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סיורי עומק ב

הדוקטורט שלו בחוג
— כתב את עבודת
איל דודסון
אוניברסיטה העברית בירושלים.
להיסטוריה של עם ישראל ב
ישראל ,מרצה בחוגים
תולדות ירושלים וארץ
הוא חוקר
האקדמיות הרצוג ואורות
ארץ ישראל במכללות
ללימודי
במשרד החינוך ומורה
חינוכי לתכניות לימודים
ישראל ,יועץ
'ירושלים מכל מקום'' ,בשביל
מחבר ספרי הסיורים
דרך,
‘Sanctuary of the
’King – City Royal
ירושלים',
וכותב מאמרים אקדמיים
ספרים בנושא ארץ ישראל
עורך
מגיש לקורא ניסיון וידע
רבים .בספר זה הוא
ופופולריים
הדרכה ,הוראה והיכרות
בכעשרים שנות מחקר,
שנאסף
העתיקה וחצרותיה ,בתיה,
מעמיקה עם סמטאות העיר
ופינותיה הידועות והחבויות.
גגותיה

עקבות החיים היהודיים

של התיישבות יהודית
נתיבותיו סוקר כ־ 750שנים
הרובע היהודי וכל
הממלוכית ועד ימינו .ייחודו
החומות מן התקופה
בירושלים שבין
לנושאים רבים שלא זכו עד
טמונים בעצם ההתייחסות
וראשוניותו
ומבוסס על חידושי המחקר
מחקרית; בהיותו עדכני
כה לתשומת לב
מדריך סיורים מעמיק,
ומעל לכול — בהיותו
המתחדש כל העת;
הרובע היהודי .הפרטים
המטייל בין סמטאות
את
להנחות
הרבים השזורים בו,
שנועד
והגאוגרפיים־פיזיים
יסטוריים ,הביוגרפיים
מעניקים לקורא מידע החורג
הה
ביבליוגרפיות עשירות,
בצירוף הפניות
מתייחד גם בכך שהוא משלב
כה בנושא הרובע .הספר
מכל שנכתב עד
ספרי מחקר היסטוריים
מקורות מסוגים שונים —
וממזג מגוון רב של
ומנהגים ,ספרי מסע ואיגרות,
ספרי הגות ,הלכה ,תקנות
וגאוגרפיים,
ועיתונות היסטורית ,מפות
מסמכים ותעודות ,סיפורת
ביוגרפיות,
רבים עם ותיקי הרובע.
תרשימים וראיונות אישיים
יותר מצוהר רחב אחד
ו
הנכללים בספר פותחים
 13מסלולי הסיור
הצצה אל עולמם הרוחני
בירושלים :הם מספקים
אל חיי היהודים
במקום; אל חיי הפרט,
העדות והקהילות שחיו
והתרבותי; אל מגוון
אל הקשיים שהתמודדו
הווי הקיום היום־יומי;
המשפחה והציבור; אל
שהסעירו את שגרת יומם.
ובעתות צרה ,ואל האירועים
עמם בחולין
שחלו ברובע היהודי,
אחר התמורות והשינויים
הסיורים עוקבים גם
תקופות של נסיגה ,סבל
של צמיחה ושגשוג לצד
וסוקרים תקופות
בבתי הכנסת הנושנים
בסמטאות הציוריות והביקור
וחורבן .ההליכה
משהו מרוחו ומדמותו
בהם כדי להקים לתחייה
ובחצרות הבתים יש
הרובע היהודי של פעם.
של

בירושלים שבין החומות

מר יעקב יניב מנכ"ל יד יצחק בן-צבי
ברכות
מר הרצל בן ארי מנהל החברה לשיקום
ופיתוח הרובע היהודי | ברכות
יו"ר :פרופ' אלון קדיש ראש המכון
לחקר ארץ ישראל ויישובה
פרופ' אלחנן ריינר משני עברי הגיא,
שכונת היהודים והכותל :יחסי שכנות
פרופ' יוסף הקר
זיקות וקשרים בין יהודי האימפריה
העות'מאנית ליהודי ארץ ישראל
בראשית העת החדשה

פרופ' מרגלית שילה
האדם אינו אלא תבנית
נוף ביתו :בית המגורים
בעיר העתיקה
ד"ר ראובן גפני
בתי כנסת ברובע היהודי
בתקופת המנדט :מסורת,
לאומיות ושקיעה
ד"ר איל דודסון
דברי סיכום ותודה

איל דודסון

הרובע היהודי
וכל נתיבותיו
לסייר עם יד יצחק בן־צבי

במהלך הערב
יימכר הספר

במחיר
השקה

החברה לשיקום ופיתוח
היהודי בעיר העתיקה
הרובע
בירושלים בע"מ
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