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"ירושלים שמות שמות סביב לה", מבטא את הקשר החי בין העם היהודי לבירתו הרוחנית ירושלים. המחקר שנעשה  לספר 
חושף שלוש מאות תשעים ואחד שמות שניתנו לעיר מהתקופה הקדם-מקראית ועד היום. 

"......מתחילה הלך ונחשף בפני מעיין לא אכזב של שמות שחלקם הצניעה ההיסטוריה במשך הדורות. יש מן השמות נועדו 
לפאר ולהדר קריה נאמנה, יש שבאו לנחמה בעתות חורבן עד שקראה הנביא: "התנערי מעפר קומי שבי ירושלים, התפתחי 

)."ב ב)."ב ב)." מוסרי צוארך שביה בת-ציון" (ישעיה נ"

בתהליך החיפוש נעזר יעקב בוסידן באנשי מדע ומחקר. עם זאת הספר אינו מבקש להיות מהדורה מדעית כי אם לבטא הלך 
רוח רגשית, אהבה לירושלים. לנוחיות הקוראים, שלל השמות מתועדים במפתח שבסוף הספר.

עצב אותם בכתב ידו וצרף להם שמות המקדש שהיה לב העיר גם כאשר ', עצב אותם בכתב ידו וצרף להם שמות המקדש שהיה לב העיר גם כאשר ', עצב אותם בכתב ידו וצרף להם שמות המקדש שהיה לב העיר גם כאשר  האמן כינס אפוא את שמות ירושלים על פי סדר הא'-ב

זה חסר ממנה. הקליגרפיה מלווה בתמונות, מהן נטועות בדברי אגדה, ומהן התרשמויות מנופה של ירושלים.

"....אמנים רבים וטובים ממני ציירו נופים. מאז ומתמיד הנוף היה פליאה בעיני, ולעתים השתאיתי אל מול עוצמת הניגודים 
בנוף, שלפעמים רב בו הנסתר על הנגלה. עוצמה זו הטמיעה אל תוכה חלום והשראה...

איני עומד מנגד כאשר אני מתבונן . איני עומד מנגד כאשר אני מתבונן . איני עומד מנגד כאשר אני מתבונן  כאשר אני רושם. כאשר אני רושם. כאשר אני רושם, הדברים נהפכים נהירים אני נושא עמי מיתוס חבוי, אני נושא עמי מיתוס חבוי, אני נושא עמי מיתוס חבוי .....כאשר אני מצייר
בנוף. אני משתייך אליו.  נקודות-מרחב והזמן הם המרכיבים. אני שותף להם. "
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השקת הספר "ירושלים, שמות, שמות סביב לה", מוזיאון ישראל, ירושלים 

ד' חשון תשס"ז, 26 אוקטובר 2006 

 המרכז הבינלאומי
לקידום כושר הלמידה

עיצוב: רות בוסידן



"....בבואי לתור אחרי שבעים שמותיה הנודעים, מצאתיה כיהלום זוהר בריבוי גוונים. לאורך שנותיה ראתה ירושלים 
ימים קשים וימים טובים; ימים בהם רבצה עננה של חורבן ויגון על חומותיה, וימים של תקומה והתחדשות בהם ניעורה 

מגלותה בחדוות עלומים ושבה לגדולתה ולתפארתה. 

כן  לא  כובשיהן.  על מנת להטביע חותם  קודמו  בא למחות את  כל שם  שונים.  עליהן שמות  בעולם קבלו  שונות  ערים 
ירושלים, כל שם משמותיה בא והוסיף על קודמו והעשירה כמקור השראה לבניה-בוניה.  'אל תקרי בניך אלא בוניך'."





נולד במצרים ועלה עם הוריו לארץ כילד. התחנך במסגרת עליית הנוער בקיבוץ גבעת חיים.  את  יעקב בוסידן 
הכשרתו האמנותית בארץ קיבל תחת הדרכתם  של פרופסור יוסף שוורצמן, רודי להמן והדויג גרוסמן. זכה במלגת 

קרן דה רוטשילד, שאיפשרה לו להמשיך את לימודיו בגולדסמית' קולג' בלונדון, וסיים בהצטיינות. 

יסלזון  (פרס  בפרסים  זכו  שיצר  האמן  ספרי  האמנותי.  וההדפס  הקליגרפיה  בשטח  ידוע  בוסידן  יעקב  הצייר 
ליודאיקה, מוזיאון ישראל, פרס כבוד בביאנלה להדפס במונטה קרלו, ועוד). יצירותיו הוצגו בארצות שונות, ונמצאות 
 ,Victoria and Albert Museum, London, Victoria and Albert Museum, London, Victoria and Albe Metropolitan Museum, New York באוספים פרטיים ובמוזיאונים, ביניהםMetropolitan Museum, New York באוספים פרטיים ובמוזיאונים, ביניהםMetropolitan Museum, New York

ומוזיאון ישראל, ירושלים. 

