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הארץ לידיעת עת כתב

214-102 חוברות
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1 
  214-102מפתח אריאל 

  
  
  
  

  לפי סדר הופעתן 214-102 חוברות אריאל

  . 'עמ 272,1994, 103-102, חלק ב, מאמרים ומחקרים –חוברת המאה של אריאל 

  . 'עמ 1994, 160, 104, הקרב על ירושלים במלחמת העצמאות

  . 'עמ 208, 1994, 106-105, מאמרים ומחקרים בידיעת הארץ

  . 'עמ 288, 1995,108-107 ,קדמוניות ירדן, גיאוגרפיה והיסטוריה –ירדן ואתריה 

  . 'עמ 112, 1995, 109, צפורי וסביבתה

  . 'עמ 1995, 320, 11-1101, אתרים ומקומות בירדן

  . 'עמ 224, 113-112, 1996 ,שבע מונוגרפיות בנושא ארץ ישראל

  .'עמ 208, 1996, 115-114, תולדות ירושלים בימי בית שני –ירושלים בתפארתה 

  .עמ׳ 128, 1996, 116, ארץ ישראל במפת מידבא

  . עמ׳ 1996, 192, 118-117 ,דת ופולחן וקברי קדושים מוסלמים בארץ ישראל

  .'עמ 320, 1996, 120-119 ,מבחר מאמרים בנושא ארץ ישראל –של אריאל  120חוברת ה־

  . 'עמ 160, 1997, 121 ,אדם ונוף בארץ ישראל –מאה שנות ציונות 

  .'עמ 224, 1997, 123-122 ,ההר אשר מקדם לעיר

, 1998, 125-124, תולדותיהם ושימושם, מאפייניהם, עצי ארץ ישראל –י האדם עץ השדה״ כ״
  .'עמ 224

  .מפה+ עמ׳  1998, 224, 127-126, מאת גוטליב שומכר, ראשון פרסום; סקר ומיפוי, הגולן

  . 'עמ 208, 1998, 129-128 ,בית לחם אפרתה

  . מפה+ ' עמ 1998, 240, 131-130 ,למען ירושלים מאת קונרד שיק

  . 'עמ 1998, 144, 132, מבחר מאמרים, ירדן

  . 'עמ 1999, 384, 134-133, מבחר מאמרים –ארץ ישראל 

  .'עמ 1999, 224, 136-135 ,הכנרת וסביבתה

  . 'עמ 1999, 254, 138-137 ,עדות ומסדרים נוצריים בישראל, נסיותכ

  . 'עמ 1999, 144, 139, הכנרת וסביבתה במסורת הנוצרית

  . 'עמ 1999, 384, 141-140, ים רבות להניאוגרפיה פהג

  

  

  .החוברות נערכו בידי אלי שילר בהשתתפות גבריאל ברקאיכל 
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  . 'עמ 142, 2000, 102, הקדושיםהדרוזים בישראל ומקומותיהם 

  . 'עמ 144-143, 2000, 256, ארץ של ימים רחוקים

  . 'עמ 146-145, 2001, 192, מירושלים לחברון

  . 'עמ 192, 2001, 148-147, ליקוטי ארץ ישראל

  . 'עמ 98, 149, 2001, הר כרכום לאור התגליות החדשות

  . 'עמ 151-150, 2001, 224, עם הפנים אל הנגב א

  . 'עמ 2002, 254, 153-152, עם הפנים אל הנגב ב

  . 'עמ 2002, 144, 154, הגליל העליון המזרחי ורמת כורזים

  . 'עמ 288, 156-155, 2002, נצרות ונוצרים בארץ ישראל

  .'עמ 289, 2002, 158-157, צפת ואתריה

 . 'עמ 2003, 288, 160-159, אופקים בגיאוגרפיה היסטורית וידיעת הארץ

  .'עמ 2003, 126, 161, מטיילים דרכתה

  .'עמ 8, מדריך למטייל –המצפים בעב + עמ׳  2003, 94, 162, שישים שנה למצפות בנגב

  . 'עמ 164-163, 2004, 240, מאה שערים וסביבתה

  .'עמ 166-165, 2004, 272, עיונים בידיעת הארץ –נופים 

  .'עמ 128, 2004, 167, ובסיני המערכה בנגב –ארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה 

  . 'עמ 128, 168, 2004, גלויות וצפונות מירושלים

  . 'עמ 128, 2005, 169, '׳תמונה באבן

  .'עמ 128, 2005, 170, הבהאאים בישראל

  . 'עמ 172-171, 2005, 224, זיכרון והנצחה בישראל –׳ובדמם הבוקר יעלה׳ 

  .'עמ 173, 2005, 112, שנה טובה׳ ותולדותיהם'כרטיסי ה

  .'עמ 174, 2006, 112, קמיעות ברפואה העממית בקרב הבדווים בנגב

  . 'עמ 128, 175, 2006 ,אור חדש על הר הבית

  . 'עמ 112, 2006, 176', ציורי הקיר ב׳ישיבה הגדולה מאה שערים

  . 'עמ 2007, 224, 178-177 ,מושב ראשון בהרי יהודה –עטרות 

  . 'עמ 128, 2007, 179 ,ציורי הקיר בירושלים

  .'עמ 216, 2007, 181-180, הכותל המערבי

  . 'עמ 128, 2007,182, גילוי קברו של הורדוס

  . 'עמ 2008, 224 ,184-183, למדינת ישראל 60: ארץ נולדת

  .'עמ 2008, 128, 185 ,נגוהות זהב על ירושלים

  .'עמ 112, 186, 2009, מסע ומסה במדבר יהודה –פרח בר במדבר 

  . 'עמ 187, 2009, 112, הארכיאולוגיות בירושליםחידושים בחפירות 
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  .'עמ 128, 2009, 188 ,חקר מערות ארץ ישראל

  .'עמ 224, 190-189, 2011, העיר העברית הראשונה, שנים לתל אביב 101

  . 'עמ 128, 191, 2010, נוף וטבע בנווה עין גדי

  .'עמ 128, 2010, 192, לאורה של ירושלים

  . 'עמ 128, 2010, 193, תולדות כוח המגן ומערכות ישראל –פרקי תש״ח 

  .'עמ 194, 2010, 128 ,מקדם ומים

  . 'עמ 2011, 256, 196-195, הגליל וצפון הארץ

  . 'עמ 2011, 240, 198-197, מחקרי ארץ ישראל

  .'עמ 130, 2012, 199, פניני אדריכלות בירושלים

מבחר מאמרים לזכרו של אהוד  –אמנות ואדריכלות בירושלים ובארץ ישראל בתקופת בית שני 
  . 'עמ 2012, 224, 201-200, נצר

  . 'עמ 202, 2013, 128, בעקבות חוקרי ארץ ישראל הראשונים

  . 'עמ 112,2013, 203, חוקרים ונוסעים ראשונים לירושלים ולארץ ישראל

  . 'עמ 2014, 216, 205-204, אוכלוסיות לא מוכרות ויישובים מיוחדים בישראל

  . 'עמ 256, 2014, 207-206, מאמרים ומחקרים, ירושלים וארץ ישראל –ארץ חמדה 

  .'עמ 128, 2014 ,208, מסעו של הנזיר פליקס פברי לארץ ישראל

, 2015, 209, )1840-1831(תקופת השלטון המצרי , ראשית הזמן החדש בתולדות ארץ ישראל
  .'עמ 144

  .'עמ 224, 2015, 211-210, מחקרי ירושלים וארץ ישראל –ירושלים 

  .'עמ 144, 2016, 212 ,עיר של לב ואבן –ירושלים 

  .'עמ 160, 2016, 213, מדריכי ארץ ישראל הראשונים

  .'עמ 112, 2016, 214, מערבה של ירושלים-צפון
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  אבו גוש
  126-125: 209ל   אורי ט/ אבו גוש והשלטון המצרי משפחת 

  214: 86-85   צבי שילוני] / הרוזן דה פיילא[פעלו באבו גוש 

  
  אביחיל

   184-183: 191-189   אלי שילר/ מוזיאון בית הגדודים 
  

  מסורות, פולקלור, אגדות

   109: 109-105   צביקה צוק/ ציפורי באגדות ובמדרשים 

  ) ראה תוכן עניינים(   118-117   פולחן וקברי קדושים מוסלמים בארץ ישראל

   120-119: 182-178   בתיה כרמיאל/ נשפי ברוך אגדתי  –חגיגות פורים ב״תל אביב הקטנה״ 

                  לואיזה בלדנספרגר וגרייס קרופוט /  עונות השנה בפולקלור הפלאחים בארץ ישראל
290-285 :120-119   

   294-291:120-119   מיכאל בן דוד) / המרפא העממי( הטביב השעבי

   123-122: 126-120   נתן שור/ ועולי רגל חיי ההרמון בארץ ישראל בתיאורי נוסעים 

   123-122: 170-158  לואיזה בלדנספרגר וגרייס קרופוט /  התירוש והיצהר, על הדגן

   123-122: 176-171  ששון בר צבי / סיפור ואגדה באוהלי קידר , משל

  129-128: 37-35 אלי שילר  /  הלבוש המסורתי של תושבי בית לחם

  אורנה גורן ואיתן איילון/ פלחים ומלאכות מסורתיות , בעקבות בדווים –סיור אתנוגרפי בירדן 
112-103 :132  

   134-133: 296-289   ח״ז הירשברג/ קברי דוד ושלמה במסורת המוסלמית 

   144-143: 173-165   עליזה שנהר/ אגדות מקום ארצישראליות בסיפורי עם דרוזיים 

   144-143: 180-174   ששון בר צבי/ בפי הבדווים בנגב אגדות עם ומשלים 

  146-145: 135-132 אלי שילר  /  אגדות ומסורות אודות מערת המכפלה

   148-147: 117-111   ששון בר צבי/ מסורות ומנהגים בקרב הבדווים על רקע עולם המקרא 

   148-147: 128-118   לואיזה בלדנספרגר וגרייס קרופוט/ עצים קדושים וצמחי כישוף 

   153-152: 187-179   ששון בר צבי/ משל ואגדה בפי הבדווים בנגב 

  153-152: 187-179   אלון גלילי/ סיפורים מן הנגב 

   158-157: 242-235   אסתר ירושלים: ליקטה/ מאגדות צפת ונפלאותיה 
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   164-163: 157-150   משה שפירא/ הלבוש החרדי בשכונת מאה שערים וסביבתה 

   168: 32-31   זהר עמר/ תפילות נגד הארבה 

  168: 70-62   יהודה עצבה/ מועדון מספרי הסיפורים הירושלמי 

כליפה -נירית שלו/ סיפורי משפחות חקוקים באבן בשכונת אהל משה בירושלים  –' תמונה באבן'
  169: 43-33   ודבורה אבי דן

   169: 115-114   אלחנן ריינר/  1905טקס החלאקה במירון 

   170: 87-83   ששון בר צבי/ משלים ומוסר השכל בפי הבדווים בנגב , מעשיות

   173: 30-6   שלום צבר/ ותולדותיהם ' שנה טובה'כרטיסי ה

  173: 39-31  חיים גרוסמן / מתל אביב ' שנה טובה'

  174: 21-5  ששון בר צבי / קמיעות לחשים והשבעות ברפואה העממית בקרב הבדווים בנגב ובסיני 

   176: 67-60   ימיני-מרים להמן/ לתולדות ולאופיה של הרקמה התימנית 

   179: 82-76   שמעון אביבי] / דרוזים[מנהגים וחיי יומיום 

   72-60: 181-180   טוב לוינסקי- םיו/ מנהגים ליד הכותל המערבי 

  181-180: 172-169   יהודה עצבה/ מסיפורי הכותל 

   181-180: 178-173אסתר ירושלים / הכותל בשירה העברית  –" כותל דמעות נעצב"

   187: 103-97   יוסי סטפנסקי/ בכינרת ' באר מרים'

   191: 107-103   )נאטור-דאוד אל( אליהו נאוי/ בלח -סולחה בדיר אל

   191: 112-108   הצוענים בירושלים בתמונות משנות העשרים

   194: 103-101   אהרון יפה/ תותח הרמדאן בירושלים 

   196-195: 64-56   אבי ששון/ בחרמון ' ברית בין הבתרים'מסורת ופולחן ב

   196-195: 176-168   רחלי עינב/ האוכל גדל על העצים  –החורש הים תיכוני בגליל 

   198-197: 52-51   משה שרון/ והמשהד עם ראשו של חסין ) המנבר(דוכן התפילה 

   198-197: 112   אלי שילר/ ' כשר לפסח'ובת מצבת קבורה יהודית ועליה כת

   199: 73-70   ינון שבטיאל/ אוצרות בית המקדש במערות סלע עכברה 

   201-200: 168-153   גרשון נראל, אלדד הדר, אלי שילר/ במסורת הנוצרית  סהורדו

   207-206: 208-189   קרופוט ולואיזה בלדנספרגר ייסגר/ רץ ישראל באגדה ובפולקלור צמחי א

   212: 30-8   אלי שילר/ אבנים מספרות בירושלים  –עיר של לב ואבן 

  102-99: 214   דותן גורן/ בירושלים ' שפך הדשן'

  
  ארכיטקטורה, אדריכלות

   103-102: 215-209   מריל-עדינה מאיר) / 1939-1930( בתי כנסת בארץ בסגנון הבינלאומי

   108-107: 217-208   ארתור סג״ל/ ערי הדקפוליס בירדן 

  108-107: 226-218   ארתור סג״ל/ תיאטראות בירדן 

   164-157; 113-112: 147-142   גדעון ביגר] / ירושלים בתקופת המנדט[תכנון העיר 

   115-114: 115-90   ישראל לוין/  סהבניה של הורדו מפעלי] ירושלים[פני העיר 
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  דוד קרויאנקר / ועד היום  19-בירושלים מאמצע המאה הצורות הבנייה של שכונות ובתי מגורים 
64-51 :120-119  

   120-119: 150-143   אהוד נצר/ התפתחות מפעלי הבנייה של הורדוס 

   123-122: 62-51   מריל-עדינה מאיר/ בניין אוגוסטה ויקטוריה על הר הזיתים 

   123-122: 72-63   אפרת כרמון/ חיים בירושלים -לתולדות שכונת מקור

  125-124: 211-188   נילי ליפשיץ וגדעון ביגר/ השימוש בעץ לבנייה בארץ ישראל בעת החדשה 

   131-130: 50-41   מריל-עדינה מאיר / הבנאי והאדריכל, קונרד שיק

   131-130: 54-51   חיים גורן/ המבנים שבנה שיק בירושלים 

   131-130: 108-105   קונרד שיק/ מבנים ובנייה בירושלים 

   131-130: 205   קונרד שיק/ שינויים שנעשו בכמה מבנים בירושלים 

משה פישר / הרומית והביזאנטית , קווי יסוד באדריכלות ובאמנות של עבר הירדן בתקופות ההלניסטית
42-33 :132  

   136-135: 119-114   יצחקי גל ואלי שילר/ המבנים בחצר כנרת 

   144-143: 151-147   דוד עמירן/ גשר במערב ירושלים השיכונים הציבוריים בבנייני 

   144-143: 162-152   עמנואל טל/ חלום שלא הוגשם ; עיר הגנים נורדאו

   146-145: 55-54   אדולפו רויטמן] / היכל הספר בירושלים[ארכיטקטורה וסימבוליקה 

  164-163: 50-40   מבנה השכונה ותוכניתה] מאה שערים[

  ) / בתי ויטנברג, בתי אונגרין, בתי ורשה(פיתוח בשכונות הסמוכות למאה שערים תכניות שיקום ו
  164-163: 212-210   נחום מלצר

         / סבסטיה כמבשר התפתחות חדשה בתולדות הארכיטקטורה -המאוזולאום הרומי בשומרון
   166-165: 80-72   גבריאל הורוביץ

  170: 41-7   משה שרון/ הבהאאים בישראל 

   172-171: 77-76   יורם בר גל ומעוז עזריהו/ אדריכלות יהודית בבתי הקברות הצבאיים 

   172-171: 112-110   מעוז עזריהו] / קבר הרצל[העיצוב האדריכלי 

   179: 63-58   בעז זלמנוביץ/ הפילבוקסים בנוף הארץ 

   32-28: 181-180   איתמר פרת/ אבני הכותל המערבי וכותלי הר הבית 

   184-183: 107-98   נחום מלצר/ ' החורבה' זור בית כנסתשח

  188: 81-73    דוד קרויאנקר/ קורותיו של מאבק ופצע אורבני שמאן להגליד  –ממילא בהיבט אישי 

   190-189: 59-72   חצרוני-רות מגידו/ האדריכל הראשון של תל אביב  –יהודה מגידוביץ 

   190-189: 88-73   אלי שילר/ וחוט השדרה של תל אביב ' הריאה הירוקה' –שדרות רוטשילד 

    אמנון בר אור/ נקודת מפנה בתחום השימור בארץ  –שיקום שרונה בדרום הקריה 
98-93 :190-189  

   191: 102-92   מרים רוזן איילון/ הסבילים שהקים סולימאן המפואר בירושלים 

  192: 108-97   אלי שילר /ירושלים בבניינה 

   199: 54-8   אלי שילר/ מפעלי הבנייה של אנטוניו ברלוצי בירושלים ובארץ ישראל 

  199: 68-57   ברקת- אורית פלג/ והחפירות מדרום הר הבית  סהעיטור האדריכלי מימי הורדו

  )ראה תוכן עניינים(   201-200   אמנות ואדריכלות בירושלים ובארץ ישראל בתקופת בית שני
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              אלי שילר/ חוקר ארץ ישראל והאדריכל המערבי הראשון של ירושלים , ארמטה פיארוטי
50-33 :203  

   205-204: 184-181   אלי שילר/ השלמות  –) 1888( המפות של פיארוטי

  211-210: 158-137   התכניות והשחזורים של אהוד נצר

  
  אוכלוסייה

   103-102: 25  יהודה קרמון / אוכלוסיית ירושלים בתקופות הקדומות 

   108-107: 55-51   ארנון סופר] / בירדן[אוכלוסייה 

   112;  115-114: 25   ישראל לוין] / ירושלים בתקופת הבית השני[

   127-126: 46-38   גוטליב שומכר/ תושבי הגולן 

   131-130: 109-108   קונרד שיק] / בירושלים[מהגרים ותושבים 

   141-140: 20-12   שלום רייכמן/ אוכלוסיית הערים בישראל 

   146-145: 13-10   שלום רייכמן/ פריסת האוכלוסייה ודמוגרפיה 

   151-150: 144-143   אלישע אפרת/ אוכלוסיית העיירות בנגב 

   151-150: 204-197   דוד גרוסמן/ הגירת פלאחים מצריים אל הבדווים הנגב 

   153-152: 61-60   אלישע אפרת] / תכנון הנגב[חלוקת האוכלוסיה 

   153-152: 119-117   אלי שילר/ לאופיה של ההתיישבות והאוכלוסיה בנגב ובדרום 

  158-157: 24-23   אלישע אפרת/ אוכלוסיית צפת 

   160-159: 65-61   שמעון שטרן/  1800משנת ] של נצרת[התפתחות האוכלוסייה 

   160-159: 79-77   יהודה חיות] / בקריות בחוף מפרץ חיפה[האוכלוסייה  הרכב

   162: 57-53   רות קרק] / במצפות בנגב[האוכלוסייה 

   187: 42   אהרון יפה/ אוכלוסייה בסיכון  –הצוענים בירושלים 

   190-189: 14   אלישע אפרת] / תל אביב וסביבתה[

   190-189: 46-42   אלישע אפרת/ אגד הערים של תל אביב 

   198-197: 96   זאב לבינגר ועדנה גורני/ ותושביו כיום ] החולה[העמק 

  ) ראה תוכן עניינים(   205-204   אוכלוסיות לא מוכרות ויישובים מיוחדים בישראל

                     מיכאל בן דרור/  'אוכלוסיות בלתי מוכרות ויישובים מיוחדים בישראל' תגובות על
252-250 :207-206  

  ראה גם גרים 

  
  אוניברסיטאות

   113-112: 156-153   גדעון ביגר] / בתקופת השלטון הבריטי[הקמת האוניברסיטה 

     207-206: 94-75שאול כוכבי / טקס הפתיחה של האוניברסיטה העברית 

        הצופיםתשעים שנה לנאומו ההיסטורי של ביאליק בטקס פתיחת האוניברסיטה העברית על הר 
64-63 :211-210  
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  אסונות טבע; אוצרות טבע
   106-105: 45-38   חנן גינת ואסף הולצר] / כריית הנחושת בתמנע[

   144-143: 53-48   גדעון סגלי וגדעון ביגר/ מפעל כריה בריטי עזוב  –מכרות הגופרית בבארי 

                    זהר עמר וירון סרי/ הפקת מחצבים מאזור ים המלח במאה העשירית על פי אלתמימי 
98-91 :144-143  

   168: 43-26   זהר עמר/ נזקי הארבה והדברתו בארץ ישראל וסביבתה  –הארבה והרבה 

              אלי שילר ואהוד נשר, אהרון יפה/ המחצבה שאבניה שימשו לבניין הר הבית בימי הורדוס 
39-32 :182  

  194: 31-25   עוזי פז/ אש בכרמל 

   212: 45-31   עמיר תמיר) / 2015-1915(מאה שנים למכת הארבה הגדולה בארץ  –שנת הארבה 

  212: 48-46   אלישבע אפרת/ לתולדות מכת הארבה בארץ 

  
  אופקים
   153-152: 155-154   אלי שילר/ אופקים 

  
  איכות הסביבה

   164-163: 159-158   מוטי קפלן/ איכות הסביבה במאה שערים והשכונות הסמוכות 
  

  אילת

   151-150: 147-146   אלישע אפרת/ אילת 

   153-152: 146-145  זאב זיוון / אילת 

  153-152: 170-167   אלי שילר/  אילת

   166-165: 238-232   זוהר ברעם/  1943באילת בשנת  'חומה ומגדל' נסיון חשאי להקמת יישוב

   169: 94-89   צור ואפרת יובל-עידית אבן/ באילת תיירות הצלילה בשוניות האלמוגים 

  191: 116-114   המוזיאון ההיסטורי של אילת

  
  אירועים

    106-105: 195-194דב גנחובסקי " / חג הפרחים" עוד על

   120-119: 182-178   בתיה כרמיאל/ נשפי ברוך אגדתי  –" תל אביב הקטנה" חגיגות פורים ב

   120-119: 317-315   לד״ר גבריאל ברקאי פרס ירושלים לארכיאולוגיה

   ביקור של הנסיך מווילס ; חגיגות עם נצחון תורכיה ונפילת סבסטופול; ביקור הדוכס מברבנט
    146-145: 164-158] בתאורה של אליזבט פין[

ת ומהספריות השלמ, נסתם הגולל על ספריית מוזיאון ארץ ישאל –בנזיר עדשים " ארץ ישראל" מכירת
   148-147: 190-189   אלי שילר/ תר לידיעת הארץ ביו

   156-155: 224-222  פולק מחריטון / הכוכב במערת הלידה בבית לחם 

   168: 43-26   זהר עמר/ נזקי הארבה והדברתו בארץ ישראל וסביבתה  –הארבה והרבה 
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   168: 124-123   "אבני דרך בידיעת הארץ" ערב המוקדש לספרו של רמי יזרעאל

   173: 89-82   מזכרת מביקור בהר הבית

   173: 98-96   זאב משל/ כיצד עבר לפיד טיולי המדבר אל דור המדינה  –' מסעות במדבר'כנס 

   90-89: 176   יואל דה מלאך/ נציגי האומות המאוחדות ברביבים 

   176: 106   הוקמה קתדרה לחקר תולדות ארץ ישראל במכללת כנרת בעמק הירדן

         אהרון יפה ואלי שילר/ ' מסדר הכותל' שכונת המוגרבים לאחר שחרור ירושלים והקמתהריסת 
124-121 :181-180  

   187: 110 אלי שילר  /  של עזריה אלון' נוף ארצנו'יובל החמישים לשידורי 

   188: 91   ]ביקור תנחומים אצל משפחת בן יהודה[

   190-189: 134-135   גדעון ביגר] / תל אביב[תמונת ההגרלה 

   194: 66-50   אלי שילר/ 1861 ביקור הצי הצרפתי בירושלים 

   194: 125-120   אלי שילר/  אות הוקרה על מפעל חיים לאליהו הכהן בחקר מורשת הזמר העברי

   199: 110-108   שמואל גילר/ עם יוסף חיים ברנר ביומו האחרון 

   207-206: 94-75   כוכבישאול / טקס הפתיחה של האוניברסיטה העברית 

   211-210: 62-57   אליהו הכהן/ היבט הצלילי  – 1909ביקורו של ביאליק בארץ בשנת 

         תשעים שנה לנאומו ההיסטורי של ביאליק בטקס פתיחת האוניברסיטה העברית על הר הצופים
64-63 :211-210  

   212: 116-106   מרדכי נאור/  1928, ביקור יורש העצר האיטלקי אומברטו בארץ ישראל

  

  אישים

     103-102: 206-202חיים גורן / מחקר ארץ ישראל עד מוות  –יוהנס רודולף רוט 

   103-102: 201-190   אשר שיק / מחלוצי הגיאוגרפיה העברית – )1901-1821( כהנא הלל

   106-105: 94-87   מרגלית שילה/ תרומתו של ארתור רופין לעיצוב דמותה של העליה השניה 

  106-105-120: 114   זהר עמר/ מחלוצי המחקר הבוטני המדעי בארץ ישראל , פרדריך הסלקוויסט

                  פרקים מיומנו של חוקר ארץ ישראל האב ג״א הנאואר(זכרונות נעורים מיפו ומירושלים 
  113-112: 119-89   יואלית מגרון) / 1938-1850(

                   אלי שילר) / 1996-1876( ]מ לונץ"א[למדריך ירושלים הראשון מאה ועשרים שנה 
120 :113-112-121  

   113-112: 177-172   אלי שילר] / קרל לוץ[חסיד אומות העולם מצלם את ארץ ישראל 

   113-112: 220   גדעון ביגר/ דברים לזכרו של פרופי יהודה קרמון 

   113-112: 221-220   שרון חיה /דברים לזכרו של מוטקה סופר 

   113-112: 222-221   יהודה זיו/ דברים לזכרו של מוטקה סופר 

   120-119: 234-229   חיים גורן/ קיפרט ומסלולו של שפירא בתימן 

   120-119: 238-235   מריל-עדינה מאייר / צייר נופי ארץ ישראל, )1921-1842(אויגן ברכט 

   121: 48-45   אלי שילר/ נופי ארץ ישראל ליאו קהאן ותרומתו לתעוד 

   123-122: 119-114   רן אהרנסון/ בזכרון יעקב " בית אהרנסון השני"
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   123-122: 158 אלי שילר  /  גרייס קרופוט ולואיזה בלדנספרגר

   127-126: 20-9   משה הרטל/ תרומתו של שומכר לחקר הגולן 

   129-128: 161-160   דוד עמית/ ספסל האבן לזכר הולמן האנט 

  134-133: 379-366   אליהו אילת) / לפי מכתביו לאמו( קלוד רנייה קונדר

  136-135: 86   מוקי צור/ שמואל אביגור 

   136-135: 149-139   צבי שילוני/ יוסף טריידל וההתיישבות באזור הכנרת 

   144-143: 21-11   עירית עמית/ האוצרות של יהושע חנקין 

   146-145: 165-164  ] בתאורה של אליזבט פין[פועלו של גיון משולם בארטס 

   146-145: 180-167) 1917( הישוב היהודי בארץ ישראל ברישומים של סוואן הדין

   148-147: 93-92   יהודה זיו/ של קיסרי הרומי " דרך הים"מסע הקיסר ב

   148-147: 148-147   גל- יורם בר/  1926, סיור האוניברסיטה לעין גדי –יומנו של נתן שלם 

  149: 97   עמנואל ענתי 'פרופ, על המחבר

   151-150: 196-191   עלי הוזייל/ של הנגב " שיחי השיחיים" –סולימאן אל החייל ' השיח

   153-152: 208-203   אברהם נגב/ שנים ראשונות בנגב 

   154: 106   אריה לובובסקי/ עדות אישית  –משמר הירדן 

   156-155: 110-27   אלי שילר/ אנשים ודמויות מרכזיות בנצרות 

   156-155: 205-200   סיגלית יפה/ מהותה ותולדותיה , הערצת מרים במסורת הנוצרית

   156-155: 234-230   דוד פלוסר/ יוחנן המטביל 

      164-163: 68-65  דמויות ואישים במאה שערים

  164-163: 101   שי פרקש/ הצייר לוי יצחק בק 

   166-165: 126-115   צבי אילן/ רחמאן בן עמר מדורא שבהר חברון - עלילות עבד אל

  168: 11-6   קדר-נורית כנען/ תמונת קיר ארמנית מונומנטלית בירושלים  –' רזי גן העדן' ]מרי בליאן[

   168: 94-90   גרשון נראל/ פרשת ריגול עלומה במלחמת העולם הראשונה 

 אכליפ-נירית שלו/ סיפורי משפחות חקוקים באבן בשכונת אהל משה בירושלים  –' בןתמונה בא'
   169: 43-33   ודבורה אבי דן

  169: 88-83   אבי נבון/ ' בעקבות יצחק רבין' יום סיור

   169: 103-95   אלי שילר/  1921-1910צילומים מהשנים , ארץ הקודש –שלמה נרינסקי 

  170: 25-21  משה שרון / בהאא אללאה בעכו 

   172-171: 161-157 א  כליפ- נורית שלו/ האנדרטות של בתיה לישנסקי  –תבנית נוף מולדתה 

   174: 84-81   נתן שור/ אור חדש על רצח ארלוזורוב 

   175: 103-102   שי רוזן/ הארי פוטר מרמלה 

  175: 115-114   נתן שור/ עוד על רצח ארלוזורוב 

   176: 36   אריאלה אמר] / 'ישיבה הגדולה מאה שערים'[האמן ומקורותיו החזותיים 

עודד ישראלי ויוסף / חייט יהודי שגויס לצבא התורכי ונתלה בשער יפו על לא עוול בכפו  –יוסף אמוזיג 
   176: 83-78   גרינבוים

  176: 92   יואל דה מלאך
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   176: 109-107   יורם צפריר/ הר הירשפלד יזפרידה מ

   184-183: 69-66   משה חרמץ] / נופלים בתש״ח[בדמם הבוקר יעלה 

   185: 31-30   אלי שילר/ סאם -על הצלמת ורדה פולק

   185: 65   דב גביש] / הישראלים בכלא הלבנוני[חמשת האסירים 

    185: 39-38כליפא - נירית שלו/ אלטוניאן  סהאדריכל והאמן הארמני מארדירו

  186: 33-32   אדוןפסח בר 

   187: 50-43   נורית בזל/ בעקבות הסופר חיים באר בירושלים 

   187: 65-51   יגאל גרייבר/ דין אל קסאם וראשית הטרור הפלסטיני -שיחי עז א

  187: 67   אלי שילר] / אלבום ממלחמת העולם הראשונה[רופא יהודי בצבא התורכי  –משה קריגר 

   187: 69   אלי שילר] / ממלחמת העולם הראשונהאלבום [תאופיק כנעאן 

   187: 110   של עזריה אלון' נוף ארצנו'יובל החמישים לשידורי 

     188: 91אלי שילר / ' אקול ביבליק'אליעזר בן יהודה בספריית ה

   190-189: 72-59   חצרוני-רות מגידו/ האדריכל הראשון של תל אביב  –יהודה מגידוביץ 

   190-189: 120-118   הניה מליכסון/ רחוב טרומפלדור לראשוני תל אביב בית הקברות ב

   190-189: 126-124   דליה לוי/ האחים אליהו 

   192: 96-86   גדעון עפרת/ ירושלים של נחום גוטמן 

   192: 124-123  דוד עמית ובועז זיסו / דברם לזכרו  –חנן אשל ' פרופ

   192: 126-125   יאיר ישראלי/ פרידה ממנדל נון 

  194: 10-5   יוסי גולדברג/ מרכז יצחק רבין לחקר ישראל 

   194: 95-87   מרדכי אשל/ הגברת פרנסיס אמילי ניוטון ויחסה לציונות וליהודי ארץ ישראל 

   194: 105-104   אליהו נאוי/ מותה של אגדה  –מועמר - עודה אבו 'שיח

   194: 125-120 אלי שילר  /  מורשת הזמר העבריאות הוקרה על מפעל חיים לאליהו הכהן בחקר 

  196-195: 10-9   מייק לבנה יקיר הגליל

                  חיים גורן/ בתיאור מסעו של אורליך יספר זצטן ) 1806( מקורות הירדן ועמק החולה
121-115 :196-195  

   196-195: 134-122   מולי ברוג/ אור חדש על מגיני תל חי 

   196-195: 240-230   גרשון נראל/ בין יהדות לנצרות  –דמן בן ציון פרי

   196-195: 255-254   מיכאל בן דרור/  לגנוב את ההצגה –] לבנה[אגדות מייק 

   198-197: 115-113   אלי שילר) / 1744-1724( אלזער הורן

   198-197: 183-182   שמעון אביבי] / בולים על דרוזים[אמין טריף  'שיח

   199: 12-9   אלי שילר/ הבנייה של אנטוניו ברלוצי בירושלים ובארץ ישראל מפעלי 

   199: 110-108   ילרגשמואל / חיים ברנר ביומו האחרון עם יוסף 

   199: 128   אלי שילר) / 2012-1923( דברים לזכרו של נתן שור

                   י'אצ'ורחל צ, יעקב קלמן, רועי פורת/ בהרודיון  סכמצבת נצח להורדו' ההר המלאכותי' הקמת
32-27 :201-200  

   201-200: 44-41   רועי פורת/ חבר ושותף , מורה, חוקר הרודיון –אהוד נצר 
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   201-200: 52-49   זאב משל] / אהוד נצר[קורות חיים ותרומה מדעית 

   201-200: 62-53   דן בהט] / אהוד נצר[חוקר הבנייה והאדריכלות ההרודיאנית 

   201-200: 90-89   יורם צפריר] / יוזם דגם ירושלים[הנס צבי קרון 

         יעל נצר ורועי פורת/ והארכיון שהותיר אחריו ] נצר[על דרכו ואישיותו המיוחדת של אהוד 
221-215 :201-200  

              אלי שילר/ ירושלים חוקר ארץ ישראל והאדריכל המערבי הראשון של , ארמטה פיארוטי
50-33 :203  

   203: 88-81   אלישע אפרת/ אקדמיה בורחת מבשורה 

   203: 108-106   עמיחי מזר/ דברים לזכרו של דוד עמית 

   205-204: 54-52   מוקי צור/ ירי שחבר ליישוב היהודי 'מהגר אלג, דב גולן

   205-204: 149   יהודה איילון/ זרקא - אסר 'ש ביצות כבארה ומנכבדי גמייב –ח חסן 'רג

  205-204: 160-157   י ורות קרקנרמי דג/ מושב של נוצרים אוהבי ישראל בגליל  –נס עמים 

   205-204: 189-188   שערך ד״ר גבריאל ברקאי... מסע ההרצאות  –לכבוש את אמריקה 

   205-204: 190   ]עזריה אלון[אלון ענק שנגדע 

   207-206: 30-23   גדעון עפרת/ ועים של יורם קניוק הציורים הבלתי יד

   207-206: 74-64   חיים גורן/ ל אאבי המחקר המדעי של ארץ ישר –אדוארד רובינסון 

   207-206: 125-117   כליפא-נירית שלו] / הצייר אמיליו ריץ[כנסיית פטרוס בטבריה ועיטוריה 

   207-206: 189   ]צמחים[לואיזה בלדנספרגר ויס קרופוט יגר

   207-206: 245-241   זכרונות מירושלים ומארץ ישראל –אליזבט אן פין 

   207-206: 247   לציונות לד״ר גבריאל ברקאי' עוז ציון' ספר

   207-206: 248   'אריאל' המתנדב הבלתי נלאה של –אלדד הדר מקיבוץ רוחמה 

  207-206: 253   יוסי קורקין

   209: 109-105   שמעון שמיר/ המצרי אישים בתקופת השלטון 

   209: 126-125   אורי טל/ משפחת אבו גוש והשלטון המצרי 

   211-210: 40-39   פליט השואה הארמנית שהיה לצלם, איליה קבדיאן

   211-210: 62-57   אליהו הכהן/ היבט הצלילי  – 1909ביקורו של ביאליק בארץ בשנת 

         ביאליק בטקס פתיחת האוניברסיטה העברית על הר הצופיםתשעים שנה לנאומו ההיסטורי של 
64-63 :211-210  

     זאב אורן ועמי קדם, רחל עינב] / הרב זאב קראוס[ 1905המסע מאירופה לארץ ישראל בשנת 
136-134 :211-210  

   211-210: 158-137 ברקת  -אורית פלג/  התכניות והשחזורים של אהוד נצר

   212: 105-97   מזיכרונותיו של יוסף אבירם –חפירות מצדה הסיפור שמאחורי 

   212: 116-106   מרדכי נאור/  1928, ביקור יורש העצר האיטלקי אומברטו בארץ ישראל

   213: 34-35 אלי שילר  /  ממלכת המדריכים של אליהו הכהן

   213: 41-39 אלי שילר  /  ראש וראשון למדריכי ארץ ישראל –) אלברט סוצין(' בדקר'ה

   213: 44-42   חיים גורן/ וייחודו  'בדקר'ה
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   213: 46-45 אלי שילר  /  מדריכו של יואישיהו קונדר

   213: 49-47 אלי שילר  /  מדריך שימושי לסוריה וארץ ישראל –לסלי פורטר 

   213: 56-51 אלי שילר  /  )1875-1869( מדריך שימושי למקומות ולאתרים בארץ –ליוואן דה האם 

   213: 59-57 אלי שילר  /  )1925, 1907( מדריך חדש לארץ הקודש –ברנבה מייסטרמן 

מורה דרך ; )1876( מדריך ירושלים הראשון בעברית –בנתיבות ציון וירושלים  –אברהם משה לונץ 
  213: 68-61 אלי שילר  /  )1891(לארץ ישראל

     213: 71-69 אלי שילר/  )1920(ירושלים וסביבותיה  –חיים אריה זוטא ואליעזר סוקניק 

   213: 76-72 אלי שילר  /  )1921( 'ספר המסעות -ארץ ישראל ' – סישעיהו פר

   82-77:213   )1956-1935(אבן דרך בתולדות ההדרכה בארץ  –מדריכיו של זאב וילנאי 

   213: 85-83   )1937(מורה דרך בארץ ישראל  -דוד בנבנשתי 

   213: 90-86 אליהו הכהן  /  ספר שימושי לידיעת ארץ ישראל –טריטש ) דיוויס(דוד

   213: 91-90 אליהו הכהן  / ' ארץ ישראל' –) גראייווסקי( גרייבסקי' א

   213: 91 אליהו הכהן  /  )1933( בוך פון ארץ ישראל- האנד –טריוואקס ' י

   213: 92 אליהו הכהן  /  פארט א ייד קיץ ארץ ישראל – דער טונקעלער

   1:213 122-11   גבריאל ברקאי/ מאה שנה ליוסף אבירם 

   213: 131-123 אלי שילר  /  ברכות ליוסף אבירם בהגיעו לגיל מאה

   214: 34   הרוזן דה פיילא היוזם ומקים המתחם הצרפתי

  214: 62-52 אלי שילר  / ו בית החולים סן לואי וציורי

  214: 89-77   צבי שילוני) / 1925-1884( הצרפתי דה פיילא בירושלים ובארץ ישראלמפעלות הרוזן 

  214: 90   )1917-1845( זירמן דוראן, מייסד המוזיאון הארכאולוגי בנוטרדאם

  שיק קונרד : ראה גם

  
  אלים

   103-102: 156-147   רחל ברקאי/ אל היין דיוניסוס במטבעות ערי ארץ ישראל 
  

  אמות מים

   103-102: 64-57   דוד עמית/ נתונים חדשים לתיארוך אמות המים של ירושלים 
  

  אמנות

משה פישר / הרומית והביזאנטית , ן בתקופות ההלניסטיתדקווי יסוד באדריכלות ובאמנות של עבר היר
42-33 :132  

   134-133: 229-223   נחמן אביגד/ משרידי האמנות היהודית העתיקה בגליל 

   134-133: 237-230   יונה-מיכאל אבי/ שערים -מתים מבית- והברבור על ארוןמעשה לידה 

   134-133: 244-238   יונה- מיכאל אבי/ פורפיר שנמצא בקיסרי -פסל של אבן

   134-133: 259-246   יונה-מיכאל אבי) / נירים( הכנסת במעון-רצפת הפסיפס של בית

   134-133: 286-260נחמיה צורי / הכנסת העתיק בבית שאן -בית
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   149: 74-62   עמנואל ענתי] / בהר כרכום[אתרי אמנות סלע ופולחן 

   158-157: 190-183   גדעון עפרת/ אמנות ואמנים בצפת 

  158-157: 194-191   אלי שילר] / בצפת[קרית האמנים 

   160-159: 234-227   גל-יורם בר/ חוויית הנוף העירוני מיפו דרך אחוזת בית לתל אביב 

   168: 11-6   קדר-נורית כנען/ תמונת קיר ארמנית מונומנטלית בירושלים  –' רזי גן העדן'

               בתיה כרמיאל/ תערוכה חדשה במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב  – 'אריחים מעטרים עיר'
51-44 :169  

  172-171: 161-157 א  כליפ- נורית שלו/ האנדרטות של בתיה לישנסקי  –תבנית נוף מולדתה 

   173: 30-6   שלום צבר/ ותולדותיהם ' שנה טובה'כרטיסי ה

  173: 39-31   חיים גרוסמן/ מתל אביב ' שנה טובה'

   173: 76-72   דליה מאירי/ האנדרטה הראשונה להנצחת השואה בהתיישבות העובדת 

   175: 89-85   חיים גרוסמן/ החיילות בצה״ל וביטוין באמנות  –יופי של צבא 

   176: 38-6   אריאלה אמר/ ' ישיבה הגדולה מאה שערים'יורי הקיר בצ –" הבט נא השמיימה"

   179: 33-6   אורגד-אילת הלל כהן, כליפא- נירית שלו/ ציורי הקיר בירושלים 

   179: 49-46   שחזור ציורי הקיר בארמון הצפוני –" מציירים על קירות מצדה"

   104-78: 181-180   שלום צבר/ היהודית במהלך הדורות הכותל המערבי באמנות 

   181-180: 144-137   חיים גרוסמן/ מראות הכותל המערבי באמנות העיטור העממית 

   181-180: 150-145   אלי שילר וירמיהו רימון/ הכותל בגלויות דואר 

  182: 114-113   חיים גרוסמן/ הכותל באמנות השימושית 

   184-183: 11-6   חיים גרוסמן/ מנורת המקדש וביטוייה בכרזות יום העצמאות  –אור המנורה 

/ עיצובה מחדש במאה העשרים  –הקפלה הארמנית על שם גריגורי המאיר הקדוש בכנסיית הקבר 
  185: 46-32   כליפא-נירית שלו

   188: 56-40   שלום צבר/ ירושלים והמקדש בתרבותם ובאומנותם של יהודי איטליה 

  191: 78-71   קדר-נורית כנען/ ציוני דרך  -  20-וה 19-האמנות בקהילות הנוצריות בארץ במאות ה

   191: 102-92   מרים רוזן איילון/ הסבילים שהקים סולימאן המפואר בירושלים 

   192: 31-6   כליפא-ראובן גפני ונירית שלו/ עיטוריהם ועיצובם  –בתי הכנסת בירושלים 

  192: 46-32   אלי שילר/ המשוקמת ועיטוריה ' החורבה'

   192: 65-47   בתיה רחמילביץ/ ירושלים באמנות לדורותיה  –עיר מעבר למקום ולזמן 

  192: 96-86   גדעון עפרת/ ירושלים של נחום גוטמן 

   194: 83-67   כליפא- נירית שלו/  1948-1919בירושלים  'אריחי כיפת הסלע' סדנת

   198-197: 102-84   זאב לבינגר ועדנה גורני/ בעמק החולה אמנים למען הטבע 

-נורית כנען/ מרי בליאן , לוח אריחים חדש של אמנית הקרמיקה הארמנית –המדונה וישו בזרועותיה 
  199: 56-55   קדר

  )ראה תוכן עניינים(   201-200   ות ואדריכלות בירושלים ובארץ ישראל בתקופת בית שנינאמ

   207-206: 30-23   גדעון עפרת/ ידועים של יורם קניוק  הציורים הבלתי

  207-206: 125-117  כליפא - נירית שלו/ בטבריה ועיטוריה  סכנסיית פטרו
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  אנתרופוסופיה

   205-204: 178-173   זאב בן אריה/ הרדוף 

  

  לאםסא

  ) ראה תוכן עניינים(   118-117   דת ופולחן וקברי קדושים מוסלמים בארץ ישראל

   132: 62-56   עבר הירדן ואתריה במקורות המוסלמים

   134-133: 296-289  ח״ז הירשברג / קברי דוד ושלמה במסורת המוסלמית 

  134-133: 315-297   יגאל ידין/ כתובות ערביות מארץ ישראל 

   146-145: 86-80   משה שרון/ חברון ותולדותיה במסורת המוסלמית 

   191: 102-92   מרים רוזן איילון/ אר בירושלים הסבילים שהקים סולימאן המפו

   194: 103-101   אהרון יפה/ תותח הרמדאן בירושלים 

   199: 90-78   משה שרון/ חברון תחת שלטון האסלאם 

   205-204: 46-37   זאב בן אריה/ השאזליה ומרכזו העולמי בעכו  רמסד

  208: 117-115   אורי שטנדל/ עדה מוסלמית שוחרת שלום בישראל  –עדה האחמדית ה

  
  אצ״ל

   106-105: 165   תל אביב, מוזיאון לתולדות אצ״ל

  193: 61   רמי יזרעאל/ האנדרטה לחללי האצ״ל במלחה 
  

   פר הצרפתי למקראסראה בית ה' אקול ביבליק'

  

  אקלים

   103-102: 17-16   יהודה קרמון/ אקלימה של ירושלים 

  154: 80-76   משה ענבר/ האקלים 

   160-159: 154-145   רובין בריכ/ ? שום יותר בתקופה הביזנטיתהאמנם היה אקלים הנגב ג

   26-21: 162   רות קרק] / בנגב[מחקר אקלימי 

  196-195: 27-26   משה ענבר/ המפל האקלימי החריף בחרמון 

  
  ארון הקודש

   192: 19-18   כליפא-ראובן גפני ונירית שלו/ הקודש ארון : בתוך המקדש פנימה
  

  ארכאולוגיה

   103-102: 109-98   משה כוכבי/ ארמים וגשורים בקדמת הכנרת , ישראלים

  103-102: 118-110   יזהר הירשפלד/ התיישבות יהודית בתחומי קיסריה ההרודיאנית  –רמת הנדיב 
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   103-102: 133-119   אבנר רבן/ חידושים בחקר קיסריה ונמליה 

   103-102: 146-134   ארתור סג״ל/ רומי - ץ ישראל ובעולם היוונירמתקני שעשועים וספורט בא

   103-102: 156-147   רחל ברקאי/ אל היין דיוניסוס במטבעות ערי ארץ ישראל 

                   גבריאל ברקאי/ רלס וורן בירושלים 'חן אבן מימי הבית השני מחפירות צרגל של שול
21-19 :106-105  

   106-105: 32-25   יצחק מגן ומיכאל דדון/ קבר שמואל הנביא 

   106-105: 51-35   חנן גינת ואסף הולצר/ אדם ונוף בבקעת תמנע 

   106-105: 66-58   אמתי דבורזיצקי/ קיסרי רומי בחמי המרפא בארץ ישראל 

   108-107: 173-171   ישראל רול/ ") וויה נובה טריאנה"ה" (דרך החדשה של טריאנוס"ה

  108-107: 262-177   קדמוניות ירדן

   120-119: 126-121   יצחק גלעד/ גרר והתקופה הכלקוליתית בנגב הצפוני 

   120-119: 136-127   אבנר רבן/ עמק יזרעאל וסביבותיו בתקופה ההתנחלות 

   120-119: 156-151   רולישראל / ביזאנטית -סוגי הדרכים בארץ ישראל בתקופה הרומית

   123-122: 100-75   וסיליוס צפיריס/ בניאס חושפת את צפונותיה 

   123-122: 107-101   יוסף פטריך/ ביזאנטית בקיסריה -קרית ממשל רומית

   123-122: 113-108   מנדל נון/ גילויה ושימורה ס נ –בכנרת " סירת ישו"

   129-128: 34-28   גבריאל ברקאי/ קדמוניות בית לחם 

   129-128: 126-91   אלי שילר/ קבר רחל 

  129-128: 152-127   אהוד נצר/ הרודיון 

   131-130: 63-55   גבריאל ברקאי/ תרומתו של קונרד שיק לארכיאולוגיה של ארץ ישראל 

   131-130: 68-64   שמעון גיבסון/ קונרד שיק והקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל 

   131-130: 72-69   חיים גורן/ יק לקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל מכתביו של ש

   131-130: 208-206   קונרד שיק/ אוסף העתיקות של הברון אוסטינוב ביפו 

  132: 99-92   משה הרטל/ הדולמנים בירדן 

   132: 102-100   חיים בן דוד/ אדומי בשמורת דנה שבצפון הרי אדום " סלע"אתר  –ריש - שאג

  132: 142-130   רז קלטר/ עבר הירדן בתקופת ההתנחלות והשופטים : מתיישבים ומלכים, נוודים

   134-133: 21-14   ציריקובר' א/ ? יוונית בימי הפרוקוראטורים" פוליס"האם היתה ירושלים 

   134-133: 137-123   בנימין מזר/ תקופת הברונזה התיכונית בארץ ישראל 

   134-133: 143-138   יונה-אבי 'מ/ ביזנטים בעל מרידות השומרונים 

   134-133: 184-177   אביגד 'נ" / יהו אשר על הבית" כתובת קברתו של

   134-133: 190-185   יונה-מיכאל אבי/ הכוהנים -ד משמרות"כתובת מקיסריה על כ

  134-133: 324-316   יהושע פראוור/ קרב הטין 

 'א םאפרי/ הארכיאולוגית וההיסטורית במאה השנייה ובמאה השלישית הלכות עבודה זרה והמציאות 
     134-133: 365-349אורבך 

   136-135: 48-43   דני נדל/ קדמוניות אזור הכנרת 

   136-135: 190-181   מנדל נון/ עוגנים קדומים בכנרת 
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   139: 124-115   רמי ערב/ חפירות בית ציידא וחקירתה 

   148-147: 25-11   זאב ספראי/ של בית שערים לתולדותיה וחשיבותה 

  148-147: 31-26   אברהם ששון/ אן סוכריר 'ח

                שמעון גיבסון/ שחזור הנוף הקדום בעזרת ארכיאולוגיה  –ארכיאולוגיה של נוף וסביבה 
44-32 :148-147  

  148-147: 50-45   גוטפלד יזהר הירשפלד ואורן/ מטמון של כלי ברונזה מהתקופה הפאטמית בטבריה 

   148-147: 65-53   בצלאל לביא/ ההיסטוריה שנשכחה , אל חמה

  ) ראה תוכן עניינים(   149   עמנואל ענתי/ הר כרכום לאור התגליות החדשות 

   153-152: 84-79   יובל יקותיאלי/ ארכיאולוגיה של הנגב 

   154: 24-9   יוסי סטפנסקי/ רמת כורזים 

   158-157: 58-51   יוסף סטפנסקי/ בתקופות הקדומות  צפת וסביבתה

  160-159: 177-164   זאב נאוה וסלמון אבו רוכן/ האדם ונוף הכרמל בעבר ובהווה 

   161: 76-73   גבריאל ברקאי/ הדרכה באתרים ארכיאולוגיים 

   161: 80-79   גבריאל ברקאי/ הדרכה במוזיאון ארכיאולוגי 

   166-165: 30-15   גבריאל ברקאי/ של ימי הבית הראשון  קווי יסוד בחקר ירושלים

   168: 25-12   ינון שבטיאל/ יישובי מצוקים ומערות מפלט בגליל 

   173: 67-58   יזהר הירשפלד/ ארמון הרודיאני מבוצר ברמת הנדיב 

   173: 71-68   רחל ברקאי/ מעיין המשאלות בעין צור 

   174: 33-22   ואהוד נצרגיא שטיבל / החפירות החדשות במצדה 

   174: 41-34   יזהר הירשפלד/ פרוש חדש  –הארמון הצפוני במצדה 

גבריאל ברקאי / ממצאים חדשים שהועלו בפרויקט סינון העפר מהר הבית  –אור חדש על הר הבית 
   175: 46-6   ויצחק צויג

