ביבליוגרפיה בעברית

אבו-עוקסה ה׳ תשנ״ח .אכזיב ,בית הקברות המזרחי .חדשות ארכיאולוגיות קח.15–12:
אבו-עוקסה ה' תשע"ג' .קבר הדייג' מתקופת הברונזה המאוחרת  2באכזיב .עתיקות .7*–1*:74
אביגד נ׳ תשל״ב .בית-שערים ג :החפירות הארכיאולוגיות בשנים תשי״ג–תשי״ח ,מערכות-
קברים  .32–21ירושלים.
אבי-יונה מ' תשכ"א .רצפת-הפסיפס של בית-הכנסת במעון )נירים( .ארץ-ישראל ו.93–86:
אבי-יונה מ' תשכ"ג .גיאוגרפיה היסטורית של ארץ-ישראל למן שיבת-ציון ועד ראשית הכיבוש
הערבי .ירושלים.
אבי-יונה מ׳ תשל״ה .האסכולה של עושי-פסיפסים בעזה במאות הה׳-הו׳ לסה״נ .ארץ-ישראל
יב.193–191:
אבי-יונה מ׳ ושובה מ׳ תש״ב .קבר אשה מבית-שערים בסביבות בן-שמן .ידיעות ט.32–30:
אביעם מ׳ תשנ״ב .גליל ,התקופה ההלניסטית עד התקופה הביזנטית .האנציקלופדיה החדשה
לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל  .1ירושלים .עמ׳ .334–328
אביעם מ׳ תשנ״ה .שרידי כנסיות ומנזרים בגליל המערבי .קדמוניות .59–47:109
אבישר מ׳ תשנ״ו .לוד — רצפת פסיפס .חדשות ארכיאולוגיות קה.160–157:
אבישר מ׳ תשנ״ט .לוד — רצפת פסיפס .קדמוניות .43–41:117
אבישר מ׳ תשנ״ז .הקרמיקה של חורבת בירה .בתוך ז׳ ספראי ,א׳ פרידמן וי׳ שוורץ ,עורכים .חקרי
ארץ :עיונים בתולדות ארץ ישראל מוגשים לכבוד פרופ׳ יהודה פליקס .רמת גן .עמ׳ .125–109
אבישר מ׳ תשס״ו .הממצא הקירמי  .בתוך ח׳ ברבה .קטעי מבנים מהתקופה האסלאמית הקדומה
ברחוב הגדוד העברי ברמלה .עתיקות .46*–41*:51
אבישר מ׳ תשס״ח .הממצא הקירמי משכבה  2בח׳רבת דיראן ,רחובות .עתיקות .104*–91*:57
אבני ג׳ תשנ״ז .בתי הקברות של ירושלים ובית גוברין במאות ד׳–ז׳ לסה״נ כדוגמה לבתי קברות
עירוניים בארץ ישראל בתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית .עבודת דוקטור ,האוניברסיטה
העברית .ירושלים.
אבני ג׳ ,אבישר מ׳ ,ברוך י׳ וטורגה ח׳ תשס״ח .חפירות חדשות מדרום למסגד הלבן .קדמוניות
.20–17:135
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אבני ג׳ וקלונר ע׳  .1987הממצאים מאחוזת חזן .בתוך ע׳ קלונר וי׳ טפר .מערכות-מסתור בשפלת
יהודה .תל אביב .עמ׳ .360–356
אבנר ר׳ תשס״א .דיר ע׳זאלי :מנזר ביזאנטי מצפון-מזרח לירושלים .עתיקות .52*–25*:40
אבשלום-גורני ד׳ תש״ס .מערת קבורה מהתקופה הביזאנטית בבית שאן .עתיקות .60*–49*:39
אבשלום-גורני ד׳ תשס״ד .שרידים מן התקופות הביזנטית עד העות׳מאנית בבית שאן :חפירת
הצלה ממערב לאמפיתאטרון .עתיקות .111–93:46
אבשלום-גורני ד׳ ואביעם מ׳ תשנ"ה .חורבת כנס .חדשות ארכיאולוגיות קג.23–21:
אדלשטיין ג׳ תשכ״ח .שדה קברים ליד תל עיטון .חדשות ארכיאולוגיות כז.8–5:
אוסישקין ד׳  .1973קברים מן התקופה הישראלית בתל עיטון .בתוך י׳ אהרוני ,,עורך .חפירות
ומחקרים מוגש לפרופסור שמואל ייבין .תל אביב .עמ' .47–31
אורמן ד׳ תשמ״ח .דרום השפלה — שמות ותחומים היסטוריים .בתוך ד׳ אורמן וא׳ שטרן,
עורכים .אדם וסביבה בדרום השפלה :מחקרים בגיאוגרפיה והיסטוריה אזורית .גבעתיים.
עמ׳ .30–21
אורן א' ויקותיאלי י' תשנ"א .צפון סיני בתקופת הברונזה התיכונה א' :נוודות פסטורלית ויישובי
קבע .ארץ-ישראל כא.22–6:
איילון א׳ תשס"ג .כלי האבן והמתכת מחורבת רקית .בתוך ש׳ דר .רקית :אחוזתו של מרינוס
בכרמל .תל אביב .עמ׳ .301–271
איילון א' תשע"ב .מתקני חקלאות ומלאכה וקברים מהתקופות הרומית והביזנטית בצור יגאל.
