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היגולואיכרא .א 

ימע ,(ה"שת) ב םדק /דמע־לא םוא תרעמ' .1 
 82-75.

,םירעש־תיבב תישימחה תוריפחה תנוע' .'2 

לארשי־ץרא תריקחל הרבחה תועידי /ג"ישת 

.72-66 ימע ,(ד"ישת) ח"י ,היתוקיתעו 
.ד"ישת םילשורי ,ןורדק לחנב תומודק תובצמ .*3 

.תילגנאב םוכיס ,םירויצ 78 ,םידומע 160 
,'ינש תיב ימיב םילשורי לש תורבקה ריע' .4 
,הנוי־יבא 'מ תכירעב ,םילשורי רפס :ךותב 

.348-320 ימע ,1956 
,'ןושאר תיב ימיב םילשורי לש היגולואיכראה' .5 
,הנויייבא 'מ תכירעב ,םילשורי רפס :ךותב 

.155-145 ימע ,1956 
,'ד"ישת םירעש־תיבב תישישה תוריפחה תנוע' .'6 

םילשורי ,(יבצדב 'י רפס) 'ד לארשי־ץרא 
.103-85 ימע ,ז''טשת 

ו"טשת תונשב יגולואיכרא רקס /הדצמ' .'7 
דחי) 71-9 ימע ,(ז"ישת) א"כ תועידי ,ז"טשת 

.(םירחא םע 
,םירעשיתיבב תיעיבשה תוריפחה תנוע' .'8 

דרי ,(רזמ 'ב רפס) 'ה לארשי־ץרא ,ר"טשת 
.188-171 ימע ,ט"ישת םילש 

תועידי ,(הנושאר הריקס) 'שימכמב תוריפחה' .9 
.52-48 ימע ,(ט"ישת) ג"כ 

,םירעש־תיבב תישימחה תוריפחה תנוע' .'10 

םילשורי ,(סיקרנ רפס)'ו לארשי־ץרא ,'ח"ישת 
.67-61 ימע ,א"כשת 

תנשב יגולואיכרא רקס ,'הדוהי רבדמ תורעמ' .'11 
ימע ,(א"כשת) ה"כ תועידי ,'א הנחמ ,ך"שת 

 18-13.

ףסאמ :ךותב ,'לארשיב יגולואיכראה רקחמה' .'12 
םילשורי ,תוגהו תרוקב ,תורפס ירבדל 'ב 

.625-621 ימע ,א"כשת 
אב המוקמו אפלא־תיבב תסנכה־תיב תפצר' .13 
,ןאש־תיב תעקב ץבוק :ךותב ,'תידוהיה תונמ 

.70-63 ימע ,ב"כשת םילשורי 
,דיוד לחנ — 'א הנחמ ,הדוהי רבדמ תורעמ' .'14 

.158-143 ימע ,(ב"כשת) ו"כ תועידי 

/לילגב הקיתעה תידוהיה תונמאה ידירשמ' .15 
,ד"כשת םילשורי ,(ריאמ רפס)'ז לארשי־ץ־וא 

.23-18 ימע 

תושדח /ץראב םיקיתעה תסנכה־יתב רקחמ' .16 
.9-2 ימע ,(ג"כשת) 'ו תויגולואיכרא 

ימע ,(ד"כשת) ז''י ארקמ תיב /המלש שדקמ' .17 
 25-4.

'ל תועידי /םויה תידוהיה היגולואיכראה' .18 
.257-250 ימע ,(ו"כשת) 

,ילילגב םיקיתעה תסנכה־יתב לש םתומדל' .19 
,ח"כשת םילשורי ,ילתפנ ץרא ץבוק :ךותב 

.100-91 ימע 

/םיפוצה־רה לע ריזנ תחפשמ לש רבקה תזוחא' .'20 
,א"לשת םילשורי ,(רזש רפס) 'י לארשי־ץ־וא 

.49-41 ימע 

,1958-1953 תוריפחה תשרפ /ג םירעש־תיב .'*21 
.ב"לשת םילשורי ,23-12 םירבקה תוכרעמ 

.תוחול 74 ,םידומע 215 
לארשיד'רא /ירופיצ דילש בקעי תונב רבק' .22 
ימע ,ג"לשת םילשורי ,(יקסביינוד רפס) א"י 

 44-41.

