גשר נטוי ממעל לתהומות הזהות השסועה של הזמנים המודרניים
גשר המגשר בין קודש לחול ,בין מזרח למערב ,בין מסורת למודרנה,
בין הזהות האינדיווידואלית ,הלאומית והאוניברסלית
אלו הן...

תולדות יהודי אלג׳יריה
המוצגות כאן

בחמש מיצירותיו של ד"ר יוסף שרביט

50
הז ₪הנחה נוספת
ב מנת כל הסדרה

*₪ 285 ₪ 335

צרפתית
צרפת ,חכמי אלג'יריה
וארץ ישראל במאה הי"ט –
מסורת ומודרנה
(בהוצאת הונורא-שמפיון ,סורבון,
תשס"ה )2005

*₪ 180 ₪ 200

צרפתית
יהדות אלג׳יריה – הגיגים
אנתולוגיה שלימה על הקהילה
היהודית באלג'יריה ,כוללת
תמונות מרהיבות ממוזיאון ׳בית
התפוצות׳ (בהוצאת אלינר ,תשנ"ז
*₪ 80 ₪ 90 )1997

ד"ר יוסף שרביט  -היסטוריון ,מחנך וסופר
החוקר זה  30שנה את תולדות עם ישראל
וארץ ישראל ,בדגש על ארץ ישראל ,קהילות
צרפת וצפון אפריקה והאסכולה הפריסאית
לחכמת ישראל .הוא מרצה לתולדות ישראל
באוניברסיטת בר-אילן ובמכללת אפרתה.
ד"ר שרביט מחברם של  10ספרים ועשרות
מאמרים מחקריים ומתעתד לפרסם את הספר
ִ"עבְ ִריּות ְּומ ֶעבֶ ר לה" ,מחקר מקיף – דיוקן
אינטלקטואלי של הרב י .ל .אשכנזי (מניטו).

עברית
יהודי אלג'יריה
בעידן הצרפתי
מסדרת האוניברסיטה
המשודרת (גלי צה"ל)
 ,1962-1830סקירה מחקרית
של תולדות יהודי אלג'יריה
בעידן הצרפתי (בהוצאת משרד
הביטחון ,תש"ע )2010

*₪ 45 ₪ 58

* המחירים אינם כוללים משלוח

à Constantine, vit en
écit, Il décrit avec une
en 1990 sur le rocher
e.

עברית
וכל גיא ינשא  -נובלה
היסטורית בהשראת סיפור
חייו של הרב יוסף גנאסיא

(בהוצאת ׳צמרת׳ ,תשע"ב )2011
״מעומק המחקר ,פורץ עומק הנפש.
החוקר ישב לכתוב נובלה ספרותית,
דקה ומעודנת ,על תולדות חייו של
סבו הגדול  -ספר שהוא שכיית
חמדה של עדינות ורגש שמשוח
עליו חוט של נשמה יתרה( ".מקור
ראשון ,ביקורת ספרותית)

*₪ 30 ₪ 40

לפרטים והזמנות:

050-873 91 93
charvity@gmail.com
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צרפתית
יומן מסע לקונסטנטין

בשנת  ,1989הגשים יוסף שרביט
חלום ונסע לעיר הולדת אבותיו
 קונסטנטין .לפנינו יומן המסעהבלתי נשכח( .בהוצאת מכון גיא
ינשא ,תשנ"א )1990

שי חינם

לכל הרוכש את כל הסידרה
או כל אחד מהספרים

