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  11.3.2013עדכון לתאריך 
 דפים 100פירושו ספר מעל   באדוםסימון 

 
 רשימה ביבליוגרפית מלאה 

 
 1974הספרים והמאמרים שכתב דוד קרויאנקר משנת , הרשימה כוללת את כל הפרסומים

 . לפי סדר כרונולוגי מסודרים 
   
   1974שנת  
   
 שלים ירו -גבעת רם , קרית בן גוריון -קרית הממשלה  1

  1974יוני , עירית ירושלים, אגף תכנון ערים, מחלקת מהנדס העיר
 )כולל איורים' עמ 20(
 

 

   
  1975שנת  
   
  תכנית שימור, חסד-שכונת שערי 2

  1975, עיריית ירושלים, אגף פרוייקטים מיוחדים, המחלקה לתכנון העיר
 )כולל איורים' עמ 105(
 

 

   
 ירושלים  -מגרש הרוסים , המרכז האזרחיתכנית בנין העיריה ו 3

  1975פברואר  , עירית ירושלים, העיר-מחלקת מהנדס, האגף לפרויקטים מיוחדים
 )כולל איורים' עמ 52(
 

 

   
4  

Developing Jerusalem, 1967 - 1975: The Planning Process and its 
Problems as Reflected in some Major Projects 
The Jerusalem Committee with the help of the Jerusalem 
Foundation, Jerusalem, 1975  
(221 pp. including illustrations)  

 

 

   
חומר רקע והסבר לתכנית : עתיד-הווה-עבר -ירושלים  -תכנון מתחם ממילא  5

 ) 1975הצוות לתכנון ממילא 
  1975אפריל , עירית ירושלים , המחלקה לתכנון העיר, האגף לפרויקטים מיוחדים

 )כולל איורים' עמ 91(
 

 

   
  1976שנת  
   
אגף , המחלקה לתכנון העיר -עיריית ירושלים , חוות דעת והמלצות -תכנית ממילא  6

 )פנימי( 1976, ירושלים, פרוייקטים מיוחדים
 )'עמ 17(

 

   
 תכנית כוללת לפתוח מתחם עומריה וניקופוריה 7

  1976, עירית ירושלים, המחלקה לתכנון העיר, יקטים מיוחדיםהאגף לפרו
 )כולל איורים' עמ 107(
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8 Jerusalem – The Plan for Preserving the View from the Allied Cemetery  

& Australian Imperial Force Memorial on Mount   Scopus,  
 Special Projects Division, Town Planning Department, Jerusalem 

Municipality, 1976.  
 עמודים כולל איורים 12

 

   
  1977שנת   
   
 שיפוץ ובניה חדשה, שימור -תוכנית רעיונית להחיאת המתחם  -ממילא  9

  1977יולי  , עירית ירושלים -המחלקה לתיכנון העיר   - 1צוות 
 )3Aכולל איורים בפורמט ' עמ 74(
 

 

   
 ירושלים, רחביה, ן"רמב' רח, ת שימור טחנת הרוחתוכני 10

  1977, עירית ירושלים,  המחלקה לתכנון העיר, האגף לפרויקטים מיוחדים
  )כולל איורים' עמ 28(
  

 

   
  1978שנת  
   

  תהליך תיכנון וביצוע העתקת השער -שימור שער אליאנס  11
  1978, עירית ירושלים, המחלקה לתכנון העיר

 )כולל איורים' עמ 31(
 

 

   
12 Jerusalem 1978 - Between Two Decades (with Yael Guiladi) 

The Jerusalem Committee with the help of the Jerusalem Foundation, 
Jerusalem, 1978  
(74 pp. including illustrations)  

 

 
13 

 

 
שיפוץ ובניה חדשה ותוכנית  ,שמור -תוכנית רעיונית להחיאת המתחם  -והן 'ג.סט

  ציון-שיחזור הרכבל להר
  1978ינואר  , עירית ירושלים, המחלקה לתכנון העיר

 )כולל איורים' עמ 66( 
 

 

   

14 Jerusalem - Stadtteilsanierung Katamon Tet (9) 
Prassot: - Staatlich-Staedtische Wohnungs-Autoritaet, Jerusalem 
GmbH, 1978  
(45 pp. including illustrations) 
 

החוברת בגרמנית פורסמה על ידי חברת פרזות  במסגרת פרויקט שיקום שכונות (
איחוד , בחוברת תכניות להרחבת בנינים. במטרה לגייס תרומות לפרויקט' ט-'קטמון ח

