
  :תוכן עניינים
  

  אלון דה גרוט
  7       הברונזה והברזלת בתקופירושלים ה שלהערות להתפתחות

  ו עוזיאל ונחשון זנטון'ג, אלי שוקרון
                                                          15          גילויים חדשים: 2012חפירות עיר דוד 

  שוקרוןאלי 
  29  רבי כותל המעבקרבת הממלכתי מתקופת הבית הראשון -מאגר מים ציבורי

  דן גיל
  : ות בהבנת מפעלי הספקת המים בעיר דוד המקראיתקסוגיות ומחלו

           31    והזנת תעלת השילוחVI- וIII ,IV ,V תעלות, "החדר העגול", "הברכה החצובה"
  רוני רייך
  75        ם בתקופת הבית השני ל מניין תושבי ירושליהערה ע
  איל רגב

  83     חברה ופוליטיקה בארמונות הורדוס, מקוואות: הורדוס שלא הכרנו
  יהושע פלג

  103   ?כיצד נמשכה העבודה בהיכל הקדום במהלך הבנייה של ההיכל ההרודיאני
  אבי סולומון ואלי שוקרון

  135     יתתוואי הרחוב הראשי של ירושלים מימי הבית השני למרגלות הר הב
  עמוס קלונר ובועז זיסו

  151           ירושלים,  בתלפיות מזרח1050מערת קבורה 
  'דויד גורביץ

  175         ?שריד בניה הלניסטית בירושלים: בריכת ישראל
  רון בארי ודנית לוי

  203         )בנייני האומה(במלון קראון פלאזה בירושלים חפירה 
  רם בוכניק ורחל בר נתן
  211   אם האתני של תושבי שועפט לאחר חורבן הבית השניעדות העצמות על מוצ
  איתן קליין ובועז זיסו

  225         מקוואות טהרה בעלי פתח כפול בהרי ירושלים
  מין דולינקה'יעקב ביליג ובנג

  נתונים חדשים אודות התוואי : החפירות לאורך האמה העליונה לירושלים
  247                 והתיארוך

  בן ציון רוזנפלד
  253         ירושליםמקדש ויחס רבי יהודה הנשיא במשנתו ל

  זאב ספראי
  271           זיכרונות המקדש בתחום ענישת הסוטה

  טנדלר' אברהם ש
  285        הדגמים של המקדש והפולחן במטבעות מרד בר כוכבא

  אהרון אברמוביץ
  317  בירושלים  )Legio X Fretensis(הצעה חדשה למיקום מחנה הלגיון העשירי 

  רץ ראובןפ
  333  ם מאזור הר הבית ונסיונו של יוליאנוס לבנות את המקדשיממצאים ארכאולוגי

  )אבו'ז  (ארליך 'זאב ח
  351       בכותל הדרומי' בר כלב בר יוסף'על כתובת ! מותרף: ובכל זאת

  
  



  שלמה לוטן
  תיאור מתוך שתי : והמסדרים הצבאיים בתקופה הצלבניתירושלים 

  361           י ימי הבינייםכרוניקות גרמניות משלה
  בת שבע גרסיאל

  369       עשרה- חיבורים מוסלמיים במאה האחת–" שבחי ירושלים"
  

381               פיםרשימת משתת
                 

  
  חלק אנגלי

  שמעון גיבסון
  מפת האתר ודיון מבוסס על מפות ): עין רוגל(הבאר של ביר איוב 

 7*               וצילומים היסטוריים
                  

 35*               באנגליתתקצירים 
                  
           


