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בעברית   פרסומים 

  ספרים
תשל״ז נתוח ארכיטקטוני ארכיאולוגי של הבניה מהתקופה 

עבודת דוקטורט , ההרודיאנית בהרודיון וביריחו
  .לאוניברסיטה העברית בירושלים

ממצאים מימי בית : יחורי, )עם י׳ צפריר ומ׳ רוזן־אילון(תשל״ח 
, ח׳רבת אל־מפג׳ר, המבצרים השולטים על יריחו, שני

  .ירושלים

  .ירושלים, ןתש״ם   הרודיו

  .ירושלים, ציפורי, )ז׳ וייס וא׳ נצר(תשנ״ד  
פסיפס בית הכנסת : הבטחה וגאולה, )ז׳ וייס וא׳ נצר(תשנ״ו   

  .ירושלים, )378קטלוג , מוזיאון ישראל( מציפורי

  .ירושלים, מדריך ארכיאולוגי: תשנ״ח  הרודיון

  .ירושלים, דוס הגדולרתש״ם   ארמונות החשמונאים והו
 

  מאמרים
עיתון אגודת : הנדסה ואדריכלות, תשכ״ו  ״שחזור ושימור מצדה״

  .46-44עמ׳ , 24האינג׳ינרים והאדריכלים בישראל 

: החורבה בבניינה, היום ומחר״, אתמול: תש״ל ״בית כנסת החורבה
הצעות והשגות לשיקום בית הכנסת ״חורבת ר׳ יהודה 

  .43-41עמ׳ , ירושלים, החסיד״

״חפירת בית־הכנסת בחורבת , )בין וא׳ נצרז׳ יי, ש׳ גוטמן(תשל״ב 
  .52-47עמ׳ , 18/קדמוניות ה, סוסיה״

מתוך דברים , ״שיקום הרובע היהודי״]) נצר[א׳ מנצ׳ל (תשל״ב 
  :ירושלים בבניינה, שנאמרו בסימפוזיון טבת תשכ״ח

 

הרשימה מבוססת בחלקה על רשימת פרסומים נבחרים אשר הכין * 
לחברי , דבורה נצר, די אלמנתווהועברה בי, פרופ׳ אהוד נצר

רחל , רועי פורת, יהודית גרטנר( ״משלחת חפירות הרודיון״
המכון לארכאולוגיה של (לפרופ׳ זאב וייס , )ויעקב קלמן, צ׳אצ׳י

החברה לחקירת (ולהלל גבע ) האוניברסיטה העברית בירושלים
גבע גם העביר אלי רשימה נבחרת של ). ארץ־ישראל ועתיקותיה

לכולם נתונה . עזיים אשר לוקטה בידי שמואל רוקחפרסומים לו
  .תודתי

רכי שימורם ושיקומם של אתרים דש לדקובץ מוק
  .78-75 ‘עמ, ירושלים, מקודשים והיסטוריים

״עונת־החפירות השנייה , )י׳ פורת וא׳ נצר, ד׳ בר״ג(תשל״ב 
  .54-52עמ׳ , 18/קדמוניות ה, ת של עין־גדי״סבבית־הכנ

ארץ־ , "ניות מעשי ידי עמנואל דונאייבםקיתשל״ג ״מבחר מן התכ
  .עמ׳ יג־כד, ירושלים, ישראל יא

״השרידים האדריכליים העיקריים , )א׳ בן־תור וא׳ נצר(תשל״ג 
, ארץ־ישראל יא, מתקופת־הברונזה הקדומה בעי״

  .7-1עמ׳ , ירושלים

, ״מבנה־פולחן בחפירות תל שרע״, )א׳ אורן וא׳ נצר(תשל״ג 
  .56-53׳ עמ, 22/קדמוניות ו

, תשל״ג ״שיקום הרובע היהודי של העיר העתיקה בירושלים״
  .135-132עמ׳ , 20-19/קדמוניות ה

תשל״ד ״ארמנות־החורף של מלכי החשמונאים ובית־הורדוס 
  .36-27עמ׳ , 26-25/קדמוניות ז, ביריחו״

 ‘עמ, 24-23/קדמוניות ו, תשל״ד ״חידושים בחקר הרודיון התחתית״
110-107.  