/ינשה תיבה ימיב םילשוריב היינבה תונמא' .'23 
.36-28 ימע ,(ח"כשת) 'א תוינומדק 

לעה ריעב ולגתנש תידוהיה תונמאה ידירשמ' .24 
ימע ,(ל"שת)'ג תוינומדק /םילשורי לש הנוי 

 29-27.

הקיתעה ריעה לש ידוהיה עבורב תוריפחה' .25 
,(ג"לשת)'ה תוינומדק ,'1971-1969 םילשוריב 

.101-91 ימע 

רריב ידוהיה עבורב תויגולואיכרא תוילגת .'*26 

לש 144 'סמ גולטק ,ינש תיב תפוקת ,םילש 
26+23 .ג"לשת םילשורי ,לארשי ןואיזומ 

.(ינושלרד) תוחול 31 ,םידומע 
םישולש :ךותב /םע יתבר ריעה — םילשורי' .27 
,לארשי ץראב היגולואיכרא תונש 
ףסוי רפס) 1978-1948/ח''לשת-ח"שת 

.142-131 ימע ,א"משת םילשורי ,(םריבא 
תוריפחה תשרפ ,םילשורי לש הנוילעה ריעה .'*28 
עה ריעה לש ידוהיה עבורב תויגולואיכראה 

.ימע 265 .1980 םילשורי ,םילשוריב הקית 
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 29'. 'Architectural Observations on Some

 Rock-cut Tombs', Palestine Exploration
 Quarterly (1974), pp. 112-122.

 30. 'The Rock-carved Facades of the
 Jerusalem Necropolis', Israel Exploration
 Journal 1 (1950-51), pp. 96-106.

 31. 'The Fortification of the City of David',
 IEJ 2 (1952), pp. 230-236.

 32'. 'Excavations at Beth She'arim 1953, Pre
 liminary Report', IEJ 4 (1954), pp.
 88-107.

 33. 'The Necropolis of Beth-She'arim', Ar
 chaeology 8 (1955), pp. 236-244.

 34'. 'Excavations at Beth-She'arim 1954, Pre

 liminary Report', IEJ 5 (1955), pp.
 205-239.

 35. 'Ancient Monuments in Jerusalem', Israel

 Argosy 4, Jerusalem 1956, pp. 192-202.
 36. 'The Discovery of a Catacomb with Sar

 cophagi', Illustrated London News (Jan.
 1956), pp. 20-23.

 37'. 'Excavations at Beth She'arim, 1955, Pre
 liminary Report', IEJ 7 (1957), pp. 73-92,
 239-255.

 38'. — et alii, 'The Archaeological Survey of
 Masada, 1955-56', IEJ 7 (1957), pp. 1-60.

 39. 'Sarcophagi at Beth-She'arim', Archaeolo
 gy 10 (1957), pp. 266-269.

 40. 'Recent Discoveries at Bet-She'arim', Is
 rael II, Anglo-Israel Association, London
 1957, pp. 5-12.

 41. 'The Beth-She'arim Necropolis', Antiqui
 ty and Survival, II (1957), pp. 244-261.

 42'. 'Excavations at Beth-She'arim 1958, Pre

 liminary Report', IEJ 9 (1959), pp.
 205-220.

 43. 'Excavations at Makmish 1958, Prelimi

 nary Report', IEJ 10 (1960), pp. 90-96.
 44. Ά Phoenician Sanctuary in the Plain of

 Sharon', Illus. London News (May 16,
 1959).

 45. 'Excavations at Makmish I960', IEJ 11

 (1961), pp. 97-100.
 46. 'Expedition to the Judean Desert 1960,

 Expedition A', IEJ11 (1961), pp. 6-10.
 47. 'The Expedition to the Judean Desert

 1961, Expedition A, Nahal-David', IEJ
 12 (1962), pp. 196-183.

 'Ancient Synagogues in Galilee', Ariel 19
 (1967), pp. 25-40.
 'L'archeologie en Israel', La Table
 Ronde, N. 154, Paris 1960.