עתיקות .144–123:70
איתן א׳ תשכ״ט .חפירות בדיקה לרגלי תל ראש העין .עתיקות ה.68–49:
אלגביש י׳  .1977שקמונה :הקרמיקה מהתקופה הרומאית .חיפה.
אלגביש י'  .1994שקמונה לחוף הכרמל .תל אביב.
אלון ד' ולוי ת' תשנ"א .מקדש גילת — מרכזיותו ותחומי השפעתו בלוונט הדרומי בסוף האלף
החמישי לפנה"ס לאור ההיבט הפטרוגרפי .ארץ-ישראל כא.36–23:
אליצור י׳ ובן דוד ח׳ תשס״ז' .דיר' ונווה ,ושמות מקומות מטיפוס דיר X-בארץ-ישראל .קתדרה
.38–13:123
אריאל ד' צ' תשע"ב .ממצא המטבעות .בתוך ע' עד .אזור התעשייה של חורבת בצעה בתקופות
הרומית והביזנטית .עתיקות .120:70
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בהט ד׳ תשל״ב .בית-הכנסת בבית שאן — סקירה ראשונה .קדמוניות .58–55:18
בהט ד' תשל"ה .מערת-קבורה מתקופת-הברונזה התיכונה  Iברמת מוצא .ארץ-ישראל יב.22–18:
בושנינו א׳ תשס״ז .שרידי מבנים ומתקני תעשייה מהתקופה האסלאמית הקדומה בח׳רבת דיראן,
רחובות .עתיקות .144–119:56
ביכובסקי ג' תשע"ג .המטבעות .בתוך א' קוגן-זהבי .קברים ומתקנים מתקופת הברזל  2ועד
התקופה הביזנטית בדרום חורבת תיתורה .עתיקות .80 ,58:72
ביליג י׳ תשנ״ה .חורבת המוצה .חדשות ארכיאולוגיות קג.72–71:
ביליג י׳ תשס״ד .על השימוש בגלוסקמות לקבורה משנית בשלהי תקופת הבית השני .מחקרי יהודה
ושומרון יג.55–51:
בירן א׳ וגופנא ר׳ תשכ״ט .מערת-קברים מתקופת-הברזל בתל חליף .ארץ-ישראל ט.39–30:
בן-דב מ׳  .1982חפירות הר הבית :בצל הכתלים ולאור התגליות .ירושלים.
בן-מיכאל י' ,ישראל י' ונחליאלי ד' תשס"ה .נחל בשור עלי :כפר מן התקופה האסלמית הקדומה
בהר הנגב .עתיקות .122*–105*:48
בר״ג ד׳ תש״ל .כלי הזכוכית בארץ-ישראל בתקופה הרומית והביזנטית .עבודת דוקטור,
האוניברסיטה העברית .ירושלים.
בר״ג ד׳ תשל״ב .כלי-הזכוכית .בתוך נ׳ אביגד .בית-שערים ג :החפירות הארכיאולוגיות בשנים
תשי״ג–תשי״ח ,מערכות-קברים  .32–21ירושלים .עמ' .160–149
ברוך א׳ תשנ״ד .עדויות פאלינולוגיות להשפעת האדם על הצומח בארץ-ישראל בימי-קדם.
קדמוניות .63–47:106–105
ברוש נ׳  .2001זכוכית בתקופה האסלאמית .בתוך י׳ ישראלי .זכוכית עתיקה במוזיאון ישראל:
אוסף דובקין ומתנות אחרות )קטלוג מוזיאון ישראל  .(462ירושלים .עמ׳ .412–343
ברוש נ׳  .2005ייצור זכוכית בירושלים בתקופה הממלוכית :כלי זכוכית משובצים .עבודת מוסמך,
אוניברסיטת תל אביב .תל אביב.
ברש א' תשע"ג .כלי הזכוכית מהמבנים משלהי התקופה הביזנטית בשוליים המזרחיים של תל
שקמונה .עתיקות .134–131:72
ברש א' תשע"ג .הפסיפס מהמבנה )כנסייה?( שנחשף בשוליים המזרחיים של תל שקמונה .עתיקות
.145–143:72
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גופנא ר' וזוסמן ו' תשכ"ט .מערת קברים מן התקופה הכנענית התיכונה בברקאי .עתיקות ה–1:
.13
גופנא ר׳ ובית-אריה י׳ תשנ״ז .מפת לוד )) (80סקר ארכיאולוגי של ישראל( .ירושלים.
גורן י' תשנ"א .כלי חרס מאתרי קבורה בארץ-ישראל מן התקופות הכלקוליתית והברונזה
הקדומה :היבטים חדשים לתולדות התפתחות הטכנולוגיה הקירמית .ארץ-ישראל כא–119:
.126
גורין-רוזן י׳ תשס״ד .כלי הזכוכית מהחפירה בצרפנד אל-ח׳ארב ,נס ציונה .עתיקות .64–59:46
גורין-רוזן י׳ תשס״ח .כלי זכוכית מהחפירות ברמלה .קדמוניות .50–45:135
גורין-רוזן י' תשע"ג .חפצי הזכוכית מהתקופות העבאסית והממלוכית מרמלה .עתיקות –71*:75
*.76
גורין-רוזן י' תשע"ג .ממצאי הזכוכית מהתקופות האסלאמית הקדומה והממלוכית מרמלה.