ע בט, רמונות החורף מימי בית שני במוצא ואדי קלט״תשל״ה ״א
  .85-81עמ׳ , וארץ יז

הקונגרס , ״סאנטוניה והמגדלים שבנה הורדו, תשל״ה ״הרודיון
  .33 ‘עמ, ירושלים, הארכיאולוגי השלישי בישראל

  .290-285עמ׳ , טבע וארץ יז, תשל״ה ״צפונותיה של הרודיון״

  .61-54מ׳ ע, 31-30/קדמוניות ח, ״סתשל״ה ״קיפרו
: בתוך, ״בית הכנסת בעין־גדי״, )א׳ נצר וי׳ פורת, ד׳ בר״ג(תשל״ו 

קובץ מאמרים : מדבר יהודה וים המלח, )עורך(צ׳ אילן
  עמ׳, תל־אביב, לכנס הי״ט של החברה להגנת הטבע

260-255.  
מדבר , )עורך(צ׳ אילן: בתוך, תשל״ו ״חפירות לרגלי הרודיון״

 לכנס הי״ט של החברה קובץ מאמרים: יהודה וים המלח
  .324-322עמ׳ , תל־אביב, להגנת הטבע

, ״מרכז לבדואים בדהב״, )א׳ נצר וג׳ ברטט, ט׳ מנדל(תשל״ו  
  .27עמ׳ , 12] ?[אא

 
 

  טז



נצר אהוד  פרסומי  יז  רשימת 

 'עמ, דפים למורי דדך חשון־כםלו, )עורך( ה׳ גבע, תשל״ז  ״הרודיון״
33-1.  

, במאה הראשונה לפנה״ס״, ז ״שני מתקני ספורט בבקעת יריחותשל״
, 1977יולי , מכון וינגייט, דו״ח הסמינר הבינלאומי השני

  . ז־יד'עמ, נתניה

תשל״ח ״ארמונות החורף של מלכי יהודה ביריחו בסוף ימי הבית 
ממצאים מימי : יריחו, ) רוזן־אילון'עם י׳ צפריר ומ( השני״

, ר'בת אל־מפגרחי, יחורים על יהמבצרים השולט, בית שני
  .26-12 'עמ ,ירושלים

-43/קדמוניות יא, ״חידושים בחקר קיסריה״, )י׳ לוין ואי נצר(תשל״ח 
  .75-70 'עמ, 42

״יישובים מן התקופה הרומית בקאסארווית , )א׳ אורן ואי נצר(תשל״ח 
  עמי, 40/קדמוניות י, שבצפון־מערב סיני״

107-94.  

  קדמוניות,  בית שני ביריחו״תשל״ח ״מקוואות־הטהרה מימי
  .59-54 'עמ, 43-42/יא

: יריחו, )עם י׳ צפריר ומי רוזךאילון( תשל״ח ״נוםייב אל אוישירה״
, יחורהמבצרים השולטים על י, ממצאים מימי בית שני

 59-58 'עמ ,ירושלים, ר'בת אל־מפגרח׳

תשל״ח ״שני מתקני ספורט בבקעת יריחו מן המאה הראשונה 
ממצאים : יריחו, )ר ומי רוזן־אילוןעם י׳ צפרי( ״סלפנה״

ח׳רבת אל־ , המבצרים השולטים על יריחו, מימי בית שני
  .34-27 'עמ ,ירושלים, מפג׳ר

, תשל״ט ״אופוס רטיקולטום בארץ ישראל במפעלי הבניה של הורודס״
  .8 'עמ, ירושלים, הקונגרס הארכיאולוגי השישי בישראל

ירחון לבני : יתסלע, המבצר״, הארמון,  ההר-תשל״ט ״הרודיון 
  .17-15 'עמ, 6/הנעורים ז

   'עמ, 9/ירחון לבני הנעורים ז: סלעית, תשל״ט ״הרודיון של מטה״
13-9.  