 'Holy Places and Everlasting Monu
 ments', Ariel 23 (1969), pp. 25-32.
 'Excavations in the Jewish Quarter of the

 Old City of Jerusalem 1969/70, First
 Preliminary Report', IEJ 20 (1970), pp.
 1-8.

 ibid., 'Second Preliminary Report, Season
 1970', IEJ 20 (1970), pp. 129-140.
 ibid., 'Season 1971, Third Preliminary
 Report', IEJ 22 (1972), pp. 194-200.
 'The Burial-Vault of a Nazirite Family on
 Mount Scopus', IEJ 21 (1971), pp.
 185-200. See also: Jerusalem Revealed,
 pp. 66-67.
 'The Architecture of Jerusalem in the

 Second Temple Period', Jerusalem Re
 vealed, Jerusalem, 1975, pp. 14-24.
 'Excavation in the Jewish Quarter of the
 old City', in: Jerusalem Revealed,
 Jerusalem 1975, pp. 41-51.
 'Excavations in the Jewish Quarter 1975',
 IEJ 25 (1975), pp. 260-261.
 Archaeological Discoveries in the Jewish
 Quarter, Cat. No. 144 of the Israel

 Museum. 26+23 pp., 31 Pis.
 Beth She'arim III, Report on the Excava
 tions during 1953-1958, Catacombs
 12-23; Rutgers University Press, Bruns
 wick, N.J., 1976. 299 pp., 74 Pis.
 'How the Wealthy Lived in Jerusalem',
 BAR 2, (1976), pp. 1, 23-35.
 Ά Building Inscription of the Emperor
 Justinian and the Nea in Jerusalem', IEJ

 27 (1977), pp. 145-151 [in German: An
 tike Welt 10 (1979), pp. 31-35],
 'Jerusalem, the Jewish Quarter of the
 Old City, 1975', IEJ 25 (1977), pp.
 260-261.

 'Jerusalem, the Jewish Quarter of the
 Old City, 1976', IEJ 27 (1977), pp. 55-57.
 'Jerusalem, the Jewish Quarter of the
 Old City, 1977', IEJ 28 (1978), pp.
 200-201.

 'Jerusalem, the Jewish Quarter of the
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 Old City, 1978', IEJ 29 (1979), pp.
 123-124.

 66. 'Jerusalem Flourishing — A Craft Center
 for Stone, Pottery and Glass', BAR9 י
 (1983), pp. 48-65.

 67. 'Jerusalem in Flames — The Burnt

 House Captures a Moment in Time',
 BAR 9 (1983), pp. 66-72.

היפרגיפא .ב 

תירבעה הרבחה תועידי /ריזח ינב תבותכ' .68 
ימע ,(ו"שת) ב"י ,היתוקיתעו י"א תריקחל 

 62-57.

ז"י תועידי /הבצנ־א לתמ תירבע תבותכ לע' .'69 
.97-95 ימע ,(ג"ישת) 

/תיבה לע רשא והי[...] לש ותרובק תבותכ' .'70 
םילשורי ,(וטוסאק רפס) 'ג לארשייץרא 

.72-66 ימע ,ד"ישת 

םואב קיתעה תסנכהיתיבמ תימרא תבותכ' .'71 
ימע ,(ו"טשת) ט"י תועידי /לילגבש דמע־לא 

 187-183.

־ובנ רפכב תסנכה־תיב לש ףוקשמה תבותכ' .'72 
.145-136 ימע ,(ך"שת) ד"כ תועידי /איר 

ה''כ תועידי /אמקסולג לע תירבע תבותכ' .73 
.144-143 ימע ,(א"כשת) 

'ד תוקיתע /ןוסי רבקב תוימרא תובותכ' .'74 
.38-32 ימע ,(ה"כשת) 

'ל תועידי /ןד-לתמ הרעק לע תימרא תבותכ' .'75 
.212-209 ימע ,(ו"כשת) 

:ךותב /םיירבעה םייפרגיפאה תורוקמה' .'76 
— הכולמה ימי ,לארשי םע לש הירוטסיהה 
,טמלמ 'א ךרוע ,4/1 ךרכ ,תיללכ הירוטסיה 

.39-21 ימע ,ב"משת םילשורי 

 77. 'Epigraphical Gleanings from Gezer', Pal.
 Expl. Quart. (1950), pp. 43-49.