   27-17: 181-180  גבריאל ברקאי / הכותל המערבי 

   181-180: 154-151   רוני רייך/ לאורך הכותל המערבי  הרחוב מימי בית שני

   181-180: 164-155   דן בהט / מנהרות הכותל

  182: 31-6   אהוד נצר/ גילוי קברו של הורדוס 

   182: 39-32   אהרון יפה ואהוד נשר/ המחצבה שאבניה שימשו לבניין הר הבית בימי הורדוס 

   184-183: 109-108   ע ואורן גוטפלדהלל גב/ ' החורבה' החפירות בבית כנסת

אורי , חנן אשל, רועי פורת/ גלויים חדשים  –מערות המפלט מימי מרד בר כוכבא במדבר יהודה 
  186: 28-6   פרומקיןס ועמו 'דוידוביץ

ורועי ' אורי דוידוביץ, דורון בר אדון/ מסע ומסע במדבר יהודה בעקבות פסח בר אדון  –אדון המדבר 
  186: 44-30   פורת

  186: 57-46   י'אצ'רחל צ, רועי פורת, יעקב קלמן, צראהוד נ/ גילויים נוספים מקבר הורדוס בהרודיון 

   187: 28-6   הלל גבע/ חידושים בחפירות הארכאולוגיות בירושלים 

   187: 29-28   אן מישל דה טראגון'ז/ בקברי המלכים ' אקול ביבליק'חפירות ה

   188: 72-57   חוה כץ/ עתיקות ירושלים בכנסת ישראל  –' שלוה בארמונותיך'
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   188: 103-102   נורית קצירי/ משער הגולן ' השחורה סוונו'ה

   190-189: 220-205   קדמוניות תל אביב

  194: 24-11   אורית שמיר/ תצוגות ארכיאולוגיות בישראל 

     יהושע דריי ואילנה גונן, חיים בן דוד/ סיפורה של חפירה מיוחדת  –קנאטר -בית הכנסת באום אל
80-69 :196-195  

  196-195: 85-81   יצחקי גל/ גילוי גמלא 

  196-195: 94-86   גרשון בר כוכבא/ מצור גמלא במרד הגדול 

   196-195: 107-95   אורית שמיר/ תערוכות ותצוגות ארכאולוגיות חדשות בגליל ובצפון הארץ 

  198-197: 180-167   איתן איילון/ קדמוניות כפר סבא 

   199: 68-57   ברקת- אורית פלג/ העיטור האדריכלי מימי הורדוס והחפירות מדרום הר הבית 

      ינון שבטיאל/ של יוסף בן מתתיהו בסלע עכברה ' מקלטי המצוקים' –" בגליל ביצר סלע עכברה"
77-69 :199  

  199: 92-91   משה שרון/ מהחשובות בעולם נתגלתה ביפו צלבנית -כתובת ערבית

     י'אצ'צ רועי פורת ורחל, יעקב קלמן, אהוד נצר/ והתיאטרון המלכותי בהרודיון  סקברו של הורדו
26-10 :201-200  

         י'אצ'ורחל צ, יעקב קלמן, רועי פורת/  בהרודיון סכמצבת נצח להורדו' ההר המלאכותי'הקמת 
32-27 :201-200  

אורן גוטפלד ורועי פורת , י'אצ'רחל צ, יעקב קלמן/ נות בהרודיון חידושים ועדכונים מהחפירות האחרו
40-33 :201-200  

   201-200: 197-187   זאב משל/ לא הורדוס אלא אנטיפטר אביו הוא שהחל בבניית מצדה 

   201-200: 214-207   אהוד נצר/ ארמון שונית הסלע בקיסריה 

  ) ראה תוכן עניינים(   202   חוקרי ארץ ישראל הראשוניםבעקבות 

  גבריאל ברקאי/ שרידים ארכיאולוגיים באזור בית הקברות הפרוטסטנטי ובית ספר גובט בהר ציון 
32-29 :203  

              אלי שילר/ חוקר ארץ ישראל והאדריכל המערבי הראשון של ירושלים , ארמטה פיארוטי
50-33 :203  

   203: 73-67   גבריאל ברקאי/ ארכאולוגיה ואתיקה בירושלים 

   203: 80-74   אברהם רונן/ ראשית הציוויליזציה הקדומה בגובקלי טפח שבמזרח תורכיה 

   205-204: 184-181אלי שילר / השלמות  –) 1888( המפות של פיארוטי

   205-204: 187-185   המוזיאון ברשות הרוסים על הר הזיתים

   211-210: 121-101   )1961-1960(מבצע מדבר יהודה , נים של יוסף אבירםהיומ

   211-210: 158-137 ברקת  -אורית פלג/  התכניות והשחזורים של אהוד נצר

   212: 63-61   אלי שילר/ רעיון שלא התגשם  –המפעל הבין לאומי לחפירת עיר דוד 

   212: 66-64   אלי שילר/ ביקורים גילוי החומה השלישית והתכנית להפיכת המקום לאתר 

    211-210: 121-101) 1961-1960(מבצע מדבר יהודה , היומנים של יוסף אבירם

   212: 105-97   מזיכרונותיו של יוסף אבירם –הסיפור שמאחורי חפירות מצדה 

   10 -9: 214   נתגלה ריצוף מקורי מהר הבית בימי המקדש השני
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  214: 61   טנקרד מגדל

   214: 74 אלי שילר  / יר העתיקה דה פרר בע' הספר הצרפתי קולגבית 

   98-91: 214   המוזיאון לארכאולוגיה שהיה באכסניית נוטרדאם

  102-99:   214דותן גורן / בירושלים ' שפך הדשן'

  
  ארמנים

  138-137: 62-56 אלי שילר  /  הכנסיה הארמנית

   138-137: 66-63   הינטליאן' ורג'ג /הקשרים בין ארמניה לארץ הקודש 

   138-137: 231-217   ליונל קסט/ חזקת העדות הנוצריות במקומות הקדושים 

   168: 11-6   קדר-נורית כנען/ תמונת קיר ארמנית מונומנטלית בירושלים  –' רזי גן העדן'

/  עיצובה מחדש במאה העשרים –הקפלה הארמנית על שם גריגורי המאיר הקדוש בכנסיית הקבר 
  185: 46-32   כליפא-נירית שלו

   191: 75-71   קדר-נורית כנען/ הפעילות האמנותית בכנסייה הארמנית 

   192: 78-77   אלי שילר/ ספריית גולבנקיאן בפטריארכיה הארמנית 

   194: 83-67   כליפא- נירית שלו/  1948-1919אריחי כיפת הסלעי בירושלים ' סדנת

   198-197: 135-133   אלי שילר: תרגם/ ] 18-במאה ה[הרובע הארמני 

-נורית כנען/ מרי בליאן , לוח אריחים חדש של אמנית הקרמיקה הארמנית –המדונה וישו בזרועותיה 
  199: 56-55   קדר

   205-204: 163-161   אריה יצחקי/ הכפר הארמני היחיד שהוקם בארץ  –בוריק  'שיח

   211-210: 32-21   יר אורוןיא/  2015-1915מאה שנים לרצח העם הארמני 

   211-210: 35-33   )יהודה באואר 'ראיון עם פרופ/ (ת יהודי אירופה רצח העם הארמני ושוא

   211-210: 38-37   נטליאןיה' ורג'ג/ הפליטים הארמנים בירושלים 

  211-210: 40-39 אלי שילר  /  פליט השואה הארמנית שהיה לצלם, איליה קבדיאן

  
  ארצות העולם

   136-135: 159-155   דב גביש/ שדה התעופה הגרמני בצמח 

   136-135: 164-160   דב גביש/ אנדרטת הטייסים התורכים בהאון 

   136-135: 210-209   חיים גורן) / 1909-1907( התיישבות הגרמנים במגדל

   160-159: 259-256   דניאלה סנטוס/ ישראל בעיני האיטלקים 

  161: 118-106 אלי שילר/  קבוצות תיירים ואופיין

   166-165: 114-110   פרידמן סהאב אליא] / על הכרמל[ם הצרפתים מצבת הזיכרון לזכר החיילי

  167: 98-79   דב גביש ואלי שילר/ צילומי המושבה האמריקאית ממלחמת העולם הראשונה בדרום 

   168: 11-6   קדר-עןנורית כנ/ תמונת קיר ארמנית מונומנטלית בירושלים  –' רזי גן העדן'

   168: 111-100   גרשון נראל/ מושב יהודי של פינים וישראלים בהרי יהודה  –יד השמונה 

מישל דה  אן'ז) / וסף תמונות מאכסניית נוטרדםוא(ארץ ישראל בצילומי בית הספר הדומיניקני למקרא 
  170: 107-88   טרגון
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   172-171: 222-196   ועזרא פימנטלאלי שילר / בתי הקברות הבריטיים בארץ ישראל 

   174: 84-81   נתן שור/ אור חדש על רצח ארלוזורוב 

   175: 115-114   נתן שור/ עוד על רצח ארלוזורוב 

   175: 107-90   שי רוזן/ סיור בבית הקברות הבריטי ברמלה 

   176: 67-60   ימיני-מרים להמן/ לתולדות ולאופיה של הרקמה התימנית 

   90-89: 176   יואל דה מלאך/ האומות המאוחדות ברביבים נציגי 

  95-94: 176   נורברט שוואקה/ הנצחת החיילים הגרמנים בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה 

  עזרא פימנטל/ שחזור כיבוש באר שבע והאירועים בנגב  –תשעים שנה למלחמת העולם הראשונה 
79-74 :182  

   185: 65-60   דב גביש/ אסירים ישראלים בכלא הלבנוני  –מלבנון ' שנה טובה'

   185: 109-108   גבי קרטס/ האנדרטה בהר הרצל לזכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל 

   187: 29-28   אן מישל דה טראגון'ז/ בקברי המלכים  'יקאקול ביבל'חפירות ה

   188: 56-40   שלום צבר /ירושלים והמקדש בתרבותם ובאומנותם של יהודי איטליה 

   188: 92-82   אלי שילר/ הספריות של העדות הנוצריות ומוסדות המחקר בירושלים 

   188: 101-93   רות קרק/ בתי קברות וקברים אמריקאים בירושלים 

   192: 115-109   יגאל מורג/ במבואות ירושלים , אנדרטת אסון התאומים בניו יורק

   194: 66-50   אלי שילר/ 1861 ביקור הצי הצרפתי בירושלים 

   194: 95-87   מרדכי אשל/ אמילי ניוטון ויחסה לציונות וליהודי ארץ ישראל  סהגברת פרנסי

                  חיים גורן/ בתיאור מסעו של אורליך יספר זצטן ) 1806( מקורות הירדן ועמק החולה
121-115 :196-195  

   199: 54-8   אלי שילר/ הבנייה של אנטוניו ברלוצי בירושלים ובארץ ישראל מפעלי 

   201-200: 200-198   אבנר אקר/ כתובת הומרית בהרודיון 

  ) ראה תוכן עניינים(   202   בעקבות חוקרי ארץ ישראל הראשונים

        ל ברקאיאלי שילר וגבריא/ חוקרי ארץ ישראל הקבורים בבית הקברות הפרוטסטנטי בהר ציון 
28-8 :203  

גבריאל / שרידים ארכיאולוגיים באזור בית הקברות הפרוטסטנטי ובית ספר גובט בהר ציון בהר ציון 
  203: 32-29   ברקאי

              אלי שילר/ חוקר ארץ ישראל והאדריכל המערבי הראשון של ירושלים , ארמטה פיארוטי
50-33 :203  

   203: 80-74   אברהם רונן/ הקדומה בגובקלי טפח שבמזרח תורכיה ראשית הציוויליזציה 

   205-204: 99-97   הדר דדאל/ קהילת הגרים מסן ניקנדרו 

  205-204: 156-152   גרשון/ יישוב ייחודי של פינים ויהודים משיחיים בהרי יהודה  –יד השמונה 

   205-204: 160-157   רות קרקי ונרמי דג/ צרים אוהבי ישראל בגליל מושב של נו -עמים ס נ

   205-204: 187-185   המוזיאון ברשות הרוסים על הר הזיתים

   205-204: 189-188   שערך ד״ר גבריאל ברקאי... מסע ההרצאות  –לכבוש את אמריקה 

   207-206: 74-64   חיים גורן/ אבי המחקר המדעי של ארץ ישראל  –אדוארד רובינסון 

   207-206: 188-165   אהוד נצר/ הנבטיים החצובים בסלע בפטרה אדריכלות הקברים 
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   212: 116-106   מרדכי נאור/  1928, ביקור יורש העצר האיטלקי אומברטו בארץ ישראל

   213: 95-93   אלה נגורסקי ומיטיה פרומין/ מדריכים ברוסית 

   214: 74-33 אלי שילר  /  ר העתיקהיבירושלים מצפון לע' המתחם הצרפתי'

   214: 74-72 אלי שילר  /  ]ירושלים[דה פרר בעיר העתיקה ' בית הספר הצרפתי קולג

  214: 89-77  צבי שילוני) / 1925-1884( מפעלות הרוזן הצרפתי דה פיילא בירושלים ובארץ ישראל

  מצרים, מושבה אמריקאית, יד השמונה, ראה גם ארמנים

  
משור החוף , חופים; עמק החולה, רמת הגולן והחרמון; גליל וצפון הארץ; ראה ירושליםארץ ישראל 

  .גוש דן, יפו –תל אביב 

  
  ים-אשדוד
   116: 108   גבריאל ברקאי ואלי שילר] / במפת מידבא) [אזוטוס(ים -אשדוד

  
  אשקלון

   116: 110-109   גבריאל ברקאי ואלי שילר] / במפת מידבא[אשקלון 

   134-133: 346-333   יהושע פראוור/ בתקופה הצלבנית " רוזנות אשקלון"העיר ואשקלון 

   198-197: 57-41   משה שרון/ תולדות אשקלון בתקופה המוסלמית 

  202: 85-83   אלי שילר) / 1815(החפירה הראשונה בארץ ישראל –החפירה באשקלון 

  
  אתרים ומקומות

   136-135: 83-75   צורמוקי / אתרים ומקומות בכנרת בשירת רחל 

  103-102: 118-111   יזהר הישפלד/ התיישבות יהודית בתחומי קיסריה ההרודיאנית  –רמת הנדיב 

   106-105: 51-46   חנן גינת ואסף הולצר/ אתרי תמנע 

   106-105: 140-135   דורון מור" / גמלא" אתרים בתחום המפה הגיאולוגית

   108-107: 217-211   ארתור סג״ל/ תאור הערים בתחום הדקפוליס 

   109: 90-59   צביקה צוק/ ישובים ואתרים באזור ; אתרים בסמוך לצפורי

  116: 62-33   יונה- מיכאל אבי/ תאור מפת מידבא 

  116: 111-97   גבריאל ברקאי ואלי שילר) / היסטורי-סיור גיאוגרפי(אתרים ומקומות במפת מידבא 

   121: 63-61   ]ליאו קהאןשל [תאור מראות הארץ באוסף 

   127-126: 156-49   גוטליב שומכר/ אתרים ומקומות בגולן 

   129-128: 205-189   דוד עמית/ מגוש עציון לחברון ; אתרים ומקומות בגוש עציון

   131-130: 212-129   קונרד שיק] / אתרים ומקומות[

   136-135: 136-71 אלי שילר  /  ]אתרים ומקומות ליד הכנרת[

   136-135: 219-193   ישובים מסביב לכנרת

  139: 93-25 אלי שילר  /  ]אתרים נוצריים סביב לכנרת[
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   156-155: 221-215   דורון בר/ וראשית הנצרות בארץ ישראל  סהאונומסטיקון לאסבסביו

   158-157: 180-141   עמנואל דמתי/ אתרים ומקומות בצפת 

   158-157: 268-265   ]סיור –בצפת [אתרים ומקומות ברובע היהודי 

  108-69: 164-163 אלי שילר  /  אתרים בשכונת מאה שערים

  167: 107-98   דן גזית/ השרידים ממלחמת העולם הראשונה שנותרו באזורי הקרבות בחבל הבשור 

   167: 121-116   עזרא פימנטל/ אתרים ומקומות בנגב ממלחמת העולם הראשונה 

   170: 41-23   משה שרון/ אתרים ומקומות של הבהאאים 

   188: 39-26   ינון שבטיאל] / מערות[אתרים ומקומות 

   190-189: 88-83   אלי שילר/ אתרים בולטים בשדרות רוטשילד 

   193: 64-44   רמי יזרעאל/ בעקבות אתרי מלחמת העצמאות בירושלים 

                     אלי שילר: תרגם) / 1744-1724( בתיאורו של אלזער הורן 18-ירושלים במאה ה
166-113 :198-197  

  199: 54-8   אלי שילר/ מפעלי הבנייה של אנטוניו ברלוצי בירושלים ובארץ ישראל 

   212: 30-8   אלי שילר/ אבנים מספרות בירושלים  –עיר של לב ואבן 
  

  אתרים מוסלמים

  109: 88-86   צביקה צוק /משהד ; רינה-א

  118-117: 191-7 אלי שילר  /  דת ופולחן וקברי קדושים מוסלמים בארץ ישראל

                       ניצן שריג וגדעון ביגר/ התפתחותו של כפר גדול בשפלה  – 1949-1918ה 'פלוג
118-113 :120-119  

   129-128: 105-104   אלי שילר/ קבר רחל במסורת המוסלמית 

   132: 62-56   עבר הירדן ואתריה במקורות המוסלמים

   134-133: 296-289   ח״ז הירשברג/ קברי דוד ושלמה במסורת המוסלמית 

   134-133: 315-297   יגאל ידין / כתובות ערביות בארץ ישראל

  148-147: 50-45  יזהר הירשפלד ואורן גוטפלד/ מטמון של כלי ברונזה מהתקופה הפאטימית בטבריה 

   158-157: 67-59   בן אברהם 'א/ צפת ואתריה בתקופה הממלוכית 

  158-157: 168-161   עמנואל דמתי ועודד שי] / בצפת[מאנית 'וכית והעותאתרים מן התקופות הממל

   158-157: 170-169   יוסף סטפנסקי/ זאוויה ממלוכית בצפת 

   167: 115-111   זאב זיוון/ מאנים בנגב 'בעקבות העות

   170: 119-118   מוסטפה עבאסי/ על הזנחת מבנים ואתרים מוסלמים בישראל 

  187: 63-61   יגאל גרייבר/ מורשת אל קסאם 

   191: 102-92   מרים רוזן איילון/ הסבילים שהקים סולימאן המפואר בירושלים 

   194: 103-101   אהרון יפה/ תותח הרמדאן בירושלים 

   198-197: 57-41   משה שרון/ המוסלמית תולדות אשקלון בתקופה 

  208: 117-115   אורי שטנדל/ עדה מוסלמית שוחרת שלום בישראל  –עדה האחמדית ה

  



  

20 
  214-102מפתח אריאל 

  באר שבע
   116: 111   גבריאל ברקאי ואלי שילר] / במפת מידבא[באר שבע 

  153-152: 164-159   אלי שילר/ באר שבע 

   166-165: 48-43   צבי אילן/ שרידי חקלאות קדומה באזור כתף באר שבע 

   167: 74-66   פנחס פיק/ מאנית וכיבושה במלחמת העולם הראשונה 'באר שבע העות

   167: 78-75   אבי נבון/ המהלכים לאחר כיבוש באר שבע  –היום שאחרי 

   172-171: 209-206   אלי שילר ועזרא פימנטל/ בבאר שבע ] הבריטי[בית הקברות 

  עזרא פימנטל/ שחזור כיבוש באר שבע והאירועים בנגב  –עולם הראשונה תשעים שנה למלחמת ה
79-74 :182  

     191: 114-113 אלי שילר/  'מועדון הלוחמים הוותיקים בנגב' מוזיאון
  

  בארות יצחק

   193: 43   המוזיאון הפתוח בבארות יצחק
  

  בדווים

   108-107: 53   ארנון סופר] / בירדן[הבדווים 

   111-110: 212-211   בפטרההבדווים 

   118-117: 42-41   תאופיק כנעאן/ קברי קדושים בדווים 

   118-117: 136-131   סואעד מוחמד יוסף/ קברי קדושים בדווים בארץ ישראל 

   123-122: 176-171   ששון בר צבי/ סיפור ואגדה באוהלי קידר , משל

   127-126: 43-41   גוטליב שומכר/ הבדווים 

   127-126: 159   גוטליב שומכר/ שבטי הבדווים החורפים בגולן שמות 

      אורנה גורן ואיתן איילון/ פלחים ומלאכות מסורתיות , בעקבות בדווים –סיור אתנוגרפי בירדן 
112-103 :132  

   144-143: 180-174   ששון בר צבי/ אגדות עם ומשלים בפי הבדווים בנגב 

   148-147: 117-111   ששון בר צבי/ על רקע עולם המקרא  מסורות ומנהגים בקרב הבדווים

   151-150: 180-170   יוסף בן דוד/ מצוקת הבדווים בנגב ובעיית שילובם בחיי המדינה 

   151-150: 190-181   דודיק שושני ואלי שילר/ התנחלות הבדווים בנגב 

   151-150: 196-191   לעלי הוזיי/ של הנגב " השיחיים 'שיח" –סולימאן אל החייל  'השיח

   151-150: 204-197   דוד גרוסמן/ הגירה פלאחים מצריים אל הבדווים הנגב 

     153-152: 178-173אסמעאיל אבו סעד / החינוך הגבוה בקרב הבדווים בנגב 

   153-152: 187-179   ששון בר צבי/ משל ואגדה בפי הבדווים בנגב 

   153-152: 192-189   אלון גלילי/ סיפורים מן הנגב 

   153-152: 202-194   ששון בר צבי/ זכרונות מן המדבר 

   153-152: 230-228   רפאל שפר/  'לתולדות ביר עסלוג

   170: 87-83   ששון בר צבי/ משלים ומוסר השכל בפי הבדווים בנגב , מעשיות
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   172-171: 195-193   זיאד סלח סעדי/ הנצחת הלוחמים הבדווים בצה״ל 

  174: 21-5   ששון בר צבי/ לחשים והשבעות ברפואה העממית בקרב הבדווים בנגב ובסיני  ,קמיעות

   191: 107-103   )נאטור-דאוד אל(אליהו נאוי/ בלח -סולחה בדיר אל

   194: 105-104   אליהו נאוי/ מותה של אגדה  -מועמר -עודה אבו ,שיח

   196-195: 106-105   רית שמיראו) / ליד צומת המוביל(אתר יד לבנים הבדווים 

   196-195: 247-244   מיכאל בן דרור] / מסלול סיור[טיול לסוף העולם 

   205-204: 36-29   אלי שילר ואהרון יפה/ ווארנה 'שבטי הע

  205-204: 151-150   יצחקי גל/ ווארנה בוואדי חמאם 'יישוב של הע, חמאם- ואדי אל

  
  בוסנים

   205-204: 68-55   מרי לש ואלי שילרעו/ התיישבות הבוסנים בארץ ישראל 

   205-204: 70-69   תמרי-איילה ברודצקי/ ראשוני חדרה ויחסיהם עם הבוסנים 

   205-204: 70-69   תמרי-איילה ברודצקי/ ראשוני חדרה ויחסיהם עם הבוסנים 

   74-71:205-204   רמיכאל בן דו/ בגליל ) הבושנקים(מסע בעקבות הבוסנים 

  207-206: 249   על הכפר הבוסני ינון בשומרון

  
  ביטחון, ביצורים

   175: 70-61   נילי גרייצר/ בתי הביטחון בעמקי חרוד ובית שאן 

   92-91: 176   יואל דה מלאך] / רביבים[המערה שהייתה למקלט 

   151-139:178-177   רות דנון] / בעטרות[הגנה וביטחון  –בצל המלחמה 

   179: 63-58   בעז זלמנוביץ/ פילבוקסים בנוף הארץ ה

   193: 43-6 אלי שילר  /  המוזיאונים העלומים לתולדות כוח המגן ולביטחון ישראל

   60; 193: 58   רמי יזרעאל/ מקור חיים ', פילבוקס'עמדת ה

   107-106:194חדרי אוספים ומוזיאונים קטנים לביטחון 

   198-197: 56-55   משה שרון/  בידי הפאטמים והצלבניםביצורי אשקלון 

   209: 46   שמעון שמיר] / שלטון המצרי[מצב הביטחון 

  ראה גם בתי ביטחון

  
  בית אשל
   153-152: 106-104   רות קרק/ בית אשל 

   162: 73-11   רות קרק/ שישים שנה למצפות בנגב 

   15-14 ):דפדפת( 162   זאב זיוון] / מדריך למטייל[מצפה בית אשל 

  193: 41   מצפה בית אשל
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  בית גוברין
   116: 107   גבריאל ברקאי ואלי שילר] / במפת מידבא) [אלאותרופוליס(בית גוברין

  
  ן'בית ג

   142: 62-61  שמעון אביבי / ן 'מקאם בהא אלדין בבית ג

  179: 104-105   שמעון אביבי/ ן 'בית ג

  
  ירושלים, )'אקול ביבליק'(בית הספר הצרפתי למקרא 

 דה מישל אן'ז) / וסף תמונות מאכסניית נוטרדםוא(ארץ ישראל בצילומי בית הספר הדומיניקני למקרא
  170: 107-88   טרגון

   187: 28-28   אן מישל דה טראגון'ז/ בקברי המלכים ' אקול ביבליק'חפירות ה

   188: 92-86   אלי שילר / )'אקול ביבליק'ה(ית בית הספר הדומיניקני למקרא ספרי

   192: 85-66   אלי שילר/ הספריות של העדות הנוצריות ומוסדות המחקר בירושלים 

  207-206: 63-56   אן מישל דה טראגון'ז/  'אקול ביבליק'הראשון שנחת בירושלים בתצלומי ה המטוס

    אגון ואלי שילראן מישל דה טר'ז/ א ולארכיאולוגיה רקתמונות וטמונות מבית הספר הצרפתי למ
105-95 :207-206  

   212: 56-54   אלי שילר/ התכנית לחקר חומות ירושלים בידי האבות הדומיניקנים 

   212: 58-57   אלי שילר/ חקר כותרות עמודים בירושלים 

  214: 83   צבי שילוני/  ]של דה פיילא[ וזף'דומיניקנים הצרפתים ולאחיות סן זעזרה ל

  

  בית זכריה
   116: 106-105   גבריאל ברקאי ואלי שילר] / במפת מידבא[זכריה בית 

  

  בית לחם

   116: 105   גבריאל ברקאי ואלי שילר] / במפת מידבא[בית לחם 

  129-128: 90-9   בית לחם

   156-155: 224-222   פלוק מחריטון/ הכוכב במערת הלידה בבית לחם 

   199: 37-35   אלי שילר/  )1954-1953 –בית האחור (הכנסייה בשדה הרועים 

) / 1953-1947( ששוחזרה בידי ברלוצי, קתרינה בבית לחם. בכנסיית סט) קלויסטר(חצר הסטווים 
  199: 43-42   אלי שילר

 41אלי שילר ] / שוד במבואות בית לחם) [1480, 1483(פברי לארץ הקודש  סמסעו של הנזיר פליק
:208  

אלי שילר ] / לבית לחם ולחברון המסע[ )1480, 1483( הקודשמסעו של הנזיר פליקס פברי לארץ 
50-48 :208  

  
  בית שאן

   134-133: 286-260   נחמיה צורי/ הכנסת העתיק בבית שאן -בית
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  בית שערים

   134-133: 237-230   יונה-מיכאל אבי/ שערים -מתים מבית- מעשה לידה והברבור על ארון

  148-147: 25-11   זאב מפראי/ לתולדותיה וחשיבותה של בית שערים 

  
  בניאס

   123-122: 32-9 ס  יריוסיליוס צפ/ פת את צפונותיה בניאס חוש

   142: 96-95   שמעון אביבי] / ועוד[דר בבניאס 'מקאם אלח

  196-195: 227-225   יעקב אשכנזי] / נצרות[פניאס 

  
  בני עטרות

   178-177: 200-198   )ההתיישבות בוילהלמה( מעטרות לבני עטרות
  

  בעלי חיים

   106-105: 173   בר- מוזיאון מדברי חי

   108-107: 40-37   עולם החי בירדן

   132: 91-83   בני שלמון/ יונקים ושמירת טבע בירדן 

   139: 112-94   מנדל נון/ הכנרת ודייגיה בברית החדשה 

  144-143: 68-62   עודד שי/ עולם החי של ארץ ישראל בימי הביניים 

   151-150: 86-71   עוזי פז/ בנגב בעבר ובהווה  החי

  156-155: 177-172   ]במסורת הנוצרית[בעלי חיים 

   168: 43-26   זהר עמר/ נזקי הארבה והדברתו בארץ ישראל וסביבתה  –הארבה והרבה 

   179: 57-51   עודד שי/  'בצלאל'פינת החי והמוזיאון לטבע ב

   191: 62-44   עוזי פז/ עולם החי בעין גדי 

  196-195: 188-187   עזריה אלון] / בגליל[החי ביער 

   198-197: 102-98   זאב לבינגר ועדנה גורני] / בשמורת החולה[ציפורים ובעלי חיים אחרים 

   198-197: 208-205   זהר עמר/ להשיב את אנטילופת הבובל לארץ ישראל 

   205-204: 151-150   יצחקי גל/ י חמאם ווארנה בוואד'יישוב של הע, חמאם-ואדי אל] וניםי[

  207-206: 153   זאב בן אריה/ יישובים רוחניים בארץ ] יער הקופים[

  
  ראה גדודים עברייםבריגדה 

  
  בריכות שלמה

  129-128: 167-165   דוד עמית/ בריכות שלמה 

   208: 63   אלי שילר] / בריכות שלמה) [1480, 1483(מסעו של הנזיר פליקס פברי לארץ הקודש 
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  בתי ביטחון

   175: 70-61   נילי גרייצר/ בתי הביטחון בעמקי חרוד ובית שאן 

   98-97: 176   בעז זלמנוביץ/ עוד על בתי ביטחון בארץ 

  42-41: 178-177   רות דנון] / בעטרות[ביטחון 

   193: 60,58   רמי יזרעאל] / בירושלים[עמדות ירי במקור חיים ', פילבוקס'עמדת ה
  

  בתי דפוס

  168: 52-48   כליפא-נירית שלו] / דפוס מונזון[

  194: 110-108   על בית הדפוס היחיד בצפת במלחמת העצמאות

  
  בתי חולים

   106-105: 102-101   רות ברנדט/ בחיפה " סנטוריום כרמל" לתולדות

   129-128: 163   דוד עמית] / בית חולים אוסטרי) [טנטורה(טנטור

   148-147: 76-66   שמואל ניסן/ עשרה -בירושלים במאה התשע לתולדות הרפואה

  158-157: 173-171   עמנואל דמתי] / בתי חולים בצפת[

   168: 81-74   אלי שילר) / 1910-1904( אוסף תמונות נדיר מצפת –צפת חושפת את צפונותיה 

   191: 70-64   שלמה לוטן/ ? מרפאה או מבנה אירוח –במונפור ' מבנה הנחל'

   194: 76   כליפא- נירית שלו] / אריחי כיפת הסלעי'[ון 'מרפאות החוץ של בית החולים סנט ג

   135;   198-197: 132-130אלי שילר : תרגם] / 18-בתי חולים בירושלים במאה ה[

   199: 17-13   אלי שילר/ בית החולים האיטלקי בירושלים 

  כח -יז:גליון צבע 214   ]בירושלים[ציורי קיר של בית חולים סן לואי 

  214: 62-52 אלי שילר  /  בית החולים סן לואי וציוריו
  ראה גם רפואה

  
  ישיבות, בתי כנסת

   103-102: 215-209   מריל-עדינה מאיר) / 1939-1930( בתי כנסת בארץ בסגנון הבינלאומי

  109: 58   צביקה צוק] / בציפורי[בית כנסת 

   115-114: 142-139   ישראל לוין] / השניבתקופת הבית [בתי כנסת בירושלים 

   120-119: 166-159   רמי יזרעאל/ בית הכנסת האר״י הספרדי בצפת 

   134-133: 259-246   יונה-מיכאל אבי) / נירים( רצפת הפסיפס של בית הכנסת במעון

  134-133: 286-260   נחמיה צורי/ בית הכנסת העתיק בבית שאן 

 'ים אאפר/ ת הארכיאולוגית וההיסטורית במאה השנייה ובמאה השלישית הלכות עבודה זרה והמציאו
   134-133: 365-349   אורבך

   146-145: 146-144   דוד עמית/ בתי כנסת בדרום הר חברון 
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   158-157: 160-146   עמנואל דמתי/ הרובע היהודי ובתי הכנסת העתיקים ] צפת[

   158-157: 264-260   ]סיור –בצפת [בתי כנסת ברובע היהודי 

   164-163: 108-84   ]במאה שערים[בתי כנסת 

  164-163: 224-213   ראובן גפני/ בתי כנסת סביב מאה שערים 

        ראובן גפני/ בתי הכנסת הראשונים מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים  –ראשונים בקודש 
57-40 :173  

   176: 38-6   אריאלה אמר/ ' הגדולה מאה שעריםישיבה 'רי הקיר בציו –" הבט נא השמיימה"

   182: 115   אהרון יפה/ שיקום בית הכנסת שמול קודש הקדושים במנהרות הכותל 

   184-183: 107-98   נחום מלצר/ ' החורבה' שחזור בית כנסת

   184-183: 109-108   הלל גבע ואורן גוטפלד/ ' החורבה' החפירות בבית כנסת

   190-189: 92-89   שולה וידריך/ ותכנונו ] תל אביב[סת הגדול לתולדות בית הכנ

   192: 31-6   כליפא-ראובן גפני ונירית שלו/ עיטוריהם ועיצובם  –בתי הכנסת בירושלים 

   192: 46-32   אלי שילר/ המשוקמת ועיטוריה ' החורבה'

   194: 113-111   אלי שילר/ ' החורבה' התצלום הראשון של בית כנסת

    יהושע דריי ואילנה גונן, חיים בן דוד/ סיפורה של חפירה מיוחדת  –קנאטר -בית הכנסת באום אל
80-69 :196-195  

   196-195: 114-111   יוסף סטפנסקי] / בית הכנסת[' שדה התפוחים הקדושים'

  201-200: 204-202   דוד עמית] / בית הכנס בסוסיה[על באר שלא הייתה אלא גומחת ארון קודש 

                יצחקי גל] / שריד בית כנסת קדום[ווארנה בוואדי חמאם 'יישוב של הע, חמאם- ואדי אל
151 :205-204  

   212: 14   אלי שילר] / ברובע היהודי[בית הכנסת אליהו 
  

  אכסניות, בתי מלון

   106-105: 18-11   שמעון גיבסון/ בתי המלון הראשונים בירושלים 

   106-105: 24-22   אלי שילר"] / קזה נובה"עמוד ליד " [הבוניםאבן מאסו "

  120-119: 72-65   יוסף ברקן/ לתולדות מלון קמיניץ בירושלים 

   120-119: 74-73   יורם מיורק/ היכן לן הרצל בביקורו בירושלים 

   148-147: 65-59   בצלאל לביא] / בית מלון באל חמה[

  158-157: 178-171   עמנואל דמתי/ בניינים ומקומות בצפת 

   176: 77-68   אהרון יפה) / 2006-1946(שנה לפיצוץ מלון המלך דוד  60

   214: 48-37 אלי שילר  /  )רוזלם'נוטרדאם דה ז(ת נוטרדאם דה פרנס אכסניי

  98-91: 214 אלי שילר  /  המוזיאון לארכאולוגיה שהיה באכסניית נוטרדאם

  
  מוסדות, בתי ספר

   115-114: 143-142   ישראל לוין] / בירושלים בתקופת הבית השני[מוסדות ומסגרות חינוך 

   121: 62-61   ]ליאו קהאן" [הרצליה"הגמנסיה העברית 
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   123-122: 190-177 אלי שילר  /  )1901/2(אוסף תצלומים נדיר ממאה שערים 

   123-122: 216   "מכללה הירוקה"הוקמה ה

   132: 75-74   פלסר רבקה/ בחשבון " ארץ ירדן" ישיבת

   146-145: 165-164   ]בתאורה של אליזבט פין" [למל"הקמת בית ספר 

   153-152: 18-17   זאב זיוון/ בעבדת " בית ברל" סניף של

   166-165: 12-9   גבריאל ברקאי ואלי שילר/ מכון אבשלום ויחודו 

   176: 106   בעמק הירדןהוקמה קתדרה לחקר תולדות ארץ ישראל במכללת כנרת 

   178-177: 106-102   לאה גולוביצקי/ בית הספר בעטרות 

   179: 19-16   אורגד- אילת הלל כהן, כליפא-נירית שלו] / ציור קיר –בתי ספר בגילה [

   179: 33-32   אורגד- אילת הלל כהן, כליפא-נירית שלו] / ציור קיר[בית ספר כי״ח 

   194: 19-16   אורית שמיר/ תצוגות במוסדות חינוך 

   196-195: 97   אורית שמיר/ תצוגות במכללה האקדמית עמק הירדן 

   196-195: 133-132  מולי ברוג ] / מגיני תל חי[בתל אביב  "הרצליה"תלמידי הגמנסיה 

  199: 42-39   אלי שילר) / 1927-1924(בניין טרה סנטה 

גבריאל / טסטנטי ובית ספר גובט בהר ציון בהר ציון שרידים ארכיאולוגיים באזור בית הקברות הפרו
  203: 32-29   ברקאי

   207-206: 94-75   שאול כוכבי/ טקס הפתיחה של האוניברסיטה העברית 

   214: 74-72   ]ירושלים[דה פרר בעיר העתיקה ' בית הספר הצרפתי קולג

  ראה גם בית הספר הצרפתי למקרא

  
  )מצפה(גבולות 
  153-152: 107-106   רות קרק/ גבולות 

  ) ראה גם במהלך החוברת( 162: 86-75   רות קרק/ ראשית התיישבות בגבולות 

   7-4): דפדפת( 162   עופר יוגב] / מדריך למטייל[מצפה גבולות 

  193: 40   מצפה גבולות

  
  גבולות ומעברי גבולות

   108-107: 18-13   גדעון ביגר/ לידתה של ירדן וקביעת גבולותיה המדיניים 

  108-107: 74-66   משה ברור/ ירדן - גבול ישראל

   141-140: 158-146   ברור 'מ/ מצרים -גורמים גיאוגראפיים בהתוויית גבול ארץ ישראל

   64; 148-147: 54-53   בצלאל לביא/ ההיסטוריה שנשכחה , אל חמה

   151-150: 54-43   משה ברור/ תחומי הנגב 

   154: 102-91   מיכאל בן דרור /טיול לאורך גבול הלבנון 

   166-165: 133-129   גדעון ביגר/ לתולדות קו הגבול בכנרת וסביבתה 

  193: 53-52   רמי יזרעאל] / בתש״ח[אזור מעבר מנדלבאום 
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  גדוד העבודה

  174: 56-48   מרדכי נאור/ שנה לגדוד העבודה  85

  174: 60-57   מוקי צור/ מפעלות הבנייה והעשייה של גדוד העבודה 

  
  גדודים עבריים

   167: 24-22   אבי בר אייל/ הקמת הגדודים העבריים והצהרת בלפור , המתקפה הבריטית בנגב

   182: 53-46   אבירם פז/ המאבק של חיילי הבריגדה על זהות עברית וסמל 

   184-183: 191-189   אלי שילר/ מוזיאון בית הגדודים 

   184-183: 209   צור מוקי/ עוד על זהות עברית וסמל 

    196-195: 130-127מולי ברוג ] / מגיני תל חי[משוחררי הגדודים העבריים 

  
  גדרה

   212: 36-35  עמיר תמיר ) / 2015-1915( מאה שנים למכת הארבה הגדולה בארץ –שנת הארבה 
  

  )יב יוסף'ג(גוב יוסף 

   142: 58   שמעון אביבי/ גוב יוסף הצדיק ליד עמיעד 

  154: 32-25   גבריאל כהנר) / יב יוסף'ג( יוסףגוב 

  
  וליס'ג

   142: 78-73   שמעון אביבי] / ועוד[וליס 'פת שיחי עלי פארס בגכי

  179: 99-96   שמעון אביבי/ וליס 'ג

  
  וערה'ג

   184-183: 194-192   אלי שילר/ וערה 'מוזיאון ג

  

  גוש עציון

  129-128: 171-155   דוד עמית/ חברון - אתרים ומקומות בדרך ירושלים

  129-128: 206-173   דוד עמית/ גוש עציון 

   129-128: 188-172   ישובי גוש עציון; גוש עציון

  129-128: 205-189   דוד עמית/ אתרים ומקומות בגוש עציון 

  
  גיאוגרפיה

   103-102: 25-11   יהודה קרמון/ היסטוריים -םהיבטים גיאוגרפיים וגיאוגרפיי –ירושלים 

   103-102: 171-166   משה ענבר ומיכה לבנה/ תרומת השלג למשטר זרימת המים באגן הכנרת 
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   103-102: 206-202   אשר שיק/ מחלוצי הגיאוגרפיה העברית  –) 1821-1901(הלל כהנא 

   108-107: 36-24   אלי שילר/ הגיאוגרפיה של ירדן 

   108-107: 65-44   ארנון סופר/ מדינה בגבול המדבר  –ירדן 

   108-107: 82-77   טורייםסהי-בטים גיאוגרפייםהי –עבר הירדן 

   134-133: 71-56   דוד עמירן/ קווי יסוד במבנה הארץ מצפון לבקעת באר שבע 

/ לאופייה של הספרות הגיאוגרפית העברית על ארץ ישראל במאה הי״ט עד מלחמת העולם הראשונה 
  134-133: 80-72   אריה-יהושע בן

          שטנר 'י/ דעות בני המחצית הראשונה של המאה הי״ט על הגיאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל 
90-81 :134-133  

   136-135: 36-32   משה ענבר/ החוף הצפוני של הכנרת ויחודו הגיאוגרפי 

  )ראה תוכן עניינים(   141-140   ים רבות להנפ –הגיאוגרפיה 

    מיכאל נצר/ שמקורם בשפה הערבית , יאוגרפיה של ארץ ישראלגלגולים לשוניים של מושגים בג
106-101 :144-143  

   144-143: 132-107   מיכה לבנה/ ערכי טבע ונוף בגליל ההררי 

   144-143: 138-133   זלמן וינוגרדוב/  1975 –כריתת הירדן 

   154: 80-67   משה ענבר/ אגן הירדן העליון 

   158-157: 18-13   אלישע אפרת/ גיאוגרפיה של עיר הררית  –צפת 

  ) ראה תוכן עניינים(   160-159   היסטורית וידיעת הארץ- אופקים בגיאוגרפיה

   166-165: 33-31   יהושע בן אריה/ דרך מחקר בגיאוגרפיה היסטורית  –עיר בראי תקופה 

                  חיים גורן/ צן טאורליך יספר זבתיאור מסעו של ) 1806(מקורות הירדן ועמק החולה 
121-115 :196-195  

   207-206: 74-64   חיים גורן/ אבי המחקר המדעי של ארץ ישראל  –אדוארד רובינסון 
  

  גיאוגרפיה קדושה

   116: 81-76   בתיה רחמילביץ/ ופסיפסי מידבא וסביבתה " הגיאוגרפיה הקדושה"

   141-140: 46-38  יוסף שלהב / וקטרינציה טריטוריאלית כתהליך של אינד" קדושת הארץ"

  212: 30-8   אלי שילר/ אבנים מספרות בירושלים  –עיר של לב ואבן 

  
  גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה

   106-105: 133-121   יעקב ניר/ מצוקי הכורכר בחוף הים התיכון של ישראל 

   106-105: 140-134   דורון מור/ וולקני ברמת הגולן -סיור גיאולוגי

  106-105: 164   רמת השרון, בית ראשונים ומוזיאון גיאולוגי

   106-105: 169   המוזיאון הגיאולוגי באוניברסיטה העברית בירושלים

   108-107: 23-18   יעקב קולטון/ גיאומורפולוגיה וגיאולוגיה של ירדן 

   136-135: 180-177   עקיבא פלכסר/ של הכנרת " דמעות המלוחות"ה

   141-140: 356-326   דב ניר ואהרן יאיר/ סקר גיאומורפולוגי של איזור צפת 
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   151-150: 70-55   עקיבא פלכסר/ הגיאולוגיה של הנגב 

   154: 80-67   משה ענבר/ אגן הירדן העליון 

   158-157: 22-19   עקיבא פלכסר/ הגיאולוגיה של צפת 

  160-159: 163-155   רות בנימיני ומשה ענבר/ שפיעים עליו החוף הסלעי והגורמים הביולוגיים המ

   161: 104-101   דורון מור/ פרק בהדרכת הגיאולוגיה של ארץ ישראל 

   188: 39-6   ינון שבטיאל/ לתולדות חקר מערות ארץ ישראל 

   196-195: 28-21   משה ענבר/ גוש הררי ייחודי בצפון ישראל  –הר החרמון 

  199: 107-93   בגין 'זאב ב/ באזורנו והשפעתה על חיינו תנועת הלוחות 

  
  גיוס

   209: 78-69   שמעון שמיר] / גיוס חובה בשלטון המצרי[
  

  פינוי, גירוש

  197-192:178-177רות דנון ] / מעטרות[פליטים 

מרדכי נאור / התקשורת היהודית בעקבות ג״מאל פחה במלחמת העולם הראשונה  -גירוש אחד בלבד 
159-149:190-189  

  
  גלויות וכרטיסי ברכה

-מראות ירושלים וארץ ישראל בגלויות צבעוניות נדירות מהמאה התשע –גלויות וצפונות מירושלים 
  168: 61-45   כליפא- נירית שלו/ עשרה 

   169: 103-95   אלי שילר/  1921-1910צילומים מהשנים , ארץ הקודש –שלמה נרינסקי 

   173: 30-6   שלום צבר/ ותולדותיהם  'שנה טובה'כרטיסי ה

   173: 39-31   חיים גרוסמן/ מתל אביב ' שנה טובה'

   174: 72-61   לביא שי/  'לבנון'מראות ארץ ישראל ויישובה בגלויות של חברת 

   175: 89-85   חיים גרוסמן/ ן באמנות יילות בצה״ל ובטויהח –יופי של צבא 

   181-180: 144-137   חיים גרוסמן/ העיטור העממית מראות הכותל המערבי באמנות 

   181-180: 150-145   אלי שילר וירמיהו רימון/ הכותל בגלויות דואר 

   182: 53-50   אבירם פז/ סמלי היחידות העבריות על כרטיסי שנה טובה 

   185: 59-52   ןחיים גרוסמ/ אגרות ברכה מיפו 

   190-189: 134-123   דליה לוי/ אליהו מראות תל אביב בגלויות של האחים 

  193: 125-114   אבירם פז/ הראשונות של צה״ל  'שנות טובות'ה

  
  גליל וצפון הארץ

  103-102: 86-78   נקדימון רוגל/ המאבק על אצבע הגליל והכשלת היוזמה של הקולונל ניוקומב 

   106-99: 118-117   קברי קדושים מוסלמים בגליל ובצפון הארץ

   118-117: 177-170   אילן זהרוני/ משפחות קדושות ועושי נפלאות באזור הגלבוע 
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   120-119: 136-127   אבנר רבן/ עמק יזרעאל וסביבותיו בתקופה ההתנחלות 

   134-133: 229-223   נחמן אביגד/ משרידי האמנות היהודית העתיקה בגליל 

   134-133: 237-230   יונה-מיכאל אבי/ שערים -מתים מבית- מעשה לידה והברבור על ארון

   142: 60-46   שמעון אביבי/ המקומות הקדושים לדרוזים בגליל התחתון 

   142: 72-60   שמעון אביבי/ המקומות הקדושים לדרוזים בגליל העליון 

   142: 87-73   שמעון אביבי/ המקומות הקדושים לדרוזים בגליל העליון המערבי 

   144-143: 132-107   מיכה לבנה/ ההררי  ערכי טבע ונוף בגליל

  ) ראה תוכן עניינים(   154   הגליל העליון המזרחי ורמת כורזים

   160-159: 18-11   יוסי כץ / האחוזה הראשונה בארץ ישראל, אחוזת פוריה

   160-159: 26-19   ארנון סופר/ פתרונות חדשים ליישוב הגליל ההררי 

   160-159: 70-57   שמעון שטרן/ עת החדשה צמיחתה של נצרת מכפר לעיר ב

   161: 18-13   ארנון סופר/ הגליל התחתון כדוגמא : להדריך סיור

   166-165: 148-134   אברהם איזדרכת/ הניסיון להטיית מי הירדן ליד גשר יעקב 

   166-165: 200-190   יגאל עילם/ תל חי וההיסטוריון 

   168: 25-12   ינון שבטיאל /יישובי מצוקים ומערות מפלט בגליל 

   172-171: 174-162   דליה מאירי/ אתרי הנצחה ואנדרטות בגליל ובצפון הארץ 

   179: 119-70   שמעון אביבי/ סיור בכפרי הדרוזים בכרמל ובגליל 

  )ראה תוכן עניינים(   196-195   הגליל וצפון הארץ

  ינון שבטיאל / של יוסף בן מתתיהו בסלע עכברה ' מקלטי המצוקים' –" בגליל ביצר סלע עכברה"

   205-204: 74-71   מיכאל בן דור/ בגליל ) הבושנקים(מסע בעקבות הבוטנים 

   205-204: 96-94   יואב רגב/ ישבות הגרים הרוסים בגליל התי

   205-204: 160-157   י ורות קרקנרמי דג/ מושב של נוצרים אוהבי ישראל בגליל  –עמים  סנ

   205-204: 178-173   זאב בן אריה/ הרדוף 

   207-206: 222-209   מיכה לבנה) / חצבני(פארק נחל שניר 

   207-206: 229-223   מיכה לבנה/ נחל נריה ונחל מורן 

  209: 33-32   שמעון שמיר] / השלטון המצרי[אזור הגליל 

  עמק החולה , ראה גם רמת הגולן והחרמון

  
  גמלא

  196-195: 85-81   יצחקי גל/ גילוי גמלא 

  196-195: 94-86   גרשון בר כוכבא/ מצור גמלא במרד הגדול 

  
   בעטראה שמורות גנים לאומיים 
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  גרים
   205-204: 93-89   יובל דרור/ בארץ ישראל ) 'הסובוטניקים'(הגרים מרוסיה 

   205-204: 96-94   יואב רגב/ הרוסים בגליל התיישבות הגרים 

  205-204: 99-97   הדר דדאל/ קהילת הגרים מסן ניקנדרו 

  
  גרר

   120-119: 126-121   יצחק גלעד/ גרר והתקופה הכלקוליתית בנגב הצפוני 
  

  גשרים

   136-135: 176-165   גרדובוזלמן וינ/ רי הירדן מדרום לכנרת גש

   148-147: 96-86   יהודה זיו/ וכביש החוף " כביש השרון"

  158-157: 26   יהודה זיו ואבי ששון] / הכביש המוליך לצפתעל [הגשר 

  
  דאלית אל כרמל

   142: 41-39   שמעון אביבי/ מקאם אבו אברהים בדאלית אל כרמל 

  179: 90-86   שמעון אביבי/ דאלית אל כרמל 

  
  דגמים

   115-114: 196-180   אלי שילר וגבי ברקאי/  סיור בירושלים של ימי בית שני בדגם שבמלון הולילנד

               חיים גורן וריכב רובין/ מעשה ידי קונרד שיק , דגמים ומפות תבליט של ירושלים ובנייניה
92-79 :131-130  

  146-145: 50-21ר לגבריאל ברקאי ואלי שי/ סיור בירושלים של ימי בית שני בדגם שבמלון הולילנד 

   176: 54-50   דוד עמית/ דגם ירושלים של בית שני במוזיאון ישראל 

   176: 59-55   מתניה הכט/ העברת הדגם ממלון הולילנד למוזיאון ישראל 

  201-200: 114-87   יורם צפריר/ יוצריו ועיצובו , דגם ירושלים בימי הבית השני במוזיאון ישראל

