
 רשימת פרסומים -שמעון שטרןר "ד
 

 (ללא אבחנה לגבי שפיטות מדעית)רשימת פירסומים 

 ,3  אופקים בגיאוגרפיה. בעת החדשה רצמיחתה של נצרת נכפר לעי  ז"תשל
122-109. 

 :הדפסה מחודשת עם תיקונים 
 .70-57( אופקים בגיאוגרפיה היסטורית וידיעת הארץ) 160-159 אריאלג "תשס

 
תקצירי הרצאות של כנס החברה . תיכונית-והמודל של עיר מזרחחיפה  ז"תשל

  .223-217, באר שבע, הגיאוגפית הישראלית

תמורות במערכת הדרכים בגליל התחתון )דרך הולכת ודרך באה בגליל התחתון  ח"תשל
 .111-106, 3/כ טבע וארץ(. בעת החדשה

 
 . 130-123, 10-9, נופים. השפעת גורמים זרים על התפתחותה של חיפה  ט"תשל

 .186-171' עמ, 21 קתדרה. המאבק על הקמת נמל חיפה בתקופה הבריטית א"תשמ

 10-8' עמ, 19 קרדום. מיקומה של נצרת: מבוא ב"תשמ

 , 19 קרדום. צמיחתה של נצרת מכפר לעיר בזמן החדש: ט"נצרת במאה הי ב"תשמ
 . 42-29' עמ

 . 123-117, 20 קרדום. טוריהיס-היבט גיאוגרפי, ישראל-אנים בארץ'הח  ב"תשמ

XXV, pp. Regio Basiliensis 1970. -Wohnplaetze der Basler Juden 1910 ד"תשמ

119-127. 

(. שוויץ)הדוגמה של בזל : תמורות במערך המגורים של קהילה יהודית במערב ד"תשמ
 .267-243' עמ, 22—12 אופקים בגיאוגרפיה

 . 22גליון , (מהדורה שלישית) אטלס ישראל. נצרת ונצרת עילית  ה"תשמ

 .83-79' עמ, 39-37 אריאל. חיפה בתקופת המנדט  ה"תשמ

 .41-37' עמ, 39-37 אריאל. נמל חיפה  ה"תשמ

 . 188-184, 37 קתדרה. עוד על בית החולים היהודי הראשון בירושלים  ו"תשמ

 ישראל מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ. עיר הנמל המזרח תיכונית(  סופר' עם א)  ו"תשמ

 . 215-206, ב "י  

 .JudaicaDas Wohnverhalten der Basler Juden seit 1910  ,(1986) 42/2 ו"תשמ

41-47. 

 The Port-City, a sub-group of the Middle Eastern City (with A. Soffer)  ו"תשמ
  110.-53, (1986) , 102 EkisticsModel.  

 
 , 41 קתדרה. ישראל בשנות השלושים-הודים בארץמכירת קרקעות של גרמנים לי  ז"תשמ

  205-200. 
 

 . 45-30, 48 קתדרה. ט"ישראל במאה הי-מחוקריה של ארץ, טיטוס טובלר  ח"תשמ
 

 .46-48, 48 קתדרה . רשימת פירסומיו של טיטוס טובלר( עם חיים גורן)  ח"תשמ
 

 Erdkundelen. Vorislamische Grundrissformen nach altjüdischen Quel  ח"תשמ
43/3, (1989), 225-227.   

 .Zwei Drittel der Basler Juden leben in der Naehe der Synagoge  ח"תשמ



  7.-46/21, 22. Ijar 5747, S. 5 Juedische Rundschau 

 ,  בנתיב החסד. תיכונית לפי מקורות היהדות-דגם העיר המזרח  ט"תשמ
 . 256-248'  עמ, חיפה,  אסופת מאמרים ביהדות 

 חיפה בהתפתחותהבתוך . מרכז החיים היהודיים בחיפה –הדר הכרמל   ט"תשמ
 .38-46' עמ, 12, "עידן"סדרת , 1918-1948