 ״?צורכי הממלכה או צורך אישי: תש״ם ״מפעלי הבנייה של הורדוס
-51 'עמ, 15קתדרה , )מ׳ ברושי וי׳ צפריר, דיון עם י׳ לוין(

  .67-61-ו 38

 'עמ, 52-51/קדמוניות יג, ביריחו״תשמ״א ״ההיפודרום שבנה הורדוס 
107-104.  

תשמ״א ״טרקלינו של הורדוס בתור אב־טיפוס לבנין בתי הכנסת 
, )עורכים(א׳ רפפורט ומי שטרן, א׳ אופנהימר, בגליל״

. ספר זיכרון לא: פרקים בתולדות ירושלים בימי בית שני
, )ספריה לתולדות היישוב היהודי בארץ־ישראל(שליט

  .118-108 'עמ, ירושלים

תשמ״א ״מצדה החשמונאית לאור חשיפת ׳הבניינים התאומים׳ 
, ירושלים, הקונגרס הארכיאולוגי השמיני בישראל, ביריחו״

  .22עמ׳ 

-1982, )תולול אבו אל־עלייק(תשמ״ב ״אתר ארמונות החורף ביריחו
  .59-53עמ׳ , חדשות ארכיאולוגיות עח־עט, ״1978

, ף מימי בית שני ביריחו״תשמ״ב ״גילויים חדשים בארמנות־החור
  .29-22עמ׳ , 57/קדמוניות טו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

, ״? בפני פתרונהסתשמ״ב ״האם עומדת חידת מקום קברו של הורדו
  .71-68עמ׳ , ץ כדרטבע וא

  עמ׳, חדשות ארכיאולוגיות עח־עט, ״1980 —תשמ״ב ״הרודיון 
81-79.  
   עמ׳ ,22קתדרה , מכלול אדריכלי רב־תפקודי״: תשמ״ב ״הרודיון

202-201.  

  עמ׳, חדשות ארכיאולוגיות עח־עט, ״1979, מ״ב ״קיסריהתש
32-30.  

, 30-28/קרדום ה, "ארמונות החורף ואחוזת המלך ביריחו"תשמ״ג 
  .112-95עמ׳ 

  .114-113עמ׳ , 30-28/קרדום ה, ״ההיפודרום ביריחו״  תשמ״ג

  .118-115עמ׳ , 30-28/קרדום ה, ״ס״קיפרו  תשמ״ג

  .119-118 'עמ, 30-28/ הקרדום, ״נוםייב אל אוישירה״  תשמ״ג

  .147-142 'עמ, דרך ארץ, ״ארמונות חורף ביריחו״  תשמ״ג

  .153-148 'עמ, דרך ארץ, ״הרודיון אל מול מדבר״  תשמ״ג

  'עמ, חדשות ארכיאולוגיות פג, ״1983-1982, ״הרודיון  תשמ״ד
45-42.  

, ״1983, )תולול אבו אל־עלייק(ארמון החורף , תשמ״ד ״יריחו
  .37-36 'עמ, גיות פגחדשות ארכיאולו

אדץ־ישדאל , תשמ״ה ״בריכות השחייה מימי החשמונאים ביריחו״
  .352-344 'עמ, ירושלים, יח

  .153-148 'עמ, דרך ארץ,  אל מול מדבר״—תשמ״ה ״הרודיון 
, ירושלים, )5עידן (דוס ותקופתו רהמלך הו, תשמ״ה ״המלך הבנאי״

  .82-58 'עמ
 'עמ, 70-69/קדמוניות יח, יון״״מנהרות הרוד, )עם ש׳ ארזי(תשמ״ה 

38-33.  

  'עמ, חדשות ארכיאולוגיות פח, ״1985-1984, תשמ״ו ״הרודיון
25-24.  

  .17 'עמ, חדשות ארכיאולוגיות פח, תשמ״ו ״יריחו״
 'עמ, 72-71/קדמוניות יח, תיקון טעות״: תשמ״ו ״מנהרות הרודיון

122.  