  
  יונ'דגניה ואום ג

   136-135: 82-80   מוקי צור] / בשירה של רחל[דגניה 

   136-135: 136-130   וני'ואום גדגניה 

   136-135: 143-142   צבי שילוני/ הקמת חצר דגניה 

  136-135: 194-193 '  קיבוץ דגניה ב

  
  בולים, דואר

  170: 82-80   חיים גרוסמן/ הבולים של צפת במלחמת העצמאות 

  173: 15-14   שלום צבר/ גלויות הדואר המסחריות והשפעתן על כרטיסי הברכה 
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   181-180: 150-145   אלי שילר וירמיהו רימון/ הכותל בגלויות דואר 

   198-197: 204-181   שמעון אביבי/ בולים מספרים על דרוזים 

  209: 52   שמעון שמיר] / בשלטון המצרי[שירותי הדואר 

  
  דולמנים

  132: 99-92   משה הרטל/ הדולמנים בירדן 

  154: 15-14   יוסי סטפנסקי/ ל שדה הדולמנים הגדול בגלי –רמת כורזים 

  
  דור
   148-147: 44-43   שמעון גיבסון] / סקר נוף[דור 

  
  דימונה

   153-152: 145-142   זאב זיוון/ דימונה 

  153-152: 152-150   אלי שילר/ דימונה 

  
  דמויות מקראיות

  118-117: 78-59   הדמויות המקראיות וחשיבותן במסורת המוסלמית

  148-147: 117-111   צבי-ששון בר/ בקרב הבדווים על רקע עולם המקרא מסורות ומנהגים 

  
  דרוזים

  118-117: 125-122   קברי קדושים דרוזים

  ) ראה תוכן עניינים(   142   שמעון אביבי/ הדרוזים בישראל ומקומותיהם הקדושים 

   144-143: 173-165   עליזה שנהר/ אגדות מקום ארצישראליות בסיפורי עם דרוזיים 

   172-171: 192-187   מיכה באלף/ זיכרון והנצחת במסורת הדרוזים בישראל 

   179: 119-70   שמעון אביבי/ סיור בכפרי הדרוזים בכרמל ובגליל 

   198-197: 204-181   שמעון אביבי/ בולים מספרים על דרוזים 

  209: 116-110   שמעון אביבי/ מרד הדרוזים 

  209: 140-138   מנחם מנדל מקמיניץ דליטא/ זכרונות  – 1838-ביהודי צפת בהפרעות הדרוזים 

  ראה גם דליאת אל כרמל

  
  את'דריג
   205-204: 141-133   שחר שילה/ יישוב יחידאי של פלאחים ערבים בנגב  –את 'דריג

  

  יסוריםהדרך 

   198-197: 148-143   אלי שילר: תרגם] / 18-במאה ה[דרך היסורים 
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  199: 27   אלי שילר/ המלקות בדרך היסורים כנסיית 

  
  דרך ירושלים

   104: 159-108   עובד מיכאלי/ המערכה על הדרך לירושלים 

  
  דרכים

  108-107: 175-169   דרכים בעבר הירדן

   120-119: 156-151   ישראל רול/ ביזאנטית -סוגי הדרכים בארץ ישראל בתקופה הרומית

   127-126: 48-47   גוטליב שומכר/ הדרכים בגולן 

  129-128: 157-156   דוד עמית/ כביש המנהרות 

        שלום רייכמן/ אופירה  –כביש אילת : תשתית תחבורתית בתנאים של סביבה גיאוגרפית עוינת
187-176 :141-140  

ערן פייטלסון / מדיניים ובטחוניים , התפתחות מערכות התחבורה בישראל בצבת שיקולים כלכליים
210-188 :141-140   

   148-147: 96-86   יהודה זיו/ וכביש החוף " כביש השרון"

   153-152: 227-225   יהודה זיו) / 241דרך " (כביש הרעב" סיפורו של

   158-157: 28-25  יהודה זיו ואבי ששון / הכביש החדש המוליך לצפת 

                רול ואיתן איילוןישראל / שיטות סלילה ובחירת תוואי בכבישים רומיים במערב שומרון 
71-63 :166-165  

   166-165: 93-83   בנימין איזק וישראל רול/  סה בשנים הראשונות למלכות אדריאנויהוד

  174: 60-57   מוקי צור/ מפעלות הבנייה והעשייה של גדוד העבודה 

  
  הגנה וביטחון

   151-139: 178-177   ]עטרות[הגנה וביטחון 

  179: 63-58   בעז זלמנוביץ/ וף הארץ הפילבוקסים בנ

  
  הדרכת מטיילים

   113-112: 135-120   אלי שילר) / 1996-1876( מאה ועשרים שנה למדריך ירושלים הראשון

   123-122: 211-209   אלי שילר/ על כוחה של שתיקה בהדרכה 

   123-122: 213-212   אלי שילר/ כיצד לכתוב מסלול סיור 

   134-133: 157-144   )ברסלבסקי( יוסף ברסלבי/ הגניזה הקהירית מדריך ירושלים מן 

   138-137: 249-232   אלי שילר/ סקר ארצות מוצא ; צליינות ותיירות לישראל

   144-143: 33-28   יעקב מרקוביצקי/ הסיורים בפלמ״ח כמנוף להכרת הארץ 

   144-143: 60-54   אוריאל פיינרמן/ ההדרכה בחלקת גדולי האומה בהר הרצל 

   146-145: 159-158   ביקור הדוכס מברבנט בהר הבית

  146-145: 164-161   ביקורו של הנסיך מווילס
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   146-145: 182-181 אלי שילר  /  מאפיינים ודפוסי התנהגות של קבוצות תיירים לארצותיהם

   148-147: 138-136   קארול אן ברנהיים/ הדרכת קבוצות יווניות 

   148-147: 142-139   אולה סטדנר/ נבית ומאפייניה התיירות הסקנדי

   148-147: 144-143   "עצות למטיילים"

  ) ראה תוכן עניינים(   161   הדרכת מטיילים

   169: 122-121   אלי שילר/ ? 'ספר הטיולים העברי הראשון'איזה הוא 

   179: 44-34   הטב-קובי כהן/ מורי דרך והדרכת תיירים בתקופת המנדט 

  )ראה תוכן עניינים(   213: 147-1   מדריכי ארץ ישראל הראשונים

  

  הורדוס ומפעליו
  103-102: 118-110   יזהר הירשפלד/ התיישבות יהודית בתחומי קיסריה ההרודיאנית  –רמת הנדיב 

   115-114: 115-65   לוין' ישראל ל/ תקופת הורדוס והשלטון הרומי 

   120-119: 150-143   אהוד נצר/ התפתחות מפעלי הבנייה של הורדוס 

  129-128: 152-127   אהוד נצר/ הרודיון 

   131-130: 168-165   קונרד שיק) / קבר בית הורדוס" (תגליות חדשות ב״ניקופוריה

   166-165: 62-49   משה פישר/ יחידה תעשייתית מימי בית הורדוס  –נווה מדבר עין בוקק 

   173: 67-58   יזהר הירשפלד/  ארמון הרודיאני מבוצר ברמת הנדיב

   174: 33-22   גיא שטיבל ואהוד נצר/ החפירות החדשות במצדה 

   174: 41-34   יזהר הירשפלד/ פרוש חדש  –הארמון הצפוני במצדה 

   176: 54-50   דוד עמית/ דגם ירושלים של בית שני במוזיאון ישראל 

   179: 49-46   שחזור ציורי הקיר בארמון הצפוני –" מציירים על קירות מצדה"

  182: 31-6   אהוד נצר/ גילוי קברו של הורדוס 

   182: 39-32   רצאהרון יפה אהוד נ/ המחצבה שאבניה שימשו לבניין הר הבית בימי הורדוס 

   184-183: 206-204   ייקובסון'דוד ג/ ? סהאמנם קבר הורדו

  186: 57-46   י'אצ'רחל צ, רועי פורת, יעקב קלמן, אהוד נצר/ בהרודיון גילויים נוספים מקבר הורדוס 

   186: 61-58   אהרון יפה/ מוזיאון מצדה ע״ש יגאל ידין 

   187: 23-22   הלל גבע/ תעלת ניקוז תחת הרחוב ההרודיאני בגיא הטירופיון 

   199: 68-57   ברקת- פלגאורית / העיטור האדריכלי מימי הורדוס והחפירות מדרום הר הבית 

  )ראה תוכן עניינים(   201-200   ינרושלים ובארץ ישראל בתקופת בית שאמנות ואדריכלות בי

  211-210: 158-137   התכניות והשחזורים של אהוד נצר

  
   ראה עמק החולההחולה 
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  אנדרטאות, זיכרון, הנצחה
                 פאר- אילן גל/ האנדרטאות הבריטיות הראשונות של כיבוש ארץ ישראל  –" עמודי היל"

77-67 :103-102  

   153-152: 78-67   זאב זיוון/ הנצחה וזכרון בנגב ובדרום 

  166-165: 114-105   האב אליאס פרידמן/ טבח חיילי נפוליאון על הר הכרמל והמצבות לזכרם 

   169: 32-6   רמי יזרעאל/  בית הקברות הצבאי בהר הרצל

   170: 63-42   גרומולי ב/ השואה והגבורה ביד ושם  אנדרטאות –נוף של זיכרון 

  ) ראה תוכן עניינים(   172-171   זיכרון והנצחה בישראל –״ובדמם הבוקר יעלה״ 

  173: 76-72   דליה מאירי/ האנדרטה הראשונה להנצחת השואה בהתיישבות העובדת 

   175: 114-113   אהרון יפה/ לחללי חיל ההנדסה האנדרטה 

  95-94: 176   הנורברט שוואק/ הנצחת החיילים הגרמנים בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה 

   96-95: 176   רחל כפרי/ עוד על אנדרטת השואה בקיבוץ גינוסר 

   182: 73-67   רמי יזרעאל/ הנצחת הנופלים במערכה על ירושלים במלחמת העצמאות 

   184-183: 97-91   רמי יזרעאל/ האתר להנצחת חללי הרובע היהודי בירושלים 

   184-183: 115-110   יוסי שפניאר/ בעקבות הנצחת עטרות ונווה יעקב 

   184-183: 147-145   רבקה אמבון/ יום זיכרון שנשכח 

   184-183: 209-206   אביתר נור/ בירושלים וגלגוליה ' נזכור' מצבת

  185: 79-66   שוורץ-ודי באומל'ג/ ת נשים בישראל הנצח

   185: 109-108   גבי קרטס/ האנדרטה בהר הרצל לזכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל 

   192: 115-109   יגאל מורג/ במבואות ירושלים , אנדרטת אסון התאומים בניו יורק

  194: 10-5   יוסי גולדברג/ מרכז יצחק רבין לחקר ישראל 

  

  העפלה
   113-112: 189   1939אוגוסט , בחוף תל אביב" פאריטה"ספינת המעפילים 

        מרדכי נאור/ למחצה בתולדות ההעפלה -רותיה של פרשה עלומהלקו –" המעפילים לקפריסין"
42-34 :144-143  

  
  הכותל המערבי; הר הבית ובית המקדש

   115-98; 54-59;  115-114: 20-16   ישראל לוין] / בתקופת הבית השני[

   131-130: 199-198   קונרד שיק/ כיפת הסלע הזעיר 

   146-145: 43-40   ]בדגם ירושלים[הר הבית וסביבתו 

   146-145: 159-158   ביקור הדוכס מברבנט בהר הבית

  173: 89-82   מזכרת מביקור בהר הבית

גבריאל ברקאי / ממצאים חדשים שהועלו בפרויקט סינון העפר מהר הבית  –אור חדש על הר הבית 
  175: 46-6   ויצחק צויג

   175: 53-47   גבריאל ברקאי/ תמורות בהר הבית בעשור האחרון 
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   176: 49-39   דותן גורן/ מאנית 'הערגה להר הבית בשלהי התקופה העות

  )ראה תוכן עניינים(   181-180   הכותל המערבי

   182: 39-32   רשאהרון יפה ואהוד נ/ המחצבה שאבניה שימשו לבניין הר הבית בימי הורדוס 

   182: 112-108   אליהו הכהן/ על שירי כותל ישנים אחרים  –' אצל כותל מערבי שמחה'

   182: 112   אביתר נור/ סעוד  ושכונת המוגרבים ושכונת אב

   182: 114-113   חיים גרוסמן/ הכותל באמנות השימושית 

   182: 115   אהרון יפה/ שיקום בית הכנסת שמול קודש הקודשים במנהרות הכותל 

   185: 31-6   אלי שילר/ על גג כיפת הזהב בירושלים ' כנרית'

  187: 20-16   הלל גבע] / חידושים בחפירות[

   188: 56-40   שלום צבר/ ירושלים והמקדש בתרבותם ובאומנותם של יהודי איטליה 

   194: 83-67   כליפא- נירית שלו/  1948-1919בירושלים  'אריחי כיפת הסלע' סדנת

   199: 68-57   ברקת- אורית פלג/ העיטור האדריכלי מימי הורדוס והחפירות מדרום הר הבית 

   201-200: 104-102   יורם צפריר] / בדגם ירושלים[הר הבית והמקדש 

  203: 58-51   אלי שילר/ זיהויים מוטעים בהר הבית 

  208: 63-61   אלי שילר] / אורוות שלמה) [1480, 1483(מסעו של הנזיר פליקס פברי לארץ הקודש 

   212: 30-8   אלי שילר/ אבנים מספרות בירושלים  –עיר של לב ואבן 

  212: 60-59   אלי שילר/ חקר הר הבית 

   212: 68-67   אלי שילר/ התכנית לרכישת הכותל המערבי ושכונת המוגרבים 

   212: 69   אלי שילר/ התכנית להעברת כיפת השלשלת לצפון רחבת הר הבית 

  9-10: 214   'גבריאל ברקאי ושות/  נתגלה ריצוף מקורי מהר הבית בימי המקדש השני

  
  הר הזיתים

   123-122: 49-9   רמי יזרעאל/ בית העלמין הספרדי הקדום בהר הזיתים 

   123-122: 62-51   מריל-עדינה מאיר/ הר הזיתים  בניין אוגוסטה ויקטוריה על

   199: 25-22   אלי שילר) / 1924-1919(כנסיית כל העמים בגת שמנים 

   199: 39-36   אלי שילר) / 1955 –האדון בכה ( 'דומינוס פלביט'

  205-204: 187-185   גבריאל ברקאי/  המוזיאון ברשות הרוסים על הר הזיתים

  
  הר הצופים

   172-171: 221-218   אלי שילר ועזרא פימנטל/ הקברות הבריטי בהר הצופים  תבי

   193: 58-54   רמי יזרעאל/ הר הצופים במלחמת העצמאות 

   194: 49-46   אשר גרוסברג/ זיהוי הר ציון והר הצופים 

  207-206: 94-75   שאול כוכבי/ טקס הפתיחה של האוניברסיטה העברית 
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  הר הרצל
   144-143: 60-54   אוריאל פיינרמן/ בחלקת גדולי האומה בהר הרצל ההדרכה 

   161: 94-89   אוריאל פיינרמן/ הדרכה בחלקת גדולי האומה בהר הרצל 

   169: 32-6   רמי יזרעאל/ בית הקברות הצבאי בהר הרצל 

   170: 125-124   אביתר נור/ על בית הקברות הצבאי בהר הרצל 

  172-171: 122-107   מעוז עזריהו/ רי של בית הקברות הלאומי בירושלים מתווה היסטו –הר הרצל 

   185: 109-108 ס  גבי קרט/ האנדרטה בהר הרצל לזכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל 
  

  הר יונה

   109: 90-88   צביקה צוק/ הר יונה 
  

  הר מירון

   207-206: 229-223   מיכה לבנה/ נחל נריה ונחל מורן 
  

  ציוןהר 

   160-159: 250-244   דורון בר/ קבר דוד וחדר הסעודה האחרונה בראי התמורות , הר ציון

   26-25; 187: 22-21   הלל גבע] / חפירות[הר ציון 

   188: 98-93   רות קרק/ בתי קברות וקברים אמריקאים בירושלים 

   193: 32   'דרך אבשלום' –מוזיאון אתר הרכבל בהר ציון 

   193: 48-46   רמי יזרעאל] / ח"בתש[הר ציון 

  194: 49-46   אשר גרוסברג/ זיהוי הר ציון והר הצופים 

        אלי שילר וגבריאל ברקאי/ חוקרי ארץ ישראל הקבורים בבית הקברות הפרוטסטנטי בהר ציון 
28-8 :203  

גבריאל / בהר ציון שרידים ארכיאולוגיים באזור בית הקברות הפרוטסטנטי ובית ספר גובט בהר ציון 
  203: 32-29   ברקאי

  208: 40   אלי שילר] / על הר ציון...בדים) [1480, 1483(מסעו של הנזיר פליקס פברי לארץ הקודש 

  
  הר תבור

  196-195: 277   יעקב אשכנזי/ הר ההשתנות  –התבור 

  199: 21-17   שילר אלי ) /1924-1919(כנסיית ההשתנות על הר תבור 

  
  הרדוף
   205-204: 178-173   זאב בן אריה/ הרדוף 

  
  הרודיון

   129-128: 152-127   אהוד נצר/ הרודיון 
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  182: 31-6   אהוד נצר/ גילוי קברו של הורדוס 

  186: 57-46   י'אצ'רחל צ, רתרועי פו, יעקב קלמן, אהוד נצר/ גילויים נוספים מקבר הורדוס בהרודיון 

     י'אצ'רועי פורת ורחל צ, יעקב קלמן, צראהוד נ/ המלכותי בהרודיון קברו של הורדוס והתיאטרון 
26-10 :201-200  

י 'אצ'רועי פורת ורחל צ, יעקב קלמן, צראהוד נ/ כמצבת נצח להורדוס בהרודיון ' ההר המלאכותי' הקמת
32-27 :201-200  

אורן גוטפלד ורועי פורת , י'אצ'ורחל צ, יעקב קלמן/ ות בהרודיון חידושים ועידכונים מהחפירות האחרונ
40-33 :201-200  

   201-200: 124-115   ברקת- אורית פלג/ העיטור האדריכלי בהרודיון 

   201-200: 200-198   אבנר אקר/ כתובת הומרית בהרודיון 

  211-210: 148-146   התכניות והשחזורים של אהוד נצר

  
   ראה יד השמונה הרי יהודה

  

  הרי נפתלי

  154: 90-85   מיכה לבנה/ הרי נפתלי 

  154: 135-129   מיכה לבנה/ מסלולי סיור בהרי נפתלי 

  הררית
   207-206: 146-144   זאב בן אריה/ יישובים רוחניים בארץ 

  
  התיישבות

   106-105: 86-81   אברהם דוד/  16-מקורות חדשים לחידוש הישוב בטבריה במאה ה

   108-107: 146-144   אורי שטנדל/  19-רקסים בעבר הירדן במאה ה'התיישבות הצ

   108-107: 162-158   אלי שילר/ תכניות ונסיונות התיישבות יהודים בעבר הירדן 

                        מרדכי נאור/ נסיונות להתיישבות ולרכישת אדמות בעבר הירדן בשנות השלושים 
168-163 :108-107  

   120-119: 112-107   אלישע אפרת/  1969-1967 –יהודה ושומרון ללא התנחלויות 

   136-135: 149-139   צבי שילוני/ יוסף טריידל וההתיישבות באזור הכנרת 

   136-135: 210-209   חיים גורן) / 1909-1907( התיישבות הגרמנים במגדל

   144-143: 21-11   עירית עמית/ אוצרות של יהושע חנקין ה

   144-143: 27-22   אסנת שירן/ המדינה ההתיישבות כגורם בטחוני לאחר קום 

   151-150: 120-100   זאב זיוון/ לתולדות ההתיישבות החקלאית בנגב 

   151-150: 140-129   דבורה הכהן/ ראשית התיישבות העולים בנגב 

   151-150: 190-181   דודיק שושני ואלי שילר/ התנחלות הבדווים בנגב 

   153-152: 116-101   רות קרק /עשרה הנקודות בנגב -המצפים ואחת

   153-152: 119-117   אלי שילר/ לאופיה של ההתיישבות והאוכלוסיה בנגב ובדרום 
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   154: 38-33   רות מרום/ מאה ועשרים שנה לייסוד המושבה ראש פינה 

            יעקב גולדשטיין/ יק״א ופיק״א ליישוב הגליל העליון המזרחי , תרומתם של הברון רוטשילד
56-45 :15  

   154: 112-103   אלי שילר] / אוסף צילומים[משמר הירדן בראשיתה 

   160-159: 18-11   יוסי כץ/ האחוזה הראשונה בארץ ישראל , אחוזת פוריה

   160-159: 26-19   ארנון סופר/ פתרונות חדשים ליישוב הגליל ההררי 

                  פרץ לוינגר ויעקב מעוז/ המקרה החריג של יקנעם : פרק בהתיישבות החקלאית בישראל
36-27 :160-159  

                   יהודה חיות/ השפעת האידיאולוגיה היישובית על התפתחות הקריות בחוף מפרץ חיפה 
82-71 :160-159  

                 יוסי כץ/ השכונה העברית הראשונה על הכרמל ', הרצליה' הקמתה וראשיתה של שכונת
90-83 :160-159  

  160-159: 109-91   רן אהרנסון / חלום מול מציאות): 1884-1882(תרמ״ד-תרמ״ב, זכרון יעקב

   160-159: 212-199   רות קרק/  19-מילנריזם והתיישבות חקלאית בארץ ישראל במאה ה

  )ראה תוכן עניינים(   162   רות קרק/  )2003-1943( שישים שנה למצפות הראשונות בנגב

   166-165: 160-150   רן אהרנסון/ הניסיון הראשון להתיישבות יהודית במוצא  פרשת

  166-165: 168-160   יוסי כ״ץ/ ראשיתה של המושבה כנרת 

   166-165: 172-169   דן גלעדי/ סיפור של כישלון התיישבותי  –) קסטינה(המושבה באר טוביה 

   166-165: 189-173   שאול כ״ץ/ הציונית השתרשות גידול תפוח הזהב בראשית ההתיישבות 

   166-165: 212-203   מיכל אורן/ המאבק על ייסוד בית הלל ושאר ישוב בעמק החולה 

   166-165: 219-212 ס  חיים בל/ אחד ליד המושבה יקנעם  תולדות מצפה – 'רמת השניים'

   166-165: 231-220   אריה רובנס/ תהליכים בהתפתחותה  –נס ציונה 

  166-165: 244-240   דוד גרוסמן/ התפתחות היישוב הערבי בשרון 

   174: 56-48   מרדכי נאור/ שנה לגדוד העבודה  85

   174: 60-57   מוקי צור/ מפעלות הבנייה והעשייה של גדוד העבודה 

   175: 70-61   נילי גרייצר/ בתי הביטחון בעמקי חרוד ובית שאן 

   98-97: 176   בעז זלמנוביץ/ עוד על בתי ביטחון בארץ 

  ) ראה תוכן עניינים(   178-177   רות דנון/ בהרי יהודה ן מושב ראשו –עטרות 

  196-195: 196-189   מוקי צור/ חלוצים בגליל 

   196-195: 204-197   אלישע אפרת/ היהודית בגליל ובצפון הארץ - ההתיישבות הכפרית

   207-206: 136-126   ראובן-שרה ורמי בן/ האחוזה ליד אגם החולה  –הסוד של בית דוברובין 

  211-210: 197-189   תמר שגיא/ קיבוץ שפיים של ימים ראשונים 

  
  זיהוי אתרים

   139: 13-12 אלי שילר  /  הערה בנוגע לזיהוי האתרים הנוצריים מסביב לכנרת

   85-84: 176   איתור קברים יהודים בארץ ובחו״ל
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   194: 49-32   אלי שילר/ קדושים וזיהויים מוטעים בירושלים מקומות 

   196-195: 63   אבי ששון] / ברית בין הבתרים[לבעיית זיהוי האתר והמקורות ההיסטוריים 

   196-195: 85-81   יצחקי גל/ גילוי גמלא 

  203: 58-51   אלי שילר/ זיהויים מוטעים בהר הבית 

  
  זכרון יעקב

   123-122: 119-114   רן אהרנסון/ בזכרון יעקב  "בית אהרנסון השני"

  160-159: 109-91   רן אהרנסון/ חלום מול מציאות ): 1884-1882(תרמ״ד -תרמ״ב, זכרון יעקב

  
  זכרונות

           פרקים מיומנו של חוקר ארץ ישראל האב ג״א הנאואר(זכרונות נעורים מיפו ומירושלים 
   113-112: 119-89   יואלית מגרון) / 1938-1850(

  129-128: 115   יומן קבר רחל

   136-135: 112-111 י  בן ציון ישראל] / 1937[עדות אישית  –תאור חצר כנרת 

   144-143: 208-181   ליבה מדליה / ארץ ישראל זכרונות

   146-145: 168-147   )1864-1846( ירושלים והישוב היהודי בתאורה של אליזבט פין

  148-147: 154-147   גל- יורם בר/  1926, סיור האוניברסיטה לעין גדי –יומנו של נתן שלם 

   151-150: 218-207   אברהם זכאי/ מיומנו של קצין סיירים בדרום ובנגב 

   151-150: 222-219   מלאך-יואל דה/ זיכרונות מימים ראשונים ברביבים 

   153-152: 202-194   ששון בר צבי/ זכרונות מן המדבר 

   153-152: 208-203   אברהם נגב/ שנים ראשונות בנגב 

   153-152: 214-209   עזריה אלון/  1943, הטיול למכתשים

   153-152: 220-215      אריה ליובה אליאב/ ימים ראשונים בערד 

   162: 80-75   )אמוץ-זכרונותיו של צבי בר( ראשית ההתיישבות בגבולות

   164-163: 169-160   אלי שילר ושלומית לנגבוים/  זכרונות מאה שערים

   164-163: 178-170   אלי שילר ושלומית לנגבוים/ עוללות וסיפורים ממאה שערים 

    168: 43-38 1915, תיאורים ממכת הארבה

 אכליפ-נירית שלו/ ל משה בירושלים סיפורי משפחות חקוקים באבן בשכונת אה –' תמונה באבן'
  169: 43-33   ודבורה אבי דן

   174: 47-42   אלעד פלד/ פרקי יומן  –צפת במלחמת העצמאות 

   92-86: 176   יואל דה מלאך/ מגבעות טוסקנה למרחבי הנגב 

   79-77: 178-177   רות דנון/  1934-זיכרונות פועל בעטרות מ

   125-112: 178-177   רות דנון] / עטרות[זיכרונות מימי ראשית במושב 

   178-177: 190-175   ]עטרות ונוח יעקב[לוחמים עדויות 

   178-177: 208-206   ינסקי'שבתי לוז/ מושב עטרות בן עשרים וחמש 

   190-189: 171-160   רם גופנא/ בנוף ובזיכרון התל אביבי ' סיליקט'בית החרושת ללבנים 
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   193: 94-88   פנינה ירוחמי/ מסיפורי הטייסים הראשונים של הפלמ״ח 

   194: 66-50   אלי שילר/  1861ור הצי הצרפתי בירושלים ביק

   196-195: 142-135   מרדכי נאור/ ספר האורחים של חצר תל חי 

   211-210: 121-101   )1961-1960(מבצע מדבר יהודה , היומנים של יוסף אבירם

  212: 105-97   מזיכרונותיו של יוסף אבירם –הסיפור שמאחורי חפירות מצדה 

  
  אן'ח
   148-147: 31-26   אברהם ששון/ אן סוכריר 'ח

  154: 32-29   גבריאל כהנר] / בגוב יוסף[אן 'הח

  
  חברון וסביבתה

   116: 107-106   גבריאל ברקאי ואלי שילר] / במפת מידבא[אלוני ממרא 

   146-145: 135-59 אלי שילר  /  חברון ומערת המכפלה

   146-145: 139-136   יצחק מגן/ אלוני ממרא 

   146-145: 165   ]בתאורה של אליזבט פין[אלון אברהם בחברון 

   146-145: 146-140   דוד עמית/ בתי כנסת בדרום הר חברון ; דרום הר חברון

   166-165: 126-115   צבי אילן/ רחמאן בן עמר מדורא שבהר חברון - עלילות עבד אל

  199: 90-78   משה שרון/ חברון תחת שלטון האסלאם 

אלי שילר ] / לבית לחם ולחברון המסע) [1480, 1483(מסעו של הנזיר פליקס פברי לארץ הקודש 
50-48 :208  

  209: 31-30   שמעון שמיר] / השלטון המצרי[אזור חברון 

  209: 138-137   מנחם מנדל מקמיניץ דליטא/ זכרונות  –הפרעות בחברון 

  
  חדרה

  205-204: 70-69   תמרי-איילה ברודצקי/ ראשוני חדרה ויחסיהם עם הבוטנים 

  212: 38-37   עמיר תמיר) / 2015-1915( מאה שנים למכת הארבה הגדולה בארץ –שנת הארבה 

  
   ראה עמק החולהחולה 

  
  שערים, חומות ירושלים

הצלב הראשון -כיבוש העיר וחומות ירושלים ערב מסע: לבעיות הטופוגרפיה העירונית של ארץ ישראל
  134-133: 46-34   פראווריהושע / 

   134-133: 50-47   דן בהט/ מפת מרינו סאנוטו וחומות ירושלים במאה הי״ג 

        מגן ברושי/ עדותה של כתובת חדשה  –משקם חומות ירושלים והורסן , ם עיסא'אלמלכ אלמעט
54-51 :134-133  

  164-163: 73-71   חומת מאה שערים
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עודד ישראלי ויוסף / חייט יהודי שגויס לצבא התורכי ונתלה בשער יפו על לא עוול בכפו  –יוסף אמוזיג 
  83-78: 176   גרינבוים

   184-183: 56-49   דורון אורן/ התכנית להבקעת החומה וכיבוש העיר העתיקה  – 'קדם'מבצע 

  187: 27   הלל גבע/ שער הפרחים 

   52,50, 193: 49-48   רמי יזרעאל] / בתש״ח[שער חדש , שער יפו, שער ציון

   212: 56-54   אלי שילר/ התכנית לחקר חומות ירושלים בידי האבות הדומיניקנים 

   212: 66-64   אלי שילר/ גילוי החומה השלישית והתכנית להפיכת המקום לאתר ביקורים 

  214: 76-75 אלי שילר  /  ]ירושלים[פריצת השער החדש 

  
  משור החוף, חופים

   106-105: 133-121  יעקב נירר / מצוקי הכורכר בחוף הים התיכון של ישראל 

   136-135: 31-17   מנדל נון/ חופים ובקעות סביב הכנרת 

   136-135: 36-32   משה ענבר/ החוף הצפוני של הכנרת ויחודו הגיאוגרפי 

   136-135: 48-43   יצחקי גל/ המאבק על שמירת כנרת וחופיה 

  136-135: 58-57   יצחקי גל/ פים הטיפול בחו

  141-140: 144-123   רזין ערן/ בהדגמה על ערי מישור החוף הדרומי  –יוזמה מקומית ופיתוח עירוני 

מעוז עזריהו /  1948-1918מתווה להסטוריה תרבותית של חוף תל אביב  –״הטבע העניק לנו את הים״ 
130-110 :160-159  

  160-159: 163-155   רות בנימיני ומשה ענבר/ הביולוגיים המשפיעים עליו החוף הסלעי והגורמים 

  205-204: 163-161   אריה יצחקי/ הכפר הארמני היחיד שהוקם בארץ  –בוריק  'שיח

  .גוש דן; יפו –תל אביב ; ראה גם חיפה וסביבתה

  

  חוקוק
   168: 18-17   ינון שבטיאל] / ישוב מפלט[חוקוק 

  193 :14   חוקוקהמצודה בקיבוץ 

  
  חורפיש

   142: 71-68   שמעון אביבי/ מקאם נבי סבלאן בחורפיש 

   179: 119-116   שמעון אביבי/ חורפיש 

  196-195: 105   אורית שמיר] / גן ארכאולוגי[חורפיש 

  
  חיטין

   142: 56-52   שמעון אביבי/ מקאם נבי שועיב בחיטין 
  

  חינוך

  148-147: 101-98   אליהו הכהן/ על צעדים ראשונים בהסברה מינית בארץ  –מסתרי הכוח המוליד 
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   148-147: 108-102   ח״א זוטא/  1908/ט"תרס) שיחה מדעית לבני הנעורים( הזרע למינהו

   153-152: 178-173   אסמעאיל אבו סעד/ החינוך הגבוה בקרב הבדווים בנגב 

  160-159: 225-213   יהושע בן אריה/ היסטורית בארץ -בגיאוגרפיההתפתחות המחקר וההוראה 

   160-159: 272-260   משה ברור/ סיפורו של אטלס 

   161: 53-51   טימי בן יוסף/ תו התקן למדריך הטיולים במערכת החינוך 

   161: 55-54   מיכאל גרינצוויג/ מה בין הדרכת תלמידים להדרכת מבוגרים 

   178-177: 109-99   רות דנון] / בעטרות[ונוער חינוך , חברת

  207-206: 94-75   שאול כוכבי/ טקס הפתיחה של האוניברסיטה העברית 

  
  חיפה וסביבתה

   141-140: 80-78   דוד עמירן ואריה שחר/ חיפה 

  142: 45   שמעון אביבי/ מערת אליהו בחיפה 

                   יהודה חיות/ בחוף מפרץ חיפה השפעת האידיאולוגיה היישובית על התפתחות הקריות 
82-71 :160-159  

                 יוסי כץ/ השכונה העברית הראשונה על הכרמל ', הרצליה' הקמתה וראשיתה של שכונת
90-83 :160-159  

   166-165: 219-212   חיים בלס/ תולדות מצפה אחד ליד המושבה יקנעם  –' רמת השניים'

  170: 41-7   משה שרון/ ראל הבהאאים ביש

 172-171: 216-215   אלי שילר ועזרא פימנטל/ בית הקברות הבריטי בחיפה 

  217: 172-171   אלי שילר ועזרא פימנטל) / חיפה( בחוף חייאט] הבריטי[בית הקברות הצבאי 

  184-183: 197-195   אלי שילר/ מוזיאון ההעפלה וחיל הים 

   187: 53   יגאל גרייבר] / דין אל קסאם- עז א 'שיח[פעילות בחיפה 

   194: 95-87   מרדכי אשל/ הגברת פרנסיס אמילי ניוטון ויחסה לציונות וליהודי ארץ ישראל 

   208: 117-115   אורי שטנדל/ עדה מוסלמית שוחרת שלום בישראל  –עדה האחמדית ה

  214: 84-83   יצבי שילונ] / מפעלות הרוזן דה פיילא[הפעילות בחיפה 

  
  חניתה

   193: 8   מוזיאון חניתה
  

  חנתון

   109: 85-84   צביקה צוק/ תל הנתון 
  

  חצר כנרת וסביבתה

   136-135: 77-75   מוקי צור] / בשירה של רחל[חצר כנרת 

   136-135: 117-105   יעקב גולדשטיין/ חצר כנרת 

   136-135: 124-120   המושבה כנרת
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   136-135: 127-125   אהרון ישראלי/ מחצר כנרת לירדן 

   136-135: 130-128   קבוצת כנרת

   136-135: 141   צבי שילוני/ הקמת חוות כנרת 

   136-135: 149-145   צבי שילוני/ ביתו של טריידל בכנרת 

  196-195: 130   מולי ברוג] / מגיני תל חי[מתנדבים מקבוצת כנרת 

  
  ישראל ץחקירת אר

   103-102: 201-190   חיים גורן/ מחקר ארץ ישראל עד מוות  –רודולף רוט  הנסיו

   103-102: 206-202   אשר שיק/ מחלוצי הגיאוגרפיה העברית  –) 1821-1901(הלל כהנא 

  106-105: 120-114   זהר עמר/ מחלוצי המחקר הבוטני המדעי בארץ ישראל  –פרדריך הסלקוויסט 

   108-107: 188-181   גבריאל ברקאי/ תולדות חקירת ירדן 

) 1938-1850פרקים מיומנו של חוקר ארץ ישראל האב ג״א הנאואר (זכרונות נעורים מיפו ומירושלים 
   113-112: 119-89   יואלית מגרון/ 

   120-119: 234-229   חיים גורן/ קיפרט ומסלולו של שפירא בתימן 

           מריל-עדינה מאייר/ צייר נופי ארץ ישראל  –) Eugen Bracht )1921-1842אויגן ברכט 
238-235 :120-119  

  ) ראה תוכן עניינים(   127-126   גוטליב שומכר/ תאור ומיפוי , סקר – ןהגול

   131-130: 40-32   חיים גורן/ מפעלו המדעי של קונרד שיק 

   134-133: 379-366   אליהו אילת) / לפי מכתביו לאמו( קלוד ריינייה קונדר

   136-135: 164-160   דב גביש/ אנדרטת הטייסים התורכים בהאון 

   153-152: 92-87   זאב זיוון/ מסעות ותגליות בנגב 

   153-152: 98-93   שמעון גיבסון/ בנגב " איש ערב"מסעם של וולי ולורנס 

  160-159: 225-213   יהושע בן אריה/ היסטורית בארץ -התפתחות המחקר וההוראה בגיאוגרפיה

  162: 52-21   רות קרק] / בנגב[מחקרים וניסיונות 

   166-165: 33-31   יהושע בן אריה/ דרך מחקר בגיאוגרפיה היסטורית  –עיר בראי תקופה 

   188: 39-6   ינון שבטיאל/ לתולדות חקר מערות ארץ ישראל 

                  חיים גורן/ זצטן  בתיאור מסעו של אורליך יספר) 1806( מקורות הירדן ועמק החולה
121-115 :196-195  

   198-197: 111-103   דותן גורן/ ראשיתה של החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה 

  ) ראה תוכן עניינים(   202 ם  בעקבות חוקרי ארץ ישראל הראשוני

  ) ראה תוכן עניינים(     203חוקרים ונוסעים ראשונים לירושלים ולארץ ישראל 

   205-204: 184-181   אלי שילר/ השלמות  – )1888( המפות של פיארוטי

   207-206: 74-64   חיים גורן/ אבי המחקר המדעי של ארץ ישראל  –אדוארד רובינסון 

   213: 122-111  גבריאל ברקאי / מאה שנה ליוסף אבירם 

  213: 131-123   ברכות ליוסף אבירם בהגיעו לגיל מאה
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  חקלאות
   103-102: 176-174   אהרון יפה/ תצרוכת המים לחקלאות 

   106-105: 100-95   שמואל אביצור/ הפרדסנות העברית בראשית ההתיישבות 

   106-105: 116-115   זהב ענר] / הסלקוויסט[חקלאות ומסחר 

  108-107: 62-60   ארנון סופר] / בירדן[חקלאות 

   113-112: 70-46   זהר עמר/ תעשיה בארץ ישראל בימי הביניים גידולי חקלאות וצמחי 

                    לואיזה בלדנספרגר וגרייס קרופוט/  עונות השנה בפולקלור הפלאחים בארץ ישראל
290-285 :120-119   

   123-122: 139-138   מוטי קפלן/ חקלאות ; משאבי הסובב בישראל

   123-122: 170-158   ה בלדנספרגר וגרייס קרופוטלואיז/  התירוש והיצהר, על הדגן

   134-133: 332-325   יהושע פראוור/ לתולדות החקלאות הצלבנית 

   151-150: 120-100   זאב זיוון/ לתולדות ההתיישבות החקלאית בנגב 

   151-150: 168-163   יעקב מוסקוביץ/ חקלאות מדברית ברמת הנגב  –חקלאות בנגב במיטבה 

  153-152: 50-41   עזרא פימנטל/ בנגב  החקלאות

   153-152: 58   יואל דן/ התאמת הקרקעות בנגב הדרומי ובערבה לעיבוד חקלאי 

   153-152: 122-120   מנשה דוודזון/ הפרדסנות בנגב 

   154: 78   משה ענבר] / אגן הירדן העליון[החקלאות והשפעתה על האזור 

                 פרץ לוינגר ויעקב מעוז/ רה החריג של יקנעם המק: פרק בהתיישבות החקלאית בישראל
36-27 :160-159  

   160-159: 43-37   דוד עמירן/ התמורות במרחב הכפרי בישראל 

   160-159: 212-199   רות קרק/  19-מילנריזם והתיישבות חקלאית בארץ ישראל במאה ה

   162: 52-40   רות קרק] / בנגב[ניסיונות בחקלאות 

   166-165: 48-43   צבי אילן/ שרידי חקלאות קדומה באזור כתף באר שבע 

   166-165: 157-155   רן אהרנסון/ ? האם הייתה מוצא היישוב החקלאי הראשון

   166-165: 168-162   ץ"יוסי כ] / של המושבה כנרת[חקלאי מבנה המשק ה

   168: 43-26   זהר עמר/ נזקי הארבה והדברתו בארץ ישראל וסביבתה  –הארבה והרבה 

   92-86: 176   יואל דה מלאך/ מגבעות טוסקנה למרחבי הנגב 

   79-57: 178-177   רות דנון] / בעטרות[המשק החקלאי 

   198-197: 98-97   זאב לבינגר ועדנה גורני] / בעמק החולה[החקלאות ושימושיה 

   199: 114-111   ארנון סופר/ יסוד לקיומה ולביטחונה של ישראל אבן ה –החקלאות 

   209: 51-47   שמעון שמיר] / בשלטון המצרי[החקלאות 

   209: 68-67   שמעון שמיר] / בשלטון המצרי[ניסיונות חקלאיים ראשונים 

              רות קרק ואביב אופנהיים/ עשרה -התפתחות הסכנאת המצריות באזור יפו במאה התשעה
176-159 :211-210  

  212: 45-31   עמיר תמיר) / 2015-1915(מאה שנים למכת הארבה הגדולה בארץ  –שנת הארבה 
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   ראה תעשייהחשמל 
  

  טבחה

   136-135: 28-25   מנדל נון/ בקעת טבחה 

  139: 62-51   טבחה וכנסיותה

   139: 132-125  חיים גורן / הפעילות הנוצרית לחופי הכנרת בזמן החדש 

   142: 59-58   שמעון אביבי] / ועוד[בטבחה ) תנור נבי איוב( מרחץ נבי איוב

  196-195: 228-217   יעקב אשכנזי/ נס הלחם והדגים  –חה טב

  
  טבע

   106-105: 113-105   נילי ליפשיץ/ הצומח בעבר הירדן 

   106-105: 120-116   זהב ענר] / הסלקוויסט[טבע וארץ 

   106-105: 133-121   יעקב ניר/ הכורכר בחוף הים התיכון של ישראל מצוקי 

   131-130: 212-209   קונרד שיק/ הביצות שמצפון ליפו והירקון 

   132: 82-76   נילי ליפשיץ/ מסעי בוטנאים ראשונים בעבר הירדן 

   132-91: 83   בני שלמון/ יונקים ושמירת טבע בירדן 

   136-135: 42-37   שמואל לולב/ באזור הכנרת נופי טבע ונופי תרבות 

   144-143: 132-107   מיכה לבנה/ ערכי טבע ונוף בגליל ההררי 

   144-143: 144-139   יוסי שפנייר/טבע ונוף במקורות ישראל

                 שמעון גיבסון/ שחזור הנוף הקדום בעזרת ארכיאולוגיה  –ארכיאולוגיה של נוף וסביבה 
44-32 :148-147  

  153-152: 58-51   יואל דן/ קרקעות הנגב 

   168: 43-26   זהר עמר/ נזקי הארבה והדברתו בארץ ישראל וסביבתה  –הארבה והרבה 

   170: 122-120   עוזי פז/ תיאורי טבע ונוף בספרות ובתקשורת 

   179: 57-51   עודד שי/  'בצלאל'פינת החי והמוזיאון לטבע ב

   191: 63-6   עוזי פז/ עין גדי נוף וטבע בנווה 

   194: 31-25   פז עוזי/ אש בכרמל 

   196-195: 168-143   מיכה לבנה/ ערכי טבע ונוף בגליל ההררי 

   198-197: 102-84   זאב לבינגר ועדנה גורני/ אמנים למען הטבע בעמק החולה 

   198-197: 208-205   זהר עמר/ להשיב את אנטילופה הבובל לארץ ישראל 

   207-206: 22-9   ספיר- אורי פרגמן/ פרחי ירושלים 

   207-206: 16   דוד אייזנברג/ מבחר פרחים בירושלים שהתמעטו בנוף העיר 

   207-206: 208-189   יס קרופוט ולואיזה בלדנספרגריגר/ ארץ ישראל באגדה ובפולקלור  צמחי

   207-206: 222-209   מיכה לבנה) / חצבני(פארק נחל שניר 

  207-206: 229-223   מיכה לבנה/ נחל נריה ונחל מורן 
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   212: 45-31   עמיר תמיר) / 2015-1915(מאה שנים למכת הארבה הגדולה בארץ  – שנת הארבה

  214: 64-63   ]ירושלים[עץ האלה הקדום שהיה ליד בית החולים סן לואי 

  
  טבריה

   106-105: 86-81   אברהם דוד/  16-מקורות חדשים לחידוש הישוב בטבריה במאה ה

  139: 31-27   טבריה במסורת הנוצרית

   139: 40-32   יזהר הירשפלד/ על הר ברניקי בטבריה " כנסיית העוגן"

                        יזהר הירשפלד ואורן גוטפלד/ מטמון של כלי ברונזה מהתקופה הפאטימית בטבריה 
50-45 :148-147  

   196-195: 99-97   ורית שמירא/ תצוגות בטבריה 

   196-195: 217-216   יעקב אשכנזי/ עיר מעורבת של יהודים ונוצרים  –טבריה 

  207-206: 125-117   כליפא- נירית שלו/ כנסיית פטרוס בטבריה ועיטוריה 

  
  טחנות הרוח

   185: 51-47   שאול ספיר/ טחנת הרוח במשכנות שאננים מחדשת ימיה 

  203: 92-89   שאול ספיר/ במשכנות שאננים חידוש טחנת הרוח 

  
  טנטור
   129-128: 162   דוד עמית) / טנטורה( טנטור

  
  טרור

   176: 77-68   אהרון יפה) / 2006-1946(שנה לפיצוץ מלון המלך דוד  60

   187: 65-51   יגאל גרייבר/ דין אל קסאם וראשית הטרור הפלסטיני -עז א 'שיח

   192: 115-109   יגאל מורג/ במבואות ירושלים , בניו יורקאנדרטת אסון התאומים 

  193: 56-54   רמי יזרעאל/  1948באפריל  13-ראח ואסון השיירה להר הצופים ב'שיחי ג

  
  בנהי

   116: 108   גבריאל ברקאי ואלי שילר] / במפת מידבא) [ימניה( יבנה
  

  יד השמונה

   168: 111-100   גרשון נראל/ מושב יחודי של פינים וישראלים בהרי יהודה  –יד השמונה 

 נראל                           גרשון/ יישוב ייחודי של פינים ויהודים משיחיים בהרי יהודה  –יד השמונה 
156-152 :205-204  

  
  ידיעת הארץ

   144-143: 33-28   יעקב מרקוביצקי/ הסיורים בפלמ״ח כמנוף להכרת הארץ 
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  57-56: 161אלי שילר   / כיצד לכתוב מסלול סיור 

  60-58: 161אלי שילר   / כיצד לכתוב עבודה בנושא ארץ ישראל 

   176: 106   הוקמה קתדרה לחקר תולדות ארץ ישראל במכללת כנרת בעמק הירדן

  94-85: 179אלי שילר   / שני קווים מקבילים  –האקדמיה וידיעת הארץ 

   203: 88-81   אלישע אפרת/ בורחת מבשורה אקדמיה 

  )ראה תוכן עניינים(   212אריאל 

  213: 32-15   המדריכים וייחודם כמקור להכרת הארץ

  
  יום העצמאות

   184-183: 11-6   חיים גרוסמן/ מנורת המקדש וביטוייה בכרזות יום העצמאות  –אור המנורה 

  184-183: 35-12   גרוסמןחיים / לתולדות מצעדי צה״ל ביום העצמאות 

  
  ראה שומרוןיהודה ושומרון 

  
  מסורות יהודיות, יהודים, יהדות

שמעון /  2.8.1942 –לקורות הקהילה היהודית בעזה ממכתבו של אליהו אבן טוב אל יצחק בן צבי 
   103-102: 262-253   רובינשטיין

   103-102: 31-26   דב רפל/ ירושלים בסידור התפילה 

   106-105: 57-52   יהושע שוורץ/ ביריחו בתקופת בית שני הכוהנים 

   108-107: 105-97   אסתי דבורזיצקי/ הישוב היהודי בעבר הירדן בתקופת המשנה והתלמוד 

   108-107: 117-106   אוריאל רפפורט/ היהודים בעבר הירדן בתקופת הבית השני 

   108-107: 162-158   שילראלי / תכניות ונסיונות התיישבות יהודים בעבר הירדן 

                        מרדכי נאור/ נסיונות להתיישבות ולרכישת אדמות בעבר הירדן בשנות השלושים 
168-163 :108-107  

   111-110: 73-72   הר נבו במסורת היהודית במסלול עולי הרגל בימי הביניים

   115-114: 64-42   ישראל לוין/ בירת המדינה החשמונאית  –ירושלים 

   115-114: 155-144   ישראל לוין/ צדוקים ונוצרים , פרושים: חיי הרוח בירושלים

  115-114: 165-156   ישראל לוין/ התרבות החומרית והתרבות הרוחנית : יהדות ויוונות בירושלים

  116: 31   מיכאל אבי יונה/ המסורות היהודיות במפת מידבא 

   123-122: 208-191   שלמה צוקר/ מגילת המקומות הקדושים , "עיאלה מס" או" יחוס האבות"

                        אברהם דוד/ לפי תעודה מן הגניזה , קורות הקהילה היהודית בירושלים במאה הט״ו
172-167 :120-119  

   129-128: 104-96   אלי שילר/ חשיבות קבר רחל במסורת ישראל 

   129-128: 126-121   אלי שילר/ התהוותו של פולחן : קבר רחל

   134-133: 13-11   משה דוד קאסוטו/ ירושלים בספרי התורה 

   134-133: 106-103   זאב וילנאי/ מפות הארץ בספרות הרבנית 
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   134-133: 190-185   יונה-מיכאל אבי/ הכוהנים -כתובת מקיסריה על כ״ד משמרות

' אפרים א/ היסטורית במאה השנייה ובמאה השלישית הלכות עבודה זרה והמציאות הארכיאולוגית וה
  134-133: 365-349   אורבך

  144-143: 144-139   יוסי שפנייר/ טבע ונוף במקורות ישראל 

   146-145: 158-150   ]בתאורה של אליזבט פין[יהודי ירושלים 

   158-157: 81-68   שלמה שכטר/ תקופת הזוהר של צפת 

   158-157: 90-82   רונית מרוז/ עשרה - הששחיי הרוח בצפת במאה 

   158-157: 98-91   זאב גרים/ עשרה - היצירה הספרותית בצפת במאה השש

   158-157: 242-235   אסתר ירושלים: ליקטה/ מאגדות צפת ונפלאותיה 

   172-171: 202   אלי שילר ועזרא פימנטל/ יהודים בין הקבורים בבתי הקברות הבריטיים 

   173: 30-6   שלום צבר/ ותולדותיהם ' שנה טובה'כרטיסי ה

   176: 49-39   דותן גורן/ מאנית 'הערגה להר הבית בשלהי התקופה העות

עודד ישראלי ויוסף / חייט יהודי שגויס לצבא התורכי ונתלה בשער יפו על לא עוול בכפו  –יוסף אמוזיג 
   83-78: 176   גרינבוים

  85-84: 176   ובחו׳׳לאיתור קברים יהודים בארץ 

               אריה מורגנשטרן) / 2008-1808(תשס׳׳ח -תקס׳׳ח –מאתיים שנה לעליית תלמידי הגר׳׳א 
45-40 :182  

   188: 56-40   שלום צבר/ ירושלים והמקדש בתרבותם ובאומנותם של יהודי איטליה 

   191: 84-79   אליהו הכהן/ קורותיו של שיר חנוכה ומלחינו  –' נרותיי הזעירים'

  191: 91-85   סיור חנוכיות בשכונות ירושלים

   192: 31-6   כליפא-ראובן גפני ונירית שלו/ עיטוריהם ועיצובם  –בתי הכנסת בירושלים 

   196-195: 114-108   יוסף סטפנסקי/ בצפת ' שדה התפוחים הקדושים'

