרניות מאירופה. הטחנה 
זכתה לכינוי "אלבאבור" וסיפקה לתושבי האזור חיטה, דגנים ותבלינים. 
משפחת קאנזע מנהלת את המקום כבר שלושה דורות וממשיכה לייצר 
במקום.  טחונים  ותבלינים  תוספות  ועוד  גלם  חומרי  של  מגוון  במקום 
באלבאבור יפנקו אתכם במארז קפה שחור או חליטת תה לבחירה, כדי 

שיהיו לכם זיכרונות נעימים.

המלצה: ביקור בכנסיית הבשורה
כנסיית הבשורה היא אתר חובה בביקור בנצרת. הכנסייה נחשבת לאחת 
מהמפורסמות בעולם הנוצרי ומהמפוארות במזרח התיכון. מרכז הכנסייה 
שרידים  נמצאו  גם  במקום  הבשורה.  ניתנה  בה  העתיקה  המערה  היא 
ארכיאולוגיים המעידים שהמקום שימש לפולחן עוד לפני תקופתו של 
ישו. בצמוד שוכנת כנסיית יוסף הקדוש, בדיוק במקום בו על פי המסורת 
פעלה הנגרייה של יוסף בעלה של מרים. במתחם יש עיטורי אמנות רבים, 

ציורים ופסיפסים המתארים את הסיפורים מאחורי המקום.

מקווים שנהניתם בסיור השוק שלכם בנצרת, שספגתם מהאווירה והיה 
לכם טעים! 

שלכם, צוות יאללה באסטה - סיורי טעימות בשווקים