חדשות , ״1995, ״ציפורי, )א׳ נצר וקי מאיירם, א׳ מאיירס(תשמ״ו 
  .10 'עמ, ארכיאולוגיות פח

ארץ־ ישראל , מבט חדש״: תשמ״ז ״האוגוםטיאום בסבסטיה־שומרון
  .105-97 'עמ, ירושלים, יט

, א׳ נצר, ח׳ כצנשטין: בתוך, תשמ״ז ״בתי המגורים בתקופת הברזל״
האדריכלות בארץ־ישראל , )עורכים(א׳ קמפינםקי ור׳ רייך

טוריות עד התקופה בימי קדם מן התקופות הפריהיס
  .172-165 'עמ, ירושלים, הפרסית

קדמוניות , ״כנסיותיה של הרודיון״, )עם ר׳ בירגר ואי פלר(תשמ״ז 
  .44-32 'עמ, 78-77/כ

א׳ , ח׳ כצנשטין: בתוך, תהליכי בניין והרס״: תשמ״ז ״מבנים קשיחים
האדריכלות , )עורכים(א׳ קמפינסקי ור׳ רייך, נצר
ן התקופות הפריהיסטוריות עד אל בימי קדם מרץ־ישרבא

  .26-16 'עמ, ירושלים, יתסהתקופה הפר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



נצר אהוד  פרסומי  רשימת   

המשלחת : 1986, ״ציפורי, )א׳ נצר וקי מאיירם, א׳ מאיירם(תשמ״ז 
  .17-16 'עמ, חדשות ארכיאולוגיות צ, המאוחדת״

א׳ : וךבת, ״?תשמ״ח ״האם שימש בית המעיין במגדלא כבית כנסת
בתי כנסת , )עורכים( א׳ כשר ואי רפפורט, אופנהיימר
  .165-172 'עמ, ירושלים, קובץ מחקרים: עתיקים

י׳ , ד׳ עמית: בתוך, תשמ״ט ״מערכת הספקת המים של מצדה״
אמות המים הקדומות , )עורכים( הירשפלד וי׳ פטריך

  .271-261 'עמ, ירושלים, קובץ מחקרים: בארץ־ישראל

ם ואחוזת המלך מימי החשמונאים במערב בקעת תשמ״ט ״אמות המי
, )עורכים(י׳ הירשפלד וי׳ פטריך , ד׳ עמית: בתוך, יריחו״

, קובץ מחקרים: אלרץ־ישראמות המים הקדומות בא
  .281-273עמ׳ , ירושלים

״בית־מידות שנחשף , )א׳ נצר וק׳ מאיירס, א׳ מאיירם(תשמ״ט 
 ,באקרופוליס של ציפורי ובמרכזו פסיפס מפואר״

  .92-87עמ׳ , 84-83/קדמוניות כא

ג׳ פוקס , א׳ כשר: בתוך, תשמ״ט ״מפעלי הבניה של החשמונאים״
קובץ : יון ורומא בארץ ישראל, )עורכים(וא׳ רפפורט 

  .229-212עמ׳ , ירושלים, מחקרים

, ״1988-1987, ״ציפורי, )א׳ נצר וק׳ מאיירם, א׳ מאיירס(תשמ״ט 
  .29-26עמ׳ , חדשות ארכיאולוגיות צג

  עמ׳, ירושלים, ארץ־ישראל כ, תשמ״ט ״תהליך חורבנה של מצדה״
320-311.  

, )עורך(מ׳ נאור : בתוך, החפירות והשחזור״, הסקר: תש״ן ״מצדה
, מקורות: 1967-1900, ים־המלח ומדבר יהודה

-197, ירושלים,פרשיות נבחרות וחומד עזר, סיכומים
185.  

  עמ׳, 2 אחחאא״י ,החפירות בהרודיון תחתית״: תשנ״ב ״הרודיון
460-455.  