עתיקות .50*–45*:75
גזית ד׳ ולנדר י׳ תשנ״ב .כנסיית סטיפאנוס הקדוש בחורבת באר-שמע .קדמוניות .40–33 :98–97
גיחון מ' תשל"ה .אתרי הלימס בנגב .ארץ-ישראל יב.166–149:
גלבוע א' וינאי א' תשנ"ב .מערות קבורה מתקופת הברונזה הביניימית בחורשים .עתיקות –1*:21
*.8
גלילי א' וארצי מ' תש"ן .ממצאים מהים :מכלול מימצאים מתקופת הברונזה המאוחרת .חדשות
ארכיאולוגיות צד.36–34:
גלילי א' ,שרביט י' ושפרוני ע' תשנ"ט .עתלית-ים —  .1994–1993חדשות ארכיאולוגיות —
חפירות וסקרים בישראל .43–41:109
גלילי א' ,פינקלשטיין ג' ,אילון י' ורוזן ב' תשע"ג .עוגני אבן הנושאים כתובות וחריתות שנמצאו
בסקרים תת-ימיים בחוף אשקלון .עתיקות .127–113:71
גלילי א' ורוזן ב' תשע"ג .אבני רחיים ומשקולות בית בד לעיגון ממשים לספינות מקרקעית הים
מול תל אשקלון .עתיקות .137–129:71
גלעד י' ואלון ד' תשמ"ט .חפירות באתרים פרוטו-היסטוריים בנחל הבשור והתקופה ניאוליתית
המאוחרת בצפון הנגב .מתקופת האבן .71–65:21
גנור ס' ,גנור א' וקהתי ר' תשע"ג .מערת קבורה מתקופת הברזל  2בבית הקברות הדרומי של תל
עיטון .עתיקות .9*–1*:73
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גצוב נ' תשנ"ה .קברים מתקופת הברונזה הקדומה והביניימית בגליל המערבי .עתיקות .18*–1*:27
גצוב נ׳ תש״ס .חפירות בחורבת בית זניתה .עתיקות .106*–75*:39
גצוב נ' תשס"ג .נחל בית העמק .חדשות ארכיאולוגיות — חפירות וסקרים בישראל .11–10:114
גצוב נ' תשס"ז .שרידי יישובים פרוטו-היסטוריים בחטין שבשולי בקעת ארבל .עתיקות –13:56
.24
גצוב נ' ,אבו-עוקסא ה' ,גרינבאום נ' ,וכטמן ד' וענבר מ' .תשע"ג .קיר קדום להגנה מפני סחף בגדת
נחל שעל שבצפון מישור עכו .עתיקות .98–93:72
גצוב נ' ונגר י'  .2002קברים מתקופות הברונזה התיכונה  2בגליל המערבי .בתוך צ' גל ,עורך .ארץ
צפון :קובץ מאמרים בארכיאולוגיה של הגליל .ירושלים .עמ' .49–1
גרינהוט צ' תשס"ג .מוצא עלית .חדשות ארכיאולוגיות — חפירות וסקרים בישראל .102:115
גרן ו' תשמ"ב .תיאור גיאוגראפי ,היסטורי וארכיאולוגי של ארץ–ישראל  :1יהודה )א( )תרגום
מצרפתית לפי מהדורת פאריס  ,1868ח׳ בן-עמרם( .ירושלים.
גרן ו׳ תשמ״ב .תיאור גיאוגראפי ,היסטורי וארכיאולוגי של ארץ–ישראל  :2יהודה )ב( )תרגום
מצרפתית לפי מהדורת פאריס  ,1868ח׳ בן-עמרם( .ירושלים.
גרן ו׳ תשמ״ג .תיאור גיאוגראפי ,היסטורי וארכיאולוגי של ארץ–ישראל  :3יהודה )ג( )תרגום
מצרפתית לפי מהדורת פאריס  ,1868ח׳ בן-עמרם( .ירושלים.
גרן ו׳ תשמ״ד .תיאור גיאוגראפי ,היסטורי וארכיאולוגי של ארץ–ישראל  :4שומרון )א( )תרגום
מצרפתית לפי מהדורת פאריס  ,1868ח׳ בן-עמרם( .ירושלים.
גרן ו׳ תשמ״ד .תיאור גיאוגראפי ,היסטורי וארכיאולוגי של ארץ–ישראל  :5שומרון )ב( )תרגום
מצרפתית לפי מהדורת פאריס  ,1875ח׳ בן-עמרם( .ירושלים.
גרן ו׳ תשמ״ה .תיאור גיאוגראפי ,היסטורי וארכיאולוגי של ארץ-ישראל  :6הגליל )א( )תרגום
מצרפתית לפי מהדורת פריס  ,1880ח׳ בן-עמרם(  .ירושלים.
גרן ו׳ תשמ״ז .תיאור גיאוגראפי ,היסטורי וארכיאולוגי של ארץ-ישראל  :7הגליל )ב( )תרגום
מצרפתית לפי מהדורת פריס  ,1880ח׳ בן-עמרם(  .ירושלים.
גרשוני ל׳ וזיסו ב׳ תשנ״ז .מערות קבורה מימי הבית השני בגבעת שפירא ,ירושלים .עתיקות
.59*–45*:30
גת ש׳ תשס״ד .העיר רמלה בימי הביניים .עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר אילן .רמת גן.
