
 מזרחה מכאן: הסדנה
 הספרייה המתעדכנת על מזרח ירושלים

 
 פואד אבו חמד / היום שבו אפרד מאהבתי הישנה - הארץ, 10.8.17

 
 פואד אבו חמד / אל קודס - הסיבוב האחרון! מאמר בערבית, יחד עם התרגום לעברית.

 
 ניר חסון / אורשלים. הוצאת ידיעות ספרים.

 
 הלל כהן / כיכר השוק ריקה. הוצאת עברית.

 
 עוזי בנזימן / ירושלים - עיר ללא חומה. הוצאת שוקן.

 
  מירון בנבנישתי / מול החומה הסגורה - ירושלים החצויה והמאוחדת. הוצאת  ויידנפלד ניקולסון.

 
 משה עמירב / סינדרום ירושלים: כך קרסה המדיניות לאיחוד ירושלים. הוצאת כרמל.

 
 מנחם קליין / קשורים: הסיפור של בני הארץ. הוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת קו אדום.

 
 אמנון רמון יחד עם יעל רונן / תושבים לא אזרחים, ישראל וערביי מזרח-ירושלים, 2017-1967. הוצאת מכון

 ירושלים למחקרי מדיניות.
 

 אליעזר יערי / מעבר להרי החושך. הוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל ואלבטרוס צילום אוויר.
 

 אילן אזרחי / שפויה בחלומה: גאות ושפל ב- 50 שנות איחוד ירושלים. הוצאת אלבטרוס
 

 מיכאל בן יאיר / שייח' ג'ראח. הוצאת חרגול - מודן
 

 יצחק רייטר / סטטוס קוו בתהליכי שינוי: מאבקי שליטה בהר הבית. הוצאת מכון ירושלים למחקרי מדיניות.
 

 נדב שרגאי / ירושלים: אשליית החלוקה. הוצאת המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה
 

 שמואל ברקוביץ' / מה נורא המקום הזה!: קדושה, פוליטיקה ומשפט בירושלים ובמקומות הקדושים בישראל,
 ירושלים, כרטא, תשס"ו 2006. 

 
/https://www.0202updates.org/eastjlmguide - 0202 המדריך למזרח ירושלים של 

 
  ניר חסון / מי רצח מי רצח את בהא נבאבתה, המנהיג העולה של שועפט? מוסף הארץ, 10.8.2017

https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.4342458  
 
 

Sami Musallam, The Struggle for Jerusalem. 
 
Anne Lattendresse, Jerusalem: Palestinian Dynamics, Resistance, and Urban Change 
1967-1994. 

https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.4343305
https://www.facebook.com/0202updates/posts/1677266789234840:0
https://simania.co.il/publisherDetails.php?itemId=940183
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%90
https://www.0202updates.org/eastjlmguide/
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Michael Dumper, Jerusalem Unbound: Geography, History, and the Future of the Holy City 
(2014) 
 
Michael Dumper, The politics of Jerusalem (1997). 
 
The Struggle for Jerusalem's Holy Places, by Wendy Pullan and Maximilian Sternberg. 
 
Living Together Separately: Arabs and Jews in Contemporary Jerusalem  2014 
by Michael Romann and Alex Weingrod 
 
Jerusalem: Arab Social Life, Traditions and Everyday Pleasures, 2012 
by Subhi Goshe 
 
Born in Jerusalem, Born Palestinian: A Memoir. Dec 28, 2012 
by Jacob Nammar 
 
The Bells of Memory: A Palestinian Boyhood in Jerusalem. Apr 5, 2014 
by Issa J. Boullata 
 
From Oslo to Jerusalem: The Palestinian Story of the Secret Negotiations. Sep 3, 2006 
by John King and Ahmed Qurei 

 
 


