
 
                                      רשימת פרסומים בעברית של יוסף נוה

 
 )הספר פורסם בעברית בלבד/המאמר= ^ (

 
 198-178' עמ, )ז"תשי(ידיעות כא , " עקרון�מקנע -רבת אל'ח    ".1
 48-46 'עמ, )ח"תשי(ידיעות כב , "גדי-שרידים כאלקוליתיים בעין.   "2^
 128-119' עמ, )א"תשכ(ידיעות כה , "כתובות עבריות ממצד חשביהו.   "3
 164-158' עמ, )ג"תשכ(ידיעות כז , )"ב(כתובות עבריות ממצד חשביהו .   "4
 256-235'  עמ, )ג"תשכ(ידיעות כז , "כתובות עבריות במערת קברים מימי בית ראשון.   "5
 197-183' עמ, )ה"תשכ(ו כט לשוננ, "כתובות ארמיות קדומות.   "6
 44-39' עמ, )ו"תשכ(ידיעות ל , "על כתבם של שני אוסטרקונים מאילת.   "7
 80-65' עמ, )ו"תשכ(לשוננו ל , "כתובות כנעניות ועבריות.  "8^
 160-157' עמ, )ו"תשכ(לשוננו ל , "תוספת לכתובות הארמיות.   "9
 239-232' עמ, )ו"כתש(לשוננו ל , "כתובות פניקיות ופוניות. "10^
 ו"תשכ, גדי-ס שדה עין"הוצאת בי, גדי לאור הסקר הארכיאולוגי-תולדות עין. 11^

 332-326' עמ, )ח"תשכ(לשוננו לב , "כתובות ארמיות מפוקפקות.   "12
                 '                        בעריכת פ(דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות , "'יהוד'טביעות החותם . "13^

 100-98' עמ, ט"ירושלים תשכ, )            פלאי
 הוצאת החברה , )אברמסקי ואחרים' בעריכת ש(ספר שמואל ייבין , "הערות סינאיות.  "14^

 374-371' עמ, ל"ירושלים תש,             לחקר המקרא
   'עמ, )ל"תש(לשוננו לד , "רמיות של אשוקההכתובות הא) "שקד' קוטשר  וש' עם י. (15^

    136-125              . 
  , )ל"תש(לשוננו לד , "מארמאזי) ארמית-יוונית(לשונית -הכתובת הדו) "קוטשר' עם י. (16^

         .313-309'            עמ
 160-155' עמ, )א"תשל(לשוננו לה , "כתובות ארמיות על אבני גבול מארמניה.  "17
 190-188' עמ, )א"תשל(ישראל י -ארץ, "כתובות חדשות על גלוסקמות מצפון ירושלים.  "18
   מחקרים --המקרא ותולדות ישראל , "שני אוסטרקונים ארמייים מן התקופה הפרסית. "19

 189-184' עמ, ג"אביב תשל-תל, )אופנהיימר' בעריכת ב( לזכרו של יעקב ליור       
 274-270' עמ, )ג"תשל(לשוננו לז , "ון ארמי חדשבאוסטרק' פחלץ'. "20^

,                           4חוברת , כרך חמישי, דברי האקדמיה הישראלית למדעים, התפתחות הכתב הארמי.  21
 ד"ירושלים תשל 

 , )ד"תשל(לשוננו לח , "הכנסת העתיקים-הערות לכתובות ארמיות אחדות מבתי. "22^
 299-295'            עמ

 57-56' עמ, )ד"תשל(עתיקות ז , "כתובות ארמיות מהורקניה.  "23^
 131-129' עמ, )ה"תשל(ישראל יב -ארץ, "מודיות מהנגב'כתובות ת.  "24^

,           )ו"תשל(א , שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום, "שבע-אוסטרקונים ארמיים מבאר.  "25
          .      195-189'  עמ    

    מוסד ביאליק והחברה , )אהרוני' בעריכת י(כתובות ערד : בתוך, "ובות ארמיותכת.   "26

   200-165' עמ, ו"ירושלים תשל, ישראל  ועתיקותיה-לחקירת ארץ   
     כרטא  , הכנסת העתיקים- הכתובות הארמיות והעבריות  מבתי�על פסיפס ואבן .  27^

 ח"ירושלים תשל, ישראל ועתיקותיה- ארץוהחברה לחקירת  
מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון                   , "בממצא האפיגרפי היהודי' מנחם'ו' שהד/עד'התארים .   "28

       ' עמ, ח"ירושלים תשל, )אבישור' בלאו וי' בעריכת י(א ליונשטם "מוגשים ש 

  307-303                                        . 
 'עמ, )ח"תשל(ישראל יד -ארץ, "ערביות עתיקות על שלוש קערות אבן-כתובות צפון.  "29^
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 2

