
 רשימת פרסומים:
 

 פרסומים שפיטים .א
 

 ספרים
 
מנו של מוכתר בירושלים: קורות שכונת בית ישראל יו, גורן )עורכים( 'דאלפרט ו 'פ (1

הוצאת , (2591-2591תשי"ב, -וסביבתה בכתביו של ר' משה יקותיאל אלפרט )תרצ"ח
 .3112גן -אילן, רמת-וניברסיטת ברא

 

תולדות קק"ל ומפעליה באוניברסיטת  יקובץ מאמרים של הקתדרה ללימוד -חבר מערכת  (3
 אילן )בדפוס(.-בר
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פרשת קברי המלכים והעברתם לבעלות ממשלת  –גורן, "מאבק בין קודש לחול  'ד (1
, הוצאת אוניברסיטת , עתידיהודי צרפת: עבר, הווהכהן )עורכים(,  'כהן וא 'צרפת", א

 אילן )בדפוס(.-בר

 

גורן, "היוזמה להקמת שכונת מיימוניה מסביב לקבר הרמב"ם בטבריה", קובץ  'ד (3
 אילן )בדפוס(.-תולדות קק"ל ומפעליה באוניברסיטת בר ימאמרים של הקתדרה ללימוד

 

, קובץ וןמחקרי יהודה ושומרגורן, "המאבק על האחיזה בקברי הנביאים בירושלים",  'ד (2
 .121-131 ')תשע"א(, עמ 'כ
 

 ,יהודה ושומרון מחקרי", 1443-1341ד' גורן, "נוכחות יהודית בהר הבית בטרם מדינה  (4
 .314-321 '(, עמ"ג )תשע"דקובץ כ
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 . 3114, הוצאת כרמל, ירושלים פרץ-בןמשה 

 

פיין,  'שילוני וצ 'שגב, א '( פיתוח ותכנון במרחב הכפרי בתוך5 מ4שותף בכתיבת יחידה  (3
 .3111, ירושלים הפיתוח והתכנון המרחבי: ספר לימוד בגאוגרפיה ופיתוח הסביבה

 
 .3112ושלים , ירתרומתה של קרן קימת לישראל לפיתוח הנגב: עבר, הווה ועתידגורן,  'ד (2
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 .31-32(, עמ' 3114 )מרץ 322, מול-עת", העתיקה לבנייני האומה

 



", 1423צבי ו"ועדת המשנה למקומות הקדושים", -ד' גורן, "ועדה של איש אחד5 יצחק בן (3
 .14-11(, עמ' 3112)נובמבר  321, מול-עת

 

ישראל ועתיקותיה", -החברה לחקירת ארץ"5 הקמת ְלכּו ִחְקרּו ֶאת ָהָאֶרץ"גורן, " 'ד (2
 .11-3(, עמ' 3112) 141, קדמוניות

 

היאחזות הנח"ל מודיעים  –אשכנזי, "להחייאתה של מולדת החשמונאים -הס 'ומ גורן 'ד (4
 .34-32 '(, עמ3112)אפריל  333, מול-עת ,צבי""-ו"דרך בן
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5 המאבק להעברתו של בית הכנסת העתיק 'רבות נפלאתי על הבנין ההוא'" גורן, 'ד

 .4-1 '(, עמ3113)אוקטובר  331, מול-עתבמירון לבעלות יהודית", 

  

)יולי  143-142, אריאל"ראשיתה של החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה", גורן,  'ד (1
 .111-112 '(, עמ3111

 

 .12-14 '(, עמ3114)אוגוסט  311, מול-עתגורן, "היהודי ששיפץ את מערת המכפלה",  'ד (2

 

, מול-עת", 1414-1413ישראל -גורן, "החברה להחזקת המקומות ההיסטוריים בארץ 'ד (3
 .11-11 '(, עמ3113ובר )אוקט 311

 

 131-131, אריאלגורן, "מאמצי היהודים לקניית אחיזה בכותל המערבי ובסביבתו",  'ד (4
 .121-131 '(, עמ3112)יולי 

 

(, 3112)יולי  131-131, אריאלגורן, "המאבק בין יהודים לערבים על הכותל המערבי",  'ד (11
 .112-111 'עמ
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