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דגוט א׳ תשס״ג .אזור )ב'( .חדשות ארכיאולוגיות — חפירות וסקרים בישראל .64–63:114
דותן מ׳ תשי״ד .חפירות המנזר ליד שער העליה .ידיעות יח.222–216:
דן י׳ תשמ״ח .קרקעות דרום השפלה .בתוך ד׳ אורמן וא׳ שטרן ,עורכים .אדם וסביבה בדרום
השפלה :מחקרים בגיאוגרפיה והיסטוריה אזורית .גבעתיים .עמ׳ .58–50
דר ש׳ תשנ״ח .סומקה :עיירה יהודית בכרמל .תל אביב.
דר ש' תשס"ג .רקית :אחוזתו של מרינוס בכרמל .תל אביב.
חבס ל׳ תשס״ו .הכנסיות הביזנטיות בפרובינקיה ערביה :יחסי הגומלין בין המבנה האדריכלי
ובין המערך הקומפוזיציוני והתוכנית האיקונוגרפית של רצפות הפסיפס ) 2כרכים( .עבודת
דוקטור .האוניברסיטה העברית .ירושלים.
חבס ל׳ תש״ע .גילוי בתי מלאכה לפסיפסים באזור חשבון ופילדלפיה )עמאן( בעבר הירדן .מכמנים
.84–67:22
הדד א׳ תש״ס .רמלה ,מתחם איילון .חדשות ארכיאולוגיות — חפירות וסקרים בישראל
.70–69:110
הדד א' תשע"ג .תשתית לדרך)?( מהתקופה האסלאמית הקדומה ברמלה .עתיקות .44*–31*:75
הדד ש' תשע"ב .נרות השמן .בתוך ל' פורת ,ר' פרנקל ונ' גצוב .מכבש הקורה הארץ-ישראלי לאור
ממצא בית הבד באלוני אבא .עתיקות .67–66:70
הדס ג׳ תשס״ה .החפירות בכפר עין גדי .1995–1993 :עתיקות .71*–41*:49
הורוביץ צ'  .2000ממצאים מבית הקברות באזור ברקאי מתקופת הברונזה הביניימית :אפיון
אוכלוסיית משור החוף המרכזי וקשרי מזרח–מערב .עבודת מוסמך ,אוניברסיטת חיפה.
חיפה.
הרטל מ' תשע"ב .יישוב מהתקופה הרומית בחורבת כמון .עתיקות .49–39:70
הרשקוביץ מ׳ תשמ״ז .כלי-החרס של גבעת רם )חפירות  (1949מן המאות הא׳ והב׳ לסה״נ .ארץ-
ישראל יט325–314:
הרשקוביץ מ׳ תשנ״ב .ערוער בשלהי תקופת בית שני .ארץ-ישראל כג.319–309:
וורגה ד׳ תשנ״ט .אשקלון ,חוף הדייגים .חדשות ארכיאולוגיות — חפירות וסקרים בישראל
.135–134:109
וורגה ד' וטלגם ר' תשע"ג .ארון קבורה מעופרת מהתקופה הרומית מחורבת אוהד שבקיבוץ בית
גוברין .עתיקות .18*–11*:73
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ויינשטוב ד' תשע"ג .כתובות ושברי חרס הנושאים סימני חרותים מחפירות רחבת הכותל המערבי,
ירושלים .עתיקות .12–1:72
וילנאי ז׳ תשל״ו .אריאל :אנציקלופדיה לידיעת ארץ ישראל ג .תל אביב.
וקסלר-בדולח ש׳ תשנ״ח .מיתקנים וחציבות בגילה שבירושלים .עתיקות .194–179:34
וקסלר-בדולח ש׳ תשס״ז .חומת העיר העתיקה של ירושלים :הפינה הצפונית-המערבית.
עתיקות .119*–95*:54
וקסלר-בדולח ש׳ תשע"ג .חורבת עילין )עילית( :מתקנים חצובים מהתקופות ההלניסטית
המאוחרת והרומית הקדומה ושרידי יישוב מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה.
עתיקות .75–13:71
וקסמן ש'  .1990על הסחר הימי הסורי כנעני בתקופת הברונזה המאוחרת .בתוך ב"ז קדר ,ט' דותן וש'
ספראי ,עורכים .פרקים בתולדות המסחר בארץ ישראל .ירושלים .עמ' .66–42
זוסמן ו׳ תשמ"ה–תשמ״ו .עיטורי דמויות בנרות החרס ארץ-ישראליים מטיפוס ״בית נטיף״
מייצורם של בית האולפנה הדרומי ובתי-מלאכה צפוניים .ישראל — עם וארץ ב–ג.86–63:
זוסמן ו' ובן-אריה ש' תשכ"ו .שדה קברים בגבעתיים .עתיקות ג.39–27:
זיגלמן ע׳ תשנ״ו .חפירת בדיקה בח׳ קסטרה .1988 ,עתיקות .92*–77*:29
זינגר ק׳ תשס״ד .כלי החרס מהחפירה בצרפנד אל-ח׳ראב ,נס ציונה .עתיקות .58–49:46
זיסו ב׳ תשס״ד .מערת ״יודן שאול״ בחורבת כישור ,דרום שפלת יהודה .עתיקות .35–27:46
זיסו ב׳ וגנור א׳ תשס״ח .סקר וחפירות בחורבת בורגין שבשפלת יהודה :מערות קבורה ,מערכות
מסתור ומתקנים מימי הבית השני ועד לתקופה הביזנטית .עתיקות .48–15:58
זלינגר י׳ תש״ע .הישוב הכפרי בשפלת לוד בתקופת הבית השני .עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר
אילן .רמת גן.