גיא שטיבל / אודות זהות ומרחב במצדה של ימי המרד הגדול  –' ה ובישיבה של מטהבישיבה של מעל'
178-169 :201-200  

   205-204: 132-125   אלי שילר ואהרון יפה/ מכפר מערות בלוב ליישוב משגשג בשרון  –פורת 

   209: 68-61   שמעון שמיר/ היהודים בתקופת השלטון המצרי 

  213: 100-98 אלי שילר  /  מדריכים בשירות הציונות

  ת סראה גם בתי כנ

  
  יהודים משיחיים

   168: 111-100   גרשון נראל/ מושב יחודי של פינים וישראלים בהרי יהודה  –יד השמונה 

   205-204: 114-113   אלי שילר/ קהילת פוריה 

 נראל                          גרשון/ יישוב ייחודי של פינים ויהודים משיחיים בהרי יהודה  –יד השמונה 
156-152 :205-204  

  
  יודפת

   207-206: 153-151   זאב בן אריה/ יישובים רוחניים בארץ 
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  יחד

   207-206: 148-146   זאב בן אריה/ יישובים רוחניים בארץ 
  

  יחסי דיפלומטיה

   209: 20-18   שמעון שמיר) / 1840-1831( ן המצריוהשלט

  209: 42-41   שמעון שמיר/ המצרים לאוכלוסייה המקומית  סיח

  
  יחס למיעוטים, יחסי יהודים ערבים

   106-105: 94-92   מרגלית שילה/ ערבית -הבעיה היהודית

   108-107: 282-277   דוד קורן) / מפרקי בית הערבה) (1947( ביקור במידבא ובהר נבו

   120-119: 188-183   לבנהמיכה / יחסי ערבים ויהודים בעמק החולה 

   123-122: 72-69   אפרת כרמון] / חיים בירושלים-שכונת מקור[

   142: 21-20   שמעון אביבי/ יחס הדרוזים לבני דתות אחרות 

   146-145: 15-9   ארנון סופר/ ? ארץ לשני עמים

   146-145: 20-16   מנחם קאופמן/ המאבק על ירושלים 

   148-147: 63-60   בצלאל לביא] / חמהבאל [העסקות עם היהודים 

   158-157: 138-128   מוסטפה עבאסי/ הקרב על צפת בעיני הערבים 

   160-159: 54-44   ארנון סופר/ המאבק הטריטוריאלי בין יהודים וערבים בארץ ישראל 

   162: 68-66   רות קרק/ וערביי האיזור ] בנגב[המצפות 

   166-165: 148-134   אברהם איזדרכת/ יעקב  הניסיון להטית מי הירדן ליד גשר

   129-126: 178-177   רות דנון] / עטרות[כפרי הערבים 

   113-105: 181-180   דותן גורן/ המאבק בין יהודים לערבים על הכותל המערבי 

   187: 65-51   יגאל גרייבר/ דין אל קסאם וראשית הטרור הפלסטיני -עז א 'שיח

   194: 95-87   מרדכי אשל/ ניוטון ויחסה לציונות וליהודי ארץ ישראל הגברת פרנסיס אמילי 

   208: 90-86   מרדכי אביר) / 1834( המרד בצפת והפרעות בקהילה היהודית

   209: 68-58   שמעון שמיר] / בשלטון המצרי[היחס למיעוטים 

  209: 126-132   מנחם מנדל מקמיניץ דליטא/ זכרונות  – 1834-הפרעות נגד יהודי צפת ב

  
  יישובים

   120-119: 106-97   חזון ומציאות: תמורות במבנה הישובי בישראל

   129-128: 187-177   דוד עמית/ ישובי גוש עציון 

   136-135: 136-105   ]בין דגניה לכנרת[

   136-135: 219-191   ישובים מסביב לכנרת

   146-145: 69-61   נעם ארנון/ עיר אבות ובנים 
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   146-145: 79-70   אריה רוטנברג/ היהודי בחברון ומוסדותיו הישוב 

   151-150: 150-141   אלישע אפרת/ עיירות הפיתוח בנגב 

   153-152: 146-136   זאב זיוון/ ראשיתן של ערי הפיתוח מדרום לבאר שבע 

                    יהודה חיות/ השפעת האידיאולוגיה היישובית על התפתחות הקריות בחוף מפרץ חיפה 
82-71 :160-159  

  
  יישובים רוחניים בארץ

   205-204: 170-169   זאב בן אריה/ יישובים רוחניים בארץ 

   205-204: 172-171   זאב בן אריה/ נווה שלום 

  205-204: 178-173   זאב בן אריה/ הרדוף 

   205-204: 180-179   אלי שילר/ קיבוץ נאות סמדר 

  207-206: 154-138   זאב בן אריה/ ם בארץ יישובים רוחניי

  
  ילדים

   148-147: 135-131   יוסף שדור/ עשרה - עספרות הילדים הנוצרית על ארץ ישראל במאה התש

  43-41: 172-171   מנחם סופר/ ילדים במלחמה והנצחתם 

   175: 60-54   מנחם סופר/ ילדים ובני נוער שנטלו חלק במלחמת תש״ח  –ילדים במלחמה 

   175: 66   נילי גרייצר/ בתי הביטחון לילדים בעין חרוד 

   53-52: 178-177   רות דנון/ ילדי עטרות 

   120: 178-177   לאה גולוביצקי] / עטרות[ילדי תש״ח 

  179: 15-14   אורגד- אילת הלל כהן, כליפא-נירית שלו] / ציור קיר[' ילדי ירושלים'

  
  ים המלח ומדבר יהודה

  116: 88-82   אסתי דבורזיצקי] / במפת מידבא[נ "הסבים המלח עד למאה השישית להעדויות לשיט 

   116: 100-99   גבריאל ברקאי ואלי שילר] / במפת מידבא[הירדן והבקעה , ים המלח

          גבריאל ברקאי ואלי שילר] / במפת מידבא") [ציון לוט הקדוש(" ומערת לוט) צאפי-א( צוער
103-102 :116  

                             זהר עמר וירון סרי/ מחצבים מאזור ים המלח במאה העשירית על פי אלתמיני הפקת 
98-91 :144-143  

   148-147: 154-147   גל- יורם בר/  1926, סיור האוניברסיטה לעין גדי –יומנו של נתן שלם 

   160-159: 255-251   ביןריכב רו/ בצל החצב ונזירים מתבודדים במדבר יהודה , שורשי העירית

   166-165: 62-49   משה פישר/ יחידה תעשייתית מימי בית הורדוס  –נווה מדבר עין בוקק 

אורי , חנן אשל, רועי פורת/ גלויים חדשים  –מערות המפלט מימי מרד בר כוכבא במדבר יהודה 
   186: 28-6   ועמוס פרומקין' דוידוביץ

   186: 82-62   י שילראל/ הגן הבוטני בקיבוץ עין גדי 

   186: 99-84   דב גביש ועדה שיין/ מעיינות המרפא והמרחצאות באזור ים המלח 
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   201-200: 186-179 וז  זהר עמר ודוד איל/ ושיו הרפואים האפרסמון מיריחו ומעין גדי ושימ

אלי  ] /המסע לים המלח ולמנזר מר סבא[ )1480, 1483(מסעו של הנזיר פליקס פברי לארץ הקודש
  208: 47-46   שילר

   211-210: 121-101   )1961-1960(מבצע מדבר יהודה , היומנים של יוסף אבירם

   211-210: 188-186   )עורך( אלי שילר/  1927-תמונות וטמונות מרעידות אדמה ב

  212: 71   אלי שילר/ התכניות לחקר הירדן וים המלח 

                 )צלם(אברהם גרייצר / מצדה ומדבר יהודה בצילומי אוויר , קיסריה –שיעור באהבת ארץ ישראל 
96-73 :212  

  
  יפו
                             זאב אורן ועמי קדם, רחל עינב] / 1905המסע מאירופה לארץ ישראל בשנת [יפו 

128-127 :211-210  

                      רות קרק ואביב אופנהיים/ ־עשרה נאת המצריות באזור יפו במאה התשעהתפתחות הסכ
176-159 :211-210  

  
  יפתחאל

   109: 82-81   צביקה צוק/ אתר יפתחאל 

  

  )ממלכת( ירדן

   106-105: 113-105   נילי ליפשיץ/ הצומח בעבר הירדן 

  ) ראה תוכן עניינים(   108-107   קדמוניות, גיאוגרפיה והיסטוריה –ירדן ואתריה 

  ) ראה תוכן עניינים(   111-110 ן  ומקומות בירדאתרים 

   116: 102-101   גבריאל ברקאי ואלי שילר] / במפת מידבא[כרך 

                       גבריאל ברקאי ואלי שילר] / במפת מידבא") [ציון לוט הקדוש(" ומערת לוט) צאפי-א(צוער 
103-102 :116  

   116: 104-103   קאי ואלי שילרגבריאל בר] / במפת מידבא[חמי קלירוהי 

                      חיים בן דוד/ מבט מרחבי  –השתמרות והעלמות של שמות מקראיים בעבר הירדן 
142-137 :120-119  

  )ראה תוכן עניינים(   132   מבחר מאמרים - ןירד

אלי שילר / מורה על הריסת מוצא והריגת כל תושביה  1966פקודת מבצע ירדנית מיוני  –ללא מוצא 
  168: 99-95   ואבי לבסקי

   193: 113-95   אהרון יפה/ מאל 'ג-נה השבויים הישראלים באום אלמח – 1948שבויים בירדן 

   207-206: 188-165   אהוד נצר/ אדריכלות הקברים הנבטיים החצובים בסלע בפטרה 

  209: 35-34   שמעון שמיר] / המצריהשלטון [עבר הירדן המזרחי 

  
  בקעת הירדן, )נהר( ירדן

   106-105: 158-157   חצר גשר הישנה ומוזיאון הקרבות
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   116: 100-99   גבריאל ברקאי ואלי שילר] / במפת מידבא[הירדן והבקעה , ים המלח

   136-135: 35-34   משה ענבר/ הדלתה של הירדן 

   136-135: 176-165   גרדובווינזלמן / רי הירדן מדרום לכנרת גש

   141-140: 325-298   שטנר 'י/ ן הדלתה של הירד

   141-140: 370-357   דוד שרון/ הגשמים בבקעת הירדן 

   144-143: 138-133   זלמן וינוגרדוב/  1975 –כריתת הירדן 

  154: 80-67   משה ענבר/ אגן הירדן העליון 

  154: 83-81   הלל גלזמן/ באגן הירדן על רקע משבר המים שמורות טבע ובתי גידול לחים , נחלים

  154: 127-125   מיכאל בן דרור/ טיילת הירדן 

  160-159: 144-132   מעוז ומשה ענבריעקב / הפיתוח של מקומות הירדן  המאבק על המים ותוכניות

   166-165: 148-134   אברהם איזדרכת/ הניסיון להטיית מי הירדן ליד גשר יעקב 

                   חיים גורן/ רליך יספר זצטן ובתיאור מסעו של א) 1806(מקורות הירדן ועמק החולה 
121-115 :196-195  

   205-204: 112-101   שי רוזן/ התיישבות הבהאים בעמק הירדן 

  208: 45-42   אלי שילר] / המסע לירדן) [1480, 1483( מסעו של הנזיר פליקס פברי לארץ הקודש

   211-210: 188-186   )עורך(אלי שילר /  1927-תמונות וטמונות מרעידות אדמה ב

  212: 71   אלי שילר/ התכניות לחקר הירדן וים המלח 

  
  ירוחם
   153-152: 140-138   זאב זיוון/ ירוחם 

  153-152: 153-152   אלי שילר/ ירוחם 

  
  ירושלים
   103-102: 25-11  יהודה קרמון/ היסטוריים -םבטים גיאוגרפיים וגיאוגרפייהי –ירושלים 

   103-102: 31-26   דב רפל/ ירושלים בסידור התפילה 

   103-102: 38-32   אליצור ויצטום ומשה קליאן/ ״תסמונת ירושלים״ 

   103-102: 46-39   קירסטן שטופרגן פדרסן/ האתיופים בירושלים 

   103-102: 64-57   דוד עמית/ נתונים חדשים לתיארוך אמות המים של ירושלים 

  ) ראה תוכן עניינים(   104   עובד מיכאלי/ הקרב על ירושלים במלחמת העצמאות 

   106-105: 18-11   שמעון גיבסון/ בתי המלון הראשונים בירושלים 

) 1938-1850פרקים מיומנו של חוקר ארץ ישראל האב ג״א הנאואר (זכרונות נעורים מיפו ומירושלים 
  113-112: 119-89   יואלית מגרון/ 

   113-112: 135-120   אלי שילר) / 1996-1876( מאה ועשרים שנה למדריך ירושלים הראשון

   113-112: 171-136   גדעון ביגר/  1948-1917ירושלים בתקופת השלטון הבריטי 

ראה תוכן (   115-114   לוין' ישראל ל/ י נתולדות ירושלים בימי בית ש –ירושלים בתפארתה 
  )עניינים
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   116: 73-66   יורם צפריר/ ירושלים במפת מידבא 

   120-119: 24-13  גבריאל ברקאי / ירושלים בראשיתה ובימי הבית הראשון 

   120-119: 50-25   רות קרק/ שבדית בירושלים - המושבה האמריקאית

             דוד קרויאנקר/ ד היום וע 19-צורות הבנייה של שכונות ובתי מגורים בירושלים מאמצע המאה ה
64-51 :120-119  

   120-119: 72-65   יוסף ברקן/ לתולדות מלון קמיניץ בירושלים 

   120-119: 74-73   יורם מיורק/ היכן לן הרצל בביקורו בירושלים 

   120-119: 91-75   אהרון לירון/ משחק שגוי  –ירושלים העתיקה בתש״ח 

   120-119: 94-92   מנחם לוין/  1967-1948שדות תעופה בירושלים 

                   אברהם דוד/ לפי תעודה חדשה מן הגניזה , קורות הקהילה היהודית בירושלים במאה הט״ו
172-167 :120-119  

   120-119: 223-217   אן דובדן'ז/  1652המהומות בירושלים בשנת 

  121: 61   ]ליאו קהאן[ירושלים 

  123-122: 49-9   רמי יזרעאל/ הספרדי הקדום בהר הזיתים בית העלמין 

   123-122: 62-51   מריל-עדינה מאיר/ בניין אוגוסטה ויקטוריה על הר הזיתים 

   123-122: 72-63   אפרת כרמון/ חיים בירושלים -לתולדות שכונת מקור

   123-122: 190-177   )1901/2(אוסף תצלומים נדיר ממאה שערים 

   131-130: 54-51   חיים גורן/ נה שיק בירושלים המבנים שב

   131-130: 128-95   קונרד שיק) / 1896-1846(ירושלים אז ועתה 

   131-130: 140-129   קונרד שיק/ אספקת המים לירושלים 

  131-130: 152-141   קונרד שיק/ הר הזיתים ; מגדל דוד

תגליות חדשות ; "קברי הנביאים"; "המלכים קברי"; )חלק דמא(שדה הקבורה הנוצרי בגיא בן הינום 
   131-130: 168-153   קונרד שיק) / קבר בית הורדוס" (ב״ניקופוריה

בור הלנה ; כנסיית העליה לשמיים על הר הזיתים; כנסיית דיר אל עדאס; כנסיות קדומות בירושלים
   131-130: 189-169   קונרד שיק/ בכנסיית הקבר 

  131-130: 199-198   שיק קונרד/ כיפת הסלע הזעיר 

קונרד שיק /  1898הכנות שנעשו בירושלים לרגל ביקורו של הקיסר הגרמני וילהלם השני בסתיו 
202-200 :131-130  

   131-130: 205   קונרד שיק/ שינויים שנעשו בכמה מבנים בירושלים 

  134-133: 13-11   משה דוד קאסוטו/ ירושלים בספרי התורה 

   134-133: 21-14   ריקובר'צ 'א/ ? יוונית בימי הפרוקוראטורים "פוליס"ירושלים האם היתה 

  134-133: 29-22   רובין) בוני( ריכב/ אורתודוקסיים בעיר העתיקה בירושלים - המנזרים היווניים

   134-133: 33-30   דן בהט/ כנסיית מרים המגדלית בירושלים ואזורה 

הצלב הראשון -כיבוש העיר וחומות ירושלים ערב מסע: ארץ ישראללבעיות הטופוגרפיה העירונית של 
  134-133: 46-34   יהושע פראוור/ 

   134-133: 50-47   דן בהט/ מפת מרינו סאנוטו וחומות ירושלים במאה הי״ג 
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               מגן ברושי/ עדותה של כתובת חדשה  –משקם חומות ירושלים והורסן , ם עיסא'אלמלכ אלמעט
54-51 :134-133  

   134-133: 157-144   )ברסלבסקי( יוסף ברסלבי/ מדריך ירושלים מן הגניזה הקהירית 

   134-133: 184-177   אביגד' נ" / יהו אשר על הבית"...  כתובת קברתו של

   134-133: 205-191   רות עמירן/  IIקבוצת כלים מקבר בירושלים מהתקופה הכנענית המאוחרת 

   138-137: 40-33   יסירצפ סוסיליו/ ת אורתודוכסית בירושלים יווניהפטריארכיה ה

   138-137: 115-92   דפנה צמחוני/ הפטריארכיה הלטינית של ירושלים 

  141-140: 74-70   דוד עמירן ואריה שחר/ העיר ירושלים 

שחזור ( מראה פני העיר ירושלים במחצית הראשונה של המאה הי״ט בעיני נוסעים וחוקרים מערביים
   141-140: 239-212   אריה- יהושע בן) / היסטורי-גיאוגרפי

גדעון ביגר ) / 1925-1918(תרומת השלטון הבריטי להתפתחותה של ירושלים בראשית שלטונו בארץ 
265-240 :141-140  

   141-140: 286-266   רות קרק/ תיכוניות מסורתיות -ירושלים ויפו במאה הי״ט כערים מזרח

   144-143: 60-54   אוריאל פיינרמן/ בחלקת גדולי האומה בהר הרצל ההדרכה 

  144-143: 90-69   דן בהט/ מפות ירושלים מהתקופה הצלבנית 

   144-143: 151-147   דוד עמירן/ השיכונים הציבוריים בבנייני גשר במערב ירושלים 

   146-145: 20-16   מנחם קאופמן/ המאבק על ירושלים 

                             גבריאל ברקאי ואלי שילר/ של ימי בית שני בדגם שבמלון הולילנד  סיור בירושלים
50-21 :146-145  

   146-145: 58-51   אדולפו רויטמן/ היכל הספר בירושלים 

   146-145: 168-147   )1864-1846( ירושלים והישוב היהודי בתאורה של אליזבט פין

   148-147: 76-66   שמואל ניסן/ עשרה -במאה התשעלתולדות הרפואה בירושלים 

   148-147: 80-77   אהרון יפה/ בית העלמין בסנהדריה 

   156-155: 199-189   אלי שילר/ ימיו האחרונים של ישו בירושלים 

   156-155: 229-225   אלי שילר/ פטריארכיות ומרכזי דת נוצריים בעיר העתיקה בירושלים 

  160-159: 250-244   דורון בר/ המלך וחדר הסעודה האחרונה בראי התמורות קבר דוד , הר ציון

   161: 84-83   גבריאל ברקאי ואלי שילר/ הדרכת מטיילים בירושלים 

   161: 88-86   רמי יזרעאל/ הערות מתודיות  –סיור ברובע היהודי בירושלים 

   161: 94-89   אוריאל פיינרמן/ הדרכה בחלקת גדולי האומה בהר הרצל 

  ) ראה תוכן עניינים(   164-163   מאה שערים וסביבתה

   166-165: 30-15   גבריאל ברקאי/ קווי יסוד בחקר ירושלים של ימי הבית הראשון 

   168: 11-6   קדר-נורית כנען/ תמונת קיר ארמנית מונומנטלית בירושלים  –' רזי גן העדן'

-לים וארץ ישראל בגלויות צבעוניות נדירות מהמאה התשעמראות ירוש –גלויות וצפונות מירושלים 
   168: 61-45   כליפא- נירית שלו/ עשרה 

   168: 70-62   יהודה עצבה/ מועדון מספרי הסיפורים הירושלמי 

  169: 32-6   רמי יזרעאל/ בית הקברות הצבאי בהר הרצל 
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ודבורה  אכליפ-נירית שלו/ סיפורי משפחות חקוקים באבן בשכונת אהל משה בירושלים  -  'תמונה באבן'
  169: 43-33   אבי דן

   170: 63-42   מולי ברוג/ אנדרטאות השואה והגבורה ביד ושם  –נוף של זיכרון 

   170: 117-116   סיון וליאת מרגלית נהר] / תערוכה[רכבת לירושלים 

  172-171: 122-107   מעוז עזריהו/ מתווה היסטורי של בית הקברות הלאומי בירושלים  –הר הרצל 

   172-171: 156-150   מעוז עזריהו/ אנדרטות הגבורה וההקרבה בירושלים 

   172-171: 222-218   אלי שילר ועזרא פימנטל] / ובתלפיות[בית הקברות הבריטי בהר הצופים 

                ראובן גפני/ אשונים מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים בתי הכנסת הר –ראשונים בקודש 
57-40 :173  

גבריאל ברקאי / ממצאים חדשים שהועלו בפרויקט סינון העפר מהר הבית  –אור חדש על הר הבית 
  175: 46-6   ויצחק צויג

   175: 53-47   גבריאל ברקאי/ תמורות בהר הבית בעשור האחרון 

   176: 38-6   אריאלה אמר/  'ישיבה הגדולה מאה שערים'רי הקיר בציו –" הבט נא השמיימה"

   176: 49-39    דותן גורן/ מאנית 'ערגה להר הבית בשלהי התקופה העותה

  176: 54-50   דוד עמית/ דגם ירושלים של בית שני במוזיאון ישראל 

   176: 77-68   אהרון יפה) / 2006-1946(שנה לפיצוץ מלון המלך דוד  60

עודד ישראלי ויוסף / חייט יהודי שגויס לצבא התורכי ונתלה בשער יפו על לא עוול בכפו  –יוסף אמוזיג 
  83-78: 176   גרינבוים

   179: 33-6   אורגד-ואילת הלל כהן, כליפא- נירית שלו/ ציורי הקיר בירושלים 

   179: 57-51   עודד שי/ ' בצלאל'פינת החי והמוזיאון לטבע ב

  )ראה תוכן עניינים(   181-180   הכותל המערבי

   182: 39-32   אהרון יפה ואהוד נשר/ המחצבה שאבניה שימשו לבניין הר הבית בימי הורדוס 

   182: 66-60   רחל ברקאי/  ות בירושלים בתקופת המנדט הבריטיהכנת שטר

   182: 73-67   רמי יזרעאל/ הנצחת הנופלים במערכה על ירושלים במלחמת העצמאות 

   184-183: 56-49   דורון אורן/ התכנית להבקעת החומה וכיבוש העיר העתיקה  – 'םקד'מבצע 

משה / במלחמת העצמאות בירושלים  גבורה ומורשת ומופת אישי, על ערכים –חזית ירושלים בתש״ח 
  184-183: 73-57   רמץח

   184-183: 82-74 אלי שילר  /  היהודי וממנזר נוטרדםאוסף תמונות נדיר ממלחמת העצמאות מהרובע 

   184-183: 90-83   משה ארנוולד/ הרובע היהודי במלחמת העצמאות 

   184-183: 97-91   רמי יזרעאל/ האתר להנצחת חללי הרובע היהודי בירושלים 

   184-183: 107-98   נחום מלצר/ ' החורבה' שחזור בית כנסת

   184-183: 109-108   הלל גבע ואורן גוטפלד/ ' החורבה' החפירות בבית כנסת

   184-183: 169-165   אלי שילר/ מוזיאון אסירי המחתרות 

   184-183: 209-206   אביתר נור/ בירושלים וגלגוליה ' נזכור' מצבת

  185: 31-6   אלי שילר/ על גג כיפת הזהב בירושלים ' כנרית'

/ עיצובה מחדש במאה העשרים  –ר הקדוש בכנסיית הקבר הקפלה הארמנית על שם גריגורי המאי
  185: 46-32   נירית שלו כליפא



  

57 
  214-102מפתח אריאל 

   185: 51-47   שאול ספיר/ טחנת הרוח במשכנות שאננים מחדשת ימיה 

   185: 109-108   גבי קרטס/ האנדרטה בהר הרצל לזכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל 

   187: 28-6   הלל גבע/ בירושלים חידושים בחפירות הארכאולוגיות 

   187: 42-30   נגה בובר בן דוד/ הצוענים בירושלים 

   187: 50-43   נורית בזל/ בעקבות הסופר חיים באר בירושלים 

   188: 56-40   שלום צבר/ ירושלים והמקדש בתרבותם ובאומנותם של יהודי איטליה 

   188: 72-57   חוה כץ/ אל עתיקות ירושלים בכנסת ישר –' שלוה בארמונותיך'

  188: 81-73   דוד קרויאנקר/ קורותיו של מאבק ופצע אורבני שמאן להגליד  –ממילא בהיבט אישי 

   188: 92-82   אלי שילר/ הספריות של העדות הנוצריות ומוסדות המחקר בירושלים 

   188: 101-93   רות קרק/ בתי קברות וקברים אמריקאים בירושלים 

   188: 115-104   אלי שילר/ ' אקול ביבליק'הבלתי ידועה בתמונות של הרושלים י

  191: 91-85 יגאל מורג  /  סיור חנוכיות בשכונות ירושלים

   191: 102-92   מרים רוזן איילון/ הסבילים שהקים סולימאן המפואר בירושלים 

   191: 112-108   הצוענים בירושלים בתמונות משנות העשרים

  )ראה תוכן עניינים( 192     ירושליםלאורה של 

   193: 32   'אלי שילר ושות/  'דרך אבשלום'מוזיאון אתר הרכבל בהר ציון 

   193: 64-44   רמי יזרעאל/ בעקבות אתרי מלחמת העצמאות בירושלים 

   193: 80-65   משה ארנוולד/ הרובע היהודי בירושלים ובצפת בתש״ח  –על רום ותהום 

   194: 49-32   אלי שילר/ וזיהויים מוטעים בירושלים מקומות קדושים 

   194: 66-50   אלי שילר/ 1861ביקור הצי הצרפתי בירושלים 

   194: 83-67   כליפא- נירית שלו/  1948-1919בירושלים  'אריחי כיפת הסלע' סדנת

   194: 100-96   רחל ברקאי/ תערוכה חדשה על התפתחות הכסף בבנק ישראל 

   194: 103-101   אהרון יפה/ בירושלים  תותח הרמדאן

   194: 113-111   אלי שילר/  'החורבה' התצלום הראשון של בית כנסת

                             אלי שילר: תרגם) / 1744-1724( בתיאורו של אלעזר הורן 18-ירושלים במאה ה
166-113 :198-197  

   199: 54-8   אלי שילר/ ובארץ ישראל מפעלי הבנייה של אנטוניו ברלוצי בירושלים 

-נורית כנען/ מרי בליאן , לוח אריחים חדש של אמנית הקרמיקה הארמנית –המדונה וישו בזרועותיה 
  199: 56-55   קדר

  )ראה תוכן עניינים(   201-200   ינרושלים ובארץ ישראל בתקופת בית שות ואדריכלות בינאמ

   202: 36-25   אלי שילר ודן בהט/  1865-1864הסקר המדעי הראשון של ירושלים 

  ) כן ענייניםוראה ת(   203  ם לירושלים ולארץ ישראל ניוסעים ראשונחוקרים ו

   203: 58-51   אלי שילר/ זיהויים מוטעים בהר הבית 

   203: 66-59   ענאבסה אלב'ג/  18-מסע ראש מסדר צופי לירושלים במאה ה

   203: 73-67  גבריאל ברקאי / ארכאולוגיה ואתיקה בירושלים 

   203: 92-89   שאול ספיר/ חידוש טחנת הרוח במשכנות שאננים 
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   205-204: 202-191   אלי שילר/  1920השלג הגדול בירושלים בשנת 

   207-206: 22-9   ספיר- אורי פרגמן/ פרחי ירושלים 

   207-206: 16   דוד אייזנברג/ העיר מבחר פרחים בירושלים שהתמעטו בנוף 

   207-206: 52-31   אברהם גרייצר/ ירושלים וארץ ישראל בצילומי אוויר 

   207-206: 63-53   דב גביש/ מאה שנים למטוס הראשון שנחת בירושלים 

  207-206: 63-56   אן מישל דה טראגון'ז/ ' אקול ביבליק'הראשון שנחת בירושלים בתצלומי ה המטוס

   207-206: 116-106   אלי שילר/ המוזיאון למורשת הפלסטינית בירושלים 

   207-206: 245-241   זכרונות מירושלים ומארץ ישראל –אליזבט אן פין 

   59-54, 69-64, 208: 40-32   )1480,1483(מסעו של הנזיר פליקס פברי לארץ הקודש 

   209: 30-28   שמעון שמיר] / השלטון המצרי[אזור ירושלים 

   211-210: 55-41   הרובע היהודי בעיר העתיקה של ירושלים עד למלחמת העצמאות

                         זאב אורן ועמי קדם, רחל עינב] / ירושלים[ 1905המסע מאירופה לארץ ישראל בשנת 
131-130 :211-210  

  211-210: 145-142   ברקת-אורית פלג/  התכניות והשחזורים של אהוד נצר

  211-210: 182-177   )עורך( אלי שילר/  1927-תמונות וטמונות מרעידות אדמה ב

   212: 30-8   אלי שילר/ אבנים מספרות בירושלים  –עיר של לב ואבן 

   212: 35   עמיר תמיר) / 2015-1915( מאה שנים למכת הארבה הגדולה בארץ –שנת הארבה 

   212: 71-53   אלי שילר /תכניות שלא התגבשו ; עיר השקועה בחלומה –ירושלים 

  )ראה תוכן עניינים(   214: 102-7   אלי שילר/  מערבה של ירושלים-צפון

  הר הצופים, ראה גם הר הזיתים

  
  יריחו

   106-105: 57-52   יהושע שוורץ/ הכוהנים ביריחו בתקופת בית שני 

   116: 101-100   ברקאי ואלי שילרגבריאל ] / במפת מידבא[יריחו 

   201-200: 186-179 וז  זהר עמר ודוד איל/ ושיו הרפואים האפרסמון מיריחו ומעין גדי ושימ

  211-210: 188   )עורך( אלי שילר/  1927-תמונות וטמונות מרעידות אדמה ב

  
  ירכא

   142: 82-78   שמעון אביבי] / ועוד[נאים בן מוחמד בירכא 'אבו אלסראיא ע 'כיפת שיח

  179: 104-100   שמעון אביבי/ ירכא 

  
  כבארה

   205-204: 149-143   יהודה איילון ואלי שילר/ יישוב של תושבי ביצות כבארה  –זרקא -ר אס'ג
  
  



  

59 
  214-102מפתח אריאל 

  כלכלה

   209: 57-47   שמעון שמיר] / השלטון המצרי[לות הכלכלית של שלטונות הכיבוש יעהפ
  

  מנזרים, כנסיות

  109: 42-36   צביקה צוק] / בציפורי[בסיליקה ה

   113-112: 32-9 ס  וסיליוס צפרירי/ נזירים ומנזרים בארץ ישראל בתקופה הביזאנטית 

   123-122: 62-51   מריל-עדינה מאיר/ בניין אוגוסטה ויקטוריה על הר הזיתים 

   123-122: 113-108   מנדל נון/ גילויה ושימורה  סנ –בכנרת  "סירת ישו"

   129-128: 84-49   אלי שילר/ כנסיית המולד 

  129-128: 90-85   אלי שילר/ שדות הרועים 

   129-128: 159-157   דוד עמית/ כנסיית קתיסמה ; וסביבתו סמנזר מר אליא

בור הלנה ; כנסיית העליה לשמיים על הר הזיתים; כנסיית דיר אל עדאס; כנסיות קדומות בירושלים
   131-130: 189-169   ד שיקקונר/ בכנסיית הקבר 

  134-133: 29-22   רובין) בוני( ריכב/ אורתודוקסיים בעיר העתיקה בירושלים - םהמנזרים היווניי

   134-133: 33-30   דן בהט/ כנסיית מרים המגדלית בירושלים ואזורה 

  ) ראה תוכן עניינים(   138-137   עדות ומסדרים נוצריים בישראל, כנסיות

  ) ראה תוכן עניינים( 139     וסביבתה במסורת הנוצריתהכנרת 

  146-145: 50-48   ]בית שני[קפותה בדגם תירושלים במסורת הנוצרית והש

                 ]בתאורה של אליזבט פין[הקמת האכסניה האוסטרית ; בניית כנסיית המשיח ליד שער יפו
166-165 :146-145  

   148-147: 142-141   אהרון יפה / בישראלהכנסיה הנורבגית של הימאים 

  158-157: 176   עמנואל דמתי] / בצפת[סקוטית הכנסיה ה

              ענת פלד/  1766-1047מסע בעקבות תיאורי נוסעים ? לאן נעלמה כנסיית הצלב הקדוש בעכו
104-94 :166-165  

/ עיצובה מחדש במאה העשרים  –הקפלה הארמנית על שם גריגורי המאיר הקדוש בכנסיית הקבר 
  185: 46-32   נירית שלו כליפא

   188: 92-82   אלי שילר/ הספריות של העדות הנוצריות ומוסדות המחקר בירושלים

   191: 70-64   שלמה לוטן/ ? מרפאה או מבנה אירוח –במונפור ' מבנה הנחל'

  191: 78-71   קדר-נורית כנען/ ציוני דרך  – 20-וה 19-האמנות בקהילות הנוצריות בארץ במאות ה

   192: 71-68   אלי שילר/ הספריה במנזר סן סלבדור ובכנסיית המלקות 

   194: 79-78   כליפא- נירית שלו] / 'אריחי כיפת הסלע'[ הכנסייה הסקוטית סנט אנדריו

   194: 86-84   עינת סגל/ הכנסייה הסלזיאנית בנצרת ומצבת הקבר של מייסדיה 

                           אלי שילר: תרגם) / 1744-1724( ער הורןזבתיאורו של אל 18-רושלים במאה הי
166-113 :198-197  

   199: 54-8   אלי שילר/ מפעלי הבנייה של אנטוניו ברלוצי בירושלים ובארץ ישראל 

   207-206: 125-117   כליפא- נירית שלו/ כנסיית פטרוס בטבריה ועיטוריה 
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אלי ] / המסע לים המלח ולמנזר מר סבא) [1480, 1483(פברי לארץ הקודש  סמסעו של הנזיר פליק
  208: 47-46   שילר

אלי שילר ] / המסע למנזר סנטה קתרינה) [1480, 1483(מסעו של הנזיר פליקס פברי לארץ הקודש 
85-70 :208  

   212: 30-8   אלי שילר/ אבנים מספרות בירושלים  –עיר של לב ואבן 

   212: 70   אלי שילר/ שלא התגשמה , )1940(התכנית להקמה מחדש של כנסיית הקבר 

אלי ] / בעיר העתיקה בירושלים[כנסיות ומנזרים של היוונים אורתודוכסים במערב הרובע הנוצרי 
  214: 25-20   שילר

   214: 68-65 אלי שילר  /  )1948-1894(מנזר האחיות המתקנות שהיה ליד השער החדש 

  214: 68   מנזר סן וינסן דה פול

   214: 82-81   צבי שילוני/ רכישת כנסיית פטר גליקנטו בהר ציון
  

  כנרת וסביבתה

  103-102: 96-92   זלמן וינוגרדוב) / תל בית ירח( התכנית להקמת עיר וילות על הכרך

   103-102: 109-98   משה כוכבי/ ארמים וגשורים בקדמת הכנרת , ישראלים

  103-102: 171-166   משה ענבר ומיכה לבנה/ תרומת השלג למשטר זרימת המים באגן הכנרת 

   106-105: 86-81   אברהם דוד/  16-מקורות חדשים לחידוש הישוב היהודי בטבריה במאה ה

  120-119: 276-267   מנדל נון/ התנודות והשינויים במפלס הכנרת 

   123-122: 113-108   מנדל נון/  גילויה ושימורה סנ –בכנרת " סירת ישו"

  ) ראה תוכן עניינים(   136-135   רת וסביבתהנהכ

  ) ראה תוכן עניינים(   139   הכנרת וסביבתה במסורת הנוצרית

  148-147: 50-45   יזהר הירשפלד ואורן גוטפלד/ מטמון של כלי ברונזה מהתקופה הפאטמית בטבריה 

  154: 83   הלל גלזמן/ הכנרת וסביבתה 

   160-159: 18-11   יוסי כץ/ האחוזה הראשונה בארץ ישראל , אחוזת פוריה

   166-165: 133-129   גדעון ביגר/ לתולדות קו הגבול בכנרת וסביבתה 

   166-165: 168-160   יוסי כץ/ ראשיתה של המושבה כנרת 

   186: 34-33   רפי גרינברג) / תל בית ירח( החפירות בחי כרך

   187: 103-97   יוסי סטפנסקי/ בכינרת ' באר מרים'

   196-195: 196-189   מוקי צור/ חלוצים בגליל 

   196-195: 225-222   יעקב אשכנזי/ ים כנרת וקדושתו במסורת הנוצרית 

   199: 30-27   אלי שילר) / 1938-1936(כנסיית הר האושר 

  205-204: 114-113   אלי שילר/ קהילת פוריה 

   205-204: 151-150   יצחקי גל/ ווארנה בוואדי חמאם 'ישוב של העי, חמאם- ואדי אל

   207-206: 246   אבי נבון/ שליד קבר רחל המשוררת בכנרת ) שלי( קברה של רחל

  208: 122-119   מוקי צור/ ימים ראשונים בעין גב 

  מגדל , בריהטראה גם 
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  כפר גלעדי

  154: 51   יעקב גולדשטיין/ כפר גלעדי 

   175: 79-78   רפאל קיטרון/ פרשת הסליקים לאחר קום המדינה  –תם ולא נשלם 

   184-183: 203-201   אלי שילר/ מוזיאון בית השומר 

  196-195: 127-126   מולי ברוג] / מגיני תל חי[אנשי כפר גלעדי 

  
  כפר סבא

   198-197: 180-167   איתן איילון/ קדמוניות כפר סבא 
  

  כרמל

   106-105: 102-101   זהב ענר/ בחיפה " סנטוריום כרמל" לתולדות

   142: 45-39   שמעון אביבי/ המקומות הקדושים לדרוזים בכרמל 

                         יוסי כץ/ השכונה העברית הראשונה על הכרמל , 'הרצליה'הקמתה וראשיתה של שכונת 
90-83 :160-159  

   160-159: 177-164   נאוה וסלמון אבו רוכןזאב / האדם ונוף הכרמל בעבר ובהווה 

   166-165: 114-105   פרידמן סהאב אליא/ הכרמל והמצבות לזכרם  טבח חיילי נפוליאון על הר

   179: 119-70   שמעון אביבי/ סיור בכפרי הדרוזים בכרמל ובגליל 

  194: 31-25   עוזי פז / אש בכרמל

  

  כתובות

   108-107: 207-200   שמואל אחיטוב/  כתובות קדומות של עמי עבר הירדן

   141-140;  115-114: 80-79   ישראל לוין] / כתובות בירושלים בימי בית שני[

   129-128: 114   אלי שילר/ כתובות ותפילות בקבר רחל 

   134-133: 184-177   אביגד 'נ" / יהו אשר על הבית"...  כתובת קברתו של

   134-133: 190-185   יונה-מיכאל אבי/ הכוהנים -משמרותכתובת מקיסריה על כ״ד 

   139: 139-138   צקי'אסתי דבורז] / חמי טבריה[ודוקיה כתובת א

   77-73: 181-180   יאיר ולך/ הכתובות העבריות על אבני הכותל 

   52, 198-197: 50-48   משה שרון/ תולדות אשקלון בתקופה המוסלמית 

   199: 92-91   משה שרון/ ובות בעולם נתגלתה ביפו צלבנית מהחש-כתובת ערבית

   201-200: 200-198   אבנר אקר/ כתובת הומרית בהרודיון 

   201-200: 206-205   דוד עמית] / הרודיון[בית - על אבא וחבר שלא היה אלא רצף אלף

  208: 96-91   מרדכי אשל/ הכתובות של אסירים יהודים על גג בית בכלא בעכו 

  
  לבנון

  154: 102-91   מיכאל בן דרור/ טיול לאורך גבול הלבנון 
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  ה"ל

  104: 92-90   עובד מיכאלי/ נפילת הל״ה 

  184-183: 48-40   אריה יצחקי/ אור חדש על מחלקת הל״ה 

  
  לוד
   116: 107   גבריאל ברקאי ואלי שילר] / במפת מידבא[לוד 

  
  מאה שערים

   123-122: 190-177 אלי שילר  /  )1901/2(אוסף תצלומים נדיר ממאה שערים 

  ) ראה תוכן עניינים( 164-163     מאה שערים וסביבתה

   173: 50-47   ראובן גפני) / 1875(בשכונת מאה שערים  'ישועות יעקב' בית הכנסת

  176: 38-6   אריאלה אמר/ ' ישיבה הגדולה מאה שערים'ורי הקיר בצי –" הבט נא השמיימה"

  
  מגדל

   136-135: 142-141   צבי שילוני/ מגדל הקמת חוות 

  136-135: 208-205   מגדל

   136-135: 210-209   חיים גורן) / 1909-1907( התיישבות הגרמנים במגדל

  139: 44-41   )מגדל(מגדלא 

  196-195: 217   יעקב אשכנזי/ ביתה של מרים המגדלית  –מגדל 

  
   ראה ים המלח ומדבר יהודהמדבר יהודה 

  

  מדליות

   184-183: 39-36   אלי שילר/ המדליות של היחידות הקרביות בצה״ל וכוחות הביטחון 
  

  מודעות

   213: 104-103   אלי שילר/  מודעות במדריכים

  

  מוזיאונים ותצוגות

   103-102: 221-216   אלי שילר/ המוזיאונים בישראל כיום 

  103-102: 229-222  יהודית ענבר/ סיפורו של בית הנכות לעתיקות היהודים  –מאנטי מיתוס למיתוס 

   103-102: 238-230   איתן איילון ויהושע דריי/ שחזור מתקני ייצור קדומים 

   106-105: 193-151   אלי שילר / מוזיאונים חדשים בישראל

   129-128: 40-38   המוזיאון של בית לחם
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   136-135: 154-150   יהודית ענבר/ הראשונים השנים ; בית גורדון

   136-135: 202   ]ן גבעי[וזיאון לתולדות הדיג בכנרת המ – "עוגניםבית ה"

   137-136: 38-37 ס  וסיליוס צפירי] / ית אורתודוכסיתהיוונ[מוזיאון הפטריארכה 

   139: 114-113   המוזיאון לתולדות הדיג בקיבוץ עין גב –״בית העוגנים״ 

  146-145: 58-51   אדולפו רויטמן/ היכל הספר בירושלים 

מהספריות , נסתם הגולל על ספריית מוזיאון ארץ ישראל –בנזיד עדשים " ארץ ישראל"מכירת 
  148-147: 190-189   השלמות ביותר לידיעת הארץ

                              יהודית מור/ מוזיאון ומכון לחקר תולדות הישוב היהודי בצפת  –מוזיאון בית המאירי 
198-195 :158-157  

   158-157: 200-199   ]צפת[המוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית 

   161: 78-77   קלר- שלי שנהב/ על מורכבות ההדרכה במוזיאון 

   161: 80-79   גבריאל ברקאי/ הדרכה במוזיאון ארכיאולוגי 

  161: 82-81   ליהיא ספיר) / אגף הנוער במוזיאון ישראל בדוגמת( כיצד לקרב את המוזיאון לקהל

  161: 121   אלי שילר/ הערה בנוגע להדרכה במוזיאונים 

   רמי חרובי ואבי זכאי] / ממלחמת העולם הראשונה [תערוכת עדויות ומוצגים משדות הקרב בנגב 
110-108 :167  

  168: 110-108   גרשון נראל] / ביד השמונה[הגן התנ״כי 

 אכליפ-נירית שלו/ סיפורי משפחות חקוקים באבן בשכונת אהל משה בירושלים  –' תמונה באבן'
  169: 43-33   ודבורה אבי דן

  169: 51-44  בתיה כרמיאל/ תערוכה חדשה במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב  – 'מעטרים עיראריחים '

   169: 103-95   שילראלי / 1921-1910 צילומים מהשנים , ארץ הקודש – שלמה נרינסקי

   170: 63-42   מולי ברוג/ אנדרטאות השואה והגבורה ביד ושם  –נוף של זיכרון 

   170: 117-116   יון וליאת מרגליתס הנר] / תערוכה[רכבת לירושלים 

  173: 103-99   ]תערוכה[צלם על הגג  –אלפונס הימלרייך 

   176: 54-50   דוד עמית/ דגם ירושלים של בית שני במוזיאון ישראל 

   176: 59-55   טכמתניה ה/ ולילנד למוזיאון ישראל העברת הדגם ממלון ה

  179: 57-51   עודד שי/ ' בצלאל'פינת החי והמוזיאון לטבע ב

   184-183: 203-162   אלי שילר/ תולדות כוח המגן וצה״ל במוזיאונים של משרד הביטחון 

   186: 61-58   אהרון יפה/ מוזיאון מצדה ע״ש יגאל ידין 

   188: 72-57   חוה כץ/ עתיקות ירושלים בכנסת ישראל  –' שלוה בארמונותיך'

   188: 103-102   נורית קצירי/ משער הגולן ' וונוס השחורה'ה

   191: 114-113   אהרון יפה/ ' מועדון הלוחמים הוותיקים בנגב' מוזיאון

   191: 116-114   המוזיאון ההיסטורי של אילת

   193: 43-6 אלי שילר  /  אונים העלומים לתולדות כוח המגן ולביטחון ישראלהמוזי

   194: 10-5   יוסי גולדברג/ מרכז יצחק רבין לחקר ישראל 

   194: 24-11   אורית שמיר/ תצוגות ארכיאולוגיות בישראל 
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   194: 77   כליפא-נירית שלו] / 'אריחי כיפת הסלע'[רוקפלר מוזיאון 

   194: 100-96   רחל ברקאי/ התפתחות הכסף בבנק ישראל  תערוכה חדשה על

  194: 107-106   אלי שילר/  חדרי אוספים ומוזיאונים קטנים לבטחון

   196-195: 107-95   אורית שמיר/ תערוכות ותצוגות ארכאולוגיות חדשות בגליל ובצפון הארץ 

                 דיתה פרח ורותי אמיר/ אוצר תמונות בבית הפלמ״ח  –) 2011-1941( שבעים שנה לפלמ״ח
231-209 :198-197  

בצילומי צבע של המושבה , 1934-1898, נופים וחיי יומיום, אנשים –תמונות מארץ הקודש 
  199: 118-115   איתן איילון/ האמריקאית 

   201-200: 48-45   הורדוס במוזיאון ישראל בתערוכה המוקדשת לאהוד נצר

  201-200: 114-87   יורם צפריר/ יוצריו ועיצובו , דגם ירושלים בימי הבית השני במוזיאון ישראל

   205-204: 187-185   המוזיאון ברשות הרוסים על הר הזיתים

   207-206: 116-106   אלי שילר/ המוזיאון למורשת הפלסטינית בירושלים 

   214: 48-47 אלי שילר  /  מוזיאון לתכריכים של ישו ;]דה פרנס[שרידים ארכאולוגיים בנוטרדאם 

  98-91: 214   אלי שילר/  המוזיאון לארכאולוגיה שהיה באכסניית נוטרדאם

  
  ות אזוריותמועצ

  109: 90   צביקה צוק/ אתר יפתחאל 

  
  מוצא

   166-165: 160-150   רן אהרנסון/ פרשת הניסיון הראשון להתיישבות יהודית במוצא 

אלי שילר / מורה על הריסת מוצא והריגת כל תושביה  1966פקודת מבצע ירדנית מיוני  –ללא מוצא 
  168: 99-95   ואבי לבסקי

            זאב אורן ועמי קדם, רחל עינב] / בית הכנסת במוצא[ 1905המסע מאירופה לארץ ישראל בשנת 
133 :211-210  

  
  מושבה אמריקאית
  138-137: 164-162   מרכז ספפורד לילדים

   100-99; 188: 97-94   רות קרק/ בתי קברות וקברים אמריקאים בירושלים 

בצילומי צבע של המושבה , 1934-1898, נופים וחיי יומיום, אנשים –תמונות מארץ הקודש 
  199: 118-115   איתן איילון/ האמריקאית 

  
  מדבר יהודה

   211-210: 121-101   )1961-1960(מבצע מדבר יהודה , היומנים של יוסף אבירם
  

  מחצבות

   106-105: 45-38   חנן גינת ואסף הולצר] / כריית הנחושת בתמנע[

   178-177: 93-90   רות דנון/ והמחצבה ' חוצבים והסתתים'כפר ה
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  182: 39-32   אהרון יפה ואהוד נשר/ המחצבה שאבניה שימשו לבניין הר הבית בימי הורדוס 

  
  מחתרות

   29: 172-171   אלערמי יזר/ חללי האצ״ל והלח״י הנצחת 

  56-53: 172-171   אודי לבל/ הרחקתם של חללי אצ״ל ולח״י מן ההנצחה הממלכתית 

   176: 77-68   אהרון יפה) / 2006-1946(שנה לפיצוץ מלון המלך דוד  60

   175: 84-71   רפאל קיטרון/ פרשת הסליקים לאחר קום המדינה  –תם ולא נשלם 

  200-198; 188-183; 178-175; 184-183: 169-166   אלי שילר] / מוזיאונים של משרד הביטחון[

   193: 61   רמי יזרעאל/ האנדרטה לחללי האצ״ל במלחה 
  

  מטבעות ושטרות

   103-102: 156-147   רחל ברקאי/ במטבעות ערי ארץ ישראל  סאל היין דיוניסו

   109: 27-26   צביקה צוק/ מטבעות ציפורי 

   148-147: 45   יזהר הירשפלד ואורן גוטפלד/ בטבריה ] מטבעות[

   173: 71-68   רחל ברקאי/ מעיין המשאלות בעין צור 

   175: 9-8   גבריאל ברקאי ויצחק צויג/ מטבעות ] אור חדש על הר הבית[

   182: 66-60   רחל ברקאי/ הכנת שטרות בירושלים בתקופת המנדט הבריטית 

אורי , חנן אשל, רועי פורת/ גלויים חדשים  –מערות המפלט מימי מרד בר כוכבא במדבר יהודה 
   25; 23; 18; 186: 15-14   ועמום פרומקין' דוידוביץ

   194: 100-96   רחל ברקאי/ תערוכה חדשה על התפתחות הכסף בבנק ישראל 

  201-200: 152-149   רחל ברקאי/  סמטבעות המלך הורדו

  
  יוןמיס

   131-130: 78-73   שאול ספיר/ קונרד שיק ופועלו במסגרת המסיון האנגלי בירושלים 

   156-155: 249-246   מיסיונריות, מיסיון

   158-157: 116-113   ירון פרי/ פעילות המיסיון בצפת 

   176; 158-157: 173-172   עמנואל דמתי/ כנסיה סקוטית ; ]בצפת[בית בוסל 

   168: 89-71   אלי שילר) / 1910-1904( אוסף תמונות נדיר מצפת –נותיה צפת חושפת את צפו

   168: 94-90   גרשון נראל/ פרשת ריגול עלומה במלחמת העולם הראשונה 

                        גרשון נראל/ בין יהדות לנצרות  –בן ציון פרידמן : מיסיון ומשיחיות בצפת העות׳מאנית
240-230 :196-195  

  
  מיני ישראל

   161: 100-97   ערן תירוש/ כיצד להדריך בפארק מיני ישראל 
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  מים