אחחאא״י , תל אל־סמראת״; תולול אבו אל־עלייק: תשנ״ב  ״יריחו
  .752-739עמ׳ , 2

  .13791382עמ׳ , 4אחחאא״י , חפירות לויךנצר״: תשנ״ב  ״קיסריה

  .1394-1391עמ׳ , 4אחחאא״י , תשנ״ב  ״קיפרוס״

וניות קדמ, ״שתי עונות־חפירה בציפורי״, )ז׳ וייס וא׳ נצר(תשנ״ב  
  .121-113עמ׳ , 96-95/כד

  .96עמ׳ , חדשות ארכיאולוגיות ק, תשנ״ג  ״מצדה״

ג׳ הורביץ : בתוך, מבניין עד חורבן״: תשנ״ג ״סיפורה של מצדה
קטלוג ( תגליות מן החפירות: סיפורה של מצדה, )עורכת(

  .50-37עמ׳ , ירושלים, )תערוכה

 חדשות ,״1991-1990, ״ציפורי, )ז׳ וייס וא׳ נצר(תשנ״ג 
  .14-12עמ׳ , ארכיאולוגיות צט

, ארץ וטבע ח, ״חשיפת צפונות ציפורי״, )ז׳ וייס וא׳ נצר(תשנ״ד 
  .55-51עמ׳ 

חדשות , ״1993-1992, ״ציפורי, )ז׳ וייס וא׳ נצר(תשנ״ד 
  .40-35עמ׳ , ארכיאולוגיות קא־קב

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

, הצוק״ ארמון -״קיסריה , )ק׳ גליסון וא׳ נצר, ב׳ בורל(תשנ״ר  
  .65-66עמ׳ , חדשות ארכיאולוגיות קא־קב

מחקרי , תשנ״ה  ״מבנה בידור רב תכליתי מימי הורדוס ביריחו״
  .141-135עמ׳ , יהודה ושומרון ה

״ממצאים ארכיאולוגים מן התקופה , )ז׳ וייס וא׳ נצר(תשנ״ה  
  .85-75 'עמ, 8מכמנים , הביזנטית בציפורי״

, מבט חדש״: ח׳ירבת שמעתשנ״ו   ״בתי־הכנסת בגוש־חלב וב
  .455-450 'עמ, ירושלים, ץ־ישראל כהרא

, ימי בית חשמונאי, תשנ״ו   ״מפעלי הבנייה של החשמונאים״
  .196-185 'עמ, ירושלים

, 120-119אריאל , תשנ״ז   ״התפתחות מפעלי הבנייה של הורדוס״
  .150-143 'עמ

 העברית ״חפירות משלחת האוניברסיטה, )ז׳ וייס ואי נצר(תשנ״ז   
  .21-2 'עמ ,113/קדמוניות ל, "1996-1992 בציפורי בשנים

חדשות , ״1995-1994, ״ציפורי, )ז׳ וייס ואי נצר(תשנ״ז   
  .39-31 'עמ, ארכיאולוגיות קו

  'עמ, 118ארץ וטבע , הסייר והארכיאולוג״: תשנ״ז   ״שמריה
59-57.  

תולדות הרודיון לאור המקורות והממצא  :תשנ״ח ״הרודיון
  .152-127 'עמ, 129-128 אריאל ,תאור האתר, רכיאולוגיהא

,  לבית טוביה בעבר־הירדן״סתשנ״ט ״ארמונו הקסום של הורקנו
  .122-117 'עמ, 116/קדמוניות לא

״בית־הכנסת מתקופת החשמונאים , )סעם י׳ קלמן ור׳ לורי(תשנ״ט 
  24-17 ‘עמ, 117/קדמוניות לב, ביריחו

? ס בבאניאסטוסקדש לכבוד אוגותשנ״ט ״היכן בנה הורדוס את המ
,  המקודש לפאן׳ס׳המיתחם בבאניא, צבי אורי מעוז: על

, 116/קדמוניות לא, ״25-18 'עמ, )תשנ״ח( קדמוניות לא
  .135-134 'עמ

, מאמר ביקורת״:  חידושים במחקר—תשנ״ט ״יהודה ושומרון 
  5-4, חברה ותרבות, כתב עת למחשבה מדינית: נתיב

  .98-96 ‘עמ, )64-63(

  .6-3 ‘עמ, 25/4עת־מול , תש״ס   ״ארמון על הים״

, ״בית־הכנסת מימי החשמונאים ביריחו ׳במרכאות׳ ובלעדיהן״תש״ם 
  .70-69 ‘עמ, 119/קדמוניות לג

, ״בית המרחץ הגדול בהרודיון תחתית״, )עם י׳ קלמן ור׳ לוריס( תש״ס
  .120-113 ‘עמ, מחקרי יהודה ושומרון ט

  'עמ, 90ך רמורשת ד, לך ומעוז הקנאים״מצודת מ:    ״מצדהסתש״
18-15.  