חכלילי ר׳ תשמ״ז .לבעיית האסכולה של עושי-הפסיפסים בעזה .ארץ-ישראל יט.58–46:
חלאילה ח׳ ואבישר מ׳ תשס״ח .ח׳רבת עדאסה :חווה חקלאית בצפון ירושלים .עתיקות –91:58
.122
טורגה ח' תשע"ב .כלי חרס מהתקופות הפרסית וההלניסטית מחורבת בורין )מזרח( .עתיקות
.38–33:70
טורגה ח׳ תשע״ב .שרידי יישוב מן התקופה ההלניסטית המאוחרת והרומית הקדומה בח׳ירבת
בורנאט )דרום–מערב( .עתיקות .68*–1*:69
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טורגה ח' ועד ע' תשע"ג .מבנים משלהי התקופה הביזנטית בשוליים המזרחיים של תל שקמונה.
עתיקות .129–99:72
טורגה ח׳ ובדחי ר׳ תשס״ה .מערת קבורה מן התקופה הרומית בשוהם )מזרח( .עתיקות –31*:49
*.39
טפר י׳ וזיגלמן ע׳ תשמ״ד .יגור .חדשות ארכיאולוגיות פג.15:
ידין י׳ ,אהרוני י׳ ,דונאייבסקי ע׳ ,דותן ט׳ ,דותן מ׳ ,עמירן ר׳ ופרו ז׳ תשכ״א .חצור ג-ד :פרשת
החפירות בעונות השלישית והרביעית ) .(1958–1957ירושלים.
ידין י׳ ,אהרוני י׳ ,דונאייבסקי ע׳ ,דותן ט׳ ,עמירן ר׳ ופרו ז׳ תשי״ט .חצור א :פרשת החפירות בעונה
הראשונה ) .(1955ירושלים.
ידין י׳ ,אהרוני י׳ ,דונאייבסקי ע׳ ,דותן ט׳ ,עמירן ר׳ ופרו ז׳ תש״ך .חצור ב :פרשת החפירות בעונה
השנייה ) .(1956ירושלים.
יוגב א' תשמ"ז .בית-הכנסת במעון — גילויים חדשים .ארץ-ישראל יט.215–208:
יזרסקי א׳ תשס״ט .טיפולוגיה וכרונולוגיה של מערות הקבורה בתקופת הברזל  III–IIביהודה.
ארץ-ישראל כט.217–206:
ייבין ז׳ תשס״ה .בית הכנסת באשתמוע לאור חפירות  .1969עתיקות .98*–59*:48
ינאי א' תשנ"ז .קבר מתקופות הברונזה הקדומה  1והברונזה הביניימית ליד תל אסור )אסוויר(.
עתיקות .16*–1*:30
ינאי א׳ תשס״ה .כלי חרס מתקופת הברונזה המאוחרת משני קברים )מס'  (13 ,12בתל ג׳ת בשרון.
עתיקות .30*–13*:49
ינאי א׳ תשס״ו .יישוב מימי הביניים ומהתקופה הביזנטית בח׳רבת אבריכה .עתיקות –37*:53
*.47
ינאי א' תשס"ז .בית קברות מתקופת הברונזה הביניימית באזור .עתיקות .28–1:55
ינאי א' תשע"ב .מנהגי הקבורה בתקופת הברונזה הביניימית באגן התחתון של האיילון והירקון.
ארץ-ישראל .255–234:30
ינאי א׳ תשע״ב .מערת קבורה מתקופת הברזל  2ומהתקופה הרומית הקדומה מצפון לתל חדיד.
עתיקות .20–1:70
ינקלביץ ש'  .2005חפירת הצלה ברמת החיל ,תל אביב .פרסומי חפירות יישומיות .37–27 :1
יקותיאלי י׳ ,חרפ״ק ת׳ ,בן ישי י׳ וטליס ס׳ ,תשנ״ח .בן שמן )מזרח; ב( .חדשות ארכיאולוגיות
קח.87:

9
ישראל י׳ תשס״ו .משפחת כלי עזה השחורים מן התקופה העות׳מאנית .עבודת דוקטור,
אוניברסיטת בן גוריון בנגב .באר שבע.
ישראל י' ,סרי ג' ופדר ע' תשע"ג .שרידי יישוב כפרי מן התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה
בבאר שבע ,תחנת רכבת צפון .עתיקות .76*–51*:73
ישראלי י׳  .2001זכוכית עתיקה במוזיאון ישראל :אוסף דובקין ומתנות אחרות )קטלוג מוזיאון
ישראל  .(462ירושלים.
ישראלי י׳ ואבידע א׳  .1988נרות חרס מארץ-ישראל :אוסף לואיס וכרמן וורשאו .ירושלים.
כוכבי מ׳ עורך תשל"ב .יהודה ,שומרון וגולן :סקר ארכיאולוגי בשנת תשכ"ח .ירושלים.