וייחודי של הספר העברי. בהתעמקו בתוכנם היהודי של  בעיצוב אמנותי  רבות  עוסק כבר שנים  בוסידן  "יעקב 
הספרים, הוא נותן להם פירוש אישי מאוד שמעבר לאיור ...הוא מקדיש תשומת לב ומגלה שליטה חופשית בצורת 
האות העברית, המהווה אלמנט אינטגרלי בעבודתו. יצירתו המקורית זוכה תמיד לביצוע מושלם, תוך שימת לב 

קפדנית לכל פרט, לרבות איכות הנייר וההדפסה."

נימוקי חבר השופטים, ד"ר איריס פישוף (יו"ר), איזיקה גאון, מנחם ברמן, 1990



תערוכות של יעקב בוסידן מאז 1980:

2006 – ה"הגדה של פסח" מוצגת במוזיאון היהודי, לונדון
2005 – השתתפות בתערוכה "חד גדיא", מוזיאון תל-אביב, ישראל

1998 – גלריה בית גבריאל, ישראל
1994 – אומנות ישראלית מודרנית, קיוטו וטוקיו, יפן

Ben Uri Gallery, The London Museum of Jewish Art – 1991
1990 – תערוכה נודדת בבריטניה, (חמישה מיקומים), עם קרן אלכס דה רוטשילד.

1989 – 'יודאיקה כאן ועכשיו', מוזיאון ישראל, ירושלים
Bienalle Trace – 1988, פריס

New York Public Library             , ניו יורק
1987 –  גלריה שטרן, תל-אביב

8-1986 – תערוכה נודדת בבריטניה עם מזל בוסידן, קרן אמנות בריטניה-ישראל.
The British Museum – 1986, לונדון

1985 – גלריה Christies, לונדון
New York Public Library – 1984, ניו יורק

 בית ציוני אמריקה, תל-אביב
1983 – בית יהושע, תל-אביב

1982 – אוניברסיטת פנסילבניה, פילדלפיה
1980 – גלריה 'Y', ניו-יורק

את עבודותיו של יעקב בוסידן ניתן למצוא באוספים הבאים:

Victoria and Albert Museum, London; The British Library, London; Boston Museum
;of fine Art; Metropolitan Museum of New Art, New York; New York Public Library 

;Philadelphia Museum of Art; Free Library of Philadelphia; Art Institute of Chicago
 ;National Library of Canada; Technische Hochschule, Zurich

Ben Uri Gallery, The London Museum of Jewish Art; South London Gallery
 מוזיאון ישראל, ירושלים; משכן נשיאי ישראל, ירושלים; מוזיאון עין חרוד, ישראל



 מלאך מתפלל לעבר ירושלים







ְלחֹוֵזי ֶחְזיֹונֹות ּוְלחֹוְלֵמי ֲחלֹומֹות 

צּור ִקְנַיְנֶכם ַאל ַּתְשִליכּו ְבָחְפָזה.

ִלְבלּוֵיי ַהַּנַעל, 

ָעַקת ַהְּנדּוִדים ֲעֵליֶכם ְּתַהֵּל

ִּכי ְיַּדְעֶּתם ָהֶאְתמֹול 

ִּכי ֶאת ַהָּמָחר ּתֹוִסיפּו

ַעד ִתַּמח ּתּוָגה.

ָּכאן, ְלַרְגֵליֶכם ֲאַבק ְּבָרכֹות 

ִמְצַטְמֵרר.

ֵמַעל ָראֵׁשיֶכם 

ִּתְליֹו ן- ֶקֶשת ָרקּוע, ְמַהְבֵהב, 

ְצָבָעיו ְנגֹוהֹות, זֹוְרִחים ְוָשִבים

ּוְבֵנס ָהִרים- אֹור ָׁשקּוף, ִניָצת.

ַוֲאִני, ָרֵחל

.ְּככֵֹהן ֶאְהֶיה ֶנֱעָטף ִּבְשמֹוָתִי





הנביא מבכה את החורבן



זודיאק, שנים-עשר המזלות האסטרולוגיים בתחריט
טקסט באנגלית: וויליאם לילי

לונדון 1971-1968
22.6x22.9 ס"מ, 30 עותקים

שיר השירים, 8 תחריטים בשחור-לבן 
טקסט עברי/אנגלי בליטוגרפיה 

גרסא ראשונה, לונדון 1974-1969
45x56 ס"מ, 30 עותקים  

שיר השירים, 8 תחריטים בספיה 
טקסט עברי/אנגלי בהדפס משי, 

גרסא שניה, לונדון 1987-1980
28x35.2 ס"מ, 50 עותקים

הגדה, תמונות וטקסט עברי/אנגלי בתחריט
לונדון 1975-1969

28.8x39.8 ס"מ, 50 עותקים 

כתובה, הדפס משי 
קיימברידג' אנגליה 1988-1987
54.9x38.6 ס"מ, 350 עותקים

ירושלים – שמות, שמות סביב לה, הדפס משי 
לונדון 1998-1992

40x33.5 ס"מ, 112 עותקים

"אני ישנה וליבי ער"

מזל שור

"מים רבים לא יוכלו לכבות את 
האהבה ונהרות לא ישטפוה"

"חד גדיא"

 דף מרכזי
 מתוך שמונה העמודים

שאלו שלום ירושלים

ספרי אמן 
 יעקב בוסידן