)דירות ופיתוח סביבתי  

 

  
 

 

  1979שנת  
   

 1978 - 1967נינים בירושלים שמחוץ לחומות  בעיות השימור של שכונות וב -ירושלים  15
  1979, ירושלים, מכון ירושלים למחקר, בעריכת אורה אחימאיר  1' דפי דיון מס

 )כולל איורים' עמ 42(
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61 Jerusalem Planning and Development 1978/79 

The Jerusalem Committee with the help of the Jerusalem Foundation, 
Jerusalem, 1979  
(99 pp. including illustrations) 

 

 

 1980שנת  
  
 סמני דרך לבנין שאבד ואיננו -טליתא קומי  71

  1980, עירית ירושלים, המחלקה לתכנון העיר
 )כולל איורים' עמ 113(

  
 1981שנת  
  

 שליםירו -אגרון ' רח, ממשרדים למלון, החזרת עטרה ליושנה -מלון פאלאס  18
  1981, עירית ירושלים, המחלקה לתכנון העיר

 )כולל איורים' עמ 90(
 

  -פרקים בתולדות ירושלים בזמן החדש :  בתוך, "1980 - 1967שימור ירושלים " 19
 בעריכת אלי שאלתיאל , ספר זכרון ליעקב הרצוג

 א "תשמ, ירושלים, ההוצאה לאור -צבי ומשרד הבטחון -יד יצחק בן
 )454 - 418' עמ(

  
 1982שנת  
  

20 Jerusalem Planning and Development 1979 - 1982  
The Jerusalem Institute for Israel Studies for the Jerusalem Committee, 
Jerusalem, 1982  
(188 pp. including illustrations)  

  
 1983שנת  
  

שכונות ובנייני ציבור יהודיים  :תקופות וסגנונות  -אדריכלות בירושלים  21  
1914 - 1860, מחוץ לחומות  

, עם רקע היסטורי מאת דרור ורמן  
  1983, ירושלים, דומינו ומכון ירושלים לחקר ישראל

) כולל איורים' עמ 356(  
  
 :שם האדריכל והקבלן, שנת הבנייה: תיעוד על בניינים 22

שם האדריכל המתכנן ושם הקבלן , הוראה חוקית המחייבת ציון שנת סיום הבנייה
 על בניינים חדשים בירושלים, המבצע

פברואר , עיריית ירושלים, המחלקה לתכנון העיר וארגון הקבלנים והבונים בירושלים
1983  

 )כולל איורים' עמ 101(
  
32 Jerusalem Architecture: Periods and Styles - The Jewish Quarters and 

Public Buildings Outside the Old City Walls  1860 - 1914 
With Historical background by Dror Wahrman 
Domino Press Ltd. and the Jerusalem Institute for Israel Studies, 
Jerusalem, 1983  
(352 pp. including illustrations)  
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 1984שנת  
  

 בעריכת אלי שילר , א, זאב וילנאי ספרבתוך " תכנון ופתוח בירושלים" 24
 )96 - 79' עמ( 1984, ירושלים, הוצאת ספרים אריאל

 1985שנת  
  
 הבנייה הערבית מחוץ לחומות -אדריכלות בירושלים  52

  1985, ירושלים, בית הוצאה כתר ומכון ירושלים לחקר ישראל
 )כולל איורים' עמ 475(

  
62 Jerusalem Planning and Development 1982 - 1985, New Trends 

Foreword by Teddy Kollek, Introduction by Amnon Niv 
The Jerusalem Committee with the help of the Jerusalem Foundation in 
conjunction with the Jerusalem Institute for Israel Studies, Jerusalem, 1985 
(155 pp. including illustrations) 

  
קובץ מאמרים שהוגשו בתוך " בעיות מעשיות הכרוכות במימוש תוכניות שימור בירושלים" 27

אגודת , 1985לכנס השלישי של מהנדסי בנין ועבודות ציבוריות שנערך בירושלים ביוני 
 1985, תל אביב, ינרים והארכיטקטים בישראל והסתדרות המהנדסים'האינג

 
  