   103-102: 21-18   יהודה קרמון] / ירושלים[הידרוגרפיה ואספקת מים 

   103-102: 64-57   דוד עמית/ נתונים חדשים לתיארוך אמות המים של ירושלים 

  103-102: 171-166   ענבר ומיכה לבנהמשה / תרומת השלג למשטר זרימת המים באגן הכנרת 

   103-102: 179-172   אהרון יפה/ מקורות המים ביהודה ושומרון ושימושיהם 

   62-59; 108-107: 51-49   ארנון סופר/ בעיית המים של ירדן 

   109: 54-52   צביקה צוק] / ציפורי[בורות המים 

   109: 76-64   צביקה צוק/ מערכת המים של ציפורי 

   111-110: 267-264   מערכת אספקת המים של פטרה

   115-114: 129-126   ישראל לוין] / הספקת מים לירושלים בימי בית שני[

   120-119: 258-250   מנחם מרקוס/ מעיינות בנגב ההררי 

   120-119: 276-267   מנדל נון/ התנודות והשינויים במפלס הכנרת 

   123-122: 138-136   קפלןמוטי / מים ; משאבי הסובב בישראל

   123-122: 154-151   משה ענבר/ניוון הנוף הטבעי באזור הים תיכוני של ישראל

   129-128: 163-162   דוד עמית/ אמת המים לירושלים 

   140-129, 117: 131-130   קונרד שיק/ אספקת המים לירושלים 

   136-135: 16-11   טומי ברמן/ מקור המים של ישראל  –הכנרת 

   136-135: 57-54   יצחקי גל] / בכנרת[איכות המים 

  136-135: 180-178   עקיבא פלכסר] / של הכנרת[הידרולוגיה 

גדעון ביגר ) / 1925-1918(תרומת השלטון הבריטי להתפתחותה של ירושלים בראשית שלטונו בארץ 
255-252 :141-140  

   141-140: 370-357   דוד שרון/ הגשמים בבקעת הירדן 

   151-150: 110   זאב זיוון]/ בנגב[לעצור ולאגור מים 

                              יעקב מוסקוביץ/ הישג בקנה מידה בינלאומי  –השקיה במים מליחים ברמת הנגב 
164-163 :151-150  

   153-152: 224-222   דן גזית/ מקורות המים של חורבת באר שמע 

  154: 83-81   הלל גלזמן/ י גידול לחים באגן הירדן על רקע משבר המים שמורות טבע ובת, נחלים

  160-159: 68-67   שמעון שטרן] / לנצרת[אספקת המים 

  160-159: 144-132   יעקב מעוז ומשה ענבר/ המאבק על המים ותוכניות הפיתוח של מקומות הירדן 

   162: 40-26   רות קרק] / בנגב[חיפושים וניסיונות , בעיות; חקר המים

   166-165: 148-134   אברהם איזדרכת/ הניסיון להטיית מי הירדן ליד גשר יעקב 

   167: 65-58   עזרא פימנטל] / העולם הראשונה[המים כמשאב אסטרטגי במלחמה 

   169: 82-76   אבי נבון/ המבצע שהציל את ירושלים במלחמת העצמאות  - 'קו השילוח'

     173: 71-68רחל ברקאי / מעיין המשאלות בעין צור 

   61-57; 38-36: 178-177   רות דנון] / עטרות[המחסור במים 

   191: 24-6   עוזי פז] / עין גדי[הגשמים והשיטפונות , המעיינות



  

67 
  214-102מפתח אריאל 

   191: 102-92   מרים רוזן איילון/ הסבילים שהקים סולימאן המפואר בירושלים 

   193: 38   ניר עם, וביטחון הנגבמוזיאון המים 

   196-195: 19   אלי שילר/ השלג בפסגות החרמון 

  196-195: 28-27   משה ענבר] / חרמון[הידרולוגיה 

                     אלי שילר] / מצוקת המים בירושלים) [1480, 1483( מסעו של הנזיר פליקס פברי לארץ הקודש
50-56 :208  

  
  מירון

   169: 115-114   אלחנן ריינר/  1905טקס החלאקה במירון 
  

  מישור החוף

   209: 32-31   שמעון שמיר] / השלטון המצרי[מישור החוף 

  יפו, ראה גם עכו

  
  מלאכות מסורתיות

   129-128: 48-41   נתן שור/ לתולדות תעשיית הצדף והמזכרות בבית לחם 

  131-130: 116-109   קונרד שיק] / בירושלים[מלאכה ומסחר 

             אורנה גורן ואיתן איילון/ פלחים ומלאכות מסורתיות , בעקבות בדווים –סיור אתנוגרפי בירדן 
112-103 :132  

   146-145: 158-153   כרם אברהם; מפעלה של הגברת קופר למען יהודיות ירושלים

   158-157: 105-99   עמנואל דמתי/ עשרה -תעשיית האריגים בצפת במאה השש

   176: 67-60   ימיני-מרים להמן/ לתולדות ולאופיה של הרקמה התימנית 

   194: 83-67   כליפא- נירית שלו/  1948-1919בירושלים  'אריחי כיפת הסלע' סדנת

   194: 110-108   על בית הדפוס היחיד בצפת במלחמת העצמאות

   203: 92-89   שאול ספיר/ חידוש טחנת הרוח במשכנות שאננים 

  209: 57-56   שמעון שמיר] / בשלטון המצרי[תעשיית האריגים 

  
  אנדרטאות, מלחמות

                         פאר- אילן גל/ ישראל  האנדרטאות הבריטיות הראשונות של כיבוש ארץ –" עמודי היל"
77-67 :103-102  

   103-102: 91-87   נתנאל לורך/ חיילות מארץ ישראל במלחמת העולם השניה 

  134-133: 120-107   דוד עמירן/ מפות טופוגראפיות של ארץ ישראל מימי מלחמת העולם הראשונה 

   134-133: 324-316   יהושע פראוור/ קרב חיטין 

   136-135: 164-160   דב גביש/ אנדרטת הטייסים התורכים בהאון 

   136-135: 196   בית הצנחן בקיבוץ מעגן

   136-135: 213-212   מוטילה והאזור המפורזאנדרטת קרבות תל אל 
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                          מרדכי נאור/ הוועדה שהוקמה להצלת ישובי הנגב במלחמת העצמאות  –ועדת הנגב 
128-112 :151-150  

  158-157: 121-117   זאב פרל/ צפת במלחמת העולם הראשונה 

   166-165: 114-105   אב אליאס פרידמןה/ טבח חיילי נפוליאון על הר הכרמל והמצבות לזכרם 

  ) ראה תוכן עניינים(   167   ה בנגב ובסיניכהמער -ארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה 

   168: 94-90   גרשון נראל/ פרשת ריגול עלומה במלחמת העולם הראשונה 

אלי שילר / מורה על הריסת מוצא והריגת כל תושביה  1966פקודת מבצע ירדנית מיוני  –ללא מוצא 
   168: 99-95   ואבי לבסקי

   169: 32-6   רמי יזרעאל/ בית הקברות הצבאי בהר הרצל 

   169: 65-52   נתן שור/ החטא ועונשו  – 1799, כיבוש יפו בידי נפוליאון

  169: 112 גרשון נראל  /  לפרשת המרגל ליאון לויסון

                אלי שילר ודן גזית/ ? של הקולונל מיינרצהגן הביא לכיבוש באר שבע' ההטעיהתרגיל 'האם 
124-122 :169  

        עזרא פימנטל/ שחזור כיבוש באר שבע והאירועים בנגב  –תשעים שנה למלחמת העולם הראשונה 
79-74 :182  

   187: 96-64   אלי שילר ) /מעזבונו של פסח בר אדון( אלבום נדיר ממלחמת העולם הראשונה

מרדכי נאור / מאל פחה במלחמת העולם הראשונה 'ית בעקבות גהתקשורת היהוד –גירוש אחד בלבד 
159-149 :190-189  

   196-195: 134-122   מולי ברוג/ אור חדש על מגיני תל חי 
  

  מלחמת העצמאות

   104: 159-9   עובד מיכאלי/ הקרב על ירושלים במלחמת העצמאות 

   106-105: 195   שמואל רוט/ הקרב על ירושלים במלחמת העצמאות 

   120-119: 91-75   אהרון לירון/ משחק שגוי  –ירושלים העתיקה בתש״ח 

   120-119: 194-189   אבי משה/ מטוסים במרתפי היין 

   129-128: 171-157   דוד עמית/ חברון - אתרים ומקומות בדרך ירושלים

                                מרדכי נאור/ הוועדה שהוקמה להצלת ישובי הנגב במלחמת העצמאות  –ועדת הנגב 
128-121 :151-150  

   151-150: 218-207   אברהם זכאי/ מיומנו של קצין סיירים בדרום ובנגב 

   154: 90   מיכה לבנה/ האתר והסמל  –מצודת ישע 

   154: 112-103   שילר יאל ] /אוסף צילומים[משמר הירדן בראשיתה 

   158-157: 127-122   מרדכי נאור/ המעשה והנס  –צפת במלחמת העצמאות 

   158-157: 138-128   מוסטפה עבאסי/ הקרב על צפת בעיני הערבים 

   158-157: 180-178   עמנואל דמתי] / בצפת[אתרים ממלחמת העצמאות 

   158-157: 241   אגדה על שחרור צפת במלחמת העצמאות

   169: 82-76   אבי נבון/ המבצע שהציל את ירושלים במלחמת העצמאות  – 'קו השילוח'

   169: 88-83   אבי נבון/  'יןבעקבות יצחק רב' יום סיור
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   170: 82-80   חיים גרוסמן/ הבולים של צפת במלחמת העצמאות 

   34-22: 172-171   רמי יזרעאל/ ספרות ההנצחה במלחמת העצמאות 

   174: 47-42   אלעד פלד/ פרקי יומן  –פת במלחמת העצמאות צ

   175: 60-54   מנחם סופר/ ילדים ובני נוער שנטלו חלק במלחמת תש״ח  –ילדים במלחמה 

   178-177: 174-152   יגאל אייל] / עטרות[הגוש הצפוני במערכה 

  178-177: 190-175   ]עטרות ונוה יעקב[עדויות לוחמים 

שנערכה , כיצד נעלם פרוטוקול הישיבה הגורלית בצפת –המסמך הנסתר ממלחמת העצמאות בצפת 
   179: 69-64   אלי שילר/ ? ביום הפינוי הבריטי

   182: 73-67   רמי יזרעאל/ הנצחת הנופלים במערכה על ירושלים במלחמת העצמאות 

  184-183: 48-40   אריה יצחקי/ אור חדש על מחלקת הל״ה 

   184-183: 56-49   דורון אורן/ התכנית להבקעת החומה וכיבוש העיר העתיקה  –' קדם'מבצע 

משה / גבורה ומורשת ומופת אישי במלחמת העצמאות בירושלים , על ערכים –חזית ירושלים בתש״ח 
  184-183: 73-57   חרמץ

   184-183: 82-74   אוסף תמונות נדיר ממלחמת העצמאות מהרובע היהודי וממנזר נוטרדם

   184-183: 90-83   משה ארנוולד/ הרובע היהודי במלחמת העצמאות 

   184-183: 97-91   רמי יזרעאל/ האתר להנצחת חללי הרובע היהודי בירושלים 

   185: 123-121   אריה יצחקי/ על מבצע קדם בתש״ח 

   190-189: 177-172   אילן שחורי/ הפצצת תל אביב במלחמת העצמאות 

  ) ראה תוכן עניינים(   193   תולדות כוח המגן ומערכות ישראל -תש״ח רקי פ

   194: 110-108   על בית הדפוס היחיד בצפת במלחמת העצמאות

   198-197: 40-8   אלון קדיש) / 1948מאי - אפריל( הניצחון היהודי בצפת במלחמת העצמאות

   214: 51-49 ילר  אלי ש/ פריצת האויב לעיר החדשה שבלם את , הקרב על נוטרדאם

  214: 68-65 אלי שילר  /  )1948-1894( מנזר האחיות המתקנות שהיה ליד השער החדש

  
  מנהרות

   181-180: 164-155   דן בהט/ מנהרות הכותל 
  

  חנוכיות, מנורות

  184-183: 11-6   חיים גרוסמן/ מנורת המקדש וביטוייה בכרזות יום העצמאות  –אור המנורה 

   188: 56-40   שלום צבר/ והמקדש בתרבותם ובאומנותם של יהודי איטליה ירושלים 

   191: 84-79   אליהו הכהן/ קורותיו של שיר חנוכה ומלחינו  – 'נרותיי הזעירים'

  191: 91-85   סיור חנוכיות בשכונות ירושלים

   196-195: 81   יהושע דריי ואילנה גונן, חיים בן דוד] / קנאטר-באום אל[מנורות מבית הכנסת 
  

  מנבר

   198-197: 52-51   משה שרון/ והמשהד עם ראשו של חסין ) המנבר(דוכן התפילה 



  

70 
  214-102מפתח אריאל 

  
  מסלולי סיור, מסעות

   108-107: 276-269  ) 1927( בעבר הירדן" הרצליה"אוסף תמונות נדיר מטיולי הגמנסיה 

   108-107: 282-277   דוד קורן) / מפרקי בית הערבה) (1947( ביקור במידבא ובהר נבו

   106-105: 140-134   דורון מור/ וולקני ברמת הגולן ישראל -סיור גיאולוגי

  109: 99-91   צביקה צוק/ מסלולי סיור בציפורי וסביבתה 

   115-114: 196-180   לוין 'ישראל ל/ סיור בירושלים של ימי בית שני בדגם שבמלון הולילנד 

  111-97: 116   גבריאל ברקאי ואלי שילר) / היסטורי-גיאוגרפי סיור(אתרים ומקומות במפת מידבא 

   116: 125-112   גבריאל ברקאי/ סיור בירושלים בעקבות במפת מידבא 

   123-122: 49-19   רמי יזרעאל/ מסלולי סיור בבית העלמין הספרדי 

   123-122: 213-212   אלי שילר/ כיצד לכתוב מסלול סיור 

   127-126: 182-160  גוטליב שומכר/  ]תיאור סיורים בגולן[

   132: 82-76   נילי ליפשיץ/ מסעי בוטנאים ראשונים בעבר הירדן 

                 אורנה גורן ואיתן איילון/ פלחים ומלאכות מסורתיות , בעקבות בדווים –סיור אתנוגרפי בירדן 
132 :112-103     

                              גבריאל ברקאי ואלי שילר/ לילנד סיור בירושלים של ימי בית שני בדגם שבמלון הו
50-21 :146-145  

   146-145: 79-70   אריה רוטנברג/ בעקבות בתים ומוסדות יהודיים בחברון 

   148-147: 154-147   גל- יורם בר/  1926, סיור האוניברסיטה לעין גדי –יומנו של נתן שלם 

   149: 95-87   שילה וספי הנגבישחר / מסלולי סיור בהר כרכום 

   153-152: 40-33   אלי שילר/ טיולים ומסלולי סיור בנגב , תיירות

   153-152: 214-209   עזריה אלון/  1943, הטיול למכתשים

   153-152: 251-233   נדב לידרור/ שלושה מסלולי סיור בנגב המערבי 

   153-152: 254-252   חנוך וייזר/ מסלול טיול בערבה התיכונה 

   154: 102-91   מיכאל בן דרור/ טיול לאורך גבול הלבנון 

   154: 127-113   מיכאל בן דרור/ מסלולי סיור בארץ פלגי מים 

   154: 135-129   מיכה לבנה/ מסלולי סיור בהרי נפתלי 

   154: 140-136   מיכה לבנה/ טיולים בחבל כורזים 

   158-157: 278-257   ]בצפת[מסלולי סיור 

   161: 57-56   אלי שילר/ ? כיצד לכתוב מסלול סיור

  161: 104-71   הדרכה באתרים ובמקומות נבחרים

  )דפדפת(   162 אלי שילר  /  מדריך למטייל –המצפים בנגב 

   164-163: 235-225   שלומית לנגבוים ואלי שילר/ סיורים במאה שערים וסביבתה 

  167: 107-98   דן גזית/ שנותרו באזורי הקרבות בחבל הבשור השרידים ממלחמת העולם הראשונה 

   167: 115-111   זאב זיוון/ מאנים בנגב 'בעקבות העות

   167: 115-116   עזרא פימנטל/ אתרים ומקומות בנגב ממלחמת העולם הראשונה 
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   169: 88-83   אבי נבון/ ' יןבעקבות יצחק רב' יום סיור

   169: 122-121   אלי שילר/ '? העברי הראשוןספר הטיולים 'איזה הוא 

   173: 98-96   זאב משל/ עבר לפיד טיולי המדבר אל דור המדינה  דכיצ –' מסעות במדבר' כנס

  175: 107-90   שי רוזן/ סיור בבית הקברות הבריטי ברמלה 

   179: 33-14   אורגד- אילת הלל כהן, כליפא-נירית שלו/ הקיר בירושלים  סיור בעקבות ציורי

   179: 119-85   שמעון אביבי/ בכרמל ובגליל ] דרוזים[מסלולי סיור בשבעה כפרים 

   184-183: 115-110   רייוסי שפני/ חת עטרות ונווה יעקב בעקבות הנצ

ורועי פורת ' אורי דוידוביץ, דורון בר אדון/ סיורים בעקבות חפירות בר אדון בצפון בקעת ים המלח 
44-42 :186  

   187: 50-43   נורית בזל/ בעקבות הסופר חיים באר בירושלים 

   191: 91-85 אלי שילר  /  סיור חנוכיות בשכונות ירושלים

   193: 64-44   רמי יזרעאל/ בעקבות אתרי מלחמת העצמאות בירושלים 

   196-195: 121-119   חיים גורן/ מסעו של זצטן בעמק החולה ובמקורות הירדן 

   196-195: 253-241   מיכאל בן דרור/ סיור בגליל  ארבעה מסלולי

   202: 106-101   אלי שילר וגבריאל ברקאי/  1838מסעו של רובינסון בארץ ישראל בשנת 

   203: 66-59   ענאבסה אלב'ג/  18-מסע ראש מסדר צופי לירושלים במאה ה

   208: 85-9   אלי שילר) / 30, 1480( מסעו של הנזיר פליקס פברי לארץ הקודש

  211-210: 136-123   זאב אורן ועמי קדם, רחל עינב/  1905המסע מאירופה לארץ ישראל בשנת 

  211-210: 215-213   אבי פרבולוצקי/ הערות למסעו של פליקס פברי למנזר סנטה קתרינה בסיני 

   214: 32-30   אלי שילר] / ליםשבעיר העתיקה בירו[הרובע הנוצרי  סיור במערב
  

  מעיינות

   108-107: 22-20   יעקב קולטון] / בירדן[מעיינות חמים 

   120-119: 258-250   מנחם מרקוס/ מעיינות בנגב ההררי 

   109: 79-77   צביקה צוק/ עיינות ציפורי 

   173: 71-68   רחל ברקאי/ מעיין המשאלות בעין צור 

   186: 99-84   שייןדב גביש ועדה / מעיינות המרפא והמרחצאות באזור ים המלח 

   187: 13-10   הלל גבע] / חפירות[מעיין הגיחון 

  191: 24-6   עוזי פז] / עין גדי[הגשמים והשיטפונות , המעיינות

  

  מעלה צביה

   207-206: 143-140   זאב בן אריה/ יישובים רוחניים בארץ 
  

  מערות

   109: 77-76   צביקה צוק] / סמוך לציפורי) [הבולען(מערת ידיעיה 
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                     גבריאל ברקאי ואלי שילר] / במפת מידבא") [ציון לוט הקדוש("ומערת לוט ) צאפי-א(צוער 
103-102 :116  

   118-117: 181-178   יהודה זיו/ בעין דור " מערת הקוסמת"

   129-128: 82-74 אלי שילר  /  ]בכנסיית המולד[המערות התת קרקעיות 

   142: 45   שמעון אביבי] / במסורת הדרוזית[מערת אליהו בחיפה 

   144-143: 112-109   מיכה לבנה/ ערכי טבע ונוף בגליל ההררי 

   168: 25-12   ינון שבטיאל/ יישובי מצוקים ומערות מפלט בגליל 

  92-91: 176   ]רביבים[המערה שהייתה למקלט 

אורי , חנן אשל, רועי פורת/ גלויים חדשים  –מערות המפלט מימי מרד בר כוכבא במדבר יהודה 
   186: 28-6   ועמוס פרומקין' דוידוביץ

   186: 36-35   יורם צפריר/ עם פסח בר אדון במערת המטמון 

   188: 39-6   ינון שבטיאל/ לתולדות חקר מערות ארץ ישראל 

   193: 24 אלי שילר  /  מערת הפלמ״ח בקיבוץ משמר העמק

  196-195: 55-47   ינון שבטיאל/ וצפונותיו  החרמון הבלתי נודע

      ינון שבטיאל/ של יוסף בן מתתיהו בסלע עכברה ' מקלטי המצוקים' –" בגליל ביצר סלע עכברה"
77-69 :199  

   205-204: 132-125   אלי שילר ואהרון יפה/ מכפר מערות בלוב ליישוב משגשג בשרון  –פורת 
  

  מערת המכפלה

  146-145: 131-87   שילר אלי/  מערת המכפלה

  146-145: 135-132   אגדות ומסורות אודות מערת המכפלה

  
  מפות

  111-110: 69-65   אלי שילר/  מפת מידבא ויחודה

  )ראה תוכן עניינים(   116   ארץ ישראל במפת מידבא

   123-122: 223-222   זאב משל/ ? נתונים נוספים לתארוכה המאוחר של מפת מידבא

   134-133: 50-47   דן בהט/ סאנוטו וחומות ירושלים במאה הי״ג  מפת מרינו

   134-133: 102-91   פראוור' י/ מפות היסטוריות של עכו 

   134-133: 106-103   זאב וילנאי/ מפות הארץ בספרות הרבנית 

  134-133: 120-107   דוד עמירן/ מפות טופוגראפיות של ארץ ישראל מימי מלחמת העולם הראשונה 

                           חיים גורן וריכב רובין/ דגמים ומפות תבליט של ירושלים ובנייניה מעשה ידי קונרד שיק 
92-79 :131-130  

  144-143: 90-69   דן בהט/ מפות ירושלים מהתקופה הצלבנית 

   174: 80-73   חיים גרוסמן/ מפת הארץ וביטויה בתרבות הישראלית 

   202: 36   נריצחק שט/ הסקר של וילסון ת מפות על חשיבו

  205-204: 184-181   אלי שילר/ השלמות  –) 1888( המפות של פיארוטי
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  מצדה

   161: 96-95   גבריאל ברקאי ואלי שילר/ הדרכה במצדה 

   174: 33-22   גיא שטיבל ואהוד נצר/ החפירות החדשות במצדה 

   174: 41-34   יזהר הירשפלד/ פרוש חדש  –הארמון הצפוני במצדה 

   179: 49-46   שחזור ציורי הקיר בארמון הצפוני –" מציירים על קירות מצדה"

  186: 61-58   אהרון יפה/ מוזיאון מצדה ע״ש יגאל ידין 

גיא שטיבל / אודות זהות ומרחב במצדה של ימי המרד הגדול  –' בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה'
178-169 :201-200  

   201-200: 197-187   זאב משל/ לא הורדוס אלא אנטיפטר אביו הוא שהחל בבניית מצדה 

  211-210: 141-139   התכניות והשחזורים של אהוד נצר

            )צלם(אברהם גרייצר / מצדה ומדבר יהודה בצילומי אוויר , קיסריה –שיעור באהבת ארץ ישראל 
96-73 :212  

   212: 105-97   מזיכרונותיו של יוסף אבירם –הסיפור שמאחורי חפירות מצדה 
  

  מצודות

   109: 49-45   צביקה צוק] / ציפורי[המצודה 

   154: 90   אלי שילר/ האתר והסמל  –מצודת ישע 

   158-157: 145-141   עמנואל דמתי] / בצפת[המצודה 

   158-157: 270-269   ]סיור –בצפת [המצודה וסביבתה 

   193: 9   ]תצוגה[מצודת ישע 

   193: 12   ]תצוגה[המצודה המשוחזרת בביריה 

   193: 14   המצודה בקיבוץ חוקוק

  193: 39   מעוז מול עזה בקיבוץ סעד

  
  מצפה רמון
   153-152: 133-132   לב ואלי שילר- אהובה בר/ מצפה רמון 

   153-152: 142-140   זאב זיוון/ מצפה רמון 

  153-152: 150-147   אלי שילר/ רמון מצפה 

  

  השלטון המצרי בארץ, מצרים

   141-140: 158-146   ברור שהמ/ מצרים -תוויית גבול ארץ ישראלגורמים גיאוגראפיים בה

   205-204: 27-19   דוד גרוסמן/  19-התיישבות המצרים בארץ ישראל במאה ה

                   שמעון שמיר/ בתולדות ארץ ישראל כמבשר העת החדשה ) 1840-1831( השלטון המצרי
109-17 :209  
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רחל עינב זאב ] / 1905המסע מאירופה לארץ ישראל בשנת [באלכסנדריה ובקהיר  –הסיור במצרים 
  211-210: 137-126   אורן ועמי קדם

                        רות קרק ואביב אופנהיים/ עשרה -נאת המצריות באזור יפו במאה התשעהתפתחות הסכ
176-159 :211-210  

  
  מקדשים

   196-195: 46-39   מיכה לבנה/ מקדשי החרמון 
  

  מקווה ישראל

           זאב אורן ועמי קדם, רחל עינב] / מקווה ישראל[ 1905המסע מאירופה לארץ ישראל בשנת 
128 :211-210  

  
  מקורות

   109: 104-100   צביקה צוק/ מקורות לתולדות ציפורי 
  

  מרד ודיכוי

   209: 104-69   שמעון שמיר] / מרד ודיכוי בשלטון המצרי[

  209: 116-110   שמעון אביבי/ מרד הדרוזים 

   209: 126-132   מנחם מנדל מקמיניץ דליטא/ זכרונות  – 1834-הפרעות נגד יהודי צפת ב
  

  מקווה, מרחצאות מרפא

   106-105: 66-58   צקי'אסתי דבורז/ י המרפא בארץ ישראל קיסרי רומי בחמ

   116: 87-84   צקי'י דבורזאסת/ חמי בערה וחמי קלירוהי במפת מידבא ויחודן 

   116: 102-101   גבריאל ברקאי ואלי שילר] / במפת מידבא[חמי קלירוהי 

   139: 141-133   צקי'אסתי דבורז/ המרפא באזור הכנרת  נוצרים במרחצאות

   148-147: 65-53   בצלאל לביא/ ההיסטוריה שנשכחה , אל חמה

   158-157: 160   עמנואל דמתי] / בצפת[בית המרחץ הישן 

   158-157: 165   עמנואל דמתי ועודד שי] / בצפת[בתי מרחץ מהתקופה הממלוכית 

  164-163: 83-82   ]במאה שערים[המקווה 

   186: 99-84   דב גביש ועדה שיין/ מעיינות המרפא והמרחצאות באזור ים המלח 

  207-206: 164-155   דותן גורן/ לתולדות מקווה האר״י בצפת 

  

  נוטרים, משטרה

   193: 23   משטרת נהלל –מרכז המבקרים למורשת הנוטרות והשוטר העברי 

  193: 27 אלי שילר  /  תחנת הנוטרים בבנימינה
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  משמר הירדן
   154: 112-103   אלי שילר] / תמונות[משמר הירדן בראשיתה 

  193: 11-10   המוזיאון ואתר ההנצחה במשמר הירדן

  
  משמר העמק

   173: 76-72   דליה מאירי/ האנדרטה הראשונה להנצחת השואה בהתיישבות העובדת 

  193: 24   מערת הפלמ״ח בקיבוץ משמר העמק

  
  מתקני שעשועים וספורט

   103-102: 146-134   ארתור סג״ל/ רומי - מתקני שעשועים וספורט בארץ ישראל ובעולם היווני

   109: 39-33   צביקה צוק] / ציפורי[התיאטרון 

  108-107: 226-218   ארתור סג״ל/ תיאטראות בירדן 

י 'אצ'רחל צ, רועי פורת, יעקב קלמן, צראהוד נ] / תיאטרון[גילויים נוספים מקבר הורדוס בהרודיון 
56-52 :186  

   201-200: 25-18   י'אצ'רועי פורת ורחל צ, יעקב קלמן, צראהוד נ] / בהרודיון[התיאטרון 

  205-204: 180-179   שילר אלי /נאות סמדר 

  
  נבטים

  108-107: 237-227   ארתור סג״ל/ המורשת התרבותית של הנבטים 

  207-206: 188-165   אהוד נצר/ אדריכלות הקברים הנבטיים החצובים בסלע בפטרה 

  
  סיני; נגב ודרום הארץ

   106-105: 51-35   חנן גינת ואסף הולצר/ תמנע אדם ונוף בבקעת 

   116: 111   גבריאל ברקאי ואלי שילר] / במפת מידבא[רפידים ומדבר צין , הר סיני

   118-117: 130-126   שבתאי לוי/ קברי קדושים מוסלמים בסיני 

   118-117: 169-165   שבתאי לוי/ אגדות ומסורות על קדושים וקברי קדושים בסיני 

   120-119: 126-121   יצחק גלעד/ גרר והתקופה הכלקוליתית בנגב הצפוני 

   120-119: 258-250   מנחם מרקוס/ מעיינות בנגב ההררי 

   123-122: 176-171   צבי- ששון בר/ סיפור ואגדה באוהלי קידר , משל

   144-143: 53-48   גדעון סגלי וגדעון ביגר/ מפעל כריה בריטי עזוב  –מכרות הגופרית בבארי 

  ) ראה תוכן עניינים(   149   עמנואל ענתי/ הר כרכום לאור התגליות החדשות 

  ) ראה תוכן עניינים(   151-150   נים אל הנגבפעם ה

  )ראה תוכן עניינים(   153-152   ים אל הנגבפנעם ה

   160-159: 154-145   ריככ רובין/ ? האמנם היה אקלים הנגב גשום יותר בתקופה הביזנטית

  ) ראה תוכן עניינים(   162   רות קרק/ ה למצפות בנגב נשישים ש
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   166-165: 48-43   צבי אילן/ שרידי חקלאות קדומה באזור כתף באר שבע 

  ) ראה תוכן עניינים(   167   ה בנגב ובסיניכהמער –ארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה 

   170: 87-83   צבי-ששון בר/ בנגב משלים ומוסר השכל בפי הבדווים , מעשיות

  174: 21-5   צבי-ששון בר/ קמיעות לחשים והשבעות ברפואה העממית בקרב הבדווים בנגב ובסיני 

   191: 107-103   )נאטור-דאוד אל( אליהו נאוי/ בלח -סולחה בדיר אל

   191: 114-113   'מועדון הלוחמים הוותיקים בנגב'מוזיאון 

   193: 38   ניר עם, וביטחון הנגבמוזיאון המים 

   194: 105-104   אליהו נאוי/ מותה של אגדה  –מועמר - עודה אבו 'שיח

   202: 78-65   חיים גורן/ ראשית המחקר המדעי של הנגב 

   205-204: 141-133   שחר שילה/ יישוב יחידאי של פלאחים ערבים בנגב  –את 'דריג

  205-204: 168-165   דן גזית/ של הסולטאן עבד אלחמיד השני יישובים שהוקמו בחבל הבשור בימיו 

   205-204: 180-179   אלי שילר/ נאות סמדר 

   207-206: 154   זאב בן אריה] / שיטים[יישובים רוחניים בארץ 

אלי שילר ] / המסע למנזר סנטה קתרינה) [1480, 1483(פברי לארץ הקודש  סמסעו של הנזיר פליק
85-70 :208  

  211-210: 215-213   אבי פרבולוצקי/ פברי למנזר סנטה קתרינה בסיני  סעו של פליקהערות למס

  
  נהלל

  193: 21   הסליק בנהלל

   193: 23   משטרת נהלל –מרכז המבקרים למורשת הנוטרות והשוטר העברי 
  

  נווה יעקב

   104: 106-103   עובד מיכאלי/ עטרות ונווה יעקב  –הקרב על גוש הישובים הצפוני 

   136-135, 51-50: 178-177   רות דנון/ נוה יעקב 

   178-177: 190-175   ]עטרות ונוה יעקב[עדויות לוחמים 

   184-183: 115-110   יוסי שפנייר/ בעקבות הנצחת עטרות ונווה יעקב 

  193: 34 אלי שילר  /  אגף עטרות ונווה יעקב בגבעת התחמושת

  
  נווה שלום
   205-204: 172-171   זאב בן אריה/ נווה שלום 

  
  נחלים

   103-102: 189-180   יהודה דגן/ נחל אדורים וסביבתו 

   123-122: 141-139   מוטי קפלן/ נחלים ; משאבי הסובב בישראל

   144-143: 125-121,119-117   מיכה לבנה/ ערכי טבע ונוף בגליל ההררי 
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  154: 80-67   משה ענבר/ אגן הירדן העליון 

   154: 83   הלל גלזמן) / עין מלחה( נחל עינן והמעיין

   154: 127-112   מיכאל בן דרור/ מסלולי סיור בארץ פלגי מים 

   186: 37-36   מיכאל סבן/ מטמון נחל משמר ומקדש עין גדי 

   196-195: 68-65   יגאל מורג) / חצבאני-אל( שמורת נחל שניר

   196-195: 160-143   נהמיכה לב/ ערכי טבע ונוף בגליל ההררי 

   196-195: 243-241   מיכאל בן דרור] / מסלול סיור[טיילת החצבני 

   207-206: 222-209   מיכה לבנה) / חצבני( פארק נחל שניר

  207-206: 229-223   מיכה לבנה/ נחל נריח ונחל מורן 

  
  נמלים

   103-102: 133-119   אבנר רבן/ חידושים בחקר קיסריה ונמליה 

  113-112: 88-71   נתן שור/  17-חידוש הישוב ביפו במאה ה

  190-189: 112-99   יוסי גולדברג/ הנמל העברי הראשון , שנה לנמל תל אביב 75

  
  עמיםס נ
   205-204: 160-157   ורות קרק נירמי דג/ רים אוהבי ישראל בגליל מושב של נוצ –עמים  סנ
  
  ציונהס נ

   166-165: 231-220   אריה רובנס/ תהליכים בהתפתחותה  –נס ציונה 
  

  נוצרים, נצרות

   103-102: 46-39   קירסטן שטופרגן פדרסן/ האתיופים בירושלים 

   113-112: 32-9   סיוסיליוס צפירו/ נזירים ומנזרים בארץ ישראל בתקופה הביזאנטית 

   123-122: 113-108   מנדל נון/ נס גילויה ושימורה  –בכנרת " סירת ישו"

   129-128: 19-17   בית לחם במסורת הנוצרית

   129-128: 106   אלי שילר/ קבר רחל במסורת הנוצרית 

   131-130: 31-15   אלכס כרמל/ דרכו של קונרד שיק לירושלים 

   131-130: 78-73   שאול ספיר/ קונרד שיק ופועלו במסגרת המסיון האנגלי בירושלים 

   131-130: 103-101   קונרד שיק/ אוונגלית בירושלים -הגרמנית תחילת הפעילות

   131-130: 128-124   קונרד שיק/ כנסיה ודת 

   131-130: 197-193   קונרד שיק/ צלב ירושלים 

   132: 55-49   אלי שילר/ נוצרים ונצרות בירדן 

  ) ראה תוכן עניינים(   138-137   עדות ומסדרים נוצריים בישראל, כנסיות

  ) ראה תוכן עניינים(   139   הכנרת וסביבתה במסורת הנוצרית
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  146-145: 50-48   גבריאל ברקאי ואלי שילר/ ירושלים במסורת הנוצרית והשתקפותה בדגם 

   148-147: 128-126   לואיזה בלדנספרגר וגרייס קרופוט/ עצים קדושים וצמחי כישוף 

   148-147: 135-131   יוסף שדור/ עשרה - על ארץ ישראל במאה התשעספרות הילדים הנוצרית 

  ) ראה תוכן עניינים(   156-155   נצרות ונוצרים בארץ ישראל

   160-159: 250-244   דורון בר/ קבר דוד וחדר הסעודה האחרונה בראי התמורות , הר ציון

   160-159: 255-251   רובין ריכב/ בצל החצב ונזירים מתבודדים במדבר יהודה , שורשי העירית

             גרשון נראל/ וקהילת היהודים נוצרים בארץ ישראל ] בישוף יהודי קתולי[המטביל גוריון - יוחנן
80-77 :173  

   173: 105-104   אלי שילר/ העברית שבפי העדות הנוצריות ואנשי הכנסייה בישראל 

   188: 92-82   ואהרון יפהאלי שילר / לים הספריות של העדות הנוצריות ומוסדות המחקר בירוש

  191: 78-71   קדר-נורית כנען/ ציוני דרך  – 20-וה 19-האמנות בקהילות הנוצריות בארץ במאות ה

   192: 85-66   אלי שילר/ הספריות של העדות הנוצריות ומוסדות המחקר בירושלים 

   194: 49-32   אלי שילר/ מקומות קדושים וזיהויים מוטעים בירושלים 

   194: 86-84   עינת סגל/ הכנסייה הסלזיאנית בנצרת ומצבת הקבר של מייסדיה 

   196-195: 229-213   יעקב אשכנזי/ ראשית הנצרות בגליל 

                         אלי שילר: ותרגם ךער) / 1744-1724( ער הורןזבתיאורו של אל 18-ירושלים במאה ה
166-113 :198-197  

   199: 54-8   אלי שילר/ הבנייה של אנטוניו ברלוצי בירושלים ובארץ ישראל  מפעלי

-נורית כנען/ מרי בליאן , לוח אריחים חדש של אמנית הקרמיקה הארמנית –המדונה וישו בזרועותיה 
  199: 56-55   קדר

   201-200: 168-153   גרשון נראל, אלדד הדר, אלי שילר/ הורדוס במסורת הנוצרית 

                  אלי שילר וגבריאל ברקאי/ ארץ ישראל הקבורים בבית הקברות הפרוטסטנטי בהר ציון  חוקרי
28-8 :203  

   205-204: 68-66   מרי לשעו/ רתודוכסים וקשריהם עם הבוסנים היוונים או

   205-204: 122-115   רמי דגני ורות קרק/ קהילות שיתופיות של נוצרים בישראל 

   205-204: 160-157   י ורות קרקנרמי דג/ צרים אוהבי ישראל בגליל שב של נומו –עמים  סנ

   213: 59-35   המדריכים הראשונים לעולי רגל נוצרים

   213: 102-101   מדריכים לעולי רגל נוצרים כסוגה ספרותית נפרדת

אלי ] / ליםשבעיר העתיקה בירו[כנסיות ומנזרים של היוונים אורתודוכסים במערב הרובע הנוצרי 
  214: 25-20שילר 

   214: 32-30   אלי שילר] / ליםשבעיר העתיקה בירו[הרובע הנוצרי  סיור במערב

  214: 48   מוזיאון לתכריכים של ישו

  214: 89-77   צבי שילוני) / 1925-1884( מפעלות הרוזן הצרפתי דה פיילא בירושלים ובארץ ישראל

  
  נצרת

   160-159: 70-57שמעון שטרן / צמיחתה של נצרת מכפר לעיר בעת החדשה 

  95-94  :176   הנורברט שוואק/ מת העולם הראשונה הנצחת החיילים הגרמנים בארץ ישראל במלח
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   194: 86-84   עינת סגל/ הכנסייה הסלזיאנית בנצרת ומצבת הקבר של מייסדיה 

   196-195: 103-102   אורית שמיר] / תצוגה[נצרת 

  196-195: 216-214   יעקב אשכנזי/ נבואה וגירוש , בשורה- נצרת

  
  נשים

   103-102: 91-87 ך  ורנתנאל ל/ אל במלחמת העולם השניה חיילות מארץ ישר

   118-117: 41-40   תאופיק כנעאן/ קברי נשים קדושות 

   123-122: 126-120   נתן שור/ חיי ההרמון בארץ ישראל בתיאורי נוסעים ועולי רגל 

   136-135: 114-113   חוות העלמות בחצר כנרת

   175: 89-85   חיים גרוסמן/ החיילות בצה״ל וביטוין באמנות  –יופי של צבא 

   59-55: 181-180   מרגלית שילה/ נשים ליד הכותל 

   185: 79-66  שוורץ -ודי באומל'ג/ הנצחת נשים בישראל 

   193: 38   יד לאישה הלוחמת בניצנים

  193: 107   אהרון יפה] / 1948שבויים בירדן [הנשים במחנה 

   194: 95-87   מרדכי אשל/ הגברת פרנסיס אמילי ניוטון ויחסה לציונות וליהודי ארץ ישראל 

  202: 96-79   אלי שילר/ נשים חוקרות את ארץ ישראל 

  
  נתיבות
  153-152: 158-157   אלי שילר/ נתיבות 

  
  )חזקת העדות הנוצריות במקומות הקדושים(" סטטוס קוו"

  138-137: 231-217   תרגם וערך אלי שילר, ליונל קסט/ ם יחזקת העדות הנוצריות במקומות הקדוש

  
  סטף
   148-147: 39-36   שמעון גיבסון] / סקר נוף[סטף 

  

  סיני

  סיני ; נגב ודרום הארץ: ראה

  
  סליקים

   158-157: 160   עמנואל דמתי] / בצפת[בית המרחץ הישן 

   175: 84-71  רפאל קיטרון / פרשת הסליקים לאחר קום המדינה  –תם ולא נשלם 

   178-177: 145-139   רות דנון] / בעטרות[הסליקים  –מחבואי נשק 

  29, 23, 193: 21,18   כפר הרוא״ה, ביגור, בנהלל, הסליקים בגבע
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  סמלים
   156-155: 186-167   סמלים ומשמעותם במסורת הנוצרית

   156-155: 224-222   פולק מחריטון/ הכוכב במערת הלידה בבית לחם 

   176: 29-18   אריאלה אמר] / ציורי קיר במאה שערים[סמלי השבטים 

   182: 53-46   אבירם פז/ המאבק של חיילי הבריגדה על זהות עברית וסמל 

   184-183: 11-6   חיים גרוסמן/ מנורת המקדש וביטוייה בכרזות יום העצמאות  –אור המנורה 

  184-183: 209   מוקי צור/ עוד על זהות עברית וסמל 

  186: 104-100   אליהו הכהן/ ' עוד לא אבדה תקוותנו'

-עןנורית כנ/ מרי בליאן , לוח אריחים חדש של אמנית הקרמיקה הארמנית –המדונה וישו בזרועותיה 
  199: 56-55   קדר

  205-204: 157  י ורות קרקנרמי דג] / דג ושיבולת[מושב של נוצרים אוהבי ישראל בגליל  –נס עמים 

  
  סעד

   193: 39 אלי שילר  /  מעוז מול עזה בקיבוץ סעד
  

  ספילסברי

  208: 114-97   אלי אשד ואלי שילר/ ספיליסברי ' ב סנסיפר –' נוף הציורי של ארץ ישראל וסוריה'ה

  
  ספרי התקנות

   164-163: 118-109 שלומית לנגבוים  /  ספרי התקנות של שכונת במאה שערים

  196-195: 142-135   מרדכי נאור/ ספר האורחים של חצר תל חי 

  
  ספריות

   146-145: 166   ]בתאורה של אליזבט פין[בירושלים " הקמת ה״חברה הספרותית

מהספריות השלמת , נסתם הגולל על ספריית מוזיאון ארץ ישאל –בנזיר עדשים " ארץ ישראל"מכירת
   148-147: 190-189   אלי שילר/ ביותר לידיעת הארץ 

   148-147: 188-187   מוקי צור) / 2001-1931( שבעים שנה למותה של רחל

   188: 92-82   אלי שילר ואהרון יפה/ הספריות של העדות הנוצריות ומוסדות המחקר בירושלים 

  192: 85-66   אלי שילר ואהרון יפה/ הספריות של העדות הנוצריות ומוסדות המחקר בירושלים

  
  קהילות, עדות

   103-102: 46-39   קירסטן שטופרגן פדרסן/ האתיופים בירושלים 

  ] 53וגם [ 108-107: 146-144   אורי שטנדל/  19-רקסים בעבר הירדן במאה ה'התיישבות הצ

   120-119: 50-25   רות קרק/ דית בירושלים שב- המושבה האמריקאית

  127-126: 46-38   גוטליב שומכר/ תושבי הגולן 

   138-137: 37-36 ס  וסיליוס צפירי] / בפטריארכיה היוונית אורתודוכסית[הספריה המרכזית 
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   160-159: 212-199   רות קרק/  19-מילנריזם והתיישבות חקלאית בארץ ישראל במאה ה

  166-165: 256-245   אהרון יפה/ וארץ ישראל המורמונים 

   168: 111-100   גרשון נראל/ מושב יחודי של פינים וישראלים בהרי יהודה  –יד השמונה 

  170: 41-7   משה שרון/ הבהאאים בישראל 

             גרשון נראל/ וקהילת היהודים נוצרים בארץ ישראל ] בישוף יהודי קתולי[המטביל גוריון - יוחנן
80-77 :173  

  181-180: 120-114   יעקב יניב/ שכונת המוגרבים שליד הכותל המערבי 

            אהרון יפה ואלי שילר/ ' מסדר הכותל' הריסת שכונת המוגרבים לאחר שחרור ירושלים והקמת
124-121 :181-180  

   185: 109-108   י קרטסגב/ האנדרטה בהר הרצל לזכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל 

   186: 41-40   חנן אשל/ ? היכן ישבו האיסיים

  187: 42-30   נגה בובר בן דוד/ הצוענים בירושלים 

   188: 92-82   אלי שילר/ הספריות של העדות הנוצריות ומוסדות המחקר בירושלים 

   191: 112-108   הצוענים בירושלים בתמונות משנות העשרים

   192: 85-66   אלי שילר/ העדות הנוצריות ומוסדות המחקר בירושלים ספריות של 

   203: 66-59   ג׳אלב ענאבסה/  18-מסע ראש מסדר צופי לירושלים במאה ה

   205-204: 18-9   יעקב יניב ואלי שילר/ הצוענים בארץ ישראל 

     205-204: 78-75אריה יצחקי / התורכמנים בארץ ישראל 

   205-204: 80-79   מוסטפא עבאסי/ ל הכורדים בארץ ישרא

   205-204: 88-81   סאן מנאסרה וזאב בן אריה'ע/ הסופים בישראל 

   205-204: 112-101   שי רוזן/ התיישבות הבהאים בעמק הירדן 

  205-204: 114-113   אלי שילר/ קהילת פוריה 

   205-204: 122-115   רמי דגני ורות קרק/ קהילות שיתופיות של נוצרים בישראל 

   208: 117-115   אורי שטנדל/ עדה מוסלמית שוחרת שלום בישראל  –עדה האחמדית 

  212: 68-67   אלי שילר/ התכנית לרכישת הכותל המערבי ושכונת המוגרבים 

  גרים; בוסנים; בדווים; ארמנים; הראה גם אוכלוסיי

  
  עולי הרגל ונוסעים

   103-102: 201-190   חיים גורן/ מחקר ארץ ישראל עד מוות  –יוהנס רודולף רוט 

   108-107: 175-174   דן בהט) / דרך עולי הרגל( 'דרב אל חג

   108-107: 178-176   בן אברהם 'א/ אזית 'מסילת הברזל החג

   108-107: 282-263   ירדן בספרות הנוסעים ועולי הרגל

   111-110: 73-72   בימי הביניים הר נבו במסורת היהודית במסלול עולי הרגל

   115-111; 115-114: 18-17   ישראל לוין] / עליה לרגל לירושלים בימי בית שני[

   118-117: 21-14   אברהם שטאל/ העליה לרגל לקברי קדושים בישראל ובעמים 

   118-117: 144-137   אברהם שטאל/ הילולות וטקסי עליה לרגל לקברי קדושים , חגיגות
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   120-119: 216-207   אלי שילר) / 1483; 1480( ו של הנזיר פליקס פברי לארץ הקודשמסע

   120-119: 228-224   ון קרמר'ג/ עולי רגל אוסטרים בארץ הקודש 

   120-119: 234-229   חיים גורן/ קיפרט ומסלולו של שפירא בתימן 

   123-122: 126-120   נתן שור/ חיי ההרמון בארץ ישראל בתיאורי נוסעים ועולי רגל 

   123-122: 215-214   אלי שילר/ חידוש הצליינות הרוסית לארץ ישראל 

  131-130: 101-96   קונרד שיק/ המסע לירושלים 

קונרד שיק /  1898הכנות שנעשו בירושלים לרגל ביקורו של הקיסר הגרמני וילהלם השני בסתיו 
202-200 :131-130  

   136-135: 103-100   מוקי צור/ עליה לרגל  כסמל ומקום] כנרת[בית הקברות 

   138-137: 249-232   אלי שילר/ סקר ארצות מוצא ; צליינות ותיירות לישראל

  139: 22-15 ס  וסיליוס צפירי/ המקומות הקדושים הצליינות הנוצרית ו

שחזור (מראה פני העיר ירושלים במחצית הראשונה של המאה הי״ט בעיני נוסעים וחוקרים מערביים 
   141-140: 239-212   אריה- יהושע בן) / היסטורי-גיאוגרפי

   144-143: 68-62   עודד שי/ עולם החי של ארץ ישראל בימי הביניים 

   148-147: 135-131   יוסף שדור/ עשרה - ספרות הילדים הנוצרית על ארץ ישראל במאה התשע

   148-147: 166-155   אלי שילר/ תיירים וצליינים ראשונים בעין המצלמה 

   154: 44-39   אלי שילר/ ראש פינה בתאורי נוסעים וצלמים 

   154: 66-57   חיים גורן/  19-18-מזרחו של הגליל ועמק החולה בתאורי נוסעים במאות ה

   160-159: 259-256   דניאלה סנטוס/ ישראל בעיני האיטלקים 

             ענת פלד/  1766-1047מסע בעקבות תיאורי נוסעים ? לאן נעלמה כנסיית הצלב הקדוש בעכו
104-94 :166-165  

   194: 49-32   אלי שילר/ מקומות קדושים וזיהויים מוטעים בירושלים 

   194: 66-50   אלי שילר/ 1861ביקור הצי הצרפתי בירושלים 

                        חיים גורן/ בתיאור מסעו של אורליך יספר זצטן  )1806(מקורות הירדן ועמק החולה 
121-115 :196-195  

               אלי שילר: תרגם וערך) / 1744-1724( ער הורןזבתיאורו של אל 18-ירושלים במאה ה
166-113 :198-197  

   202: 106-101   אלי שילר וגבריאל ברקאי/  1838מסעו של רובינסון בארץ ישראל בשנת 

   208: 85-9   אלי שילר) / 1480, 1483(פברי לארץ הקודש  סמסעו של הנזיר פליק

   209: 131-127   אלי שילר/ תור הזהב של עלייה לרגל לארץ 

  211-210: 215-213   אבי פרבולוצקי/ הערות למסעו של פליקס פברי למנזר סנטה קתרינה בסיני 

   212: 116-106   מרדכי נאור/  1928, ביקור יורש העצר האיטלקי אומברטו בארץ ישראל

  213: 59-35   המדריכים הראשונים לעולי רגל נוצרים

  
  עוספיה

   142: 42-41   שמעון אביבי/ מקאם אבו עבדאללה בעוספיה 

  179: 95-91   שמעון אביבי/ עוספיה 
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  עזה

שמעון /  2.8.1942 –לקורות הקהילה היהודית בעזה ממכתבו של אליהו אבן טוב אל יצחק בן צבי 
   103-102: 262-253   רובינשטיין

   116: 110   גבריאל ברקאי ואלי שילר] / במפת מידבא[עזה 

   120-119: 177-173   פאר-אילן גל/ בית הקברות של יהודי עזה 

   172-171: 211-210   לי שילר ועזרא פימנטלא/ בעזה ] הבריטי[בתי הקברות 

   174: 109   איתן איילון/ מצבות יהודיות בעזה 

   191: 107-103   )נאטור-דאוד אל( אליהו נאוי/ בלח -סולחה בדיר אל

  208: 52-50   אלי שילר] / עזה) [1480, 1483( פברי לארץ הקודש סמסעו של הנזיר פליק

  
  עטרות

   104: 106-103   עובד מיכאלי/ עטרות ונווה יעקב  –הקרב על גוש הישובים בצפוני 

  ) ראה תוכן עניינים(   178-177   רות דנון/ בהרי יהודה  ןמושב ראשו –עטרות 

   184-183: 115-110   יוסי שפנייר/ בעקבות הנצחת עטרות ונווה יעקב 

  193: 34   אגף עטרות ונווה יעקב בגבעת התחמושת

  
  עין גב

  136-135: 202-200 מוקי צור  /  קיבוץ עין גב

   139: 114-113 מנדל נון  /  המוזיאון לתולדות הדיג בקיבוץ עין גב –" בית העוגנים"

  208: 122-119   מוקי צור/ ימים ראשונים בעין גב 

  
  עין גדי

   148-147: 154-147   גל- יורם בר/  1926, סיור האוניברסיטה לעין גדי –יומנו של נתן שלם 

