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 אריה-רשימת פרסומיו של יהושע בן                                 
 

ריינר . ו א, ברטל, י, ארצי-בן.י: ראו בספר(, )2000(ס "רשימת פרסומים מלאה עד לשנת תש(

-מוגשים ליהושע בן,, ישראל ובתולדותיה-מחקרים בגאוגרפיה של ארץ, נוף מולדתו, )עורכים(,

 כז                  -יז' עמ, ) 2000(ס "ים תשירושל, הוצאת מגנס ,  אריה

          

 )ל"המשך לרשימה הנ(                                        

 

 קובץ מאמרים וספר בעריכה

. בעריכת ר, קובץ מאמרים ( ,  ישראל-מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית של ארץ, ארץ בראי עברה

 'עמ 513, א"ירושלים תשס) לבסקי. אהרנסון וח

, 2003-ג "ירושלים תשס, )קובץ מאמרים  , עורך( , העשייה והמורשת, ירושלים בתקופת המנדט

 'עמ 522

 ספר 

 ירושלים )  שלושה כרכים(  אנשים. בתים. שכונות, ירושלים היהודית החדשה בתקופת המנדט

 . 'עמ 1800 -כ, צבי-הוצאת יד בן). 1911(ב "תשע

 

 מאמרים

 ) 2000(ס  "תש

נופי ) עורכים( שילר ' ברקאי וא. ג, 1884-ק התורכי לחפירות ארכאולוגיות בארץ ישראל החו"

 . 292 – 277' עמ)  2000( ס "אביב תש-תל -ירושלים, ישראל  ספר עזריה אלון-ארץ

 

 ) 2001(א "תשס

, )עד להקמת מדינת ישראל(ישראל בעם היהודי בעת החדשה -התפתחות לימוד ידיעת ארץ"

 .338– 305' עמ) א"תשס(, 100קתדרה 

-מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית של ארץ, ארץ בראי עברה, בתוך" קווים לדרך מדעית, מבוא"

 .31 -1' עמ, א"ירושלים תשס, )לבסקי. אהרנסון וח. בעריכת ר( , ישראל

, בתוך, 1926 – 1917:בראשית השלטון הבריטי , התמורות העיקריות בהתפתחותה של ירושלים" 

. אהרנסון וח. בעריכת ר( ,  ישראל-מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית של ארץ, י עברהארץ ברא

 .440 – 377' עמ, א"ירושלים תשס) לבסקי

ארץ . ,בתוך" 1926 – 1917פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית השלטון הבריטי " 

) לבסקי. אהרנסון וח .בעריכת ר( ,  ישראל-מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית של ארץ, בראי עברה

 .500 – 440' עמ, א"ירושלים תשס

    "The Villages and the Population of Sancak Gaza (including Jaffa and Ramle) in      
             the Eighteen-Seventies” ( A Paper Presented at the Ottoman Beer Sheva     
            Centenary Conference). Book of Abstracts. Ben-Gurion University of the            
           Negev,  December 2000, Beer Sheva , Israel pp. 5-6 ( Full paper with the  
          author) .                                                                                                                                  
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 ) 2003(ג "תשס

העשייה , ירושלים בתקופת המנדט" סקירה היסטורית -ירושלים בתקופת המנדט הבריטי"

 .24 -3' עמ, 2003-ג "ירושלים תשס) אריה-בן. בעריכת י( , והמורשת

 

, ירושלים בתקופת המנדט  ," העשייה והמורשת, ירושלים בתקופת המנדט, דברי סיכום " 

 .520 – 501' עמ, 2003-ג "ירושלים תשס) אריה-בן. בעריכת י(  ,העשייה והמורשת

 

 )2005(ה "תשס

האוניברסיטה  תולדות) בעריכת חגית לבסקי(, "ישראל באוניברסיטה העברית-חקירת ארץ"

 . 410 – 347' עמ, )2005( ה "ירושלית תשס, , א, התבססות וצמיחה , העברית

ש "בית היתומים הכללי ע, יתומות  , בסן צדוק: בתוך"  1950 – 1900בתי החסד של ירושלים "

 .2005א "ת -ירושלים, מוזיאון  בצלאל, 1934 – 1902תצלומים , ירושלים, דוד וינגרטן 

 

 ) 2006(ו "תשס

: בתוך" ראשית ההיסטוריוגרפיה של מלחמת העצמאות ומצב הידע בשאלת יחסי הכוחות"

 186 - 141' עמ, ו"ירושלים תשס, )ז קדר"קדיש וב. בעריכת א( מעטים מול רבים 

 

 ) 2007(ז  "תשס

 מושב ראשון בהרי יהודה        , עטרות. ר, דנון, בתוך, )דברי מבוא" ( עטרות וירושלים.) "י, עם פז( 

  .16 – 13' עמ, 2007) 178 – 177אריאל (          

 

 ) 2008(ח "תשס

 ת הארץ ועתיקותיהמחקרים  בידיע, ישראל-ארץ: בתוך"  1939, תמונת מצב: שכונת תלפיות"

 .330 – 312' עמ,  2007ח "ירושלים תשס, ספר טדי קולק, 28כרך , )י "החברה לחקירת א(

 

קרדום לחפור בו : בתוך"  1948עד " ישראל-חקירת ארץ: "ארכאולוגיה כללית או יהודית"

) 2008( ח "שדה בוקר  תשס) שילוני. פייגה וצ. בעריכת מ( ישראל -ארכאולוגיה ולאומיות בארץ

 . 41 – 19' עמ

                                  "Les etapes du developpement de Jerusalem pendant le periode                            

       mandataire britannique", Trimbur D., Aaronsohn R. (eds.), De Balfour a Ben        

 Gourion: Les Puissances Europeennes et la Palestine 1917-1948,                                            

                                                                                 CNRS editions, Paris 2008, pp 93-114       

 ) 2011(א "תשע

בתוך " היסטורי-כמקור למחקר גאוגרפי 1939מבר מפקד יהודי ירושלים מספט) "זלצר. עם א( 

יישובית של -מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית, עיר בראי מחקרה, בר. ד. זלצר.א, הטב-כהן.ק

 . 310 – 295' עמ, א"ירושלים תשע. ירושלים

 