 1987שנת  
  
 1918 - 1855, נוצרית מחוץ לחומות-הבנייה האירופית - אדריכלות בירושלים 82

  1987, ירושלים, בית הוצאה כתר ומכון ירושלים לחקר ישראל
 )כולל איורים' עמ 504(

  
 חלונות וסורגים, דלתות, שערים: פתחים בירושלים 92

  1987, תל אביב, מוציאים לאור -ביתן -זמורה
 )כולל איורים' עמ 275(

 
 ירושלים, רחביה,  8ן "רחוב רמב, מרכז קניות ייחודי the mill -הטחנה  30

 31.3.1987לטקס הפתיחה , בחסות יזם הפרוייקט אדוארד רייכמן 
 )כולל איורים' עמ 24(
 

   
  1987במאי  22 , ידיעות אחרונות, "עיר מצודה" 31

  
  1987במאי  24, הארץ, "ירושלים הגנוזה" 32

   
  1988שנת  
   
 המאבק על מבנה העיר וחזותה: ירושלים 33

  1988, תל אביב, ביתן  ומכון ירושלים לחקר ישראל-הוצאת זמורה
 )עמק כולל איורים 488(

 

   
 1987 - 1967עשרים שנה בירושלים  :בתוך" פני העיר" 34

ההוצאה לאור ומכון ירושלים  -משרד הבטחון , בעריכת יהושע פראוור ואורה אחימאיר
 )67 - 11' עמ(  1988, ישראללחקר 

 

   
  1989שנת  
   
 הבנייה בתקופת המנדט הבריטי -אדריכלות בירושלים  53

  1989ירושלים , בית הוצאה כתר ומכון ירושלים לחקר ישראל
 )כולל איורים' עמ 487(
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  1989באפריל  19 , חדשות, "שוויץ של המזרח התיכון" 36
   

כתב , עיר ואזור, ירושלים יומיום, "ן עירוני ואדריכלות בתקופת המנדטתכנו -ירושלים " 37
מכון ירושלים לחקר , 20 - 19' חוברת מס, עת לשלטון מקומי לתכנון ופיתוח עירוני ואזורי

  1989, ישראל
 )149 - 137' עמ( 

 

   
  1990שנת  
   
 )1985 - 1900(ון הרמט אדריכל זולטן שמש: שישים שנות יצירה : הרמט. ש. אדריכל ז 83

  1990, ירושלים, המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל
 )כולל איורים' עמ 123(

 

   
  1991שנת  
   
 1990 - 1948, הבנייה המודרנית מחוץ לחומות -אדריכלות בירושלים  93

  1991, ירושלים, בית הוצאה כתר ומכון ירושלים לחקר ישראל
 )כולל איורים' עמ 494(

 

   
 1914 - 1860, שכונות ובנייני ציבור יהודיים מחוץ לחומות: אדריכלות בירושלים 40

 עם רקע היסטורי מאת דרור ורמן
  1991ירושלים  , כתר ומכון ירושלים לחקר ישראל

 )עמודי צבע 24בתוספת קונטרס של , כולל איורים' עמ 356(

 

   
 , 11' מס, אדריכלות ישראלית, "למית המודרניתגלגולי האוריינטליזם באדריכלות הירוש" 41

 : כולל תמצית באנגלית של המאמר באותה חוברת בכותרת) 88 - 94' עמ( 1991נובמבר 
"Phases in the Orientalism of Modern Jerusalem Architecture"  

 

   
 התפתחות הפרוייקט -כיכר העיר ירושלים  42

 1991מאי , רושליםעיריית ירושלים והרשות לפיתוח י
 )כולל איורים' עמ 40(

 

   
  1991ירושלים ,  מסמך מסכם: הרחבת תחום השיפוט  א42

   
  1992שנת  
   

, פרקים בגיאוגרפיה עירונית של ירושלים, ה שנים לאיחוד העיר"כ בתוך, "פני העיר" 43
 )78 - 33' עמ(  1992, מכון ירושלים לחקר ישראל

 

   
  1993שנת  
   
 הבנייה בעיר העתיקה -אדריכלות בירושלים  44

  1993, ירושלים, כתר הוצאה לאור ומכון ירושלים לחקר ישראל
 )כולל איורים' עמ 500(

 

   
 ירושלים , סיפור קריית העירייה 54

  1993, ירושלים, הוצאת אריאל
 )כולל איורים' עמ 475(

 

   
 ירושלים , סיפור קריית העירייה 46

  1993ביוני  28ירושלים , חנוכת קריית העירייה בכיכר ספרא טקס
  1993יוני , הרשות לפיתוח ירושלים, עיריית ירושלים

 )כולל איורים' עמ 39(

 

   
 בנויה-ירושלים הלא: חלום בהקיץ 74

  1993, ירושלים, המוזיאון לתולדות ירושלים, מגדל דוד
 ) גלית ובערביתתמצית וכיתובים באנ; כולל איורים' עמ 227(