   186: 37-36   מיכאל סבן/ מטמון נחל משמר ומקדש עין גדי 

   186: 82-62   אלי שילר/ הגן הבוטני בקיבוץ עין גדי 

  191: 63-6   עוזי פז/ נוף וטבע בנווה עין גדי 

  193: 87-81   גדעון הדס/ שישים שנה לכיבוש עין גדי במלחמת העצמאות 

  201-200: 186-179   זהר עמר ודוד אילוז/ גדי ושימושיו הרפואיים האפרסמון מיריחו ומעין 

  
  עין דור

   118-117: 181-178   יהודה זיו/ בעין דור " מערת הקוסמת"

  196-195: 100   אורית שמיר/ תצוגות במוזיאון עין דור 
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  עין חרוד
   170: 79-64   מיכאל אודם/ בית הקברות הישן בעין חרוד  –יש שדה קברות במדרון לבבנו 

   172-171: 72-69   גל ומעוז עזריהו-יורם בר/ בית הקברות בקיבוץ עין חרוד 

   172-171: 169,163-162   דליה מאירי/ אתרי הנצחה ואנדרטות בגליל ובצפון הארץ 

   175: 70-61   נילי גרייצר/ בתי הביטחון בעמקי חרוד ובית שאן 

  193: 25   וינגייט בית חיים שטורמן בעין חרוד והתנ״ך של

  
  עין כרם

   199: 33-30   אלי שילר/ כנסיית הביקור בעין כרם 
  

  עיתונים

   131-130: 124-123   קונרד שיק] / בירושלים[עיתונים ודפוס 

  193: 107-104   אהרון יפה] / 1948במחנה שבויים בירדן [ 'תיל'עיתון ה

  
  עכברה

   168: 20-18   שבטיאלינון  / יישובי מצוקים ומערות מפלט בגליל

               ינון שבטיאל/ של יוסף בן מתתיהו בסלע עכברה ' מקלטי המצוקים' –" בגליל ביצר סלע עכברה"
77-69 :199  

  
  עכו

   106-105: 150-141 אלי שילר  /  אוסף צילומים נדיר מעכו

   106-105: 158   מוזיאון עוקשי בעכו

  134-133: 102-91   פראוור 'י/ מפה היסטורית של עכו 

                    ענת פלד/  1766-1047מסע בעקבות תיאורי נוסעים ? לאן נעלמה כנסיית הצלב הקדוש בעכו
104-94 :166-165  

   184-183: 200-198   אלי שילר/ מוזיאון אסירי המחתרות 

   205-204: 46-37   זאב בן אריה/ מסדר השאזליה ומרכזו העולמי בעכו 

   208: 96-91   מרדכי אשל/ הכתובות של אסירים יהודים על גג בית בכלא בעכו 

   209: 120-117   נתן שור/ המצור המצרי על עכו וכיבושה 

  209: 124-121   ןומרדכי גיח/  1840-כיבוש עכו ב

  
  עלייה לארץ

   106-105: 94-87   מרגלית שילה/ תרומתו של ארתור רופין לעיצוב דמותה של העליה השניה 

   151-150: 140-129   דבורה הכהן/ ראשית התיישבות העולים בנגב 

                           אריה מורגנשטרן) / 2008-1808( תשס״ח-תקס״ח –מאתיים שנה לעליית תלמידי הגר״א 
45-40 :182  
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   184-183: 197-195   אלי שילר/ מוזיאון ההעפלה וחיל הים 
  

  עמק החולה

   120-119: 188-183   מיכה לבנה/ ויהודים בעמק החולה  יחסי ערבים

  154: 66-57   גורן חיים / 19-18-ה ועמק החולה בתאורי נוסעים במאות מזרחו של הגליל

   80-79; 154: 70   משה ענבר/ ייבוש אגם החולה ; עמק החולה

  154: 82   הלל גלזמן/ שמורת החולה 

  166-165: 212-203   מיכל אורן /בעמק החולה המאבק על ייסוד בית הלל ושאר ישוב 

                 חיים גורן/ בתיאור מסעו של אורליך יספר זצטן ) 1806( מקורות הירדן ועמק החולה
121-115 :196-195  

  198-197: 102-84   זאב לבינגר ועדנה גורני/ אמנים למען הטבע בעמק החולה 

  207-206: 136-126   ראובן-שרה ורמי בן/ ם החולה האחוזה ליד אג –הסוד של בית דוברובין 

  
  ענבר

   207-206: 150-149   זאב בן אריה] / קיבוץ ענבר[יישובים רוחניים בארץ 

  

  ערבים

                           זאב ספראי/ הכפר הערבי כמקור לתולדות התרבות החומרית של ארץ ישראל בעבר 
164-157 :103-102   

   106-105: 157-156   נין'למורשת ערבית פלסטינית בכפר סחן המוזיאו

   108-107: 132-118   משה שרון/ עבר הירדן במאות הראשונות לשלטון האסלאם 

   108-107: 175-174   דן בהט) / דרך עולי הרגל(' דרב אל חג

  109: 88-86   צביקה צוק/ משהד ; רינה-א

  ) ראה תוכן עניינים(   118-117  וקברי קדושים מוסלמים בארץ ישראל  ןדת ופולח

                                     ניצן שריג וגדעון ביגר/ התפתחותו של כפר גדול בשפלה  – 1949-1918ה 'פלוג
118-113 :120-119  

   120-119: 188-183   מיכה לבנה/ יחסי ערבים ויהודים בעמק החולה 

   120-119: 290-285   השנה בפולקלור הפלאחים בארץ ישראלעונות 

   120-119: 294-291   דרור-מיכאל בן) / המרפא העממי( חטיב השעבי

   123-122: 126-120   נתן שור/ חיי ההרמון בארץ ישראל בתיאורי נוסעים ועולי רגל 

   123-122: 170-158   התירוש והיצהר, על הדגן

   129-128: 105-104   אלי שילר/ ת קבר רחל במסורת המוסלמי

   134-133: 296-289   ח״ז הירשברג/ קברי דוד ושלמה במסורת המוסלמית 

  134-133: 315-297   יגאל ידין/ כתובות ערביות בארץ ישראל 

  מיכאל נצר/ שמקורם בשפה הערבית , גלגולים לשוניים של מושגים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל
106-101 :144-143  
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   146-145: 86-80   משה שרון/ חברון ותולדותיה במסורת המוסלמית 

   158-157: 138-128   מוסטפה עבאסי/ הקרב על צפת בעיני הערבים 

  160-159: 41-40   דוד עמירן/ הכפר הערבי 

   160-159: 54-44   ארנון סופר/ המאבק הטריטוריאלי בין יהודים וערבים בארץ ישראל 

   160-159: 70-57   שמעון שטרן/ מכפר לעיר בעת החדשה צמיחתה של נצרת 

   166-165: 126-115   צבי אילן/ רחמאן בן עמר מדורא שבהר חברון - עלילות עבד אל

   166-165: 244-240   דוד גרוסמן/ התפתחות היישוב הערבי בשרון 

   168: 35-31   זהר עמר/ הדברת הארבה בעבר ; ד הארבהתפילות נג

   170: 119-118   מוסטפה עבאסי/ נים ואתרים מוסלמים בישראל על הזנחת מב

   181-180: 120-114   יעקב יניב/ שכונת המוגרבים שליד הכותל המערבי 

             אהרון יפה ואלי שילר/ ' מסדר הכותל' הריסת שכונת המוגרבים לאחר שחרור ירושלים והקמת
124-121 :181-180  

   182: 112   אביתר נור/ סעוד  ןשכונת המוגרבים ושכונת אב

   187: 65-51   יגאל גרייבר/ דין אל קסאם וראשית הטרור הפלסטיני -עז א 'שיח

   194: 103-101   אהרון יפה/ תותח הרמדאן בירושלים 

   199: 90-78   משה שרון/ חברון תחת שלטון האסלאם 

   203: 66-59   אלב ענאבסה'ג/  18-מסע ראש מסדר צופי לירושלים במאה ה

   205-204: 46-37   זאב בן אריה/ מסדר השאזליה ומרכזו העולמי בעכו 

   205-204: 54-47   מוסטפא עבאסי/ רית בגליל י'הקהילה האלג

   205-204: 141-133   שחר שילה/ יישוב יחידאי של פלאחים ערבים בנגב  –את 'דריג

  205-204: 149-143   יהודה איילון ואלי שילר/ יישוב של תושבי ביצות כבארה  –זרקא -סר א'ג

   207-206: 116-106   אלי שילר/ המוזיאון למורשת הפלסטינית בירושלים 

   208: 117-115   אורי שטנדל/ עדה מוסלמית שוחרת שלום בישראל  –עדה האחמדית 

  ראה גם בדווים

  
  ערד
  153-152: 167-165   שילר אלי / ערד

  153-152: 220-215   אריה ליובה אליאב/ ימים ראשונים בערד 

  
  עיור, פיתוח, ראה תכנוןערים ועיירות 

  
  פולחן

   149: 27-23   עמנואל ענתי/ אופיו של הפולחן בהר כרכום ומשמעותו 

   149: 74-62   עמנואל ענתי] / בהר כרכום[אתרי אמנות סלע ופולחן 

   160-159: 243-237   שלמה אילן/ גורם בשמירת הנוף הקדמון  –העץ המקודש 
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   196-195: 46-39   שמעון דר/ מקדשי החרמון 

  196-195: 64-56   אבי ששון/ בחרמון  'ברית בין הבתרים'מסורת ופולחן ב

  
  פוריה

  136-135: 144   צבי שילוני/ הקמת אחוזת פוריה 

  160-159: 18-11   יוסי כץ/  האחוזה הראשונה בארץ ישראל, אחוזת פוריה

  
  פורת
   205-204: 132-125   אלי שילר ואהרון יפה/ מכפר מערות בלוב ליישוב משגשג בשרון  –פורת 

  
   ראה גירושפינוי 

  
  פיתוח

   151-150: 42-35   רון אבני/ פיתוח התיירות בנגב 

   151-150: 162-151 ס  ודיהודה גר / פיתוח אזורי ועירוני בנגב

   153-152: 66-59   אלישע אפרת/ הנגב ופיתוחו בעשור השני למדינה תכנון 

  153-152: 134-123   לב ואלי שילר- אהובה בר/ מפעלות קק״ל לפיתוח הנגב ויישובו 

  
  פטריארכיות

   156-155: 229-225   אלי שילר/ פטריארכיות ומרכזי דת נוצריים בעיר העתיקה בירושלים 

  188: 85-82  אלי שילר / ספריית הפטריארכיה היוונית אורתודוכסית בירושלים

  
  פטרה

   207-206: 188-165   אהוד נצר/ אדריכלות הקברים הנבטיים החצובים בסלע בפטרה 

  

  ה'פלוג

                               ניצן שריג וגדעון ביגר/ התפתחותו של כפר גדול בשפלה  – 1949-1918ה 'פלוג
118-113 :120-119  

   123-122: 223   עודד ישראלי/ ה 'טחנת קמח יהודית באזור פלוג
  

  פלמ״ח

   144-143: 33-28   יעקב מרקוביצקי/ הסיורים בפלמ״ח כמנוף להכרת הארץ 

י שילר אל/ ראשון בתי הקברות הצבאיים במלחמת העצמאות  –בית הקברות הצבאי בקרית ענבים 
106-95 :172-171   

   184-183: 174-170   אלי שילר/ מוזיאון הפלמ״ח 

   193: 24   מערת הפלמ״ח בקיבוץ משמר העמק
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   193: 94-88   פנינה ירוחמי/ מסיפורי הטייסים הראשונים של הפלמ״ח 

  194: 10-5   יוסי גולדברג/ מרכז יצחק רבין לחקר ישראל 

דיתה פרח ורותי אמיר / אוצר תמונות בבית הפלמ״ח  –) 2011-1941( שבעים שנה לפלמ״ח
  198-197: 231-209   תתפות אלי שילרשבה

שנכשלה  'רכש'בפעולת  1942מאסר ליד גבעת ברנר באוגוסט : פרשה לא ידועה בקורות הפלמ״ח
100-97 :211-210  

  
  פסיפסים

   108-107: 256-246   ירילו'מיכאל פיצ/ פסיפסי עבר הירדן 

  108-107: 262-257   בתיה רחמילביץ/ רסאס ומשמעותו -בכנסיית סטפנוס הקדוש באום אהפסיפס 

   109: 58-49   צביקה צוק] / פסיפסים בציפורי[

  ) ראה תוכן עניינים(     116ארץ ישראל במפת מידבא 

  129-128: 73-68   עיטורי כנסיית המולד

   131-130: 192-190   קונרד שיק/ פסיפס אורפיאוס שנתגלתה בירושלים 

   134-133: 259-246   יונה-מיכאל אבי) / נירים( הכנסת במעון-רצפת הפסיפס של בית

   201-200: 148-142   ברקת- רינה טלגם ואורית פלג/ רצפות הפסיפס בימי הורדוס 

  205-204: 187-185   המוזיאון ברשות הרוסים על הר הזיתים

  
  פקיעין

   142: 64-63   שמעון אביבי/ אבו חסן צאלח אבו מלח בפקיעין  'קבר שיח

  179: 115-111   שמעון אביבי/ פקיעין  –בוקיעה 

  
  פתח תקווה

                    זאב אורן ועמי קדם, רחל עינב] / פתח תקווה[ 1905המסע מאירופה לארץ ישראל בשנת 
128 :211-210  

   212: 37-36   עמיר תמיר) / 2015-1915( דולה בארץמאה שנים למכת הארבה הג –שנת הארבה 
  

  צה״ל

   142: 28-27   שמעון אביבי/ הדרוזים בצה״ל 

   169: 32-6   רמי יזרעאל/ בית הקברות הצבאי בהר הרצל 

   170: 125-124   אביתר נור/ על בית הקברות הצבאי בהר הרצל 

  172-171: 78-72   בר גל ומעוז עזריהויורם / ממלכתיות ומסורת בבתי הקברות הצבאיים בישראל 

   172-171: 94-83   רמי יזרעאל/ לתולדותיהם ולאופיים של בתי הקברות הצבאיים בישראל 

שילר  אלי/ ראשון בתי הקברות הצבאיים במלחמת העצמאות  –בית הקברות הצבאי בקרית ענבים 
   172-171: 106-95   רמץחבהשתתפות רמי יזרעאל ומשה 

   172-171: 118-115   מעוז עזריהו] / בהר הרצל[הקברות הצבאי בית 
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   175: 89-85   חיים גרוסמן/ החיילות בצה״ל וביטוין באמנות  –יופי של צבא 

   184-183: 35-12   חיים גרוסמן/ לתולדות מצעדי צה״ל ביום העצמאות 

   184-183: 39-36   אלי שילר/ המדליות של היחידות הקרביות בצה״ל וכוחות הביטחון 

   184-183: 203-162   אלי שילר/ תולדות כוח המגן וצה״ל במוזיאונים של משרד הביטחון 

   193: 43-6 אלי שילר  /  המוזיאונים העלומים לתולדות כוח המגן ולביטחון ישראל

   193: 125-114   אבירם פז/ הראשונות של צה״ל ' שנות טובות'ה

  194: 106   מוצב צה״ל המשוקם בהר בנטל

  
  יערות, צומח

   106-105: 113-104   נילי ליפשיץ/ הצומח בעבר הירדן 

  106-105: 120-114   זהר עמר/ מחלוצי המחקר הבוטני המדעי בארץ ישראל  –פרדריך הסלקוויסט 

  108-107: 43-40   נילי ליפשיץ/ הצומח בעבר הירדן 

   113-112: 70-46   זהר עמר/  גידולי חקלאות וצמחי תעשיה בארץ ישראל בימי הביניים

   118-117: 162-145   עצים ואגדות וקברי קדושים

   120-119: 249-241   עזריה אלון/  היער בארץ ישראל

  120-119: 266-259   צבי שמיר ומיכאל וינברג, אבישי שמידע/ עצים קדושים וקשישים בישראל 

   120-119: 282-277   זהר עמר/ חשיש וחשישיים בארץ ישראל וסוריה בימי הביניים 

  123-122: 170-158   התירוש והיצהר, על הדגן

נילי ליפשיץ וגדעון / תולדותיהם ושימושם , מאפייניהם, עצי ארץ ישראל –״כי האדם עץ השדה״ 
  )ראה תוכן עניינים(   125-124: 223-7   ביגר

   132: 82-76   נילי ליפשיץ/ מסעי בוטנאים ראשונים בעבר הירדן 

   146-145: 165  ] בתאורה של אליזבט פין[אלון אברהם בחברון 

   148-147: 128-118   לואיזה בלדנספרגר וגריים קרופוט/ עצים קדושים וצמחי כישוף 

   153-152: 22-19   אבינועם דנין/ נופי הצומח בנגב 

  153-152: 122-120   מנשה דווזון/ הפרדסנות בנגב 

   153-152: 131-128   לב ואלי שילר-אהובה בר/ מפעלות הייעור הנגב 

   156-155: 172-169   אלי שילר/ סמלים ומשמעותם במסורת הנוצרית 

   156-155: 214-206   זהר עמר/ של ארץ ישראל במסורת הנוצרית " בוטניקה הקדושה"ה

   160-159: 183-178   מרדכי רוח/ היער והייעור בישראל מאז קום המדינה 

  160-159: 198-184   נילי ליפשיץ וגדעון ביגר/ הייעור של הממשל הבריטי בארץ ישראל מדיניות 

   160-159: 243-237   שלמה אילן/ גורם בשמירת הנוף הקדמון  –העץ המקודש 

   160-159: 255-251   ריכב רובין/ בצל החצב ונזירים מתבודדים במדבר יהודה , שורשי העירית

   166-165: 189-173   שאול כ״ץ/ בראשית ההתיישבות הציונית  השתרשות גידול תפוח הזהב

   170: 47-36   אלי שילר/ הגנים הבהאאים בחיפה 

   90-86: 176   יואל דה מלאך/ סיפור של תפוח אדמה יוצא דופן ברביבים 
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   181-180: 168-155   עוזי פז/ צמחיית הכותל 

   186: 82-62   אלי שילר/ הגן הבוטני בקיבוץ עין גדי 

   190-189: 88   אלי שילר/ הצמחיה בשדרות רוטשילד 

   191: 43-24   עוזי פז] / הצומח בעין גדי[

   194: 31-25   עוזי פז/ אש בכרמל 

  196-195: 38-29   מיכה לבנה/ צמחיית החרמון 

   196-195: 176-168   רחלי עינב/ האוכל גדל על העצים  –החורש הים תיכוני בגליל 

   196-195: 188-177   עזריה אלון/ הטבעיים בגליל היערות 

   196-195: 212-205   נילי ליפשיץ וגדעון ביגר/ ייעור הגליל בתקופת השלטון הבריטי 

   201-200: 186-179   זהר עמר ודוד אילוז/ האפרסמון מיריחו ומעין גדי ושימושיו הרפואים 

   207-206: 208-189   קרופוט ולואיזה בלדנספרגר ייסגר/ רץ ישראל באגדה ובפולקלור צמחי א

  214: 64-63 אלי שילר  /  עץ האלה הקדום שהיה ליד בית החולים סן לואי

  
  צוענים

   187: 42   אהרון יפה/ אוכלוסייה בסיכון  –הצוענים בירושלים 

   187: 42-30   נגה בובר בן דוד/ הצוענים בירושלים 

  191: 112-108   משנות העשריםהצוענים בירושלים בתמונות 

  205-204: 18-9   יעקב יניב ואלי שילר/ הצוענים בארץ ישראל 

  
   ציונות, ראה תולדות היישובציונות 

  
  ציורי נופי הארץ

   120-119: 238-235 עדינה מאייר  /  צייר נופי ארץ ישראל, )1921-1842( אויגן ברכט

   146-145: 180-167   )1917( הדין הישוב היהודי בארץ ישראל ברישומים של סוואן

  208: 114-97   אלי אשד ואלי שילר/ ספיליסברי  'ב סנסיפר –' נוף הציורי של ארץ ישראל וסוריה'ה

  
  מודעות, גרפיטי, לוחות קיר, ציורי קיר

   106-105: 50   חנן גינת ואסף הולצר] / ציור סלע בבקעת תמנע[ "מרכבות"ה

   164-163: 101-99   שי פרקש/  'הגדולה מאה שעריםשיבה י'עיטורי בית הכנסת ב

   164-163: 149-144   במאה שערים) 'פאשקווילים'ה( מודעות הקיר

   168: 11-6   קדר-נורית כנען/ תמונת קיר ארמנית מונומנטלית בירושלים  – 'גן העדן זיר'

 אכליפ-נירית שלו/ ל משה בירושלים סיפורי משפחות חקוקים באבן בשכונת אה – 'תמונה באבן'
  169: 43-33   ודבורה אבי דן

                     בתיה כרמיאל/ תערוכה חדשה במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב  – 'אריחים מעטרים עיר'
51-44 :169  

   176: 38-6   אריאלה אמר/  'שיבה הגדולה מאה שעריםי'ציורי הקיר ב – "הבט נא השמיימה"
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   179: 33-6   אורגד-אילת הלל כהן, כליפא- נירית שלו/ ציורי הקיר בירושלים 

   179: 49-46   שחזור ציורי הקיר בארמון הצפוני – "מציירים על קירות מצדה"

   77-73: 181-180   יאיר ולך/ הכתובות העבריות על אבני הכותל 

   184-183: 11-6   חיים גרוסמן/ מנורת המקדש וביטוייה בכרזות יום העצמאות  –אור המנורה 

/  עיצובה מחדש במאה העשרים –הקפלה הארמנית על שם גריגורי המאיר הקדוש בכנסיית הקבר 
  185: 46-32   נירית שלו כליפא

   192: 17-13   כליפא-ראובן גפני ונירית שלו/ ציורי קיר בבתי הכנסת בירושלים 

-נורית כנען/ מרי בליאן , לוח אריחים חדש של אמנית הקרמיקה הארמנית –המדונה וישו בזרועותיה 
  199: 56-55   קדר

   201-200: 26-18   י'אצ'רועי פורת ורחל צ, יעקב קלמן, אהוד נצר] / בהרודיון[התיאטרון 

   201-200: 141-125   סילביה רוזנברג/  סעיטורי הקיר בארמונות הורדו

   208: 96-91   מרדכי אשל/ על גג בית בכלא בעכו הכתובות של אסירים יהודים 

  214: 62-52   בית החולים סן לואי וציוריו

  
  ציפורי

  )ראה תוכן עניינים(   109   צביקה צוק/ ציפורי וסביבתה 

  196-195: 219-218   יעקב אשכנזי/ עוד עיר מעורבת במרכז הגליל  –ציפורי 

  
  צילומים, צלמים

   211-210: 40-39   השואה הארמנית שהיה לצלםפליט , איליה קבדיאן

   211-210: 96-65   צילומיו של אברהם גרייצר/ ארץ ישראל במעוף הציפור 

  211-210: 136-123   זאב אורן ועמי קדם, רחל עינב/  1905המסע מאירופה לארץ ישראל בשנת 

  
  צמחי מרפא

   207-206: 208-200   בלדנספרגר יס קרופוט ולואיזהיגר/ ארץ ישראל באגדה ובפולקלור  צמחי
  

  צפת

   113-112: 45-33   רמי יזרעאל/ בית העלמין יהודי העתיק בצפת 

  120-119: 166-159   רמי יזרעאל/ בית הכנסת האר״י הספרדי בצפת 

   141-140: 356-326   דב ניר ואהרן יאיר/ סקר גיאומורפולוגי של איזור צפת 

  )תוכן ענייניםראה (   158-157   צפת ואתריה

   168: 89-71   אלי שילר) / 1910-1904( אוסף תמונות נדיר מצפת –צפת חושפת את צפונותיה 

   169: 113   אשר גרוסברג/ תמונה ברובע היהודי בצפת 

   170: 82-80   חיים גרוסמן/ הבולים של צפת במלחמת העצמאות 

   174: 47-42   אלעד פלד/ פרקי יומן  –צפת במלחמת העצמאות 

   175: 111-108   רבקה אמבון ואלי שילר/ צפת הבלתי בנויה 
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שנערכה , כיצד נעלם פרוטוקול הישיבה הגורלית בצפת –המסמך הנסתר ממלחמת העצמאות בצפת 
   179: 69-64   אלי שילר/ ? ביום הפינוי הבריטי

  193: 13   מוזיאון ומכון למורשת צפת –בית המאירי 

   193: 80-65   משה ארנוולד/ הרובע היהודי בירושלים ובצפת בתש״ח  –אל רום ותהום 

   110-108:194על בית הדפוס היחיד בצפת במלחמת העצמאות 

   196-195: 114-108   יוסף סטפנסקי/ בצפת ' שדה התפוחים הקדושים'

                גרשון נראל/ בין יהדות לנצרות  –בן ציון פרידמן : מאנית'בצפת העותמיסיון ומשיחיות 
240-230 :196-195  

   198-197: 40-8   אלון קדיש) / 1948מאי - אפריל( הניצחון היהודי בצפת במלחמת העצמאות

   207-206: 164-155   דותן גורן/ לתולדות מקווה האר״י בצפת 

   208: 90-86  מרדכי אביר) / 1834( המרד בצפת והפרעות בקהילה היהודית

  209: 140-132   מנחם מנדל מקמיניץ דליטא/ זכרונות  – 1834-צפת בהפרעות נגד יהודי 

  
  קבר רחל
  129-128: 126-91   אלי שילר/ קבר רחל 

   208: 60   אלי שילר] / קבר רחל) [1480, 1483( מסעו של הנזיר פליקס פברי לארץ הקודש
  

  בתי קברות, קברים קדושים

   106-105: 32-25   יצחק מגן ומיכאל דדון/ קבר שמואל הנביא 

   108-107: 241-238   יצחק מגן/ הר נבו וקבר משה במסורת השומרונית 

   109: 63-59   צביקה צוק/ קברים סביב לה  –ציפורי 

   111-110: 273-268   )קברו המסורתי של אהרון הכהן, הר ההר( בל הארון'ג

   113-112: 45-33   רמי יזרעאל/ יהודי העתיק בצפת הבית העלמין 

                                    ישראל לוין/ התרבות החומרית והתרבות הרוחנית : יהדות ויוונות בירושלים
118 :115-114 ;165-156  

  ) ראה תוכן עניינים(   118-117   ך וקברי קדושים מוסלמים בארץ ישראלחדת ופול

   120-119: 177-173   פאר-אילן גל/ בית הקברות של יהודי עזה 

   123-122: 49-9   רמי יזרעאל/ בית העלמין הספרדי הקדום בהר הזיתים 

   123-122: 208-191   שלמה צוקר/ מגילת המקומות הקדושים , "אלה מסעי" או" יחוס האבות"

  129-128: 126-91   אלי שילר/ קבר רחל 

תגליות חדשות ; "םקברי הנביאי"; "קברי המלכים"; )חקל דמא(שדה הקבורה הנוצרי בגיא בן הינום 
  131-130: 168-153   קונרד שיק) / קבר בית הורדוס" (ב״ניקופוריה

   134-133: 220-206   יעקב קפלן) / דו״ח מוקדם(המאוזוליאום של מזור 

   134-133: 296-289   ח״ז הירשברג/ קברי דוד ושלמה במסורת המוסלמית 

   136-135: 74-71   בבית הקברות בכנרת] המשוררת[קבר רחל 

   136-135: 105-85   מוקי צור/ בבית הקברות בכנרת 
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   144-143: 60-54   אוריאל פיינרמן/ ההדרכה בחלקת גדולי האומה בהר הרצל 

   146-145: 167-166   ]בתאורה של אליזבט פין[בית הקברות על הר ציון 

   148-147: 25-11   זאב ספראי/ לתולדותיה וחשיבותה של בית שערים 

   148-147: 80-77   אהרון יפה/ העלמין בסנהדריה  בית

   158-157: 38-36   ינון שבטיאל/ צפת קברים סביב לה 

   158-157: 225-216   רמי יזרעאל/ בית העלמין היהודי העתיק בצפת 

   158-157: 276-273   ]בצפת[סיור בבית העלמין העתיק 

  160-159: 250-244   דורון בר/ התמורות קבר דוד המלך וחדר הסעודה האחרונה בראי , הר ציון

   161: 94-89   אוריאל פיינרמן/ הדרכה בחלקת גדולי האומה בהר הרצל 

גבריאל / טיה כמבשר התפתחות חדשה בתולדות הארכיטקטורה ססב-המאוזולאום הרומי בשומרון
  166-165: 80-72   הורוביץ

  169: 32-6   רמי יזרעאל/ בית הקברות הצבאי בהר הרצל 

   170: 79-64   מיכאל אודם/ בית הקברות הישן בעין חרוד  –יש שדה קברות במדרון לבבנו 

   170: 125-124   אביתר נור/ על בית הקברות הצבאי בהר הרצל 

  172-171: 78-67   גל ומעוז עזריהו-יורם בר/ בתי קברות בישראל 

  172-171: 122-107   מעוז עזריהו/ מתווה היסטורי של בית הקברות הלאומי בירושלים  –הר הרצל 

   172-171: 223-196   אלי שילר ועזרא פימנטל/ בתי הקברות הבריטיים בארץ ישראל 

  174: 109   איתן איילון/ מצבות יהודיות בעזה 

   174: 109   שלמה שקד/ הר הרצל והנצחה בווינה , בית הקברות בקרית ענבים

   175: 107-90   שי רוזן/ סיור בבית הקברות הבריטי ברמלה 

   85-84: 176   איתור קברים יהודים בארץ ובחו״ל

   187: 29-28   אן מישל דה טראגון'ז/ בקברי המלכים ' אקול ביבליק'חפירות ה

   188: 101-93   רות קרק/ בתי קברות וקברים אמריקאים בירושלים 

   190-189: 122-113   הניה מליכסון/ טרומפלדור לראשוני תל אביב  'בית הקברות ברח

   193: 46-45   רמי יזרעאל/  'באדר א 'בית הקברות הארעי בשיח

  194: 46-44   אלי שילר/ קברי אישים וזיהוים 

   194: 86-84   עינת סגל/ הכנסייה הסלזיאנית בנצרת ומצבת הקבר של מייסדיה 

   198-197: 112   אלי שילר/ ' כשר לפסח'מצבת קבורה יהודית ועליה כתובת 

   201-200: 17-10   י'אצ'רועי פורת ורחל צ, יעקב קלמן, צראהוד נ] / בהרודיון[המאוזוליאום 

                אלי שילר וגבריאל ברקאי/ חוקרי ארץ ישראל הקבורים בבית הקברות הפרוטסטנטי בהר ציון 
28-8 :203  

גבריאל / שרידים ארכיאולוגיים באזור בית הקברות הפרוטסטנטי ובית ספר גובט בהר ציון בהר ציון 
  203: 32-29  ברקאי 

   205-204: 163-161   אריה יצחקי/ הכפר הארמני היחיד שהוקם בארץ  –בוריק ' שיח

   207-206: 188-165   אהוד נצר/ אדריכלות הקברים הנבטיים החצובים בסלע בפטרה 

   207-206: 246   אבי נבון/ שליד קבר רחל המשוררת בכנרת ) שלי( קברה של רחל
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   208: 56-54   אלי שילר] / קבר דוד) [1480, 1483( מסעו של הנזיר פליקס פברי לארץ הקודש

  208: 569-58   אלי שילר] / יד אבשלום) [1480, 1483( מסעו של הנזיר פליקס פברי לארץ הקודש

  
  קדושת הארץ, מקומות קדושים, קדושים

  ) ראה תוכן עניינים(   118-117   דת ופולחן וקברי קדושים מוסלמים בארץ ישראל

  120-119: 266-259   עצים קדושים וקשישים בישראל

   123-122: 208-191   שלמה צוקר/ מגילת המקומות הקדושים , "אלה מסעי" או" יחוס האבות"

   139: 24-14   וסיליוס צפיריס/ שים לנוצרים בארץ ישראל לתולדות המקומות הקדו

  139: 46-45   המסורות על קברה של מרים המגדלית

   141-140: 46-38   יוסף שלהב/ כתהליך של אינדוקטרינציה טריטוריאלית " קדושת הארץ"

   142: 96-33   שמעון אביבי/ המקומות הקדושים לדרוזים בארץ ישראל 

  156-155: 166-145   הנוצריתקדושים במסורת 

   156-155: 205-200   סיגלית יפה/ מהותה ותולדותיה , הערצת מרים במסורת הנוצרית

   156-155: 234-230   דוד פלוסר/ יוחנן המטביל 

   158-157: 38-36   ינון שבטיאל/ צפת קברים סביב לה 

   40-35: 181-180   דן בהט/ לתולדות התקדשותו של הכותל המערבי 

/ עיצובה מחדש במאה העשרים  –הקפלה הארמנית על שם גריגורי המאיר הקדוש בכנסיית הקבר 
  185: 46-32   כליפא-נירית שלו

   199: 87-81   משה שרון/ התקדשותה של חברון ומהותה במסורת המוסלמית 
  

  קונסוליות

  214: 71-70   קונסוליה הצרפתיתהבניין 

  
  קיבוצים

יעקב /  1925קהן משנת ) אברהם( תחזיתו של אייב. נבואה שהתממשה –משבר התנועה הקיבוצית 
  144-143: 47-42   גולדשטיין

   172-171: 48-43   יוגב) ה'בוג( אלי שילר ובנימין/ הנצחה וזיכרון בקיבוצים 

   172-171: 72-68  גל ומעוז עזריהו -יורם בר/ החברה הקיבוצית ובית הקברות 

   172-171: 90-89   רמי יזרעאל/ במלחמת העצמאות הקבורה הצבאית בקיבוצים 

אלי שילר / ם במלחמת העצמאות ראשון בתי הקברות הצבאיי –בית הקברות הצבאי בקרית ענבים 
   172-171: 106-95   רמץחתתפות רמי יזרעאל ומשה בהש

   172-171: 186-181   מיכה באלף/ הנצחת השואה בקיבוצים 

   173: 76-72   דליה מאירי/ השואה בהתיישבות העובדת האנדרטה הראשונה להנצחת 

   175: 70-61   נילי גרייצר/ בתי הביטחון בעמקי חרוד ובית שאן 

   96-95:   176רחל כפרי / עוד על אנדרטת השואה בקיבוץ גינוסר 

   98-97: 176   בעז זלמנוביץ/ עוד על בתי ביטחון בארץ 
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   186: 82-62   ראלי שיל/ הגן הבוטני בקיבוץ עין גדי 

   194: 15-12   אורית שמיר/ תצוגות ואוספים בקיבוצים ובמושבות 

   194: 107-106   אלי שילר/ חון טידרי אוספים ומוזיאונים קטנים לבח

   196-195: 107-95   אורית שמיר/ תערוכות ותצוגות ארכאולוגיות חדשות בגליל ובצפון הארץ 

  שנכשלה 'רכש'בפעולת  1942מאסר ליד גבעת ברנר באוגוסט : פרשה לא ידועה בקורות הפלמ״ח
100-97 :211-210  

  211-210: 197-189   תמר שגיא/ קיבוץ שפיים של ימים ראשונים 

  ענבר, עין גדי, עין גב, נאות סמדר, ראה גם יחד

  
  קיסריה

  103-102: 118-110   יזהר הירשפלד/ התיישבות יהודית בתחומי קיסריה ההרודיאנית  –רמת הנדיב 

   103-102: 133-119   אבנר רבן/ חידושים בחקר קיסריה ונמליה 

   106-105: 163-160   מוזיאון ראלי בקיסריה

   123-122: 107-101   יוסף פטריך/ ביזאנטית בקיסריה -קרית ממשל רומית

   134-133: 190-185  יונה -מיכאל אבי/ הכוהנים -ל כ״ד משמרותכתובת מקיסריה ע

   134-133: 244-238  יונה - מיכאל אבי/ פורפיר שנמצא בקיסרי -פסל של אבן

   201-200: 214-207   אהוד נצר/ ארמון שונית הסלע בקיסריה 

   205-204: 68-55   מרי לש ואלי שילרעו/ התיישבות הבוסנים בארץ ישראל 

               )צלם( אברהם גרייצר/ מצדה ומדבר יהודה בצילומי אוויר , קיסריה –שיעור באהבת ארץ ישראל 
96-73 :212  

  
   ראה רכישת קרקעותקניית קרקעות 

  

  קרבות
  108-107: 132-129   משה שרון] / תחילת שלטון האסלאם[מקומם ותאריכיהם , קרבות ההכרעה

  209: 39-36   שמעון שמיר/  ...הפלישה המצרית לארץ ישראל

   214: 51-49   ]ירושלים[שבלם את פריצת האויב לעיר החדשה , הקרב על נוטרדאם
  

  קרית ענבים

אלי שילר / ראשון בתי הקברות הצבאיים במלחמת העצמאות  –בית הקברות הצבאי בקרית ענבים 
106-95 :172-171  

  
  קרמיקה

   168: 11-6   קדר-נורית כנען/ תמונת קיר ארמנית מונומנטלית בירושלים  – 'רזי גן העדן'

                   בתיה כרמיאל/ תערוכה חדשה במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב  – 'אריחים מעטרים עיר'
51-44 :169  
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   194: 83-67   כליפא- נירית שלו/  1948-1919בירושלים  'אריחי כיפת הסלע' סדנת

קדר -נורית כנען/ מרי בליאן , לוח אריחים חד של אמנית הקרמיקה הארמנית –המדונה וישו בזרועותיה 
56-55 :199  

  
  קרן קימת לישראל

   121: 57-54   אלי שילר] / של ליאו קהאן[מעורבות הקק״ל בצילומים 

ות יחסו של פרק בתולד(סיוע הקרן הקיימת להקמת שכונות עירוניות לפני מלחמת העולם הראשונה 
   141-140: 296-287   יוסי כץ) / הממסד הציוני להתיישבות העירונית בארץ ישראל

  153-152: 134-123   לב ואלי שילר- אהובה בר/ מפעלות קק״ל לפיתוח הנגב ויישובו 

  
   ראה רכישת קרקעותקרקעות 

  
  ראש פינה

   154: 38-33   רות מרום/ מאה ועשרים שנה לייסוד המושבה ראש פינה 

   154: 44-39   אלי שילר/ ראש פינה בתאורי נוסעים וצלמים 

  154: 48-47   יעקב גולדשטיין/ ראש פינה 

  
  ראשון לציון

            זאב אורן ועמי קדם, רחל עינב] / ראשון לציון[ 1905המסע מאירופה לארץ ישראל בשנת 
130 :211-210  

  
  רביבים

   151-150: 222-219   מלאך-יואל דה/ זיכרונות מימים ראשונים ברביבים 

   153-152: 107   רות קרק/ רביבים 

   153-152: 208-203   אברהם נגב/ שנים ראשונות בנגב 

   153-152: 230-228   רפאל שפר/ ' לתולדות ביר עסלוג

  162: 73-11   רות קרק/ שישים שנה למצפות בנגב 

   13-8): דפדפת( 162   ניצה לבני ודינה יסעור] / מדריך למטייל[מצפה רביבים ע״ש יוסף ויץ 

   92-86: 176   מגבעות טוסקנה למרחבי הנגב

  193: 42   מוזיאון מצפה רביבים

  
  רחובות

  212: 40-38   עמיר תמיר) / 2015-1915(מאה שנים למכת הארבה הגדולה בארץ  –שנת הארבה 

  
  רחל המשוררת

   136-135: 83-59   "ואולי לא היו הדברים מעולם"
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   148-147: 188-187   מוקי צור) / 2001-1931( שבעים שנה למותה של רחל

  182: 59-54   אליהו הכהן/ המחברת האבודה של רחל המשוררת 

  188: 117-116   אליהו הכהן/ פזמון גנוז של רחל ', העוזרת'

  
  רוחמה

   212: 41-40   תמירעמיר ) / 2015-1915(מאה שנים למכת הארבה הגדולה בארץ  –שנת הארבה 
  

  קרקעות; רכישת קרקעות

                                מרדכי נאור/ נסיונות להתיישבות ולרכישת אדמות בעבר הירדן בשנות השלושים 
168-163 :108-107  

   144-143: 21-11   עירית עמית/ האוצרות של יהושע חנקין 

  153-152: 58-51   יואל דן/ קרקעות הנגב 

   181-180: 136-125   דותן גורן/ י היהודים לקניית אחיזה בכותל המערבי וסביבתו מאמצ

   162: 20-11   רות קרק] / בנגב[רכישת קרקעות 

   15-14): דפדפת( 162   זאב זיוון] / מדריך למטייל[מצפה בית אשל 

   25-24: 164-163   ]במאה שערים[רכישת הקרקע 

  166-165: 151-150   רן אהרנסון/ קניית אדמות מוצא 

  
  רמלה

   166-165: 40-34   שמעון גת/  1068-רמלה ורעש האדמה ב –חורבן ותקומה 

   172-171: 214-212   אלי שילר ועזרא פימנטל/ ברמלה ] הבריטי[בית הקברות הצבאי 

   175: 107-90   שי רוזן/ סיור בבית הקברות הבריטי ברמלה 

  211-210: 130   זאב אורן ועמי קדם, רחל עינב] / רמלה[ 1905המסע מאירופה לארץ ישראל בשנת 

  
  רמת הנדיב

  103-102: 118-110   יזהר הירשפלד/ התיישבות יהודית בתחומי קיסריה ההרודיאנית  –רמת הנדיב 

   173: 67-58   יזהר הירשפלד/ ארמון הרודיאני מבוצר ברמת הנדיב 

  173: 71-68   רחל ברקאי/ מעיין המשאלות בעין צור 

  
  רמת הגולן והחרמון

  106-105: 140-134   דורון מור/ וולקני ברמת הגולן -סיור גיאולוגי

   123-122: 100-75   וסיליוס צפיריס/ בניאס חושפת את צפונותיה 

  ) ראה תוכן עניינים(   127-126   גוטליב שומכר/ תאור ומיפוי , סקר –הגולן 

   142: 96-88   שמעון אביבי/ והחרמון המקומות הקדושים לדרוזים ברמת הגולן 

   148-147: 42-40   שמעון גיבסון/ סקר נוף ברמת הגולן 
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   148-147: 65-53   בצלאל לביא/ ההיסטוריה שנשכחה , אל חמה

   71-70; 68-67: 154   משה ענבר/ רמת הגולן ; הר החרמון

   196-195: 20-16   אלי שילר/ סקירה כללית  –החרמון 

   196-195: 28-21   משה ענבר/ גוש הררי ייחודי בצפון ישראל  –הר החרמון 

   196-195: 38-29   מיכה לבנה/ צמחיית החרמון 

   196-195: 46-39   שמעון דר/ מקדשי החרמון 

   196-195: 55-47   ינון שבטיאל/ החרמון הבלתי נודע וצפונותיו 

   196-195: 64-56   אבי ששון/ בחרמון ' ברית בין הבתרים'מסורת ופולחן ב

   196-195: 68-65   יגאל מורג) / חצבאני-אל( שמורת נחל שניר

   גונן           יהושע דריי ואילנה, חיים בן דוד/ סיפורה של חפירה מיוחדת  –קנאטר -בית הכנסת באום אל
80-69 :196-195  

   196-195: 85-81   יצחקי גל/ גילוי גמלא 

   196-195: 94-86   גרשון בר כוכבא/ הגדול מצור גמלא במרד 

  196-195: 107-106   אורית שמיר/ תצוגות ברמת הגולן 

  
  יםזרמת כור

   154: 24-9   יוסי סטפנסקי/ רמת כורזים 

  154: 140-136   מיכה לבנה/ טיולים בחבל כורזים 

  
  רמת רחל

   193: 64-62   רמי יזרעאל] / תש״ח[חדר האוכל של קיבוץ רמת רחל 
  

  רעידות אדמה

   158-157: 112-106   שילר אלי / 1837-הרעש בצפת בשנת תקצ״ז

   166-165: 40-34   שמעון גת/  1068-רמלה ורעש האדמה ב –חורבן ותקומה 

   199: 107-93   בגין' זאב ב/ תנועת הלוחות באזורנו והשפעתה על חיינו 

   211-210: 20-8   אלישע אפרת/ רעידות אדמה בישראל 

  211-210: 188-177   )עורך( אלי שילר/  1927-תמונות וטמונות מרעידות אדמה ב

  
  עושי נפלאות, בריאות, רפואה

   103-102: 38-32   אליעזר ויצטום ומשה קליאן" / תסמונת ירושלים"

   106-105: 78-67   נתן שור ואליעזר שוורץ/ לתולדות מגפת הדבר בארץ ישראל 

   106-105: 102-101   רות ברנדט/ בחיפה  "סנטוריום כרמל" לתולדות

   106-105: 119   זהר עמר/ הסלקוויסט כרופא 

  118-117: 32-30   תאופיק כנעאן/ קברי הקדושים כמרפאים 
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   118-117: 177-170   אילן זהרוני/ משפחות קדושות ועושי נפלאות באזור הגלבוע 

   118-117: 181-178   יהודה זיו/ בעין דור " מערת הקוסמת"

   120-119: 188-186   מיכה לבנה/ בריאות ורפואה - יחסי ערבים ויהודים בעמק החולה

   120-119: 282-277   זהר עמר/ חשיש וחשישיים בארץ ישראל וסוריה בימי הביניים 

   120-119: 294-291   מיכאל בן דוד) / המרפא העממי( הטביב השעבי

   123-122: 67-66   רת כרמוןאפ] / חיים בירושלים-סנטוריום במקור[

   131-130: 118-117   נרד שיקוק] / בירושלים[בתי מרקחת ומקומות קבורה , רופאים

   139: 141-133   צקי'אסתי דבורז/ המרפא באזור הכנרת  נוצרים במרחצאות

  148-147: 58      בצלאל לביא] / קדחת באל חמה[

   148-147: 76-66   שמואל ניסן/ עשרה -לתולדות הרפואה בירושלים במאה התשע

  148-147: 101-98   אליהו הכהן/ על צעדים ראשונים בהסברה מינית בארץ  –מסתרי הכוח המוליד 

   148-147: 108-102   ח״א זוטא) / שיחה מדעית לבני נוער( הזרע למינהו

   148-147: 128-118   לואיזה בלדנספרגר וגרייס קרופוט/ עצים קדושים וצמחי כישוף 

   167: 57-52   ערן דולב/ הסיוע הרפואי במלחמת העולם הראשונה 

   169: 65-62   נתן שור/ מחלת הדבר בצבאו של נפוליאון 

   169: 75-66   ערן דולב/ השרותים הרפואיים בצבא נפוליאון במסעו לארץ ישראל 

  174: 21-5   צביששון בר / קמיעות לחשים והשבעות ברפואה העממית בקרב הבדווים בנגב ובסיני 

   186: 99-84   דב גביש ועדה שיין/ מעיינות המרפא והמרחצאות באזור ים המלח 

   187: 96-64   אלי שילר) / מעזבונו של פסח בר אדון( אלבום נדיר ממלחמת העולם הראשונה

   191: 70-64   שלמה לוטן/ ? מרפאה או מבנה אירוח –במונפור  'מבנה הנחל'

   193: 107-104   אהרון יפה] / 1948שבויים בירדן [הטיפול הרפואי 

   201-200: 186-179 וז  זהר עמר ודוד איל/ שיו הרפואיים האפרסמון מיריחו ומעין גדי ושימו

   207-206: 148-146   זאב בן אריה] / מרכז בריאות, יחד[יישובים רוחניים בארץ 

  209: 53-52   ן שמירשמעו] / בשלטון המצרי[שירותי הרפואה 

  
  בתי כלא, שבי

   169: 61-59   נתן שור] / בעת כיבוש יפו[רצח השבויים 

   185: 65-60   דב גביש/ אסירים ישראלים בכלא הלבנוני  –מלבנון  'שנה טובה'

   193: 113-95   אהרון יפה/ מאל 'ג-נה השבויים הישראלים באום אלמח – 1948שבויים בירדן 

  208: 96-91   מרדכי אשל/ אסירים יהודים על גג בית בכלא בעכו הכתובות של 

  
  שדרות
   153-152: 157-155   אלי שילר/ שדרות 
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  שואה

   113-112: 177-172   אלי שילר/ מצלם את ארץ ישראל ] קרל לוץ[חסיד אומות העולם 

  120-119: 204-195   השואה והקמת מדינת ישראל

   170: 63-42   מולי ברוג/ אנדרטאות השואה והגבורה ביד ושם  –נוף של זיכרון 

  172-171: 48   אלי שילר/ הנצחת השואה בקיבוצים 

   172-171: 52-49   אביתר נור ואלי שילר/ הנצחת ניצולי השואה שנפלו במלחמת העצמאות 

   172-171: 181-175   מולי ברוג/ הנצחת השואה בערים וביישובים בארץ 

   172-171: 186-181   מיכה באלף/ שואה בקיבוצים הנצחת ה

   173: 76-72   דליה מאירי/ האנדרטה הראשונה להנצחת השואה בהתיישבות העובדת 

   173: 107   מוקי צור/ הערה על האנדרטה של בן צבי במשמר העמק 

   175: 123   חיה גביש/ פסלו של קרל לוץ בבודפשט 

  96-95: 176   רחל כפרי/ גינוסר עוד על אנדרטת השואה בקיבוץ 

  
  שואת העם הארמני

   211-210: 32-21   יאיר אורון/  2015-1915מאה שנים לרצח העם הארמני 

   211-210: 35-33   )דה באואריהו 'ראיון עם פרופ( העם הארמני ושואת יהודי אירופה רצח

   211-210: 38-37   הנטליאן' ורג'ג/ הפליטים הארמנים בירושלים 

  211-210: 40-39   פליט השואה הארמנית שהיה לצלם, איליה קבדיאן

  
  שווקים

  164-163: 82-78   השוק של מאה שערים

   179: 23-20   אורגד-אילת הלל כהן, כליפא-נירית שלו] / ציור קיר[' השוק'
  

  יהודה ושומרון, שומרון

   118-117: 119-107   ספי בן יוסף/ קברי קדושים ביהודה ; קברי קדושים בשומרון

   120-119: 112-107   אלישע אפרת/  1969-1967 –יהודה ושומרון ללא התנחלויות 

  )ראה תוכן עניינים(   129-128   בית לחם אפרתה

                        ישראל רול ואיתן איילון/ שיטות סלילה ובחירת תוואי בכבישים רומיים במערב שומרון 
71-63 :166-165  

גבריאל / סבסטיה כמבשר התפתחות חדשה בתולדות הארכיטקטורה -המאוזולאום הרומי בשומרון
   166-165: 80-72   הורוביץ

  193: 35-34   כפר עציון, בית עדות למורשת גוש עציון

  
  שונות

   120-119: 10-9   מרדכי נאור/ ועוד יותר  –עד מאה ועשרים 

   169: 120-116   אלי שילר/ עלייתה וירידתה של ספרות ארץ ישראל 
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   174: 103-85   אלי שילר/ שני קווים מקבילים שלא ייפגשו לעולם  –האקדמיה וידיעת הארץ 

  175: 112   משה ברור/ עוד על האקדמיה וידיעת הארץ 

   203: 98-93   אלי שילר/ הכשל בנושא התמונות בספרות ארץ ישראל ; מצעד האיוולת
  

  שימור ושיקום, שחזור

  103-102: 238-230   איתן איילון ויהושע דריי/ שחזור מתקני ייצור קדומים 

   123-122: 119-114   רן אהרנסון/ בזכרון יעקב " בית אהרנסון השני"

   123-122: 148-129   מוטי קפלן/ פיתוח מול שימור ואיכות הסביבה בישראל 

   123-122: 156-149   משה ענבר/ ניוון הנוף הטבעי באזור הים תיכוני של ישראל 

   132: 91-83   בני שלמון/ יונקים ושמירת טבע בירדן 

   136-135: 48-43   יצחקי גל/ המאבק על שמירת הכנרת וחופיה 

                           שמעון גיבסון/ שחזור הנוף הקדום בעזרת ארכיאולוגיה  –ארכיאולוגיה של נוף וסביבה 
44-32 :148-147  