כצנלסון נ' תשע"ג .בקבוק הזכוכית .בתוך ד' וורגה ור' טלגם .ארון קבורה מעופרת מהתקופה
הרומית מחורבת אוהד שבקיבוץ בית גוברין .עתיקות .17*–16*:73
כצנלסון נ' תשע"ג .ממצא הזכוכית .בתוך י' ישראל ,ג' סרי וע' פדר תשע"ג .שרידי יישוב כפרי מן
התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה בבאר שבע ,תחנת רכבת צפון .עתיקות –68*:73
*.69
לוי ש' תשכ"א .בית-הכנסת העתיק במעון )נירים( )סקירה ראשונה על החפירות( .ארץ-ישראל
ו.82–77:
לזר ד׳ תש״ס .גבעת דני :יישוב מן התקופות הממלוכית והעות׳מאנית בעמק איילון .עתיקות
.136*–127*:38
לסטר א׳ תשנ״ט .הזכוכית המעוטרת בחיתוך מחפירות טבריה  :1973/4היבטים טיפולוגיים
וכרונולוגיים .עבודת מוסמך ,האוניברסיטה העברית .ירושלים.
לרר יעקובסון ג׳ תשנ"ד .זכוכית מצוירת בצבעי בוהק מצור נתן .ישראל — עם וארץ ז–ח.90–83:
מאיר מ"מ  .1974קברים קדומים בסביבת קיבוץ גלעד .גלעד.
מאיר מ"מ תשל"ז .אתרים כלכוליתיים בסביבת קיבוץ גלעד :סקירה ראשונה .מתקופת האבן
.82–69:14
מגנס ג' תשמ"ז .הקראמיקה מחפירת  1980במעון )נירים( .ארץ-ישראל יט.224–216:
מזור ג׳ תשס״ז .בית חווה משלהי תקופת הברזל ומימי הבית השני ב'גבעה הצרפתית' ,צפון
ירושלים .עתיקות .14*–1*:54
מטנס א׳ תשס״ג .ג׳לג׳וליה )א׳( .חדשות ארכיאולוגיות — חפירות וסקרים בישראל .48–47:114
מטנס א׳ תשס״ג .ג׳לג׳וליה )ב׳( .חדשות ארכיאולוגיות — חפירות וסקרים בישראל .49–48:114
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מטנס א׳ תשס״ג .רחובות .חדשות ארכיאולוגיות — חפירות וסקרים בישראל .84–82:114
מיכאלי ט׳ תשע"ג .ציורי קיר משלהי התקופה הרומית או מראשית התקופה הביזנטית בקבר  4בבן
שמן .עתיקות .49*–45*:73
משורר י׳ תשמ״ז .מטבעות ירושלים בימי בית אמיה ובית עבאס .בתוך י׳ פראוור ,עורך .ספר
ירושלים :התקופה המוסלמית הקדומה .1099–638 ,ירושלים .עמ׳ .344–337
נחליאלי ד׳ ,ישראל י׳ ובן-מיכאל י׳ תשנ״ז .אתר נחל לענה :חווה מן התקופה האסלאמית
הקדומה בהר הנגב .עתיקות .78*–67*:30
נחשוני פ׳ תשס״ז .שרידים מהתקופות הרומית והביזנטית בחורבת חצץ ,אשקלון .עתיקות
.97–81:56
נחשוני פ׳ ,גורן י׳ ,מרדר ע׳ וגורינג-מוריס נ׳ תשס״ג .אתר כלקוליתי ברמות נוף ,באר שבע .עתיקות
.24*–1*:43
סארי כ׳ תשנ״ח .כפר ברא .חדשות ארכיאולוגיות קח.65–64:
סוקולוב ה' תשע"ג .המטבעות מחורבת עילין )עלית( .עתיקות .79–77:71
סטפנסקי י׳ תש״ס .שני מאוזוליאה בגבול בית הקברות של טבריה מן התקופה הרומית .עתיקות
.90*–73*:38
סעיד כ' תשע"ג .יישוב מהתקופה הרומית עד התקופה הממלוכית בחורבת יגור .עתיקות –77*:73
*.89
סתרי י׳ תשס״ו .חפצי העץ מאתרים מהתקופה הרומית בארץ ישראל :ניתוח טיפולוגי וטכנולוגי ב.
עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר אילן .רמת גן.
עד ע' תשע"ב .אזור התעשייה של חורבת בצעה בתקופות הרומית והביזנטית .עתיקות –113:70
.122
עד ע' תשע"ב .חורבת בורין )מזרח( :שרידי מבנים וכבשן יוצרים מן התקופה הפרסית עד ראשית
התקופה האסלאמית הקדומה .עתיקות .31–21:70
עובדיה א׳ תשכ״ט .בית הכנסת בעזה .קדמוניות .127–124:4
עולמי י׳ ,סנדר ש׳ ואורן א׳ תשס״ה .מפת יגור )) (27סקר ארכיאולוגי של ישראל( .ירושלים.
עמירן ר' תשכ"ג .הקיראמיקה הקדומה של ארץ-ישראל ,מראשית התקופה הניאוליתית ועד
חורבן בית הראשון .ירושלים.
עמירן ר׳ תשל״א .הקיראמיקה הקדומה של ארץ-ישראל מראשית התקופה הניאוליתית ועד
חורבן בית ראשון .ירושלים.