 78. 'Another bat le-melekh Inscription', IEJ
 3 (1953), pp. 121-122.

 79. 'The Epitaph of a Royal Steward from
 Siloam Village', IEJ3 (1953), pp. 137-152.

 80. 'The Second Tomb-Inscription of the
 Royal Steward', IEJ 5 (1955), pp.
 164-166.

 81. 'Some Notes on the Hebrew Inscription
 from Gibeon', IEJ 9 (1959), pp. 130-133.

 82'. Ά Dated Lintel-Inscription from the An
 cient Synagogue of Nabratein',
 Rabinowitz Bulletin III (1960), pp. 49-56.

 83'. 'An Aramaic Inscription from the
 Synagogue at Umm el-'Amed in Galilee',
 Rabinowitz Bulletin III (I960), pp. 62-64.

 84. Ά Depository of Inscribed Ossuaries in
 the Kidron Valley', IEJ 12 (1962), pp.
 1-12.

 85'. 'Aramaic Inscriptions in the Tomb of
 Jason', IEJ 17 (1967), pp. 101-111.

 86'. 'An Inscribed Bowl from Dan', Pal. Expl.
 Quarterly (1968), pp. 42-44.

 87. 'Two Hebrew Inscriptions on Wine-Jars',
 IEJ 22 (1972), pp. 1-9.

 88'. 'Hebrew Epigraphic Sources', in: The
 World History of the Jewish People, The
 Age of the Monarchies, Political History,
 Vol. 4/1, ed. A. Malamat, pp. 20-43,
 315-317, Jerusalem 1979.

 89. Ά Bronze phiale with a Phoenician Dedi
 catory Inscription' (with J. C. Greenfield),
 IEJ32 (1982), pp. 118-128.

תומתוח 

ימע ,(ז"שת) ג"י תועידי /רזג תמתוח' .90 
 132-129.

,לארשי־ץרא /םיירבע תומתוחב האירק ייוניש' .91 
.34-32 ימע ,י"שת 

,(ג"ישת)ז"י תועידי /באחא תומתוח ינש לע' .92 
.48-47 ימע 

ב"כ תועידי /דוהי תומתוח לש שדח גוס' .'93 
.133-126 ימע ,(ח"ישת) 

,יניס־רוט רפס :ךותב /םיקיתע תומתוח ינשי .94 
.324-319 ימע ,ר"שת 

,(א''כשת) ה"כ תועידי /םיקיתע תומתוח טקל' .95 
.244-239 ימע 

/הברעב תשוחנה תקפהו תליאמ םתוי םתוח' .96 
ימע ,ד"כשת ,ןוירוג־וב דיודל לבוי רפס :ךותב 

 321-312.

,תליא רפס :רותב /תליאמ םתוי־םתוח' .'97 
.25-21 ימע ,ג"כשת 

רפס)'ט לארשי־ץרא /םיירבע תומתוח תצובק' .98 
.9-1 ימע ,ט"כשת םילשורי ,(טיירבלוא 

רפס :ךותב /םיקיתע םיירבע תומתוח השיש' .99 
.308-305 ימע ,ל"שת ,ןיב" לאומש 

'ג ,םינופס /ןיפלודה למס םע יקיניפ םתוח' .'100 
.48-47 ימע ,(א"לשת) 

לארשידרא /םיירבע תומתוחב םישדח תומש' .101 
ימע ,ה"לשת םילשורי ,(קילג רפס) ב"י 

 71-66.
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ימימ יתכלממ ןויכרא ךותמ תומתוחו תולוב .'*102 
ןוכמה לש תויפרגונומ ,םדק ,ןויצ תביש 
'סמ ,תירבעה הטיסרבינואה ,היגולואיכראל 
תוחול 15 ,םידומע 36+ב"ל .1976 םילשורי ,4 

.(ינושלרד) 
,(ו"לשת)'ט תוינומדק ,ךלמה ןתנוהי לש הלוב .103 

.69-68 ימע 

'ח תוינומדק ,םינהוכ לש תומתוח ינש .104 
.119-118 ימע ,(ו"לשת) 

.69-68 ימע ,(ז"לשת) 'ו תוינומדק ,ריעה רש .105 
ןואיזומב םישדח םיינומעו םייבאומ תומתוח' .106 