   151-150: 92-87   עזריה אלון/ בנגב  שמירת טבע

   151-150: 98-93   דניאל מורגנשטרן/ איכות הסביבה בנגב 

   153-152: 32-19   אבינועם דנין/ שמורות טבע וגנים לאומיים בנגב 

   158-157: 35-32   אילן אורן/ שיקומה של צפת 

   158-157: 112-111   אלי שילר/ בעקבות הרעש ] צפת[שיקום העיר 

   160-159: 177-164   זאב נאוה וסלמון אבו רוכן/ האדם ונוף הכרמל בעבר ובהווה 

   160-159: 243-237   שלמה אילן/ גורם בשמירת הנוף הקדמון  –העץ המקודש 

נחום ) / בתי ויטנברג, בתי אונגרין, בתי ורשה(תוכניות שיקום ופיתוח בשכונות הסמוכות למאה שערים 
  164-163: 212-210   מלצר

   170: 79-78   דליה מאירי/ שיקום בית הקברות הישן בעין חרוד 

   170: 119-118   מוסטפה עבאסי/ על הזנחת מבנים ואתרים מוסלמים בישראל 

   179: 49-46   שחזור ציורי הקיר בארמון הצפוני –" מציירים על קירות מצדה"

   182: 115   אהרון יפה/ שיקום בית הכנסת שמול קודש הקדושים במנהרות הכותל 

   184-183: 107-98  נחום מלצר / ' החורבה' שחזור בית כנסת

  185: 31-6   אלי שילר/ על גג כיפת הזהב בירושלים ' כנרית'

/ עיצובה מחדש במאה העשרים  –הקפלה הארמנית על שם גריגורי המאיר הקדוש בכנסיית הקבר 
  185: 46-32   נירית שלו כליפא

  188: 81-73   דוד קרויאנקר/ קורותיו של מאבק ופצע אורבני שמאן להגליד  –ממילא בהיבט אישי 

  190-189: 98-93   אמנון בר אור/ נקודת מפנה בתחום השימור בארץ  –שיקום שרונה בדרום הקריה 

   190-189: 204-192   שמואל גילר/ ' בלה ויסטה'ומלון ' יפה נוף', השכונה הנעלמה במנשיה

   192: 46-32   אלי שילר/ המשוקמת ועיטוריה ' החורבה'

   198-197: 102-84   זאב לבינגר ועדנה גורני/ אמנים למען הטבע בעמק החולה 

  198-197: 208-205      זהר עמר/ להשיב את אנטילופת הבובל לארץ ישראל 
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  ")אשרם במדבר("שיטים 

   207-206: 154   זאב בן אריה/  ]שיטים[יישובים רוחניים בארץ 
  

  שיק קונרד

  ) ראה תוכן עניינים(   131-130   קונרד שיק/  ירושלים ןלמע

   192: 85-84   אלי שילר/ הספרייה על שם קונרד שיק בכנסייה האנגליקנית 

   202: 125-115   אלי שילר וגבריאל ברקאי/ ) 1901-1822(קונרד שיק 
  

  שירה

   136-135: 70-61   שילראלי / רחל ושירתה לחופי ירדן וכנרת 

   136-135: 70-68   אליהו הכהן" / ואולי"גלגולי של השיר  –" ?ההיית או חלמתי חלום"

   136-135: 83-75   מוקי צור/ אתרים ומקומות בכנרת בשירת רחל 

   141-140: 59-47   יהושע כהן/ גישות בעבר ואפשרויות בעתיד  –גיאוגרפיה וספרות 

   144-143: 41   דכי נאורמר/ השיר של אלתרמן 

   148-147: 188-187   מוקי צור) / 2001-1931( שבעים שנה למותה של רחל

   181-180: 178-173   אסתר ירושלים/ הכותל בשירה העברית  –" כותל דמעות נעצב"

   182: 59-54   אליהו הכהן/ המחברת האבודה של רחל המשוררת 

   182: 112-108   אליהו הכהן/ על שירי כותל ישנים אחרים  – 'אצל כותל מערבי שמחה'

   184-183: 48-47   אריה יצחקי/ מיתוס הגבורה בשירו של חיים גורי 

  184-183: 160-148   אליהו הכהן/ סיפורם של שלושה שירים 

   אליהו הכהן/ אופטימיות ופסימיות בשלושה סיפורי זמר מתקופת טרום המדינה  –אש יוקדת בחזה 
107-99 :185  

   186: 104-100   אליהו הכהן/  'עוד לא אבדה תקוותנו'

  188: 117-116   אליהו הכהן/ פזמון גנוז של רחל , 'העוזרת'

על מקומם של בתי הקפה הספרותיים בסצנה התרבותית בתל אביב בתקופת  –שותים קפה בעברית 
   190-189: 191-178   זהר שביט/ היישוב 

   191: 84-79   אליהו הכהן/ קורותיו של שיר חנוכה ומלחינו  – 'נרותיי הזעירים'

  194: 125-120   אלי שילר/  אות הוקרה על מפעל חיים לאליהו הכהן בחקר מורשת הזמר העברי

  
  שכם וסביבתה

   116: 105-104   גבריאל ברקאי ואלי שילר] / במפת מידבא[שכם 

   209: 28-26   שמעון שמיר] / השלטון המצרי[אזור הר שכם 

  211-210: 185-183   )עורך(אלי שילר /  1927-תמונות וטמונות מרעידות אדמה ב
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  שלג
   103-102: 171-167   משה ענבר ומיכה לבנה/ תרומת השלג למשטר זרימת המים באגן הכנרת 

   196-195: 19   אלי שילר/ השלג בפסגות החרמון 

  205-204: 202-191   אלי שילר/  1920השלג הגדול בירושלים בשנת 

  
  שלטון

  209: 46-40   שמעון שמיר/ השלטון המצרי בארץ ישראל 

  
  פארקים; שמורות טבע וגנים לאומיים

  97-96;   109: 14-12צביקה צוק / ציפורי כגן לאומי 

  132: 102-100  חיים בן דוד /  דומי בשמורת דנה שבצפון הרי אדוםא" סלע"אתר  - ריש - שאג

   151-150: 92-87   עזריה אלון/  שמירת טבע בנגב

  153-152: 32-23   שמורות טבע וגנים לאומיים בנגב

   154: 83-81   הלל גלזמן/ שמורות טבע ובתי גידול באגן הירדן על רקע משבר המים , נחלים

זאב נאוה וסלמון אבו רוכן / לקראת סימביוזה חדשה בין האדם לנוף  –פארק הכרמל ושמורות הטבע 
177-174 :160-159   

   191: 63-6   עוזי פז/ נוף וטבע בנווה עין גדי 

   196-195: 68-65   יגאל מורג) / חצבאני-אל(שמורת נחל שניר 

  196-195: 97-96   אורית שמיר) / סחנה(המוזיאון לארכאולוגיה אזורית וים תיכונית בגן השלושה 

     198-197: 102-84זאב לבינגר ועדנה גורני / אמנים למען הטבע בעמק החולה 

   207-206: 222-209   מיכה לבנה) / חצבני(פארק נחל שניר 

  207-206: 229-223   מיכה לבנה/ ונחל מורן  הנחל נרי

  
  שמות

   116: 30-29   מיכאל אבי יונה] / במפת מידבא[בחירת השמות 

                              חיים בן דוד/ מבט מרחבי  –השתמרות והעלמות של שמות מקראיים בעבר הירדן 
142-137 :120-119  

   127-126: 205-183   גוטליב שומכר] / בגולן[רשימת שמות המקומות 

  מיכאל נצר/ שמקורם בשפה הערבית , גלגולים לשוניים של מושגים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל
106-101 :144-143  

   151-150: 26-21   זאב זיוון/ עיברות שמות מקומות בנגב 

  199: 90-87   משה שרון/ חברון בספרות המוסלמית 

  
  שער הגולן

   188: 103-102   נורית קצירי/ משער הגולן ' וונוס השחורה'ה
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  שפלה

   166-165: 172-169   דן גלעדי/ סיפור של כישלון התיישבותי  –) קסטינה(המושבה באר טוביה 
  

  שריפות

   123-122: 154-152   משה ענבר/ השפעת השריפות 

  194: 31-25   עוזי פז/ אש בכרמל 

  
  שרון

   166-165: 244-240   דוד גרוסמן/ התפתחות היישוב הערבי בשרון 
  

  תולדות

ראה תוכן (   115-114   ישראל לי לוין/ י נולדות ירושלים בימי בית שת –ירושלים בתפארתה 
  )עניינים

   120-119: 24-13   גבריאל ברקאי/ ירושלים בראשיתה ובימי הבית הראשון 

   120-119: 223-217   אן דובדן'ז/  1652המהומות בירושלים בשנת 

שחזור (מראה פני העיר ירושלים במחצית הראשונה של המאה הי״ט בעיני נוסעים וחוקרים מערביים 
   141-140: 239-212   אריה- יהושע בן) / היסטורי-גיאוגרפי

גדעון ביגר ) / 1925-1918(ירושלים בראשית שלטונו בארץ תרומת השלטון הבריטי להתפתחותה של 
265-240 :141-140  

   141-140: 286-266   רות קרק/ תיכוניות מסורתיות -ירושלים ויפו במאה הי״ט כערים מזרח

  205-204: 27-19   דוד גרוסמן/  19-התיישבות המצרים בארץ ישראל במאה ה

  
  ציונות, תולדות היישוב
  103-102: 86-78   נקדימון רוגל/ הגליל והכשלת היוזמה של הקולונל ניוקומב המאבק על אצבע 

   103-102: 91-87   נתנאל לורך/ חיילות מארץ ישראל במלחמת העולם השניה 

  103-102: 96-92   זלמן וינוגרדוב) / תל בית ירח( התכנית להקמת עיר וילות על הכרך

                      זאב ספראי/ של ארץ ישראל בעבר  הכפר הערבי כמקור לתולדות התרבות החומרית
164-157 :103-102  

שמעון /  20.8.1942מכתבו של אליהו אבן טוב אל יצחק בן צבי  –לקורות הקהילה היהודית בעזה 
  103-102: 261-253   רובינשטיין

   106-105: 86-81   אברהם דוד/  16-מקורות חדשים לחידוש הישוב היהודי בטבריה במאה ה

   106-105: 94-87   מרגלית שילה/ תרומתו של ארתור רופין לעיצוב דמותה של העליה השניה 

   106-105: 100-95   שמואל אביצור/ הפרדסנות העברית בראשית ההתיישבות 

   108-107: 105-97   אוריאל רפפורט/ הישוב היהודי בעבר הירדן בתקופת הבית השני 

   108-107: 117-106   צקי'אסתי דבורז /בתקופת המשנה והתלמוד היהודים בעבר הירדן 

   108-107: 162-158   אלי שילר/ תכניות ונסיונות התיישבות יהודים בעבר הירדן 
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                         מרדכי נאור/ נסיונות להתיישבות ולרכישת אדמות בעבר הירדן בשנות השלושים 
168-163 :108-107  

   113-112: 88-71   נתן שור/  17-יפו במאה החידוש הישוב ב

   113-112: 171-136   גדעון ביגר/  1948-1917ירושלים בתקופת השלטון הבריטי 

   120-119: 106-97   דוד עמירן/ חזון ומציאות : תמורות במבנה הישוב בישראל

   120-119: 112-107   אלישע אפרת/  1969-1967 –יהודה ושומרון ללא התנחלויות 

                   אברהם דוד/ לפי תעודה חדשה מן הגניזה , קורות הקהילה היהודית בירושלים במאה הט״ו
172-167 :120-119  

   121: 159-9   מוקי צור ואלי שילר/ אדם ונוף בארץ ישראל  –מאה שנות ציונות 

   123-122: 72-63 ן  אפרת כרמו/ חיים בירושלים -מקור לתולדות שכונת

  123-122: 119-114   רן אהרנסון/ בזכרון יעקב " אהרנסון השני בית"

   131-130: 225-213   קונרד שיק/ יישוב ארץ הקודש 

  132: 32-9   תולדות ירדן

  132: 75-74   רבקה פלסר/ בחשבון " ארץ ירדן" ישיבת

   134-133: 168-158   ברנרד לואיס/ מאניים כמקור לתולדות ארץ ישראל 'תהארכיונים העו

פרק בתולדות יחסו של ( סיוע הקרן הקיימת להקמת שכונות עירוניות לפני מלחמת העולם הראשונה
   141-140: 296-287   יוסי כץ) / הממסד הציוני להתיישבות העירונית בארץ ישראל

   144-143: 21-11   עירית עמית/ האוצרות של יהושע חנקין 

   144-143: 27-22   אסנת שירן/ דינה ההתיישבות כגורם בטחוני לאחר קום המ

               מרדכי נאור/ למחצה בתולדות ההעפלה -לקורותיה של פרשה עלומה –" המעפילים לקפריסין"
42-34 :144-143  

     146-145: 168-147) 1864-1846( ירושלים והישוב היהודי בתאורה של אליזבט פין

     146-145: 180-169) 1917( סוואן הדיןהישוב היהודי בארץ ישראל ברישומים של 

   148-147: 65-53   בצלאל לביא/ ההיסטוריה שנשכחה , אל חמה

  148-147: 85-81   פאר-אילן גל/ פרשה מראשיתן של רמת גן ושכונת בורוכוב ": עיר גנים"הרכבת ל

   151-150: 20-11   זאב צחור/ הנגב באידיאולוגיה ובעשיה הציונית 

   153-152: 18-11   זאב זיוון/ של בן גוריון הנגב בחזונו 

   154: 38-33   רות מרום/ מאה ועשרים שנה לייסוד המושבה ראש פינה 

  158-157: 138-39   תולדות צפת

                         יהודית מור/ מוזיאון ומכון לחקר תולדות הישוב היהודי בצפת  –מוזיאון בית המאירי 
198-195 :158-157  

   158-157: 215-203   רמי יזרעאל/ תולדות הרובע היהודי בצפת 

   158-157: 234-226   מיכל בן יעקב/ עשרה -היהודים המערביים בצפת במאה התשע

   164-163: 135-121   חברתי של שכונת מאה שערים-המרקם הדתי

   164-163: 143-136   שכונת מאה שערים בין ציונות לניכור

  166-165: 200-190   יגאל עילם/ וההיסטוריון תל חי 

   167: 30-25   ארנון גולן/ והיישוב הציוני בארץ ישראל ] העולם הראשונה[המלחמה 
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                      פאר-אילן גל/ תרומת היהודים למאמץ המלחמה התורכי בדרום במלחמת העולם הראשונה 
36-31 :167  

 אכליפ-נירית שלו/ ל משה בירושלים קוקים באבן בשכונת אהסיפורי משפחות ח – 'תמונה באבן'
  169: 43-33   ודבורה אבי דן

  169: 51-44  בתיה כרמיאל/ תערוכה חדשה במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב  – 'אריחים מעטרים עיר'

   174: 56-48   מרדכי נאור/ שנה לגדוד העבודה  85

   174: 60-57   מוקי צור/ מפעלות הבנייה והעשייה של גדוד העבודה 

   174: 84-81   נתן שור/ אור חדש על רצח ארלוזורוב 

   175: 70-61   נילי גרייצר/ בתי הביטחון בעמקי חרוד ובית שאן 

   175: 115-114   נתן שור/ עוד על רצח ארלוזורוב 

   175: 124   יוסי אחימאיר] / את ארלוזורוב[מי לא רצח : תגובה לתגובה

  176: 49-39   דותן גורן/ מאנית 'הי התקופה העותהבית בשלהערגה להר 

   176: 77-68   אהרון יפה) / 2006-1946(שנה לפיצוץ מלון המלך דוד  60

עודד ישראלי ויוסף / חייט יהודי שגויס לצבא התורכי ונתלה בשער יפו על לא עוול בכפו  –יוסף אמוזיג 
   83-78: 176   גרינבוים

   85-84: 176   בארץ ובחו״ל איתור קברים יהודים

  98-97: 176   בעז זלמנוביץ/ עוד על בתי ביטחון בארץ 

   181-180: 136-125   דותן גורן/ מאמצי היהודים לקניית אחיזה בכותל המערבי וסביבתו 

                          אריה מורגנשטרן) / 2008-1808(תשס״ח-תקס״ח –מאתיים שנה לעליית תלמידי הגר״א 
45-40 :182  

  182: 107-80   שמעון קטקוף: צילם/  1950-צילומי צבע נדירים של ממדינת ישראל מ: ארץ נולדת

  184-183: 48-40   אריה יצחקי/ אור חדש על מחלקת הל״ה 

  184-183: 56-49   דורון אורן/ וכיבוש העיר העתיקה התכנית להבקעת החומה  –' קדם'מבצע 

  185: 98-80   שמעון קטקוף: צילם/  1950, רים של ישראלצילומי צבע נדי: ארץ נולדת

   190-189: 54-47   מרדכי נאור/ נבחרי העם בתל אביב 

   190-189: 58-55   תמונות נדירות מהכנסת בתל אביב

   196-195: 134-122   מולי ברוג/ אור חדש על מגיני תל חי 

   196-195: 142-135   מרדכי נאור/ ספר האורחים של חצר תל חי 

  196-195: 196-189   מוקי צור/ חלוצים בגליל 

   196-195: 204-197   אלישע אפרת/ היהודית בגליל ובצפון הארץ - ההתיישבות הכפרית

   199: 110-108   שמואל גילר/ עם יוסף חיים ברנר ביומו האחרון 

   208: 90-86   מרדכי אביר) / 1834( המרד בצפת והפרעות בקהילה היהודית

   208: 122-119   מוקי צור/ ימים ראשונים בעין גב 

  213: 100-98   מדריכים בשירות הציונות

   213: 10110   אליהו הכהן/  ובו דברי בלע על הציונות 1926-מדריך של חורי שהופיע בלונדון ב
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  תולדות עם ישראל

   120-119: 204-195   ל לורךאנתנ/ השואה והקמת מדינת ישראל 

  

  כלי תחבורה, תחבורה

  103-102: 56-47   אור-יוסף גלס ושמואל אבן, רות קרק/ מסילת הברזל הראשונה בארץ ישראל 

   108-107: 64-63   ארנון סופר] / בירדן[התחבורה 

   108-107: 178-176   בן אברהם' א/ אזית 'מסילת הברזל החג

  113-112: 205-204   מטוס ים בריטי נוחת בטבריה

   116: 84-82   צקי'תי דבורזסא/ למאה השישית לסה״נ  ם המלח עדהעדויות לשיט בי

   120-119: 94-92   מנחם לוין/  1967-1948שדות תעופה בירושלים 

  120-119: 194-189   אבי משה/ מטוסים במרתפי היין 

   123-122: 113-108   מנדל נון/ גילויה ושימורה ס נ –בכנרת " סירת ישו"

   131-130: 105-101   קונרד שיק/ ירושלים תחבורה וקשר עם 

   131-130: 204-203   קונרד שיק/ מסילת הברזל מיפו לירושלים 

   132: 73-63   פנחס פיק/ אזית בירדן 'לקורות מסילת הברזל החג

   136-135: 54-53   יצחקי גל/ השיט בכנרת 

   136-135: 159-155   דב גביש/ שדה התעופה הגרמני בצמח 

     136-135: 164-160דב גביש / אנדרטת הטייסים התורכים בהאון 

  139: 50-47   בקיבוץ גנוסר" סירת ישו"

              שלום רייכמן/ אופירה  –כביש אילת : תשתית תחבורתית בתנאים של סביבה גיאוגרפית עוינת
187-176 :141-140  

ערן פייטלסון / מדיניים ובטחוניים , התפתחות מערכות התחבורה בישראל בצבת שיקולים כלכליים
210-188 :141-140  

  148-147: 85-81   פאר-אילן גל/ פרשה מראשיתן של רמת גן ושכונת בורוכוב ": עיר גנים"הרכבת ל

   148-147: 96-86   יהודה זיו/ וכביש החוף " כביש השרון"

   153-152: 63-61   אלישע אפרת] / תכנון הנגב[התחבורה 

   158-157: 16-15   אלישע אפרת] / צפת[תנאי התחבורה והשפעתם על העיר 

   162: 59-58   רות קרק] / במצפות בנגב[תחבורה 

   167: 105-103   דן גזית] / שרידי קווי מסילת ברזל בנגב[

   170: 117-116   רנה סיון וליאת מרגלית] / תערוכה[רכבת לירושלים 

   178-177: 109-107   רות דנון] / עטרות[הקשר על העיר 

   135-129; 41: 178-177   רות דנון] / עטרות[שדה התעופה 

   179: 27-24   אורגד- אילת הלל כהן, כליפא-נירית שלו] / ציור קיר[' תחבורה בירושלים'

   190-189: 223   שירות ממוחשב להשכרת אופניים בתל אביב –תל אופן 

   193: 32   'דרך אבשלום' מוזיאון אתר הרכבל בהר ציון

   193: 45   רמי יזרעאל/ שדה התעופה בגן סאקר 
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   193: 94-88   פנינה ירוחמי/ מסיפורי הטייסים הראשונים של הפלמ״ח 

                    רמי דגגי ורות קרק] / אוטובוס כמגורים[מושב של נוצרים אוהבי ישראל בגליל  –נס עמים 
160-157 :205-204  

   207-206: 63-53   דב גביש/ מאה שנים למטוס הראשון שנחת בירושלים 

  207-206: 63-56   אן מישל דה טראגון'ז/ ' אקול ביבליק'הראשון שנחת בירושלים בתצלומי ה המטוס

   209: 51   שמעון שמיר] / בשלטון המצרי[תחבורה ותובלה 

  213: 97-86   הראשונים לנסיעות ברכב וברכבתהמדריכים 

  
  תיארוך

   149: 81-75   עמנואל ענתי] / בהר כרכום[החידה הכרונולוגית 
  

  תיירות

   136-135: 58-51   יצחקי גל/ התיירות בכנרת ובסביבתה 

   138-137: 249-232   אלי שילר/ סקר ארצות מוצא ; צליינות ותיירות לישראל

   146-145: 182-181   התנהגות של קבוצות תיירים לארצותיהםמאפיינים ודפוסי 

   148-147: 138-136   קארול אן ברנהיים/ הדרכת קבוצות יווניות 

   148-147: 142-139   אולה סטדנר/ התיירות הסקנדינבית ומאפייניה 

   148-147: 166-155   אלי שילר/ תיירים וצליינים ראשונים בעין המצלמה 

   151-150: 42-35   רון אבני/ התיירות בנגב פיתוח 

   153-152: 40-33   אלי שילר/ טיולים ומסלולי סיור בנגב , תיירות

   158-157: 31-29   אלי שילר/ התיירות בצפת 

  161: 118-105   קבוצות תיירים ואופיין

   169: 94-89   צור ואפרת יובל-עידית אבן/ תיירות הצלילה בשוניות האלמוגים באילת 

  179: 44-34   הטב-קובי כהן/ מורי דרך והדרכת תיירים בתקופת המנדט 

  
  עיור, פיתוח, תכנון

   103-102: 96-92   זלמן וינוגרדוב) / תל בית ירח(התכנית להקמת עיר וילות על הכרך 

   120-119: 106-97   דוד עמירן/ חזון ומציאות : תמורות במבנה הישובי בישראל

     136-135: 119-114יצחקי גל ואלי שילר / המבנים בחצר כנרת 

נורית קליאוט / המפגש בין יעילות טכנית לסדר חברתי  –מושב ומושבה , המבנה המרחבי של קיבוץ
22-21 :141-140  

   141-140: 123-109   עמירם גונן/ עיור המושבות בארץ ישראל 

  141-140: 144-123   רזין ערן/ בהדגמה על ערי מישור החוף הדרומי  –יוזמה מקומית ופיתוח עירוני 

   141-140: 175-159   שלמה חסון/ עיצוב המרחב מלמטה ותגובת הממסד 

   141-140: 263-258   גדעון ביגר/ מדיניות הבריטים בעניין פיתוח ירושלים 

   141-140: 286-266   קרות קר/ תיכוניות מסורתיות -ירושלים ויפו במאה הי״ט כערים מזרח
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   144-143: 162-152   עמנואל טל/ חלום שלא הוגשם ; עיר הגנים נורדאו

   151-150: 150-141   אלישע אפרת/ עיירות הפיתוח בנגב 

   151-150: 162-151   יהודה גרדוס / פיתוח אזורי ועירוני בנגב

   153-152: 58-59   אלישע אפרת/ תכנון הנגב ופיתוחו בעשור השני למדינה 

   153-152: 134-123   לב ואלי שילר- אהובה בר/ מפעלות קק״ל לפיתוח הנגב ויישובו 

   153-152: 170-135   ערי הפיתוח בנגב

   158-157: 18-16   אלישע אפרת/ ותכנונה ] צפת[בינוי העיר 

                       יוסי כץ/ השכונה העברית הראשונה על הכרמל ', הרצליה' הקמתה וראשיתה של שכונת
90-83 :160-159  

  160-159: 109-91   רן אהרנסון/ חלום מול מציאות ): 1884-1882( תרמ״ד-תרמ״ב, זכרון יעקב

  50-40: 164-163   ]מאה שערים[מבנה השכונה ותכניתה 

   212-210: 164-163   נחום מלצר/ תוכניות שיקום ופיתוח בשכונות הסמוכות למאה שערים 

   175: 111-108   רבקה אמבון ואלי שילר/ הבלתי בנויה צפת 

  188: 81-73   דוד קרויאנקר/ קורותיו של מאבק ופצע אורבני שמאן להגליד  –ממילא בהיבט אישי 

   190-189: 46-33   אלישע אפרת/ קווי יסוד בבניינה ובהתפתחותה של תל אביב 

   190-189: 92-89   שולה וידריך/ ותכנונו ] תל אביב[לתולדות בית הכנסת הגדול 

   190-189: 148-140   ארנון סופר/ איום על ישראל  –מדינת תל אביב 

  196-195: 219-218   יעקב אשכנזי/ עוד עיר מעורבת במרכז הגליל  –ציפורי 

  
  גוש דן, יפו –תל אביב 

   113-112: 88-71   נתן שור/  17-חידוש הישוב ביפו במאה ה

) 1938-1850פרקים מיומנו של חוקר ארץ ישראל האב ג״א הנאואר (זכרונות נעורים מיפו ומירושלים 
   113-112: 119-89   יואלית מגרון/ 

   113-112: 185-182   דב גביש/  1936- הפיצוץ בשטח הגדול ביפו ב

   120-119: 182-178   בתיה כרמיאל/ נשפי ברוך אגדתי  –" תל אביב הקטנה"חגיגות פורים ב

   120-119: 194-189   אבי משה/ מטוסים במרתפי היין 

   131-130: 208-206   קונרד שיק/ אוסף העתיקות של הברון אוסטינוב ביפו 

   131-130: 212-209   קונרד שיק/ הביצות שמצפון ליפו והירקון 

   134-133: 174-169   מרדכי גיחון/ כיבוש יפו בידי נאפוליון 

   141-140: 78-74   דוד עמירן ואריה שחר/ תל אביב יפו 

   141-140: 108-85   אריה שחר/ יפו  –מרכז העסקים הראשי של תל אביב 

   141-140: 286-266   רות קרק/ תיכוניות מסורתיות -ירושלים ויפו במאה הי״ט כערים מזרח

ולדות יחסו של פרק בת( סיוע הקרן הקיימת להקמת שכונות עירוניות לפני מלחמת העולם הראשונה
   141-140: 296-287   יוסי כץ) / הממסד הציוני להתיישבות העירונית בארץ ישראל

  148-147: 85-81   פאר-אילן גל/ פרשה מראשיתן של רמת גן ושכונת בורוכוב ": עיר גנים"הרכבת ל

  148-147: 96-86   יהודה זיו/ וכביש החוף " כביש השרון"
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מעוז עזריהו /  1948-1918מתווה להסטוריה תרבותית של חוף תל אביב  –" הטבע העניק לנו את הים"
130-110 :160-159  

   160-159: 234-227   גל-יורם בר/ חוויית הנוף העירוני מיפו דרך אחוזת בית לתל אביב 

  169: 51-44  בתיה כרמיאל/ תערוכה חדשה במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב  –' אריחים מעטרים עיר'

   169: 65-52   נתן שור/ החטא ועונשו  – 1799, כיבוש יפו בידי נפוליאון

   173: 39-31   חיים גרוסמן/ מתל אביב  'שנה טובה'

  174: 84-81   נתן שור/ אור חדש על רצח ארלוזורוב 

   175: 115-114   נתן שור/ עוד על רצח ארלוזורוב 

   184-183: 188-170   אלי שילר] / מוזיאונים של משרד הביטחון[

  185: 59-52   חיים גרוסמן/ איגרות ברכה מיפו 

  ) ראה תוכן עניינים(   190-189   העיר העברית הראשונה, ים לתל אביבנש 101

   194: 10-5   יוסי גולדברג/ מרכז יצחק רבין לחקר ישראל 

   198-197: 64-58   נתן שור/ יפו בתקופת המנדט הבריטי 

   199: 92-91   משה שרון/ צלבנית מהחשובות בעולם נתגלתה ביפו -ערביתכתובת 

  199: 110-108   שמואל גילר/ עם יוסף חיים ברנר ביומו האחרון 

  
  תל חי
   154: 51   יעקב גולדשטיין/ תל חי 

   166-165: 200-190   יגאל עילם/ תל חי וההיסטוריון 

   196-195: 134-122   מולי ברוג/ אור חדש על מגיני תל חי 

   196-195: 142-135   מרדכי נאור/ ספר האורחים של חצר תל חי 

  166-165: 200-190   יגאל עילם/ תל חי וההיסטוריון 

  
  תל קציר

   136-135: 198-197   קיבוץ תל קציר

  193: 16-15   המוזיאון בתל קציר

  
  תמונות ותצלומים

   103-102: 250-240   אלי שילר/ הצלם האגדי של ארץ ישראל  –בונפיס 

  106-105: 150-141   )עורך(אלי שילר /  אוסף צילומים נדיר מעכו

     108-107: 276-269) 1927( בעבר הירדן" הרצליה"אוסף תמונות נדיר מטיולי הגמנסיה 

   113-112: 206-172   אלי שילר/ חסיד אומות העולם מצלם את ארץ ישראל 

                              שמעון גיבסון ואלי שילר) / ?1910-1892( נופי ארץ ישראל בצילומיו של אידלשתין
314-297 :120-119  

  121: 159-43   מוקי צור ואלי שילר) / 1912( ארץ ישראל והמפעל הציוני בצילומיו של ליאו קהאן

   123-122: 190-177   אלי שילר ) /1901/2(אוסף תצלומים נדיר ממאה שערים 
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   132: 129-113   מאוספי בית הספר הדומיניקאני למקרא בירושלים, צילומים נדירים מירדן

   144-143: 255-209   אלי שילר) / 1948-1860( יהודי ארץ ישראל במנהרת הזמן

   146-145: 180-169   )1917( הישוב היהודי בארץ ישראל ברישומים של סוואן הדין

   148-147: 166-155   אלי שילר/ תיירים וצליינים ראשונים בעין המצלמה 

   154: 112-103   אל שילר/ משמר הירדן בראשיתה 

   158-157: 256-243   אלי שילר: ערך/ תמונות וטמונות מצפת 

   164-163: 188-179   אלי שילר/ שכונת מאה שערים בעין המצלמה 

   164-163: 209-201   אלי שילר/ אונגרין אוסף צילומים נדיר מבתי 

  167: 51-37   דב גביש/ בעין המצלמה ] העולם הראשונה[פרפראות מהמלחמה 

  167: 98-79   דב גביש ואלי שילר/ צילומי המושבה האמריקאית ממלחמת העולם הראשונה בדרום 

   168: 89-71   שילראלי /  )1910-1904(אוסף תמונות נדיר מצפת  –צפת חושפת את צפונותיה 

   169: 103-95   אלי שילר/ 1921-1910 צילומים מהשנים , ארץ הקודש –שלמה נרינסקי 

דה  מישל אן'ז) / וסף תמונות מאכסניית נוטרדםוא(ארץ ישראל בצילומי בית הספר הדומיניקני למקרא 
   170: 107-88   טרגון

   173: 89-82   מזכרת מביקור בהר הבית

   173: 103-99   ]תערוכה[צלם על הגג  –אלפונס הימלרייך 

   181-180: 215-179   אלי שילר/ תמונות וטמונות של הכותל המערבי 

ערך אלי שילר , שמעון קטקוף: צילם/  1950-צילומי צבע נדירים של מדינת ישראל מ: ארץ נולדת
107-80 :182  

   184-183: 82-74   היהודי וממנזר נוטרדםאוסף תמונות נדיר ממלחמת העצמאות מהרובע 

   184-183: 144-116   שמעון קטקוף: צילם/  1950, צילומי צבע נדירים של ישראל: ארץ נולדת

   185: 98-80   שמעון קטקוף: צילם/  1950, צילומי צבע נדירים של ישראל: ארץ נולדת

   187: 96-64   אלי שילר) / מעזבונו של פסח בר אדון( אלבום נדיר ממלחמת העולם הראשונה

   188: 115-104   אלי שילר/ ' אקול ביבליק'רושלים הבלתי ידועה בתמונות של הי

   190-189: 58-55   תמונות נדירות מהכנסת בתל אביב

   190-189: 134-123   דליה לוי/ מראות תל אביב בגלויות של האחים אליהו 

   191: 91-85   יגאל מורג: צילם/ סיור חנוכיות בשכונות ירושלים 

   191: 112-108   הצוענים בירושלים בתמונות משנות העשרים

   192: 108-97   אלי שילר/ ירושלים בבניינה 

   198-197: 84-65   אברהם גרייצר: צילם/ צילומי אוויר של ארץ ישראל 

אמיר בהשתתפות דיתה פרח ורותי / אוצר תמונות בבית הפלמ״ח  –) 2011-1941(שבעים שנה לפלמ״ח
  198-197: 231-209   אלי שילר

בצילומי צבע של המושבה , 1934-1898, נופים וחיי יומיום, אנשים –תמונות מארץ הקודש 
  199: 118-115   איתן איילון/ האמריקאית 

   207-206: 52-31   אברהם גרייצר/ ירושלים וארץ ישראל בצילומי אוויר 

           אן מישל דה טראגון ואלי שילר'ז/ רא ולארכיאולוגיה קהצרפתי למתמונות וטמונות מבית הספר 
105-95 :207-206  
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   211-210: 40-39   פליט השואה הארמנית שהיה לצלם, איליה קבדיאן

   211-210: 96-65   צילומיו של אברהם גרייצר/ ארץ ישראל במעוף הציפור 

  211-210: 188-177  ) עורך(אלי שילר /  1927-אדמה בהתמונות וטמונות מרעידות 

  
  תנ״ך

                              חיים בן דוד/ מבט מרחבי  –השתמרות והעלמות של שמות מקראיים בעבר הירדן 
142-137 :120-119  

   161: 66-64   יוסי שפנייר/ שילוב התנ״ך בהדרכה 
  

  תעשייה

   106-105: 45-38   חנן גינת ואסף הולצר] / כריית הנחושת בתמנע[

   113-112: 70-46   זהר עמר/ גידולי חקלאות וצמחי תעשיה בארץ ישראל בימי הביניים 

   129-128: 48-41   נתן שור/ לתולדות תעשיית הצדף והמזכרות בבית לחם 

  136-135: 145   צבי שילוני/ מפעל החשמל בנהריים 

   144-143: 53-48   סגלי וגדעון ביגרגדעון / מפעל בריטי עזוב  –מכרות הגופרית בבארי 

                          זהר עמר וירון סרי/ הפקת מחצבים מאזור ים המלח במאה העשירית על פי אלתמיני 
98-91 :144-143  

  151-150: 34-27 ס  יהודה גרדו/ התעשיה בנגב 

   158-157: 105-99   עמנואל דמתי/ עשרה -תעשיית האריגים בצפת במאה השש

   166-165: 62-49   משה פישר/ יחידה תעשייתית מימי בית הורדוס  –נווה מדבר עין בוקק 

   178-177: 95-94   רות דנון] / עטרות[ 'פילם סטודיו'ה

   185: 51-47   שאול ספיר/ טחנת הרוח במשכנות שאננים מחדשת ימיה 

   190-189: 171-160   רם גופנא/ בנוף ובזיכרון התל אביבי  'סיליקט' בית החרושת ללבנים

   194: 24-22   אורית שמיר/ במפעלים ובמקומות מסחריים ] ארכיאולוגיות[תצוגות 

   194: 83-67   כליפא- נירית שלו/  1948-1919בירושלים  'אריחי כיפת הסלע'סדנת 

   194: 110-108   על בית הדפוס היחיד בצפת במלחמת העצמאות

   203: 92-89   שאול ספיר/ חידוש טחנת הרוח במשכנות שאננים 

  209: 57-51   שמעון שמיר] / בשלטון המצרי[תעשייה ובינוי 

   212: 42-41   עמיר תמיר) / 2015-1915( מאה שנים למכת הארבה הגדולה בארץ –שנת הארבה 
  

  תקופות

   120-119: 126-121   יצחק גלעד/ גרר והתקופה הכלקוליתית בנגב הצפוני 

   134-133: 137-123   בנימין מזר/ תקופת הברונזה התיכונה בארץ ישראל 

  203: 80-74   אברהם רונן/ ראשית הציוויליזציה הקדומה בגובקלי טפה שבמזרח תורכיה 
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  תקופת המקרא

   108-107: 92-83   בוסתנאי עודד/ עבר הירדן המזרחי וישראל בתקופת המקרא 

   120-119: 136-127   אבנר רבן/ תיו בתקופת ההנחלות ווסביב עמק יזרעאל

                             חיים בן דוד/ מבט מרחבי  –השתמרות והעלמות של שמות מקראיים בעבר הירדן 
142-137 :120-119  

  132: 142-130   רז קלטר/ עבר הירדן בתקופת ההתנחלות והשופטים : מתיישבים ומלכים, נוודים

  
  בית ראשון ושיבת ציון

   115-114: 28-13   ישראל לוין/ תקופת שיבת ציון 

   120-119: 24-12   גבריאל ברקאי/ ירושלים בראשיתה ובימי הבית הראשון 

   166-165: 30-15   גבריאל ברקאי/ קווי יסוד בחקר ירושלים של ימי הבית הראשון 

  186: 40-38   עמיחי מזר/ תקופת הבית הראשון במדבר יהודה 

  
  ימי בית חשמונאי

  115-114: 64-29   ישראל לוין/ התקופה ההלניסטית וימי בית חשמונאי 

  
  התקופה הרומית –בית שני 

  103-102: 118-110   יזהר הירשפלד/ התיישבות יהודית בתחומי קיסריה ההרודיאנית  –רמת הנדיב 

                         גבריאל ברקאי/ וורן בירושלים  סרל'חן אבן מימי הבית השני מחפירות צרגל של שול
21-19 :106-105  

   106-105: 57-52   יהושע שוורץ/ הכוהנים ביריחו בתקופת בית שני 

   106-105: 66-58   צקי'אסתי דבורז/ י המרפא בארץ ישראל קיסרי רומי בחמ

   108-107: 173-171   ישראל רול") / וויה נובה טריאנה"ה" (דרך החדשה של טריאנוס"ה

  108-107: 217-208   ארתור סג״ל/ ערי הדקפוליס בירדן 

ראה תוכן (   115-114   לוין 'ישראל ל/ תולדות ירושלים בימי בית שני  – הירושלים בתפארת
  )עניינים

   123-122: 107-101   יוסף פטריך/ ביזאנטית בקיסריה -קרית ממשל רומית

   123-122: 113-108   מנדל נון/ גילויה ושימורה  סנ –בכנרת " סירת ישו"

  129-128: 152-127   אהוד נצר/ הרודיון 

   134-133: 21-14   ריקובר'צ 'א/ ? יוונית בימי הפרוקוראטורים "ספולי"האם היתה ירושלים 

                            גבריאל ברקאי ואלי שילר/ לילנד הוסיור בירושלים של ימי בית שני בדגם שבמלון 
50-21 :146-145  

   154: 21-20   יוסי סטפנסקי/ הישוב היהודי ברמת כורזים בתקופת המשנה והתלמוד 

                   ישראל רול ואיתן איילון / שומרון השיטות סלילה ובחירת תוואי בכבישים רומיים במערב 
71-63 :166-165  

   166-165: 93-83   בנימין איזק וישראל רול/ ות אדריאנוס יהודה בשנים הראשונות למלכ

   176: 49-39   דותן גורן/ מאנית 'ערגה להר הבית בשלהי התקופה העותה
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   176: 54-50   דוד עמית/ דגם ירושלים של בית שני במוזיאון ישראל 

   181-180: 154-151   רוני רייך/ הרחוב מימי בית שני לאורך הכותל המערבי 

   182: 39-32   אהרון יפה אהוד נשר/ המחצבה שאבניה שימשו לבניין הר הבית בימי הורדוס 

  196-195: 94-86   גרשון בר כוכבא/ מצור גמלא במרד הגדול 

             ינון שבטיאל/ של יוסף בן מתתיהו בסלע עכברה ' מקלטי המצוקים' –" בגליל ביצר סלע עכברה"
77-69 :199  

  )ראה תוכן עניינים(   201-200   ינרושלים ובארץ ישראל בתקופת בית שואדריכלות ביות נאמ

  9-10: 214   'גבי ברקאי ושות/  נתגלה ריצוף מקורי מהר הבית בימי המקדש השני

  
  מרד בר כוכבא

אורי , חנן אשל, רועי פורת/ גלויים חדשים  –מערות המפלט מימי מרד בר כוכבא במדבר יהודה 
  186: 28-6   ועמוס פרומקין' דוידוביץ

  

  התקופה הביזנטית

   113-112: 32-9   וסיליוס צפיריס/ נזירים ומנזרים בארץ ישראל בתקופה הביזאנטית 

   120-119: 156-151   ישראל רול/ ביזאנטית -סוגי הדרכים בארץ ישראל בתקופה הרומית

   123-122: 107-101   יוסף פטריך/ ביזאנטית בקיסריה -ממשל רומיתקרית 

  160-159: 154-145 ין  ריככ רוב/ ? ותר בתקופה הביזנטיתהאמנם היה אקלים הנגב גשום י

  
  לאםסשלטון הא

   108-107: 132-118   משה שרון/ עבר הירדן במאות הראשונות לשלטון האסלאם 

   120-119: 282-277   זהר עמר/ בימי הביניים  חשיש וחשישיים בארץ ישראל וסוריה

                      זהר עמר וירון סרי/ הפקת מחצבים מאזור ים המלח במאה העשירית על פי אלתמיני 
98-91 :144-143  

  148-147: 50-45   יזהר הירשפלד ואורן גוטפלד/ מטמון של כלי ברונזה מהתקופה הפאטמית בטבריה 

   166-165: 40-34   שמעון גת/  1068-רמלה ורעש האדמה ב –חורבן ותקומה 

   198-197: 57-41   משה שרון/ תולדות אשקלון בתקופה המוסלמית 

  199: 90-78   משה שרון/ חברון תחת שלטון האסלאם 

  
  צלבנים

   108-107: 136-133   סילביה שיין/ עבר הירדן בתקופת הצלבנית 

   134-133: 50-47   דן בהט/ ירושלים במאה הי״ג מפת מרינו סאנוטו וחומות 

   134-133: 102-91   פראוור 'י/ מפה היסטורית של עכו 

   134-133: 324-316   יהושע פראוור/ קרב חטין 

   134-133: 332-325   יהושע פראוור/ לתולדות החקלאות הצלבנית 

   134-133: 346-333   פראווריהושע / בתקופה הצלבנית " רוזנות אשקלון"ו אשקלון העיר
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   144-143: 90-69   דן בהט/ מפות ירושלים מהתקופה הצלבנית 

                   ענת פלד/  1766-1047מסע בעקבות תיאורי נוסעים ? לאן נעלמה כנסיית הצלב הקדוש בעכו
104-94 :166-165  

   191: 70-64   שלמה לוטן/ ? מרפאה או מבנה אירוח –במונפור  'מבנה הנחל'

   198-197: 46-45   משה שרון] / אשקלון[שלושים וארבע שנות שלטון צלבני 

                   אלי שילר: תרגם) / 1744-1724( קברי המלכים הצלבנים בתיאורו של אלזער הורן
165-163 :198-197  

   199: 92-91   משה שרון/ צלבנית מהחשובות בעולם נתגלתה ביפו -כתובת ערבית

   214: 62-59   הרקע לציורים בבית החולים סן לואי

  214: 74   אלי שילר/  ]ירושלים[דה פרר בעיר העתיקה  'בית הספר הצרפתי קולג

  
  התקופה הממלוכית

                                 אברהם דוד/ לפי תעודה מן הגניזה , קורות הקהילה היהודית בירושלים במאה הט״ו
172-167 :120-119  

   67-59:158-157בן אברהם  'א/ צפת ואתריה בתקופה הממלוכית 

  158-157: 168-161   עמנואל דמתי ועודד שי] / בצפת[מאנית 'תרים מן התקופות הממלוכית והעותא

  158-157: 170-169   יוסף סטפנסקי/ ממלוכית בצפת  הזאווי

  
  19-מאנית והמאה ה'עותהתקופה ה

   106-105: 86-81   אברהם דוד/  16-הישוב היהודי בטבריה במאה המקורות חדשים לחידוש 

   108-107: 143-137   בן אברהם' א/ מאנית 'דן בתקופה העותתולדות עבר היר

  113-112: 88-71   נתן שור/  17-חידוש הישוב ביפו במאה ה

                 דוד קרויאנקר/ ועד היום  19-צורות הבנייה של שכונות ובתי מגורים בירושלים מאמצע המאה ה
56-51 :120-119  

   120-119: 223-217   אן דובדן'ז/  1652המהומות בירושלים בשנת 

   123-122: 126-120   נתן שור/ חיי ההרמון בארץ ישראל בתיאורי נוסעים ועולי רגל 

   134-133: 168-158   ברנרד לואיס/ מאניים כמקור לתולדות ארץ ישראל 'הארכיונים העות

  134-133: 174-169 ן  מרדכי גיחו/ יפו בידי נאפוליון  כיבוש

שחזור (מראה פני העיר ירושלים במחצית הראשונה של המאה הי״ט בעיני נוסעים וחוקרים מערביים 
   141-140: 239-212   אריה- יהושע בן) / היסטורי-גיאוגרפי

   141-140: 286-266   רות קרק/ מסורתיות  תיכוניות-ירושלים ויפו במאה הי״ט כערים מזרח

  148-147: 31-26   אברהם ששון / אן סוכריר'ח

   148-147 :76-66   שמואל ניסן/ עשרה -לתולדות הרפואה בירושלים במאה התשע

  158-157: 168-161   עמנואל דמתי ועודד שי] / בצפת[אתרים מן התקופות הממלוכית והעות׳מאנית 

   158-157: 234-226   מיכל בן יעקב/ עשרה -בצפת במאה התשעהיהודים המערביים 

   160-159: 212-199   רות קרק/  19-מילנריזם והתיישבות חקלאית בארץ ישראל במאה ה

   166-165: 114-105   האב אליאס פרידמן/ טבח חיילי נפוליאון על הר הכרמל והמצבות לזכרם 
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   166-165: 126-115   צבי אילן/ חברון רחמאן בן עמר מדורא שבהר - עלילות עבד אל

   169: 65-52   נתן שור/ החטא ועונשו  – 1799, כיבוש יפו בידי נפוליאון

   169: 75-66   ערן דולב/ השרותים הרפואיים בצבא נפוליאון במסעו לארץ ישראל 

   176: 49-39   דותן גורן/ מאנית 'תערגה להר הבית בשלהי התקופה העוה

   191: 102-92   מרים רוזן איילון/ סולימאן המפואר בירושלים  הסבילים שהקים

                      אלי שילר: תרגם וערך) / 1744-1724( בתיאורו של אלזער הורן 18-ירושלים במאה ה
166-113 :198-197  

   205-204: 27-19   דוד גרוסמן/  19-אל במאה הרישארץ התיישבות המצרים ב

   205-204: 27-26   דוד גרוסמן/ השלטון המצרי ארץ ישראל תחת 

  205-204: 168-165   דן גזית/ יישובים שהוקמו בחבל הבשור בימיו של הסולטאן עבד אלחמיד השני 

  208: 90-86   מרדכי אביר) / 1834( המרד בצפת והפרעות בקהילה היהודית

  )ראה תוכן עניינים(   209   תקופת שלטון המצרי –ראשית הזמן החדש בתולדות ארץ ישראל 

  
  מלחמת העולם הראשונה

  134-133: 120-107   דוד עמירן/ מפות טופוגראפיות של ארץ ישראל מימי מלחמת העולם הראשונה 

  ) ראה תוכן עניינים(   167   המערכה בנגב ובסיני –ארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה 

  187: 96-64   אלי שילר) / פסח בר אדוןמעזבונו של ( אלבום נדיר ממלחמת העולם הראשונה

  
  המנדט

   113-112: 171-136   גדעון ביגר/  1948-1917ירושלים בתקופת השלטון הבריטי 

            דוד קרויאנקר/ ועד היום  19צורות הבנייה של שכונות ובתי מגורים בירושלים מאמצע המאה ה־
58-57 :120-119  

                        ניצן שריג וגדעון ביגר/ התפתחותו של כפר גדול בשפלה  – 1949-1918ה 'פלוג
118-113 :120-119  

גדעון ביגר ) / 1925-1918(תרומת השלטון הבריטי להתפתחותה של ירושלים בראשית שלטונו בארץ 
265-240 :141-140  

  148-147: 65-53   בצלאל לביא/ ההיסטוריה שנשכחה , אל חמה

מעוז עזריהו /  1948-1918מתווה להסטוריה תרבותית של חוף תל אביב  –" עניק לנו את היםהטבע ה"
130-110 :160-159  

  160-159: 198-184   נילי ליפשיץ וגדעון ביגר/ מדיניות הייעור של הממשל הבריטי בארץ ישראל 

   172-171: 222-196   אלי שילר ועזרא פימנטל/ בתי הקברות הבריטיים בארץ ישראל 

   174: 84-81   נתן שור/ אור חדש על רצח ארלוזורוב 

 175: 115-114   נתן שור/ עוד על רצח ארלוזורוב 

   176: 77-68   אהרון יפה) / 2006-1946( שנה לפיצוץ מלון המלך דוד 60

   179: 44-34   הטב-קובי כהן/ תיירים בתקופת המנדט  מורי דרך והדרכת

   179: 63-58   בעז זלמנוביץ/ הפילבוקסים בנוף הארץ 

   182: 66-60   רחל ברקאי/ הכנת שטרות בירושלים בתקופת המנדט הבריטי 



  

117 
  214-102מפתח אריאל 

   187: 65-51   יגאל גרייבר/ דין אל קסאם וראשית הטרור הפלסטיני -עז א 'שיח

   194: 95-87   מרדכי אשל/ הגברת פרנסיס אמילי ניוטון ויחסה לציונות וליהודי ארץ ישראל 

   196-195: 134-122   מולי ברוג/ חדש על מגיני תל חי אור 

   196-195: 212-205   נילי ליפשיץ וגדעון ביגר/ ייעור הגליל בתקופת השלטון הבריטי 

  198-197: 64-58   נתן שור/ יפו בתקופת המנדט הבריטי 

                קרויאנקרדוד / ועד היום  19-צורות הבנייה של שכונות ובתי מגורים בירושלים מאמצע המאה ה
64-59 :120-119  

   207-206: 94-75   שאול כוכבי/ טקס הפתיחה של האוניברסיטה העברית 

/  שנכשלה 'רכש'בפעולת  1942מאסר ליד גבעת ברנר באוגוסט : פרשה לא ידועה בקורות הפלמ״ח
  211-210: 100-97 מרדכי אשל  

   213: 109-105   אלי שילר/  מבחר מדריכים מתקופת המנדט הבריטי

  

  תרבות
                       זאב ספראי/ הכפר הערבי כמקור לתולדות התרבות החומרית של ארץ ישראל בעבר 

164-157 :103-102  

   132: 48-43   יוסף גייגר/ על אנשי רוח יוונים בגדרה 

   146-145: 166   ]יןבתאורה של אליזבט פ[בירושלים " תחברה הספרותי"הקמת ה

   174: 80-73   חיים גרוסמן/ מפת הארץ וביטויה בתרבות הישראלית 

   188: 92-82   אלי שילר/ ספריות של העדות הנוצריות ומוסדות המחקר בירושלים

על מקומם של בתי הקפה הספרותיים בסצנה התרבותית בתל אביב בתקופת  –שותים קפה בעברית 
  190-189: 191-178   זהר שביט/ היישוב 

   192: 85-66   אלי שילר/ הספריות של העדות הנוצריות ומוסדות המחקר בירושלים 

  207-206: 94-75   שאול כוכבי/ טקס הפתיחה של האוניברסיטה העברית 



1 
 

  
  )2017-1973(ביבליוגרפיה  –אלי שילר 

  
  
  

1973  
  .'עמ 42, דפים למורי דרך ',׳קבר רחל

  .22-1' עמ, אוקטובר, דפים למורי דרך, ההר אשר מקדם לעיר׳, '׳הר הזיתים

  

1974  
  .42-26 'עמ, מרץ; 34-13 'עמ, פברואר, דפים למורי דרך, ׳הר הזיתים במסורת הוצרית׳

  . 29-1 'עמ, יוי, דפים למורי דרך, רושלים ליריחו׳׳ירושלים ומדברה והדרך מי

    .18-2עמ׳ , ובמבר, דפים למורי דרך, ׳כסית המולד׳

  

1975  
  .'עמ 32, שער הרחמים

  .'עמ 200, )ךער( עשרה- אלבום ציירי ירושלים במאה התשע

  

1976  
  . 'עמ 72, ארמון הישאם

  . 'עמ 80, שתיהההסלע ואבן  תכיפ

  .'עמ 64, מערת המכפלה

  

1977  
  . 'עמ 316, )ערך( עשרה- אלבום ציירי ארץ ישראל במאה התשע

  .'עמ 48 ,קבר רחל

  .עמ׳ 208, חליפות ותמורות, ירושלים

  

1978  
  . 'עמ 254, )ערך( העיר העתיקה; צילומי ירושלים הראשוים

  . 'עמ  ,143תן שור ומרדכי סופר, בשיתוף עם ספי בן יוסף, הר הזיתים

  . עמ׳ 80, אקצא-מסגד אל

  . 'עמ 128, בית לחם וכסיית המולד

  . 'עמ 112, )ערך( ופי סיי בתחריטים והדפסים עתיקים

  .'עמ 64, )תרגם וערך( 1861-רשמי ביקור של מלחי הצי הצרפתי ב –ירושלים 
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1979  
  . לט-א 'עמ, )תרגם) (1841-1821( פרקים בתולדות ארץ ישראל

  . 'עמ 112, )ים דבריםערך והקד(מאת י׳ רפאלוביץ , ישראל והמושבות

  . 'עמ 208, )ערך( העיר החדשה; צילומי ירושלים הראשוים

  .'עמ 380, )ערך( )צילומי א׳״ הראשוים(ופי בראשית של ארץ ישראל 

  

1980  
  . 'עמ 9, 98 קרדום, בהשתתפות תן שור, יסוריםהדרך 

  .'עמ 94, 12קרדום , עדות ומיעוטים בעיר העתיקה

  . 'עמ 128, גבריאל ברקאי ואבי כץ, יוסף-פות ספי בןבהשתת, כסיית המולד

  . 'עמ 240, )ערך( צילומי ירושלים וארץ ישראל הראשוים

  .'עמ 112, )תרגם וערך( עשרה בתאורו של אבליה צ׳לבי- ארץ ישראל במאה השבע

  

1981  
  .'עמ 14-13, 128 קרדום, בתיב עולי הרגל

  .20-14 'עמ, 15קרדום  ',עם ארץ הקודש מקום מפגשם הראשון של עולי הרגל –׳מל יפו 

 . 39-33 'עמ, 15קרדום , עשרה׳-׳יפו במאה התשע

  . 47-42עמ׳ , 15 קרדום, בוסתי יפו ופרדסי יפו׳'

  . 26-24 'עמ, 17-16קרדום , ]בירושלים[׳המוזיאון הארמי׳ 

  . 30-28 'עמ, 17-16קרדום , ]בירושלים[׳מוזיאון חצר הישוב הישן׳ 

  . 33-31עמ׳ , 17-16קרדום , יסלאם בהר הבית׳׳מוזיאון הא

  . 83-81עמ׳ , 17-16קרדום , ׳שעריה הבלתי מוכרים של ירושלים׳

  . 135-130 'עמ, 17-16 קרדום, ׳אגדות בלתי מוכרות של ירושלים׳

  . 149-142עמ׳ , 17-16קרדום , ׳ספר בלתי מוכר של א׳ פיארוטי׳

  .51-49עמ׳ , 18קרדום , ׳קיסריה במסורת הוצרית׳

  .56-52עמ׳ , 18קרדום , בשיתוף עם עמיקם אלעד, ׳קיסריה בספרות הוסעים ועולי הרגל׳

  . 72-69עמ׳ , 18קרדום , ׳לתולדות שוד עתיקותיה של קיסריה׳

  .109-86עמ׳ , 18קרדום , ׳סיור בקיסריה הצלבית׳

   114-110. עמ׳, 18קרדום , ׳קיסריה כמרכז תיירות וופש ופעולות החברה לחקר קיסריה׳

  . 'עמ 176, סים דיריםדפעשרה בתחריטים וה- ירושלים במאה התשע

  .'עמ 208, 1800-1483סים עתיקים דפירושלים וארץ ישראל בתחריטים וה
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1982 
  . 14-11 'עמ, 19קרדום , ׳צרת מראשיתה ועד לתקופה הצלבית׳

  . 104-102עמ׳ , 19קרדום , בשיתוף עם יואב רגב, ׳סיור בצרת׳

  . 120-115עמ׳  ,19קרדום , ׳)קה(׳כפר כה 

  . 11-7 'עמ, 20קרדום , ]הר תבור[׳סקירה כללית׳ 

  . 37-33עמ׳ , 20קרדום , ׳הר תבור לאחר התקופה הצלבית׳

  . 76-65 'עמ, 20קרדום , ׳סיור על פסגת הר תבור׳

  . 108-104עמ׳ , 20קרדום , תוג׳אר׳-׳חאן א

  . 25-15עמ׳ , 23-21קרדום , ה׳׳מקומות בלתי ושבים בעיר העתיק

  . 64-49עמ׳ , 23-21קרדום , ׳חומות ירושלים כיום׳

  . 120-106 'עמ, 23-21קרדום , ׳גיא בן היום׳

                                       ,ומתה לשימור ושיקום העיר העתיקה׳ר׳ה״חברה למען ירושלים״ ות
  .135-127 'עמ, 23-21קרדום 

 171-163׳ מע, 23-21קרדום  ,'דיר ממגרש הרוסים׳אוסף צילומים .  