            182-178                                 
 ט"ירושלים תשל, הוצאת כתר, אותיות ותולדותיהן.   30
ה                       "נוס הלהכי, )ח"תשל-ח"תש(שלושים שנות ארכיאולוגיה ". כתובות מתקופת המקרא.  "31

ירושלים                , ישראל ועתיקותיה-החברה לחקירת ארץ, )מזר' בעריכת ב(לידיעת הארץ  
 85-75' עמ, א"תשמ 

 302-301' עמ, )א"תשמ(ישראל טו -ארץ, "?למכבירם או למכבדים.  "32^
  ירושלים        , צאת מאגנסהו, ב, ליקוטי תרביץ, מקראה על כתובות יהודיות) עריכה. (33^

 א"           תשמ
                      -א"תשמ(ו -ה, שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום, "ריה'זמנה של הכתובת מתל פח.   "34

 135-131' עמ, )ב"תשמ 
בעריכת ( ימי שלטון פרס -שיבת ציון, ההיסטוריה של עם ישראל: בתוך, "כתב וכתיבה. "35^
 314-312 -  ו235-229'עמ, ג" ירושלים תשמ,)תדמור' ח
 ,)ה"תשמ(ישראל יח -ארץ, "קמיע מנדעי בעל ארבע השבעות) "י גרינפלד"עם ח.  (36^

 .         107-97' עמ
,               )ה"תשמ(תרביץ נד  , " קמיע עתיק מחורבת מריש שבגליל�אין כמוהו , כיבוש טוב.  "37^

 382-367'  עמ 
 269-266' עמ, )ז"תשמ(ישראל יט -ארץ, "כתובות על נרות חרס.   "38
         , מערבית-ראשית תולדותיו של האלפבית  מבוא לאפיגרפיה ולפליאוגרפיה שמית.   39

 ט"ירושלים תשמ, הוצאת מאגנס
 16-1' עמ, )ט"תשמ(ציון נד , "? ללא שמותאנשים.   "40

' עמ, )ט"תשמ(ישראל כ -ארץ, "הכנסת העתיקים-ות והעבריות  מבתיהכתובות הארמי. "41^
310-302 

' עמ, )ן"תש(י , שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום, "כתובות השלל של חזאל) "עם אפעל. (42
46-37 

אסופת מחקרי לשון במלאת לו שבעים , שי לחיים רבין: בתוך, "בשולי השטרות מכפר ברו. "43^
 234-231' עמ, א"ירושלים תשנ, )גוטשטיין ואחרים-שןגו' בעריכת מ(וחמש 

הוצאת                    , המשנה והתלמוד, כתובות ארמיות ועבריות מימי בית שני, על חרס וגומא. 44^
 ב "ירושלים תשנ, מאגנס 

       ,           "135בימי הבית שני ועד שנת : מאמר ראשון, עברית לעומת ארמית בממצא האפיגרפי. "45^
 316-301' עמ, )ב"תשנ(לשוננו נו 

לשוננו נז                  , "אחרי מרד בר כוכבא: מאמר שני, לעומת ארמית בממצא האפיגרפיעברית . "46^
       38-17' עמ, )ג"תשנ( 

  104-103קדמוניות  , "כתובת ארמית מתקופת בית ראשון מתל דן) "בירן' עם א. (47
 81-74' עמ, )ד"תשנ(ׁ 

 45-39' עמ, )ה"תשנ (109קדמוניות , "המצבות והחוצות, הכתובת מדן) "בירן' עם א  (48
 497-477' עמ, )ה"תשנ(תרביץ סד , "מצבות צוער. "49^

: היהודים בעולם ההלניסטי והרומי, "על ספרי מרשמים מאגיים יהודיים בימי קדם. "50
   465-453'  עמ, ו"ירושלים תשנ, מחקרים לזכרו של  מנחם שטרן

  32עתיקות , "מהר גריזים' כתובות ארמית ועבריות מן המאה הב", )מגן'  עם י. (51
            57-37' עמ, )1997(

 ,    )ז"תשנ (113קדמוניות , "כתובת הקדשה מלכותית מעקרון) "גיטין וטרודה דותן' עם ס. (52
 43-38'              עמ

 122-119' עמ,  )ט"תשנ(ספר קרוס , ישראל כו- ארץ,"בשולי הכתובות מדן ומעקרון.  "53^
 586-581' עמ, )ט"תשנ(תרביץ סח , "עוד על מצבות צוער.  "54^

       
 