, ״)חפירות בניאס( תש״ס   ״תגובתו של נצר על תגובתו של מעוז
  .119 ‘עמ, 118/קדמוניות לב

״מבנים ממזרח לבניין המונומנטלי , )עם י׳ קלמן ור׳ לוריס(״א סתש
-142 'עמ, מחקרי יהודה ושומרון י, בהרודיון תחתית״

137.  

  .9-6 ‘עמ, 26/5עת־מול , א מיין״תשס״א ״שיכורים ול
  
  

יח
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מחקרי יהודה , ״ב ״גתות ליין תמרים באחוזת המלך ביריחו״סתש
  .79-69עמ׳ , ושומרון יא

האומה , ״ב ״׳מגדלי התאומים׳ של ממלכת החשמונאים״סתש
  .58-52עמ׳ , 39/146

ת מימי הבית השני על פי הממצא הארכיאולוגי ס״ג ״בתי־הכנסתש
, )עורכים(י׳ בן־אריה וא׳ ריינר: בתוך, ולאור המקורות״

, ישראל ויישובה-מחקרים בתולדות ארץ: וזאת ליהודה
  .208-195עמ׳ , ירושלים, מוגשים ליהודה בן פורת

 קדמוניות, תשס״ג ״הצעה בדבר דרכי השימוש במקוואות קומראן״
  .117-116עמ׳ , 124/לה

מחקרי יהודה ושומרון , עיר גנים מימי הבית השני״: ״ג ״יריחוסתש
  .90-77עמ׳ , יב

ת מימי הבית השני והשפעתם על התפתחות ס״ד ״בתי־הכנסתש
סקירה : בתי־הכנסת של תקופת המשנה והתלמוד

ד׳ עמית וד׳ קאסוטו , א׳ נצר, י׳ אשל: בתוך, אדריכלית״
בתי־כנסת מימי קדם ועד : י מקדשועשו ל, )עורכים(

  .24-9עמ׳ , אריאל, ימינו

, ״)אלבניה(״בית הכנסת בסרנדה , )עם ג׳ פרמטר (תשס״ה
  .53-45 'עמ, 129/קדמוניות לח

״חידושי החפירות בהרודיון , )עם י׳ קלמן ור׳ לוריס־צ׳אצ׳י (״הסתש
  .42-30עמ׳ , 129/קדמוניות לח, התחתית״

י׳ רונן , ג׳ פסטור, מ׳ מור: בתוך, דה״״ו ״ארכיון המורדים במצסתש
מחקרים בתולדות ישראל : לאוריאל, )עורכים( וי׳ אשכנזי

עמ׳ , ירושלים, מוגשים לאוריאל רפפורט, בעת העתיקה
124-111.  

חידושים בחקר : ״בימים ההם בזמן הזה, )ג׳ שטיבל וא׳ נצר(״ו סתש
: לזכרו של יגאל ידין במלאת עשרים שנה למותו, מצדה״

 28- עיון שנערך ביום חמישי י״ג בחשון תשס״היום
  .66-49עמ׳ , ירושלים, 2004באוקטובר 

אריאל , ״החפירות החדשות במצדה״, )ג׳ שטיבל וא׳ נצר(תשם״ו 
  .33-22עמ׳ , 174

יזהר הירשפלד ״הארמון (״תגובה למאמר״ , )עם ג׳ שטיבל(תשס״ו 
  .41-40 ‘עמ, 174אריאל , ) פירוש חדש״-הצפוני במצדה 

הלשכות והשערים שהקיפו את , תשם״ו ״כיצד נראו ותפקדו העזרות
  .106-97עמ׳ , 130/קדמוניות לח, בית המקדש השני״