  .'עמ 64, 1, כתב עת לופי העבר של ארץ ישראל – מורשת ארץ ישראל

  

1983  
  . 98-93 'עמ, 25-24קרדום  ,'׳מסגד ג׳זאר פחה

  . 107-99 'עמ, 25-24קרדום , 'ו׳הח׳אים של עכ

  . 120-118 'עמ, 25-24קרדום , '׳הכסיות בעכו

  . 167-166 'עמ, 25-24קרדום  ,'דים בעכולתולדות היהו'

  .172-168עמ׳ , 25-24קרדום  ,'יכול של עכו במאה הי״ח-שליטה הכל –׳ג׳זאר פחה 

  . 179-177 'עמ, 25-24קרדום  ,'׳כיצד תגלה קברו של הגרל קאפארלי

  . 224עמ׳ , 25-24קרדום , ')קבר בהא אוללה(׳אלבהג׳ה 

  . 12-11עמ׳ , 30-28רדום ק, '׳גיאוגרפיה היסטורית של יריחו

  . 17-13עמ׳ , 30-28קרדום  ,'יריחו –׳הדרך ירושלים 

  . 31-30עמ׳ , 30-28קרדום  ,'׳תושבי יריחו

  . 34-32 'עמ, 30-28קרדום  ,'׳מחות הפליטים

יים ועד ימי56-55 'עמ, 30-28קרדום  ,'ו׳יריחו מימי הבי .  

  . 149-134 'עמ, 30-28קרדום  ',׳ארמון הישאם

  . 155עמ׳ , 30-28קרדום  ,')המוסקוביה(אכסיה הרוסית ׳ה

  . 160-159עמ׳ , 30-28קרדום  ,'׳התיירות ביריחו

  . 165-162עמ׳ , 30-28קרדום  ,'׳מרכז לגידול הפפאיה ביריחו

  . 183 'עמ, 30-28קרדום  ,'׳המסורת על ביתה של רחב ביריחו

  . 209-201עמ׳ , 30-28קרדום  ,'מבצר דוק; ׳הקרטל

  . 214-213עמ׳ , 30-28קרדום  ',קסי הטבילה בזמן החדש׳ט
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  . 'עמ 31-32, 160 קרדום, ישראל-יסטורית של ארץגיאוגרפיה ה

                                       , בשיתוף עם חיים באר ,'׳וילאי כמרצה ודד עם ״תמוות אור״
  .123-117עמ׳ , 32-31קרדום 

  

1984  
  .'עמ 448, )ערך( ספר וילאי

  .28-25 'עמ, כרך א, ספר זאב וילאי ',׳תרומתו של זאב וילאי לספרות ידיעת הארץ

, כרך א, ספר זאב וילאי, בשיתוף עם חיים באר ',׳וילאי כמרצה ודד עם ״תמוות אור״
  .33-29 'עמ

  .'עמ 64, )ערך( 3 מורשת ארץ ישראל, עם-מאת מיכה בר, אתרים יהודים בלבון

  

1985  
  . 29-24 'עמ, 39-37אריאל  ',ית חיפה׳אוכלוסי

  . 140-128עמ׳ , 39-37אריאל  ',׳הבהאים בחיפה

  . 210-208עמ׳ , 39-37אריאל , ]בחיפה[׳המושבה הגרמית׳ 

  .58-21עמ׳ , א42-42אריאל  ',׳תולדות כסיית הקבר

  . 110-60 'עמ, א42-42אריאל  ',׳אתרי כסיית הקבר

  . 131-122עמ׳ , א42־42אריאל  ',בר׳אמות וארכיטקטורה של כסיית הק

  . 133-132עמ׳ , א42-42אריאל  ,'׳העדות הוצריות בכסיית הקבר

  .137-134 'עמ, א42-42אריאל  ',׳טקסי כסיית הקבר

  

1986  
                 , ׳ )1967-1948(׳קווים להתפתחותה של ירושלים המזרחית שמחוץ לחומות 

  .82-71עמ׳ , 43אריאל 

  . 97-91עמ׳ , 43אריאל  ',וסלמי בעיר העתיקה׳הרובע המ

   .141-133 'עמ, 45-44אריאל  ',׳שיקום הרובע היהודי

  . 151-149עמ׳ , 45-44אריאל  ',׳שיקום שער שכם

  .68-66עמ׳ , 46 אריאל, ]בירושלים[׳המצודה׳ 

  . 77-71 'עמ, 46אריאל , ]בירושלים[׳המצודה מהתקופה העות׳מאית ועד ימיו׳ 

  .85-78 'עמ, 46אריאל , בשיתוף עם בצלאל עמיקם, ]בירושלים[החומות׳ ׳טיילת 

  

1987  
  . 35-30 'עמ, 49-48אריאל , בשיתוף עם גדעון ביגר ',׳תל אביב לאזוריה

  . 173עמ׳ , 49-48אריאל  ,'בית שמעון רוקח בוה צדק'

  . 20-11עמ׳ , 54-53אריאל , בשיתוף עם גדעון ביגר ',׳גיאוגרפיה של טבריה

  . 36-33עמ׳ , 54-53אריאל , בשיתוף עם גדעון ביגר ',טבריה בתקופה הערבית׳
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  . 68-67עמ׳ , 54-53אריאל , ׳1837חורבה של טבריה ברעש של '

  . 98-97 'עמ, 54-53אריאל , בשיתוף עם גדעון ביגר ',׳שיקום טבריה העתיקה

  . 'עמ 384, )ךער(חלק ב  ,ספר וילאי

  . 357-351עמ׳  ',כרך ב, וילאיספר זאב  ',׳יומו של קודר

  .'עמ 78, )ערך בשיתוף יצחקי גל( ימת החיים של ישראל –הכרת 

  

1988  
                          , בשיתוף עם אלישבע בלהורן ,׳אוסף תצלומים דיר של המושבות הראשוות׳

  .126-116עמ׳ , 56-55אריאל 

  . 76-9 'מע, 58-57אריאל , ]ירושלים[׳העיר העתיקה כיום׳ 

  . 223-216עמ׳ , 58-57אריאל  ,'האיש והאגדה, ׳זאב וילאי

  . ׳עמ 60, )תרגם( )1744-1724( ער הורןזבתאורו של אל 18- ירושלים במאה ה

, מאת שמואל אביצור, תהליכי ייצור ואורחות חיים –מבחר מאמרים בידיעת ארץ ישראל 
  .'עמ 304) ערך(

  

1989  
  .'עמ 188, 65-64אריאל , )ריםבהשתתפות אח( הר הבית ואתריו

  .23-17 'עמ, 67-66אריאל  ',׳ופי ארץ ישראל בעיי הצלמים הראשוים

  

1990  
  .18-9עמ׳ , 70-68אריאל , בשיתוף יוחי רוזבליט ,'׳טיילת ארמון הציב

  .25-19 'עמ, 70-68אריאל  ',׳מאה שים למושבה האמריקאית בירושלים

                          ,בשיתוף מחם לוין, ׳)1848-1090(ראעד ׳אלבומיו הבלתי ידועים של חליל 
  .242-216עמ׳ , 70-68אריאל 

  . 16-15 'עמ, 71 אריאל, ׳ראשית היציאה מחוץ לחומות וייסוד חלת שבעה׳

  . 25-19 'עמ, 71אריאל , ואופיה׳] חלת שבעה[׳מבה השכוה 

  . 111-95 'עמ, 71אריאל , ׳בעקבות אתרי חלת שבע המשוקמת׳

  . 119-113עמ׳ , 71אריאל , בשיתוף עם שלמה סה, ׳דמויות בחלת שבעה׳

  . 'עמ 272, 74-72אריאל , )בשיתוף עם יהודית עבר(מוזיאוים בישראל 

  . 141-133עמ׳ , 76-75אריאל , ׳]עמק החולה[׳אתרים ומוזיאוים 

  . 187עמ׳ , 76-75אריאל , בשיתוף עם דוד עמית, ׳דברים לזכרו של צבי אילן ז״ל׳

  . 99-79עמ׳ , 77אריאל  ,׳חזקת העדות הוצריות במקומות הקדושים בירושלים׳

                                    , ]בירושלים[המחלוקת סביב בית זיבברג׳  –אבן בארמון הזכוכית״ "'
  .103-100 'עמ, 77אריאל 

  .118עמ׳ , 77אריאל , שעריו׳ ׳המרכז להדרכה בירושלים ע״ש פרופ׳ זאב וילאי פותח
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1991  
                 , בשיתוף עם גבריאל ברקאי, ׳לביקורת התצוגה ההיסטורית במוזיאון מגדל דוד׳

  .75-70 'עמ, 78אריאל 

  .24-26 'עמ, )ערך( ישראל- אהבת ארץ, ׳צעדים ראשוים בידיעת הארץ׳

  .32-27 'עמ, ישראל- אהבת ארץ, ׳הספרים שכתב וילאי׳

  

1992  
  .274-248עמ׳ , 84-83אריאל , ׳ירושלים בתקופה העות׳מאית׳

  . 'עמ 87-85, 288 אריאל, דריך לאתרים וצרים בישראלמ

  . 70-59 'עמ, 88אריאל , ׳)1992-1917(שים לכיבוש ירושלים בידי הבריטים  75׳

  . 101-92 'עמ, 88אריאל , ׳עולי רגל מציירים את ארץ הקודש׳

                           , 1949-1881ות המושבה האמריקאית בירושלים קור – ירושלים שלו
  .'עמ 286, )והקדים דברים הוסיף תמוות, תרגם(מאת ברטה ספפורד וסטר 

  

1993  
  .65-61עמ׳ , 92-91אריאל , מהדסת העיר׳, ראיון עם אליוער ברזקי –׳תכון ירושלים 

  . 68-66עמ׳ , 92-91אריאל , ׳התיירות בירושלים׳

  . 120-105 'עמ, 92-91אריאל , ׳שלושה מוזיאוים חדשים בירושלים׳

  . 16-13 'עמ, 94-93 אריאל, ׳מעמדה של אילת׳

  . 32-24עמ׳ , 96-95אריאל , ׳ביצות חדרה׳

  . 115-110 'עמ, 96-95אריאל , ׳הח׳אן בחדרה׳

  . 124-122 'עמ, 96-95אריאל , ׳שכות חליאל בחדרה׳

  .196-193 'עמ, 96-95אריאל , ׳)״מאור דוד״(׳תחת הכוח בחדרה 

  

1994  
  . 221-216 'עמ, 103-102אריאל  ',׳המוזיאוים בישראל כיום

  . 250-240עמ׳ , 103-102אריאל  ',הצלם האגדי של ארץ ישראל – ס׳בופי

  . 271-270עמ׳ , 103-102אריאל  ',׳דברים לזכרו של אהרון קמפיסקי

  . 24-22עמ׳ , 106-105אריאל  ',אבן מאסו הבוים'

  .184-151 'עמ, 106-105אריאל  ',׳מוזיאוים חדשים בישראל

  

1995  
  . 36-24עמ׳ , 108-107אריאל  ',׳הגיאוגרפיה של ירדן

  .162-158 'עמ, 108-107אריאל  ,'׳תכיות וסיוות התיישבות יהודים בעבר הירדן

  .170-169 'עמ, 108-107אריאל , ]בירדן[׳דרך המלך׳ 

  .'עמ 320 ,111-110אריאל , )בהשתתפות גבריאל ברקאי והלל גבע( ומקומות בירדןאתרים 
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1996  
  .135-120עמ׳ , 113-112אריאל , ׳)1996-1876( ׳מאה ועשרים שה למדריך ירושלים הראשון

  .111-97עמ׳ , 116אריאל , )בשיתוף עם גבריאל ברקאי( ׳אתרים ומקומות במפת מידבא׳

  .78-51עמ׳ , 118-117אריאל  ',׳קברי הביאים באסלאם

  .216-207עמ׳ , 120-119אריאל , ׳)1483; 1480(פברי לארץ הקודש  ס׳מסעו של הזיר פליק

, )וןסבשיתוף עם שמעון גיב(׳ )?1910-1892( ׳ופי ארץ ישראל בצילומיו של אידלשתין
  .314-297עמ׳ , 120-119אריאל 

  . 48-45 'עמ, 121אל ארי, ׳ליאו קהאן ותרומתו לתעוד ופי ארץ ישראל׳

  . 60-53עמ׳ , 121אריאל  ',׳חידת מסעו של ליאו קהאן לארץ הקודש

  . 190-177 'עמ, 123-122אריאל , ׳אוסף תצלומים דיר ממאה שערים׳

  . 211-109עמ׳ , 123-122אריאל  ',׳על כוחה של שתיקה בהדרכה

  . 213-212 'עמ, 123-122אריאל  ',?׳כיצד לכתוב מסלול סיור

  .215-214עמ׳ , 123-122אריאל  ',וש הצלייות הרוסית לארץ הקודש׳חיד

  

1998  
  .27-10, 40-35עמ׳ , 129-128אריאל  ', ׳בית לחם

  . 126-49עמ׳ , 129-128אריאל  ',קבר רחל ;ד׳כסיית המול

  . 14-9 'עמ, 131-130אריאל  ,'האיש והאגדה; קורד שיק'

  .55-49עמ׳ , 132אריאל  ',וצרים וצרות בירדן'

  

1999  
  .67-61 'עמ, 136-135אריאל  ',׳רחל ושירתה לחופי ירדן וכרת

  .119-114 'עמ, 136-136אריאל , בשיתוף עם יצחקי גל, חצר כרת׳ב׳המבים 

  .74-71עמ׳ , 136-135אריאל , ׳קבר רחל בבית הקברות בכרת׳

  .249-232 'עמ, 138-137אריאל , סקר ארצות מוצא׳; ׳צלייות ותיירות לישראל

  

2000  
  .255-210עמ׳ , 144-143אריאל , ׳)1948-1860( ׳יהודי ארץ ישראל במהרת הזמן

  . 'עמ 304, )ערך( מוגשים לעזריה אלון... מבחר מאמרים  – ופי ארץ ישראל

מוגשים לעזריה ... מבחר מאמרים  – ופי ארץ ישראל, ׳ופי ארץ ישראל ממעוף הציפור׳
  .154-151עמ׳ , אלון

  

2001  
, בשיתוף עם גבריאל ברקאי, יור בירושלים של ימי בית שי בדגם שבמלון הולילד׳׳ס

  . 50-21 'עמ, 146-145אריאל 

  . 135-87עמ׳ , 146-145אריאל , ׳׳מערת המכפלה
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  .166-153עמ׳ , 148-147אריאל , ׳]צילומים[׳תיירים וצלייים ראשוים בעין המצלמה 

, תם הגולל על ספריית מוזיאון ארץ ישראל׳ס –׳מכירת ״ארץ ישראל״ בזיד עדשים 
  .190-189עמ׳ , 148-147אריאל 

  .190-181' עמ, 151-150אריאל , בשיתוף עם דודיק שושי, ׳התחלות הבדווים בגב׳

  

2002  
  . 40-33עמ׳ , 153-152אריאל , טיולים ומסלולי סיור בגב׳, ׳תיירות

  .119-117 'עמ, 153-152אריאל  ,׳לאופיה של ההתיישבות והאוכלוסיה בגב ובדרום׳

                                               , לב-בשיתוף אהובה בר, ׳מפעלות קק״ל לפיתוח הגב ויישובו׳
  .134-123 'עמ, 153-152אריאל 

  . 170-147עמ׳ , 153-152אריאל , ׳ערי הגב כיום׳

  . 44-39 'עמ, 154אריאל , ׳ראש פיה בתאורי וסעים וצלמים׳

  .90עמ׳ , 154אריאל , ׳האתר והסמל –׳מצודת ישע 

  . 'עמ 288, 156-155אריאל , )בהשתתפות אחרים(צרות ווצרים בארץ ישראל 

  . 31-29עמ׳ , 158-157אריאל , ׳התיירות בצפת׳

  . 67-59 'עמ, 158-157אריאל , ׳צפת ואתריה בתקופה הממלוכית׳

  . 112-106 'עמ, 158-157אריאל  ,1837'/׳הרעש בצפת בשת תקצ״ז

  . 194-191 עמ׳, 158-157אריאל , ׳]בצפת[׳קרית האמים 

  .200-199 'עמ ,158-157אריאל , ׳]בצפת[׳המוזיאון למורשת היהדות הדוברת הוגרית 

  . 243-190עמ׳ , 158-157אריאל , ׳תמוות וטמוות מצפת׳

  .'עמ 72, )קי גלערך בשיתוף עם צבי אורטברג ויצח( מציאות מול מיתוס –רת כה

  

2003  
  . 35-19 'עמ, 161אריאל , ׳מתודיקה של הדרכת מטיילים׳

  . 57-56 'עמ, 161אריאל , ׳?׳כיצד לכתוב מסלול סיור

  . 60-58 'עמ, 161אריאל , ׳כיצד לכתוב עבודה בושא ארץ ישראל׳

  . 63-61 'עמ, 161אריאל , ׳על כוחה של שתיקה בהדרכה׳

  .85-83עמ׳ , 161אריאל , בשיתוף עם גבריאל ברקאי ,׳הדרכת מטיילים בירושלים׳

  . 109-106עמ׳ , 161אריאל , ׳התיירים האמריקאים׳

  . 121עמ׳ , 161אריאל , ׳הערות בוגע להדרכה במוזיאוים׳

  . 126-123עמ׳ , 161אריאל , ׳סקירת ספרים חדשים׳

  .3-2 'עמ, )תוספת( 162אריאל , ׳]מצפים בגב[׳סקירה כללית 
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2004  
  .169-160 'עמ, 164-163אריאל , בשיתוף עם שלומית לגבוים׳, ׳זכרוות מאה שערים

                                , בשיתוף עם שלומית לגבוים׳, ׳עוללות וסיפורים ממאה שערים
  .178-170עמ׳ , 164-163אריאל 

  . 188-179עמ׳ , 164-163אריאל , ׳שכות מאה שערים בעין המצלמה׳

                                 , בשיתוף עם שלומית לגבוים, ורים במאה שערים וסביבתה׳׳סי
  .235-225 'עמ ,164-163אריאל 

  . 200-198עמ׳ , 164-163אריאל , ׳שכות בתי אוגרין׳

  . 209-201עמ׳ , 164-163אריאל , 'ןים דיר מבתי אוגרימ׳אוסף צילו

  .240-236עמ׳  , 164-163אריאל , ׳סקירת ספרים׳

, בשיתוף עם דב גביש, ׳צילומי המושבה האמריקאית ממלחמת העולם הראשוה בדרום׳
  .98-80 'עמ, 167אריאל 

                                , ׳)1910-1904(אוסף תמוות דיר מצפת  –׳צפת חושפת את צפוותיה 
  .89-71עמ׳ , 168אריאל 

, מורה על הריסת מוצא והריגת כל תושביה׳ 1966וי פקודת מבצע ירדית מי –׳ללא מוצא 
  . 99-95 'עמ, 168אריאל , בשיתוף עם אבי לבסקי

  . 120-113 'עמ, 168אריאל , ׳סקירת ספרים חדשים׳

  .'עמ 352, )ערך(מאת רמי יזרעאל , אבי דרך בידיעת הארץ

  

2005  
               , גב ובסייחידושי הטכולוגיה במערכה ב –מלחמת העולם הראשוה בארץ ישראל 

  .'עמ 98, בשיתוף עם עזרא פימטלערך 

  . 32-6 'עמ, 169אריאל , ׳בית הקברות הצבאי בהר הרצל׳

  .103-95 'עמ, 169אריאל , ׳1921-1910צילומים מהשים  –ארץ הקודש , ׳שלמה ריסקי

  . 110-114 'עמ, 169אריאל , ׳סקירת ספרים חדשים׳

  .115-108 'עמ, 170אריאל , ׳סקירת ספרים חדשים׳

  .48-43 עמ׳, 172-171אריאל , יוגב) בוג׳ה( בשיתוף עם בימין, ׳הצחה וזיכרון בקיבוצים׳

                             , בשיתוף עם אביתר ור ',׳הצחה יצולי השואה שפלו במלחמת העצמאות
  .52-49 ׳עמ, 172-171אריאל 

                                        , בשיתוף עם רמי יזרעאל ',יןתולדותיהן ואופי, ׳מצבות הקבורה
  .82-79עמ׳ , 172-171אריאל 

, 'ראשון בתי הקברות הצבאיים במלחמת העצמאות –׳בית הקברות הצבאי בקרית עבים 
  . 106-95 'עמ, 172-171 אריאל, בשיתוף עם רמי יזרעאל

, )צלם(עם עזרא פימטל וחן גטריידה  בשיתוף, ׳בתי קברות הבריטיים בארץ ישראל׳
  . 223-196עמ׳ , 172-171אריאל 

  . 89-82עמ׳ , 173אריאל , ׳מזכרת מביקור בהר הבית׳

  .95-90 'עמ, 173אריאל  ',׳סקירת ספרים חדשים

  .105-104עמ׳ , 173אריאל  ',׳העברית שבפי העדות הוצריות ואשי הכסייה בישראל
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2006 
                           ',שי קווים מקבילים שלא ייפגשו לעולם – ׳האקדמיה וידיעת הארץ

  .94-85עמ׳ , 174אריאל 

  . 108-104 'עמ, 174אריאל  ',׳סקירת ספרים חדשים

  . 111-108 'עמ, 175אריאל , בשיתוף עם רבקה אמבון ',׳צפת הבלתי בויה

  .122-116עמ׳ , 175אריאל  ',׳סקירת ספרים חדשים

                 ',איתור קברים יהודים בארץ ובחו״ל – סשלא על מת לקבל פר מופת ׳עבודת
  .85-84עמ׳ , 176אריאל 

  . 105-99 'עמ, 176אריאל ', ׳סקירת ספרים חדשים

  . 69-64עמ׳ , 179אריאל  ',׳המסמך הסתר ממלחמת העצמאות בצפת

בשיתוף עזרא ערך ( '1917הקרבות לאתר כיבוש באר שבע ובמבר  –״היום שאחרי׳ 
  .עמ׳ 96, )פימטל

  

2007  
  125-120. 'עמ, 179 אריאל', ׳סקירת ספרים חדשים

בשיתוף עם ', ׳הריסת שכות המוגרבים לאחר שחרור ירושלים והקמת ׳מסדר הכותל
  .124-121 'עמ, 181-180 אריאל ',אהרון יפה

   .150-145 'עמ, 181-180 אריאל ',בשיתוף עם ירמיהו רימון, ׳הכותל בגלויות דואר

  .215-179 'עמ, 181-180 אריאל ',׳תמוות וטמוות של הכותל המערבי

  . 31-28 'עמ ,182 אריאל, בשיתוף עם גבריאל ברקאי, 'מצאו את קברו של הורדוס'

  123-116. 'עמ, 182 אריאל ',׳סקירת ספרים חדשים

, ודן קטקוףבשיתוף עם דה גולדברג , '1950-׳צילומי צבע דירים של מדית ישראל מ
  107-80' עמ, 182 אריאל

                 ,)ערך(מלאך - מאת יואל דה, 2006-1924זיכרוות  –מגבעות טוסקה למרחבי הגב 
  .׳עמ 288

  .'עמ 80, מאת תן אידלין, )ערך( בפלשת שורשים –רבדים ומורשת 

  

2008  
  .39-36 'עמ ,184-183 אריאל ',׳המדליות של היחידות הקרביות בצה״ל וכוחות הביטחון

  .144-117' עמ, 184-183 אריאל, בשיתוף עם דה גולדברג ודן קטקוף, '1950, ׳ישראל

                             ',׳אוסף תמוות דיר ממלחמת העצמאות מהרובע היהודי ומזר וטרדם
  .82-74' עמ, 184-183 אריאל

  .210-123 'עמ ,184-183 אריאל ',׳סקירת ספרים חדשים

  .31-6 'עמ ,185 אריאל', על גג כיפת הזהב בירושלים 'כרית'

  . 119-110 'עמ ,185 אריאל ',׳סקירת ספרים חדשים

יוסף -מאת עופר בר תרבות האדם לפי המצאת הכתב –הפריהסטוריה של ארץ ישראל 
  . 'עמ 366, )ערך בשיתוף גבריאל ברקאי(ויוסף גרפיקל 

  .'עמ 102, )ערך(אוחה -וןמאת יובל אר, על משמר הר הצופים
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2009  
  . 82-62 'עמ, 186 אריאל  ',׳הגן הבוטי בקיבוץ עין גדי

  .  109-105 'עמ ,186 אריאל ',׳סקירת ספרים חדשים

                              ',)מעזבוו של פסח בר אדון(׳אלבום דיר ממלחמת העולם הראשוה 
  . 96-64 ' עמ ,186 אריאל

  .  109-105 'עמ ,187 אריאל , חדשים׳׳סקירת ספרים 

, בשיתוף עם אהרון יפה ',׳הספריות של העדות הוצריות ומוסדות המחקר בירושלים
  . 56-40 'עמ ,188 אריאל

   .   115-104 'עמ ,188 אריאל ',׳ירושלים הבלתי ידועה בתמוות של האקול ביבליק

  . 126-118 'עמ ,188 אריאל, ׳סקירת ספרים חדשים׳

  

2010  
 ,׳מוזיאון ״מועדון הלוחמים הוותיקים בגב״ בבאר שבע והמוזיאון ההיסטורי של אילת׳

   . 116-113 'עמ ,191 אריאל

   . 126-117 'עמ ,191 אריאל', ׳סקירת ספרים חדשים

   . 46-32 'עמ ,192 אריאל, 'החורבה״ המשוקמת ועיטוריה"'

, בשיתוף עם אהרון יפה ,'׳הספריות של העדות הוצריות ומוסדות המחקר בירושלים
   . 85-66 'עמ ,192 אריאל

  . 108-97 'עמ ,192 אריאל ,'׳ירושלים בבייה

   . 122-117 'עמ ,192 אריאל', ׳סקירת ספרים חדשים

בשיתוף עם אריה יצחקי  ',׳המוזיאוים העלומים לתולדות כוח המגן ולביטחון ישראל
   . 43-6 'עמ ,193 אריאל ,ואהרון יפה

   . 46-32 'עמ ,194 אריאל', דושים וזיהויים מוטעים בירושלים׳מקומות ק

   .   66-50 'עמ ,194 אריאל, ׳1861׳ביקור הצי הצרפתי בירושלים 

    . 113-111 'עמ ,194 אריאל', ׳התצלום הראשון של בית כסת ״החורבה״

  . 119-114 'עמ ,194 אריאל ,׳סקירת ספרים חדשים׳

  . 'עמ 352, )ערך( ויהל ספר שושה –מצפת לירושלים 

              , ספר שושה הלוי –מצפת לירושלים  ,׳עולי רגל מציירים את ירושלים וארץ ישראל
  .122-111' עמ

ערך בשיתוף ( ראובן-מאת שרה ורמי בן, הילדים שסעו ברכבות החיים –ילדי הר היער 
  .'עמ 120, )פז רפפורט

                ,)ערך(מאת רפי קיטרון , ולדותיהםסיפורם של הסליקים ות - ארץ ישראל הסתרת 
  .'עמ 248

  

2011  
, )בשיתוף עם שולה וידריך( וחוט השדרה של תל אביב׳ הריאה הירוקה , ׳שדרות רוטשילד

  . 88-73' עמ ,190-189 אריאל

  .20-16' עמ ,196-195 אריאל ,סקירה כללית׳ –׳החרמון 
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                                , )צלם(אברהם גרייצר בשיתוף עם , ׳צילומי אוויר של ארץ ישראל׳
  .83-65' עמ ,198-197 אריאל

                          , )תרגם וערך(׳ )1744-1724( בתיאורו של אלזער הורן 18-׳ירושלים במאה ה
  .113-102' עמ ,198-197 אריאל

  .237-232' עמ, 198-197 אריאל, ׳סקירת ספרים חדשים׳

                   אריה  מאת זאב בן, סיפורו של מסדר סופי שאזליה יאשרוטיה בישראל – זאוויה״"
  .'עמ 120, )ערך בשיתוף עם ועה ברקת(

  

0122  
  .54-8' עמ ,199 אריאל, רלוצי בירושלים ובארץ ישראל׳אטויו ב׳מפעלי הבייה של 

   .127-119' עמ, 199 אריאל, ׳סקירת ספרים חדשים׳

   .128' עמ ,199 אריאל, ׳)2012-1923(רו של תן שור ׳דברים לזכ

, אוצרי התערוכה׳, ראיון עם דוד מבורך וסילביה רוזברג –׳הורדוס במוזיאון ישראל 
  .48-45' עמ ,201-200 אריאל

   .166-153' עמ ,201-200 אריאל ,בשיתוף עם אלדד הדר, במסורת הוצרית׳ ס׳הורדו

  . 168-167' עמ ,201-200 אריאל, ׳הבריחה למצרים׳

  .'עמ 240 ,)ערך( מאת יוסקה בן דוד ואמון ברקאי, הבדווים בצפון הארץ בראי התמורות

  

2013  
                       , בשיתוף עם גבריאל ברקאי ושמעון גיבסון, הקרן לחקירת ארץ ישראל׳

  . 51-37' עמ ,202 אריאל

בשיתוף עם גבריאל , ׳)2013-1913(׳מאה שה לחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה 
  . 64-53' עמ ,202 אריאל ,ברקאי

  . 96-79' עמ, 202 אריאל, ׳שים חוקרות את ארץ ישראל׳

  . 106-97' עמ, 202 אריאל ,בשיתוף עם גבריאל ברקאי, ׳)1863-1794( ׳אדוארד רוביסון

  . 125-115' עמ ,202 אריאל ,׳)1901-1822(׳קורד שיק 

  . 127-126' עמ ,202 אריאל ,׳סקירת ספרים חדשים׳

בשיתוף עם גבריאל , ׳חוקרי ארץ ישראל הקבורים בבית הקברות הפרוטסטטי בהר ציון׳
  . 28-9' עמ ,203 אריאל ,ברקאי

          , דריכל המערבי הראשון של ירושלים׳חוקר ארץ ישראל והא, מטה פיארוטי׳אר
  . 50-33' עמ ,203 אריאל

  . 58-51' עמ ,203 אריאל, ׳זיהויים מוטעים בהר הבית׳

  . 98-93' עמ, 203 אריאל', הכשל בושא התמוות בספרות ארץ ישראל –׳מצעד האיוולת 

 .105-99' עמ ,203 אריאל ',׳סקירת ספרים חדשים

  . 108' עמ ,203 אריאל ,]של דוד עמית[׳קורות חיים׳ 
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2014  
   .18-9' עמ, 205-204אריאל , בשיתוף עם יעקב ייב ',׳הצועים בארץ ישראל

   .   27-26' עמ, 205-204אריאל  ,)ספח(׳ארץ ישראל תחת השלטון המצרי׳

   .   36-29' עמ, 205-204אריאל , בשיתוף עם אהרון יפה ',׳שבטי הע׳ווארה

 .65-55' עמ, 205-204אריאל  , בשיתוף עם עמרי לש ,'ישראל׳התיישבות הבוסים בארץ 

  .   114-113' עמ, 205-204אריאל   ',׳קהילת פוריה 

                           ,בשיתוף עם אהרון יפה ',מכפר מערות בלוב ליישוב משגשג בשרון –׳פורת 
  .   131-125' עמ, 205-204אריאל 

                 ,בשיתוף עם יהודית איילון ',יישוב של תושבי ביצות כבארה –זרקא -׳ג׳סר א
  .   148-143' עמ, 205-204אריאל 

  .   180-179' עמ, 205-204אריאל  ',׳קיבוץ אות סמדר

  .   184-181' עמ, 205-204אריאל , )השלמות( '׳המפות של פיארוטי

  .   202-191' עמ, 205-204אריאל , ׳1920׳השלג הגדול בירושלים בשת 

  .   214-203' עמ, 205-204אריאל ', ׳סקירת ספרים חדשים

  .   23' עמ, 207-206אריאל , ]מבוא[רם קיוק׳ ׳הציורים הבלתי ידועים של יו

  .   31' עמ, 207-206אריאל , ]מבוא[׳ירושלים וארץ ישראל בצילומי אוויר׳ 

                      , בשיתוף עם ז׳אן מישל דה טראגון ',...׳תמוות וטמוות מבית הספר הצרפתי
  .   105-95' עמ, 207-206אריאל 

  .   116-106' עמ, 207-206אריאל  ',יית בירושלים׳המוזיאון למורשת הפלסט

  . 189' עמ, 207-206אריאל , )ערך והקדים דברים( ׳צמחי ארץ ישראל באגדות ובפולקלור׳

  .   240-230' עמ, 207-206אריאל  , ׳סקירת ספרים חדשים

  .38-28עמ׳ , 2014ובמבר , 229טבע הדברים , שה למרד הפלחים בארץ ישראל 180

  .86-9' עמ, 208אריאל ', )1483, 1480(של הזיר פליקס פברי לארץ הקודש מסעו '

, )ערך והביא לדפוס(מאת מרדכי אביר ', )1834(המרד בצפת והפרעות בקהילה היהודית '
  .86-90' עמ, 208אריאל 

בשיתוף עם אלי  ,)1803( ספילסבורי' פרסיס ב –' הוף הציורי של ארץ ישראל וסוריה'
  .114-97' עמ, 208אריאל , אשד

  .126-123' עמ, 208אריאל ', שטויות במיץ עגביות'

  

2015  
   .   131-127' עמ, 209אריאל  ',תור הזהב של העלייה לרגל לארץ ישראל׳

                          , )יהודה באואר' יון עם פרופאר(ארמי ושואה יהודי אירופה עם הרצח ה'
  .35-33' עמ, 211-210אריאל 

  .188-177' עמ, 211-210אריאל ,  )ערך(', -1927ות וטמוות מרעידת האדמה בתמו'

  .209-198' עמ, 211-210אריאל , 'סקירת ספרים חדשים'

  .220-216' עמ, 211-210אריאל , 'שטויות במיץ עגבית'
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2016  
                           , כתב וערך בשיתוף עם אליהו הכהן, מדריכי ארץ ישראל הראשוים

  .'עמ 160 ,213אריאל 

  .147-145' עמ, 213אריאל , 'סקירת ספרים חדשים'

  .'עמ 108, 214אריאל , כתב וערך בשיתוף אחרים, מערבה של ירושלים- צפון

  

2017  
  .50-9 'עמ ,215אריאל  ,'אוצרות האמות הארמית בירושלים'

  .83-51' עמ, 215אריאל  ',אוצרות הפרציסקים בירושלים'

  .92-84' עמ, 215אריאל  ',אורתודוכסית בירושלים-הפטריארכיה היווית אוצרות'

                 , )וסח עברי לראיון(אן מישל דה טראגון 'מאת ז', קומראן הבלתי מוכרת'
 .102-93' עמ, 215אריאל 

  .161-159' עמ, 215אריאל  ',סקירת ספרים חדשים'
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  חוברות אריאל
רובן חוברות , גיליוות 214הכוללות  ,'בר עומדות חוברות ׳אריאלבמרכז מפעלו של המח

. תוך בחירה קפדית של ושאים שלא זכו להתייחסות בספרות ארץ ישראל, ושאיות
, מדריך לאתרים וצריים, צילומי ארץ ישראל הראשוים, מאה שערים וסביבתה: לדוגמה

מוזיאוים , טבריה, צרת, החיפ, עכו, הר הבית ואתריו, הר הזיתים, ארמון הישאם
  .אוכלוסיות לא ידועות בישראל ועוד, בישראל

עוד ציין שזהו כתב העת היחיד בושא ארץ ישראל המעיק את מלוא המשמעות למושג 
הסדרה . ובלת כיום באקדמיהגישה שאיה מק, ׳ידיעת הארץ׳ בשלבו מגוון דיסיצפליות

תופסת ו, ים בושאסקר שימושי לכל העווכלי עז, הארץ ספריית יסוד בידיעתכמשמשת 
  .מקום של כבוד ברוב הספריות החשובות

  

  

  קרדום
  . 'עמ 98, 1980, 9, יסוריםהדרך 

  . 'עמ 12 ,1980 ,94, עדות ומיעוטים בעיר העתיקה

  . 'עמ 128, 14-13, 1981, בתיב עולי הרגל לארץ הקודש

  .'עמ 1981, 112, 15, יפו ואתריה

   .'עמ 160, 17-16, 1981, ירושלים הבלתי ידועה

  . 'עמ 128, 1981, 18, קיסריה ואתריה

  . 'עמ ,19  ,1982 ,128צרת ואתריה

  .'עמ 20, 1982, 128 ,הר תבור וסביבתו

  . 'עמ 1982, 256, 21-23, ירושלים ואתריה

  . 'עמ 1983, 240, 25-24 ,עכו ואתריה

  . 'עמ 1983, 240 ,26-27, לבון

  .'עמ 1983, 256, 28-30 ,יריחו וסביבתה

  . 'עמ 1983, 160  ,ישראל-גיאוגרפיה היסטורית של ארץ

  .'עמ 33, 1984, 112 ,בייים בעיר החדשה –רושלים י

  . 'עמ , 34 ,1984 ,128ופי ארץ ישראל במאה הי״ט והחקלאות העברית המסורתית

  .'עמ 256, 1984, 36-35, ישראל ואתריה בתקופה הצלבית ערי ארץ

  

  אריאל
  .'עמ 1985, 256, 37-39, אתריהחיפה ו

  . 'עמ 1985, 240 ,40-41, ישראל-רפיה של ארץמאמרים בחרים בגיאוג

  .'עמ 1985, 160 ,א42-42, כסיית הקבר בירושלים

  . 'עמ 112, 1986, 43, קווי יסוד בהתפתחות של ירושלים –ירושלים הבויה 
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  . 'עמ 1986, 176 ,44-45, ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו

  . 'עמ 126, 1986 ,46, אתרים וסיורים –ירושלים 

  .'עמ 1986, 126, 47, תור הזהב של ספרות הוסעים לארץ ישראל

  . 'עמ 1987, 208, 48-49, תל אביב ואתריה

  . 'עמ 208, 1987, 51-50 ,רמת הגולן

  . 'עמ 1987, 136, 52, בתי כסת בגליל ובגולן

  . 'עמ 1987, 200, 54-53 ,בריה וסביבתהט

  . 'עמ 160, 1988, 56-55, אתרים ומקומות בארץ ישראל

  . 'עמ 224, 1988, 58-57, העיר העתיקה –ירושלים 

  . 'עמ 128, 1988, 59, ארץ ישראל ואתריה בתיאורי עולי הרגל מוסלמים

  . ׳עמ 128, 1988 ,60, מדריך למוזיאוים בקיבוצים

  . 'עמ 156, 1988, 61 ,רםכעין 

  . 'עמ 1988, 160 ,63-62, ערי הבטים בגב

  .'עמ 1989, 190, 64-65 ,הר הבית ואתריה

  .'עמ 224, 1989, 67-66, מסע בעקבות צלמים ראשוים –צילומי ארץ ישראל הראשוים 

  .'עמ 256, 1990, 70-68 ,מאמרים ומחקרים בידיעת הארץ –ירושלים וארץ ישראל 

  . 'עמ 128, 1990, 71, שה לחלת שבעה 120

  . 'עמ 272, 74-72, 1990, ישראלמוזיאוים ב

  . 'עמ 76-75, 1990, 192, עמק החולה וסביבתו

  . 'עמ 128, 77, 1990, מטוב ירושלים

  . 'עמ  ,78 ,1991 ,96ווה יטבתה

  .'עמ 192, 1991 ,80-79, באר שבע ואתריה

   .'עמ 256 82-81, 1991, ,מסלולי סיור בגליל ובגולן 50 –לטייל בגליל 

  .'עמ 1992, 288, 84-83 ,מחורבן בית שי ועד לתקופה העות׳מאיתתולדות ירושלים 

  . 'עמ 288, 1992, 87-85 ,מדריך לאתרים וצריים בישראל

  .'עמ 126, 1992, 88, 88אריאל 

  . 'עמ 1993, 208, 90-89, מדריך למטייל בארץ פלגי מים –אל פיות החמד 

  . 'עמ 224, 92-91, 1993, מחה לירושלים במלאות כ״ה שים לאיחודה

  . 'עמ  1993 ,368,  94-93,ים ומדבר, אדם –אילת 

  . 'עמ 1993, 256, 96-95, פארק השרון, חדרה וסביבתה

  . 'עמ 128, 1993, 97, מרפאים ועושי פלאות בגליל, אמים

  . 'עמ 99-98, 1994, 224 ,ספר העליה לרגל לארץ ישראל

  . 'עמ 288, 1994, 101-100 ,מאמרים ומחקרים –חוברת המאה של אריאל 

  . 'עמ 272,1994, 103-102, חלק ב, מאמרים ומחקרים –חוברת המאה של אריאל 

  . 'עמ 1994, 160, 104, הקרב על ירושלים במלחמת העצמאות
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  . 'עמ 208, 1994, 106-105, מאמרים ומחקרים בידיעת הארץ

  . 'עמ 288, 1995,108-107 ,קדמויות ירדן, גיאוגרפיה והיסטוריה –ירדן ואתריה 

  . 'עמ 112, 1995, 109, פורי וסביבתהצ

  . 'עמ 1995, 320, 11-1101, אתרים ומקומות בירדן

  . 'עמ 224, 113-112, 1996 ,שבע מווגרפיות בושא ארץ ישראל

  .'עמ 208, 1996, 115-114, תולדות ירושלים בימי בית שי –ירושלים בתפארתה 

  .׳מע 128, 1996, 116, ארץ ישראל במפת מידבא

  . ׳מע 1996, 192, 118-117 ,דת ופולחן וקברי קדושים מוסלמים בארץ ישראל

  .'עמ 320, 1996, 120-119 ,מבחר מאמרים בושא ארץ ישראל –ל אריאל ש 120חוברת ה־

  . 'עמ 160, 1997, 121 ,אדם ווף בארץ ישראל –מאה שות ציוות 

  .'עמ 224, 1997, 123-122 ,ההר אשר מקדם לעיר

, 125-124 ,תולדותיהם ושימושם, מאפיייהם, עצי ארץ ישראל –י האדם עץ השדה״ כ״
  .'עמ 224, 1998

  .מפה+ עמ׳  1998, 224, 127-126, מאת גוטליב שומכר, ראשון פרסום; סקר ומיפוי, הגולן

  . 'עמ 208, 1998, 129-128 ,בית לחם אפרתה

  . מפה+  'עמ 1998, 240, 131-130 ,למען ירושלים מאת קורד שיק

  . 'עמ 1998, 144, 132, מבחר מאמרים, ירדן

  . 'עמ 1999, 384, 134-133, מבחר מאמרים –ארץ ישראל 

  .'עמ 1999, 224, 136-135 ,הכרת וסביבתה

  . 'עמ 1999, 254, 138-137 ,עדות ומסדרים וצריים בישראל, סיותכ

  . 'עמ 1999, 144, 139, ת וסביבתה במסורת הוצריתרכה

  . 'עמ 1999, 384, 141-140, ים רבות להיאוגרפיה פהג

  . 'עמ 142, 2000, 102, הדרוזים בישראל ומקומותיהם הקדושים

  . 'עמ 144-143, 2000, 256, ארץ של ימים רחוקים

  . 'עמ 146-145, 2001, 192, מירושלים לחברון

  . 'עמ 192, 2001, 148-147, ליקוטי ארץ ישראל

  . 'עמ 98, 149, 2001, החדשותהר כרכום לאור התגליות 

  . 'עמ 151-150, 2001, 224, עם הפים אל הגב א

  . 'עמ 2002, 254, 153-152, עם הפים אל הגב ב

  . 'עמ 2002, 144, 154, הגליל העליון המזרחי ורמת כורזים

  . 'עמ  ,2002 ,156-155 ,288צרות ווצרים בארץ ישראל

  .'עמ 289, 2002, 158-157, צפת ואתריה

 . 'עמ 2003, 288, 160-159, אופקים בגיאוגרפיה היסטורית וידיעת הארץ

  .'עמ 2003, 126, 161, דרכת מטייליםה

  .'עמ 8, מדריך למטייל –המצפים בעב + עמ׳  2003, 94, 162, שישים שה למצפות בגב

  . 'עמ 164-163, 2004, 240, מאה שערים וסביבתה
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  .'עמ 166-165, 2004, 272, עיוים בידיעת הארץ –ופים 

  .'עמ 128, 2004, 167, ובסיי המערכה בגב –ארץ ישראל במלחמת העולם הראשוה 

  . 'עמ 128, 168, 2004, גלויות וצפוות מירושלים

  . 'עמ 128, 2005, 169 ,'׳תמוה באבן

  .'עמ 128, 2005, 170, הבהאאים בישראל

  . 'עמ 172-171, 2005, 224, זיכרון והצחה בישראל –׳ובדמם הבוקר יעלה׳ 

  .'עמ 173, 2005, 112, ה טובה׳ ותולדותיהםש'כרטיסי ה

  .'עמ 174, 2006, 112, קמיעות ברפואה העממית בקרב הבדווים בגב

  . 'עמ 128, 175, 2006 ,אור חדש על הר הבית

   .'עמ 112, 2006, 176 ',ציורי הקיר ב׳ישיבה הגדולה מאה שערים

  . 'עמ 2007, 224, 178-177 ,יהודה מושב ראשון בהרי –עטרות 

  . 'עמ 128, 2007, 179 ,ציורי הקיר בירושלים

  .'עמ 216, 2007, 181-180, הכותל המערבי

  . 'עמ 128, 2007,182, גילוי קברו של הורדוס

  . 'עמ 2008, 224 ,184-183, למדית ישראל 60: ארץ ולדת

  .'מע , 185 ,128 ,2008גוהות זהב על ירושלים

  .'עמ 112, 186, 2009, מסע ומסה במדבר יהודה –ר במדבר פרח ב

  . 'עמ 187, 2009, 112, חידושים בחפירות הארכיאולוגיות בירושלים

  .'מע 128, 2009, 188 ,חקר מערות ארץ ישראל

  .'עמ 224, 190-189, 2011, העיר העברית הראשוה, שים לתל אביב 101

  . 'עמ  ,2010 ,191 ,128וף וטבע בווה עין גדי

  .'עמ 128, 2010, 192, לאורה של ירושלים

  . 'עמ 128, 2010, 193, תולדות כוח המגן ומערכות ישראל –פרקי תש״ח 

  .'עמ 194, 2010, 128 ,מקדם ומים
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