דרי ,(סילקטש רפס)ג"י לארשי־ץרא ,ילארשי 
.110-108 ימע ,ז"לשת םילש 

א''י תוינומדק ,'ריעה־רש לש היינש הלוב' לע .107 
.34 ימע ,(ח"לשת) 

א"י תוינומדק ,ךלמה ןב לאמחריו רפוסה ךורב .108 
.114-113 ימע ,(ח"לשת) 

ד"י לארשי ץרא ,יהירנ ןב והירש לש ומתוח .109 
ימע ,ח"לשת םילשורי ,(גרבזניג א"ח רפס) 

 87-86.

/טכה ר"ד לש ופסואמ םיירבע תומתוח רורצ' .110 
,1979 םילשורי ,טכה ןבואר לבוי רפס :ךותב 

.131-123 ימע 

,(ט"לשת) ב"י תוינומדק ,רוניכהו ךלמה תב .111 
.62-61 ימע 

ימע ,(א"משת) ד"י תוינומדק ,סמה לע רשא .112 
 39-38.

־ץרא ,'םיירבע תומתוחב םילמסו םיראת לע' .113 
,א"משת םילשורי ,(ינורהא רפס) ו"ט לארשי 

.305-303 ימע 

רפס ,ז"ט לארשי־ץרא ,'ינעילא לש ומתוח' .114 
.2-1 ימע ,ב"משת םילשורי ,יקסנילרוא 

רטועמה ירבע םתוח — והינא לש היינאה .115 

ימע ,(ד"משת) ז"ט תוינומדק ,שרפמ תיינאב 
 .126-124

 116. Ά Seal of a Slave-wife (Amah)', Pal.
 Expl. Quarterly (1946), pp. 125-132.

 117 'An Ammonite Seal', IEJ, 2 (1952),
 pp. 163-164.

 118. 'Three Ornamented Hebrew Seals', IEJ 4
 (1954), pp. 236-238.

 119'. Ά New Class of Yehud Stamps', IEJ 7
 (1957), pp. 146-153.

 120'. 'New Light on the M§H Seal
 impressions', IEJ 8 (1958), pp. 113-119.

 121. 'An Early Aramaic Seal', IEJ 8 (1958),
 pp. 228-230.

 122. 'Yehud or Ha'ir?', BASOR 158 (1960),
 pp. 23-27.

 123'. 'The Jotham Seal from Elath', BASOR
 163 (1961), pp. 18-22.

 124. Ά Seal of Manasseh, Son of the King',
 1EJ 13 (1963), pp. 133-136.

 125. 'Two Newly Found Hebrew Seals', IEJ
 13 (1963), pp. 322-324.

 126. 'Seals and Sealings', IEJ 14 (1964), pp.
 190-194.

 127. 'The Seal of Jezebel', IEJ 14 (1964), pp.
 274-276.

 128. 'Seals of Exiles', IEJ 15 (1965), pp.
 222-232.

 129. Ά Hebrew Seal with a Family Emblem',
 IEJ 16 (1966), pp. 50-53.

 130. 'Two Phoenician Votive Seals', IEJ 16
 (1966), pp. 243-251.

 131. 'The Seal of Abigad', IEJ 18 (1968), pp.
 52-53.

 132. 'Notes on Some Inscribed Syro
 Phoenician Seals', BASOR 189 (1968),
 pp. 44-49.

 133. 'Ammonite and Moabite Seals', in: Near
 Eastern Archaeology in the Twentieth
 Century, ed. J. A. Sanders, Garden City,
 N.Y. 1970, pp. 284-294.

 134. 'An unpublished Phoenician Seal', in:
 Hommages a Andre Dupont-Sommer,
 Paris 1971, pp. 4-5.

 135. 'More Evidence on the Judean Post

 Exilic Stamps', IEJ 24 (1974), pp. 52-58.
 136. Ά Bulla of Jonathan the High Priest',

 IEJ 25 (1975), pp. 8-12.
 137. 'The Priest of Dor', IEJ 25 (1975), pp.

 101-105.

 138. Ά Bulla of King Jonathan', IEJ 25
 (1975), pp. 245-246.

 139'. Ά Phoenician Seal with Dolphin Emb
 lem', Sefunim III (1969-71), pp. 49-50.