  .138144עמ׳ , 43/162האומה , תשם״ו ״שבעה שערים היו בעזרה״

קדמוניות , תשם״ו ״תיקון טעות בשרטוט בית המקדש של הורדוס״
  .59עמ׳ , 131/לט

, ים והורדום לפיתוח בקעת יריחו״תשם״ו ״תרומתם של החשמונא
  .84-73עמ׳ , מחקרי יהודה ושומרון טו

  עמ׳, 20מכמנים , תשם״ז ״בית הכנסת מימי החשמונאים ביריחו״
20-11.  

אריאל , ״גילוי קברו של הורדום״, )עם י׳ קלמן ור׳ פורת(תשם״ז  
  .31-6עמ׳ , 182

  
  
  
  
  
  
  

  
  

. 206-205עכל׳ , 182אריאל , ]לד״מ ג׳יקובסון[תשס״ז ״תגובה״ 
ברי ד: ישדאל-ספר המרבו בארץ, על ספר המדבר״, ״ז ״הרודיוןסתש

  .39-31עמ׳ , וסיאס, 2006/״וסתש, הכנס הראשון

גוש , מטילים כישראל, המרדף אחרי הקבר״: תשס״ז ״הרודיון
  .13-10]: 27[עציון 

״המחצבה שאבניה שימשו לבניין הר , )א׳ יפה וא׳ נצר(תשס״ז  
  .39-32עמ׳ , 182אל ארי, הבית בימי הורדוס״

פרשת איתור קברו , ״המלך הבנאי, )עם י׳ קלמן ור׳ פורת(תשס״ז  
  .26-18עמ׳ , 141טבע הדברים , של הורדוס״

גילוי קבר , ״קברו של המלך, )סעם י׳ קלמן ור׳ צ׳אצ׳י־לורי(תשס״ז  
  .31-20עמ׳ , 111גליליאו , הורדום בהרודיון״

מחקרי יהודה ושומרון , וס״תשס״ז ״תכנון הר הבית בידיו של הורד
  .69-59עמ׳ , טז

ארץ־ ישראל , ״?״ח ״איפה עמדה האנטוניה ומה הייתה צורתהסתש
  .143-134 'עמ, כח

״התפתחות מערך , )סר׳ פורת ור׳ צ׳אצ׳י־לורי, עם י׳ קלמן(תשס״ח 
חידושים בחקר ירושלים , הקבורה של הורדוס בהרודיון״

  .59-72עמ׳ , יג

״חשיפת קברו של , )ר׳ פורת ור׳ צ׳אצ׳י־לוריס, עם י׳ קלמן(תשס״ח 
  עמ׳, מחקרי יהודה ושומרון יז,  בהרודיון״סהורדו

.67-57 

D.M. Jacobson, "Has Herod's : ״ח ״תגובה למאמר סתש
,Place of Burial been Found?", PEQ 139, 2007 

  .206-204עמ׳ , 184-183אריאל 

״גילויים נוטפים , )סריר׳ פורת ור׳ צ׳אצ׳י־לו, עם י׳ קלמן(תשס״ט 
  .57-46עמ׳ , 186אריאל ,  בהרודיון״סמקבר הורדו

יציאה : תשס״ט ״ההצעות השונות לשחזור בית המקדש והר הבית
  .167-157עמ׳ , חידושים בחקר ירושלים יד, מן המבוך״

בין , ״הרודיון, )סר׳ פורת ור׳ צ׳אצ׳י־לורי, עם י׳ קלמן(״טסתש
 הורדוס לאור הממצאים ביקורו של מרכוס אגריפה למות

  .44-34עמ׳ , 159טבע הדברים , החדשים במורד ההר״

, ״חדשות מן ההרודיון״, )ר׳ פורת ור׳ צ׳אצ׳י, עם י׳ קלמן(תשס״ט 
  .21-18עמ׳ , 33בשביל הארץ 

, )ל׳ די סגני וא׳ אשל, ר׳ צ׳אצ׳י, ר׳ פורת, עם י׳ קלמן(תשס״ט 
״שתי כתובות שהתגלו בתאטרון שנחשף לאחרונה 

