

ספר חדש' :מעבר להרי החושך' מאת אליעזר יערי
כמה דברים שאולי לא ידעתם:
 בראשית שנת  2015חיים במזרח ירושלים  320,000פלסטינים שהם כ  38%מכלל תושבי העיר.
 65% מהמועסקים במזרח ירושלים עובדים במערב העיר.
 80% מהנערות שסיימו את בית הספר אבו בכר בכפר צור באהר ,שהוא חלק מירושלים ,המשיכו ללימודים גבוהים.
 מנהל היחידה למחקרי הנדסה המשרד המדע הישראלי  -הוא דוקטור פלסטיני תושב צור באהר.
 האחראי לשימור וטיפוח יערות הקרן הקיימת שבין עין כרם ובית שמש  -הוא תושב צור באהר.
 הפלאפל הכי טוב בכפר צור באהר  -הוא של אום ראאד .מנה עולה  7שקלים.
 צור באהר הוא חלק מירושלים .לתושביו תעודות זהות כחולות .בכפר גרים  24,000איש
'מעבר להרי החושך' הוא סיפור מסע המגלה את הפרטים הגדולים והקטנים שלא ידענו עליהם ,את האנשים שמאחורי
הסטטיסטיקה ,את הפנים והעיניים שמאחורי הסכסוך .זהו ספר אופטימי הכתוב ברגישות רבה ובעין חודרת ,והוא חושף את
הקשרים העדינים ,את רגעי הכאב והנוחם של החיים המשותפים בירושלים.
'מעבר להרי החושך' (הוצאת 'אלבטרוס' צילומי אוויר ו 'מכון ירושלים לחקר
ישראל') התחיל כמסע בעקבות הקולות :בכל לילה קולות של חיים אחרים עולים
מן החשיכה מהדהדים בשכונת ארנונה ,שבה גר אליעזר יערי .הקולות מגיעים
מהכפרים הערבים הסמוכים צור-באהר ואום טובא ,קולות שיש בהם איום,
קירבה ,תמיהה ,בורות ,ופחד .יערי הלך בעקבות הקולות האלה ושב עם תמונות
ייחודיות המשולבות בסיפורים קצרים ובתחקיר מעמיק של התקופה ,הדעות,
העובדות בשטח ,והמגמות הפוליטיות בכפרים ,ומהם יצר את הספר .התוצאה
היא מסמך נדיר המתבונן באנשים החולקים את העיר המשותפת ומאזין
לשאיפותיהם ומחשבותיהם על הקיום בירושלים .הספר מרהיב ביופיו .משולבים
בו  300צילומים ייחודיים ,והוא הופק במתכונת של ספר קריאה אלבומי.

ועוד משהו – על הכותב,

אליעזר יערי.

עיתונאי וותיק .לשעבר מנכ"ל הקרן החדשה לישראל ומנהל חטיבת התוכניות והחדשות בערוץ
הראשון .בעל טורים קבועים ברדיו ובאינטרנט .חבר בקבוצת הצילום  Jdocuשהציגה עד כה
בשלוש תערוכות בארץ .הוציא עד כה לאור שני ספרים" :בחזרה לטיטאניק" (קובץ סיפורים קצרים
זב"מ  )1991ו "הצטלבויות" ,רומן (הקיבוץ המאוחד  )2005בחמש עשרה שהשנים האחרונות (מאז
עזב את הטלוויזיה הישראלית) .הוא בעל טור קבוע ברדיו וברשת.

לרכישה ישירה של הספר :באתר  www.eliezeryaari.comאו ישירות לאליעזר יערי
 . eliezer@eliezeryaari.comנא לציין בהזמנה שהרכישה היא בהסדר 'במקום'.
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