 ,12, "עידן"סדרת , 1918-1948חיפה בהתפתחותה  בתוך . הנמל בחיפה  ט"תשמ
 .78-68' עמ  

 
 ה לדגם העיר הערות למערך הרחובות והבתים במקורות יהודיים בהשווא  א"תשנ

מחקרים , עורכים, קניאל' אריה וי-בן' י, ץ"כ' בתוך י. תיכונית-המזרח
 , ירושלים, קובץ שני .ישראל-יישובית של ארץ-בגיאוגרפיה היסטורית

 . 141-133,  יד יצחק בן צבי
 

דברי . דגמי התנהגות מרחביים של יהודים בתוך קהילותיהם במערב אירופה  ד"תשנ
, תולדות עם ישראל: כרך שני 'חטיבה ב, למדעי היהדות 11-מי ההקונגרס העול

 414-407' עמ, האיגוד העולמי למדעי היהדות: ירושלים. העת החדשה
 

 .Le comportement spatial des Juifs de Strasbourg ה"תשנ
Revue Géographique de l`Est . Villes de l`Est Français,   

 tome XXXIV / 2, 1994, pp. 129-145.       
 

 Patterns of spatial behavior among Jews in West European and North ז"תשנ

. Jewish Population Studies 27,American Cities 
,Papers in Jewish Demography 1993  in memory of U.O. Schmelz  

 Jerusalem, pp. 177-190.  
 

 ים ביישוב היהודי של ארץ ישראל בראשית ריכרד קאופמן  כמתכנן ער ז"תשנ
אוניברסיטת : רמת גן. ישראל-עיונים בתולדות ארץ, חקרי ארץ. תקופת המנדט

 . 390-365,  בר אילן
 

 . 'ר טיטוס טובלר"על ידי ד 19-תיאור הרפואה בירושלים באמצע המאה ה' ט"תשנ
 ,ארץ' הוצ :תל אביב( עורכים, עמר ואחרים' ז) הרפואה בירושלים לדורותיה 

 .127-107' עמ 
 

 . 18-14, ז"שנה כ, 131 עלון שאנן. בית הכנסת בהלכה ובמציאות הישראלית ס "תש
 

 חיפההעיר מוזיאון  סיפורו של נמל חיפה, נמל הבית :בתוך ', תולדות נמל חיפה' ג"תשס
 :Home Port, The 'The History of Haifa Port' in:גם באנגלית. 9-17' עמ 

217-Haifa City Museum, pp.209 Haifa Port. Story of  
דפיסים של ת סירבו לתת לי, מצקל' מר נסים טל וגב, מנהלי המוזיאון: הערה

 .לכן אינם מצורפים, כמקובל המאמרים
  

, 70-57' עמ, 160-159 אריאל', צמיחתה של נצרת מכפר לעיר בעת החדשה' ג"תשס
 .122-109' עמ, 1977, 3 וגרפיהאופקים בגיאהדפסה מחודשת ומתוקנת מתוך )

 
שנתון המכללה האקדמית הדתית בקרית שמואל  שאנן ?' , מדוע –נמל חיפה ' ד"תשס

 . 342-331' עמ', ט, חיפה
 

בתי החולים ; תרומה לטופוגרפיה הרפואית של ירושלים: טיטוס טובלר ה"תשס
, אלישר-המדור לתולדות הרפואה בארץ, תירגום מגרמנית וההדרה. בירושלים

 :גם בגרמנית. אילן-אוניברסיטת בר
 Beitrag zur medizinischen Topographie von Jerusalem; Titus Tobler: 

Medicine in The Unit of History of  Krankenhaeuser in Jerusalem.
Israel, Bar Ilan University 

 



 , ותה לתולדות חיפהבטאון העמ, חיפה', במאבק על הבכורה גוברת חיפה על עכו'  ה"תשס
 .18-16' עמ, 2גליון   
 

 
 

 :בהכנה תירגומים של

  1853קונסטנץ , דפי מזכרת מירושלים, טיטוס טובלר

Denkblätter aus Jerusalem, Constanz 1853 

 

 ;  1908לייפציג , תרומה להכרת הכרמל, פון מילנן

Graf E. von Mülinen, Beiträge zur Kenntnis des Carmels, Leipzig 1908 

 