 140*'. 'Bullae and Seals from a Post-exilic Ju
 dean Archive, Qedem, Monographs of
 the Inst, of Archaeology, Hebrew Uni
 versity, No. 4, Jerusalem 1976. 36+32 pp.
 15 Pis.

 141. 'New Light on the Na'ar-Seals', E. G.
 Wright Memorial Volume, Magnalia Dei,
 The Mighty Acts of God, ed. F. M. Cross,
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 W. Ε. Lemke <fe P. D. Miller, Garden
 City, N.Y. 1976, pp. 294-300.
 'Two Ammonite Seals Depicting the Dea
 Nutrix', BASOR 225 (1977), pp. 63-66.
 'The Governor of the City (sar ha'ir), IEJ
 26 (1976), pp. 178-182.
 'Baruch the Scribe and Jerahmeel the

 King's Son', IEJ 28 (1978), pp. 52-56
 See also Β A, 1979, pp. 114-118.
 'The King's Daughter and the Lyre', IEJ
 28 (1978), pp. 146-151.
 'Gleanings from Unpublished Ancient
 Seals', Bull. Am. Schools Or. Res. 230
 (1978), pp. 67-69.
 Ά Group of Hebrew Seals from the
 Hecht Collection', Festschrift Reuben R.
 Hecht, Jerusalem, 1979, pp. 119-126.
 'The Chief of the Corvee', IEJ 30 (1980),
 pp. 170-173.
 Ά Hebrew Seal Depicting a Sailing
 Ship', BASOR 246 (1982), pp. 59-61.
 Corpus of North-West Semitic Seals, The
 Israel Academy of Sciences and
 Humanities (in preparation).

הדוהי רבדמ תוליגמ .ד 

ידיבש תוזונגה תוליגמה רצוא :סופדל ןיקתה .'*151 
,קינקוס ל''א תכירעב ,תירבעה הטיסרבינואה 

.(תירבע הרודהמ) ו"טשת םילשורי 
רבדמ תוליגממ ,תישארבל תינוציח הליגמ .*152 
,(ןידי לאגי םע דחי) ז''ישת םילשורי ,הדוהי 
תוחול 10 ,ימע 48 + 40 .ז"ישת םילשורי 

.(ינושל־וד) 
תודועתו חלמה־מי תוליגמ לש היפארגואילאפה' .'153 

םילשורי ,תוזונגה תוליגמב םירקחמ /תובורק 
.139-107 ימע ,א"כשת 

 154*'. Prepared for the press: The Dead Sea
 Scrolls at the Hebrew University, ed E. L.
 Sukenik, Jerusalem 1955.

 155*'. A Genesis Apocryphon, A Scroll from the
 Wilderness of Judah (with Yigael Yadin),
 Jerusalem 1956. 48 + 40 pp., 10 Pis. (bi

 156'. 'The Palaeography of the Dead Sea
 Scrolls and Related ^Documents', Scripta
 Hierosolymitana, IV (1957), pp 56-87.

 157. 'An Apocryphal Genesis Scroll in
 Aramaic', Antiquity and Survival, II,
 1957, pp. 237-243.

תוידפולקיצנאב םיכרע .ה 

,םתוח ,שמש־תיב :תיארקמ הידפולקיצנא .158 
ד"מ םע) תובותכ ,רנ ,שיכל ,םרח ילכ ,וחירי 

.ןורמש (וטוסאק 
*ץראב תויגולואיכרא תוריפחל הידפולקיצנא .159 
,(רזמ 'ב םע) םירעש־תיב ,אפלא־תיב :לארשי 

,םוחנ רפכ ,םערב רפכ ,םירבקה — םילשורי 
.הסירג־לת ,ןורמוש ,דוד לחנ תורעמ ,שימכמ 

סופדב .ו 

רפס ,ידוהיה עבורב תויגולואיכראה תוריפחה .160 
.ידוהיה עבורה 

 161. 'Some Decorated West-Semitic Seals

 from the Hecht Museum, Haifa', IEJ (in
 press).

 162. 'The Contribution of Hebrew Seals to an

 Understanding of the Israelite Religion
 and Society', Frank M. Cross Festschrift
 (in press).
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