  .103-85עמ׳ , מחקרי יהודה ושומרון יח, הרודיון״ב

, תש״ע   ״מבנה אופוס רטיקולטום ברחוב הנביאים בירושלים״
  .95-89עמ׳ , חידושים בחקר ירושלים טו

 ס״קבר הורדו, )ר׳ פורת ור׳ צ׳אצ׳י־לוריס, עם י׳ קלמן(תש״ע 
קדמוניות , ותאטרון מלכותי במורד ההר בהרודיון״

  .117-104עמ׳ , 138/מב

: ״ארמון מבצר ההר בהרודיון, )א׳ נצר וי׳ קלמן, ר׳ פורת(תשע״א 
דברי : הספד והמדבר בארץ ישראל, חידושים במחקר״

  .19-7עמ׳ , 2010-2009/״ט־תש״עסהכנס ד־ה תש

א׳ איילון וא׳ איזדרכת : בתוך, תשע״א ״ארמון שונית הסלע״
  סיכומים ומחקרים בנושא: מכמני קיסריה, )עורכים(
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, ירושלים, בהוקרה לד״ד יוסף פודת א, קיסריה וסביבתה
  .228-217עמ׳ 

  עמ׳, 132ארץ וטבע , תשע״א ״החיפוש אחר קברו של הורדוס״
.45-30  

צאי ״מקוואות יו, )ד׳ עמית וא׳ נצר, ר׳ פורת, א׳ גרוסברג(תשע״א 
מחקרי יהודה , דופן מימי המרידות ברומאים בהרודיון״

  .80-63עמ׳ , ושומרון כ

״׳מקווה על גבי , )ד׳ עמית וא׳ נצר, ר׳ פורת, א׳ גרוסברג(תשע״א 
, מקווה׳ מימי המרידות ברומאים שהתגלה בהרודיון״

  .402-394עמ׳ , תחומין לא

ימי מרד ״הרודיון ב, )י׳ קלמן ור׳ צ׳אצ׳י, עם ר׳ פורת(תשע״ב 
ז׳ עמר ומ׳ , א׳ טבגר: בתוך, החורבן ומרד בר־כוכבא״

, מחקרי הר אפרים ובנימין: במעבה ההר, )עורכים( ביליג
  .59-48עמ׳ , אריאל

  עמ׳, 201-200אריאל , תשע״ג ״ארמון שונית הסלע בקיסריה״
214-207.  

אריאל , תשע״ג ״המאפיינים העיקריים של האדריכלות של הורדוס״
  165-162 עמ׳, 201-200

, 201-200אריאל , תשע״ג ״התפתחות מפעלי הבנייה של הורדוס״
  .70-63 ‘עמ

״מערך הקבורה , )י׳ קלמן ור׳ צ׳אצ׳י, עם ר׳ פורת(תשע״ג 
  .253-238עמ׳ , 201-200אריאל , "בהרודיון

״קברו של הורדוס , )ד פורת ור׳ צ׳אצ׳י, עם י׳ קלמן(תשע״ג 
  עמ׳, 201-200 אריאל, והתיאטרון המלכותי בהרודיון״

26-10.  

ס׳ רוזנברג וד׳ מבורך : בתוך, תשע״ג ״הורדוס הבנאי הגדול״
מוזיאון (מסעו האחרון של מלך יהודה: הורדוס, )עורכים(

  .117-80עמ׳ , ירושלים, )596קטלוג , ישראל

ס׳ : בתוך, ״הרודיון״, ) צ׳אצ׳י'ור, ר׳ פורת, עם י׳ קלמן(תשע״ג 
מסעו האחרון של : דוסרהו, )עורכים( רוזנברג וד׳ מבורך

  עמ׳, ירושלים, )596קטלוג , מוזיאון ישראל(מלך יהודה
161-126.  

, תשע״ד ״אדריכלות הקברים הנבטיים החצובים בסלע בפטרה״
  .188-165עמ׳ , 207-206אריאל 
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Articles  
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