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עמירן ר' תשל"ד .קבר בגבע שבכרמל :דיון נוסף בחלוקת הקיראמיקה של תקופת הברונזה
התיכונה  .Iעתיקות ז.12–1:
עמירן ר' תשנ"ב .התפתחותו וגלגוליו של הכן-הפולחני בתקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה
א' ,ב' ,ג' .ארץ-ישראל כג.75–72:
עמית ד' תשע"ב .חותם אבן מבית הבד באלוני אבא .עתיקות .85–83:70
עמיתי-פרייס נ' תשע"ג .פך שעליו כתובת בערבית .בתוך ל' ראוכברגר וא' בושנינו .מזרקה ושרידים
אחרים מימי הביניים ברמלה .עתיקות .62*–61*:75
ענתי ע׳ תשי״ז–תשי״ח .חפירות בבית-הקברות של תל אבו הואם ) .(1952עתיקות ב.92–80:
פורת י׳ תש״ן .מערת קבורה יהודית באיזור בן-שמן .עתיקות י.164–161:
פורת ל' ,פרנקל ר' וגצוב נ' תשע"ב .מכבש הקורה הארץ-ישראלי לאור ממצא בית הבד באלוני
אבא .עתיקות .81–51:70
פז י׳ תש״ס .אזור .חדשות ארכיאולוגיות — חפירות וסקרים בישראל .55–54:111
פיילשטוקר מ׳ תשס״ג .מחלף בן שמן .חדשות ארכיאולוגיות — חפירות וסקרים בישראל –54:115
.57
פיילשטוקר מ׳ ולרר י׳ תשס״ב .חורבת בית שערים )צפון-מערב( .חדשות ארכיאולוגיות –32:113
.35
פינקלשטיין ג' תשע"ב .ידיות אמפורות ועליהן חותמות .בתוך ל' פורת ,ר' פרנקל ונ' גצוב .מכבש
הקורה הארץ-ישראלי לאור ממצא בית הבד באלוני אבא .עתיקות .68–67:70
פראוסניץ מ׳ תשכ״ד .החפירות באכזיב .חדשות ארכיאולוגיות ח.24–22:
פראוסניץ מ׳ תשל״א .גשר הזיו )אכזיב( .חדשות ארכיאולוגיות לו.9:
פריאל מ׳ תשנ״ט .רמלה )ב( .חדשות ארכיאולוגיות—חפירות וסקרים בישראל .102–101:109
פרנקל ר' תשמ"ד .תולדות עיבוד יין ושמן בגליל בתקופת המקרא ,המשנה והתלמוד .עבודת
דוקטור .אוניברסיטת תל אביב .תל אביב.
פרץ א' ונחשוני פ' תשע"ג .יישוב מהתקופות הרומית והביזנטית בח'ירבת אל-בורג' .עתיקות
.30*–1*:75
ציוני ג׳  .2008חפירת הצלה בחורבת ניענה .בתוך פרסומי חפירות יישומיות .66–33:3
ציפר ע׳ תשנ״ח .יונתי בחגוי הסלע :היונה כמשל )קטלוג מוזיאון ארץ-ישראל( .תל אביב.
צפיריס ו׳ תשמ״ב .קברים מתקופת הברזל הב׳ בתל עיטון .עתיקות ח.10–7:
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קוגן-זהבי א' תשע"ג .קברים ומתקנים מתקופת הברזל  2ועד התקופה הביזנטית בדרום חורבת
תיתורה .עתיקות .92–13:72
קוגן-זהבי א' והדד ש' תשע"ג .מבנה ובית בד מהתקופות הביזנטית–העבאסית בח'ירבת אל-
ט'הירייה .עתיקות .112–81:71
קול ר' תשע"ג .המטבעות בשטח  .Aבתוך א' פרץ ופ' נחשוני .יישוב מהתקופות הרומית והביזנטית
בח'ירבת אל-בורג' .עתיקות .19*:75
קול ר' תשע"ג .המטבעות בשטח  .Bבתוך א' פרץ ופ' נחשוני .יישוב מהתקופות הרומית והביזנטית
בח'ירבת אל-בורג' .עתיקות .27*:75
קול ר' תשע"ג .ממצא המטבעות .בתוך ל' ראוכברגר וא' בושנינו .מזרקה ושרידים אחרים מימי
הביניים ברמלה .עתיקות .66*–65*:75
קול-יעקוב ש' ופרחי י' תשע"ב .אשקלון )אל-נבי חסין( :ממצאים שאופיים יהודי ,נוצרי ופגני בשדה
קברורה מהתקופה הרומית המאוחרת .עתיקות .111–87:70
קלונר ע׳ תש״ם .קברים וקבורה בירושלים בימי בית שני .עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית.
ירושלים.
קלונר ע׳  .1982שני אתרים צלבניים בדרום שפלת יהודה .טבע וארץ כד.256–254:
קלונר ע׳ וזיסו ב׳ תשס״א .מערכות המסתור בשפלת לוד וקביעת הגבול הצפוני של האזור עליו שלט
בר כוכבא .בתוך ח׳ אשל וב׳ זיסו ,עורכים .חידושים בחקר מרד בר כוכבא .רמת גן .עמ׳ .85–73
קלונר ע׳ וזיסו ב׳ תשס״ג .עיר הקברים של ירושלים בימי הבית השני .ירושלים.
קלונר ע׳ וזיסו ב׳ תשס״ו .מערכות המסתור בארץ יהודה :עדכון ארכיאולוגי וגיאוגרפי של
השתרעות מלחמת בר כוכבא .בתוך מ׳ מור ,ג׳ פסטור ,י׳ רונן וי' אשכנזי ,עורכים .לאוריאל:
מחקרים בתולדות ישראל בעת העתיקה מוגשים לאוריאל רפפורט .ירושלים .עמ׳ .147–125
קלטר ר' תשס"ג .קבר מתקופת הברונזה הביניימית בשוהם .עתיקות .28*–25*:43
קליין מ׳ תשמ״ח .בין הר למישור :קווים למורפולוגיה של דרום השפלה .בתוך ד׳ אורמן וא׳
שטרן ,עורכים .אדם וסביבה בדרום השפלה :מחקרים בגיאוגרפיה והיסטוריה אזורית.
גבעתיים .עמ׳ .41–32
קפלן י' תשל"ז .שרידים ניאוליתיים וכאלקוליתיים בלוד .ארץ-ישראל יג.75–57:
ראוכברגר ל׳ ובושנינו א׳ .תשע"ג .מזרקה ושרידים אחרים מימי הביניים ברמלה .עתיקות –51*:75
*.70
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רבן א' תשמ"ג .הנמלים הקדומים בים התיכון .בתוך י' קרמון ,א' שמואלי וג' הורוביץ ,עורכים.
אגן הים התיכון .תל אביב .עמ' .145–121
רבן א' תשנ"ט .מעגנים ונמלים בחופי הארץ בתקופת-הברונזה .קדמוניות .108–90:116
רבן א' תש"ס .מפת משמר העמק )) (23סקר ארכיאולוגי של ישראל( .ירושלים.
רגב א׳ תשס״ח .אמנות ,סימבוליזם ומדעי החברה :על משמעותם ותפקידם של עיטורי הגלוסקמות
ונרות הדרום .ירושלים וארץ ישראל .57–33:6
רובין נ׳  .1997קץ החיים :טקסי קבורה ואבל במקורות חז״ל )אנתרופולוגיה של התלמוד  .(2תל
אביב.
רוזן-איילון מ׳ תשנ״ו .הארמונות האומאיים בעבר-הירדן .קדמוניות .125–119:110
רוזן-איילון מ׳ ואיתן א׳ תש״ל .חפירות רמלה :ממצאים מהמאה השמינית לסה״נ )קטלוג
מוזיאון ישראל  ,(66ירושלים.
רוזנפלד ב׳ תשנ״ז .לוד וחכמיה בימי המשנה והתלמוד .ירושלים.
רונן א׳ ועולמי ע׳ תשמ״ג .מפת חיפה — מזרח )) (23סקר ארכיאולוגי של ישראל( .ירושלים.
רחמני ל״י תשל״ט .גלוסקמות וליקוט עצמות בשלהי תקופת בית שני .קדמוניות .112–102:44
רייך ר׳ תשמ״ב .קבר מעוטר מן התקופה הרומית ליד בן-שמן .עתיקות ח.21–16:
רייך ר' ,שוקרון א' ולרנאו ע' תשס"ז .תגליות חדשות בחפירות עיר דוד ,ירושלים .קדמוניות
מ.40–32:
שטקליס מ' תשכ"ז .התרבות הירמוכית .שער הגולן.
שטרן א׳ תשמ״ח .דרום השפלה ― גבולות והגדרה גיאוגרפית .בתוך ד׳ אורמן וא׳ שטרן ,עורכים.
אדם וסביבה בדרום השפלה :מחקרים בגיאוגרפיה והיסטוריה אזורית .גבעתיים .עמ׳ –12
.16
שיאון ע'  .1995מעלה אדומים .חדשות ארכיאולוגיות קד.126:
שיאון ד' תשע"ב .ממצא המטבעות .בתוך ל' פורת ,ר' פרנקל ונ' גצוב .מכבש הקורה הארץ-ישראלי
לאור ממצא בית הבד באלוני אבא .עתיקות .68:70
שיאון ע׳ תשס״ד .שרידי יישוב מהתקופה האסלאמית הקדומה ברמלה .עתיקות .92–67:46
שיאון ע' תשע"ג .בית חווה מהתקופה הרומית באל-קבו ,מדרום לאשקלון .עתיקות .12–1:71
שיאון ע׳ ופרנוס ג׳ תשס״ו .חורבת הרמאס .עתיקות .31*–19*:51
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שמואלי א' תשע"ב .אמת מים מהתקופה האומיית להשקיית שדות חקלאיים מדרום לרמלה.
עתיקות .152–145:70
שמואלי א׳ וינאי א׳ תשנ״ח .בן שמן .חדשות ארכיאולוגיות קח.86–85:
שמואלי א' ,ינאי א' ,פלג י' ונגר י' תשע"ג .מערות קבורה מן התקופה הרומית הקדומה–ראשית
התקופה הביזנטית בבן שמן .עתיקות .44*–19*:73
שקד ע׳ תשנ״ה .אכזיב ,בית הקברות המזרחי .חדשות ארכיאולוגיות קג.17:
שרביט י׳ תשע"ג .משקולות עופרת לרשת דיג מ׳קבר הדייג׳ ,אכזיב .עתיקות .17*–9*:74
תדמור מ' תשנ"ב .על מכסים וחבלים בתקופת הברונזה הקדומה ובתקופה הכלקוליתית .ארץ-
ישראל כג.91–82:
תמוז ע' תשמ"ו .הים כגורם כלכלי :היבטים בזיקה לים של שוכני החוף המזרחי של הים
התיכון ,מתקופת אל-עמרנה ועד שקיעת האימפריה האשורית ,על פי מקורות שבכתב.
עבודת מוסמך ,אוניברסיטת תל אביב .תל אביב.