 קטלוג תערוכה שדוד קרויאנקר היה האוצר שלה
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 ) ר רבקה גונן"בשיתוף עם ד(לגור בירושלים  84

  1993, ירושלים, מוזיאון ישראל
 ) כולל איורים' עמ 194(

 ר רבקה גונן היו האוצרים  שלה "קטלוג תערוכה שדוד קרויאנקר וד
  

 

   
49 

 
To Live in Jerusalem (joint-author Rivka Gonen) 
The Israel Museum, Jerusalem, 1993  
(191 pp. including illustrations) 

 

 

   
, בעריכת אלי שילר , ירושלים מבחר מאמרים : בתוך" תכנון ופיתוח בירושלים" 50

  1993, ירושלים, הוצאת ספרים אריאל
 )197 - 181' עמ(

 

   
 :בתוך"  העיר העתיקה מגלה צפונותיה"ו " רושליםבניין העירייה החדש של י" 51

, 92 - 91, אריאל, בעריכת אלי שילר, ה שנים לאיחודה"מנחה לירושלים במלאת כ 
 )146 -  133; 90 - 83' עמ( 1993מארס 

 

   
 מרכז ירושלים -" המורשת הבנויה"הצעה לשילוט בתי  52

  1993נובמבר , פיתוח ירושליםמשרד התיירות והרשות ל, הוכן עבור עיריית ירושלים
 )של בניינים כולל איורים' עמ 93+ '  עמ 14(

 

   
  1994שנת  
   

  ירושלים תמונת מצב: בתוך" אופנת הציטוט -אדריכלות ירושלמית עכשווית " 53
 בעריכת אורה אחימאיר

 1994, מכון ירושלים לחקר ישראל, משרד הבטחון ההוצאה לאור
 )46 - 39' עמ(
 

 

שיקום ובנייה    , שימור -תכנית להסבת מבנים היסטוריים לבתי מלון  -ירושלים  54
 )בשיתוף עם אדריכל דן פיקר(חדשה 

 , הרשות לפיתוח ירושלים, החברה הממשלתית לתיירות, משרד האוצר, משרד התיירות
 1994נובמבר , החברה לפיתוח מזרח ירושלים ועיריית ירושלים, מינהל מקרקעי ישראל

 )כולל איורים' עמ 62(
 

 

   
55 Jerusalem Architecture 

Introduction by Teddy Kollek,  
Vendome Press, New York, 1994  ;I.B. Tauris, London, 1994 
(210 pages, 700 illustrations) 

 

 

   
65 Jerusalem - Trois Mille Ans d'Architecture 

Preface de Teddy Kollek 
Menges, Paris, 1994  
(210 pp. including illustrations) 

  

   
75 Die Architektur Jerusalems - 3000 Jahre Heilige Stadt 

Einleitung von Teddy Kollek 
Kohlhammer, Stuttgart, 1994  
(210 pp. including illustrations) 
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85 Gerusalemme, l'architettura, 

Arsenale Editrice,Venezia, 1994  
(211 pp. Including illustrations) 

 

   
אדריכלות הסגנון הבינלאומי בתל , בתים מן החול"ביקורת על הספר , "תל אביב, לעשות לך" 59

 1994באוגוסט  31, ספרים/הארץ, סמוק-מאת ניצה מצגר" אביב
 

   
 "ת"בקתה שוויצרית בסגנון המזה"  -ו"  קריית העירייה ירושלים" 60

  1994מאי , עיצוב/גלובס
 

   
 ן הבינלאומיירושלים בניינים בסגנו 61

 מפת מסלול סיור במרכז ירושלים ובשכונת רחביה
 1994אפריל , אורה יפה: עיצוב, תל אביב, דפוס סבינסקי: ייזום וביצוע

 

   
   
      1995שנת  
   

 כולל תמצית באנגלית ,"קוד התכנון הירושלמי החדש -אופנת הציטוט " 62
 of Quoting The New Design Code of Jerusalem - The Fashion 
  1995אפריל -מארס, 21' מס, אדריכלות ישראלית 
 ) 93 - 80' עמ(

 

   
   
  1996שנת  
   

 תקופות וסגנונות -שכונות ובתים : ירושלים 36
 מאת חיים באר " עיר לא מושגת"עם פרק פתיחה 

  1996, ירושלים, בית הוצאה כתר בשיתוף מכון ירושלים לחקר ישראל
 )כולל איורים' עמ 239(

 

   
 מדריך טיולים בשכונות ובתים -מבט ארכיטקטוני : ירושלים 46

  1996, ירושלים, בית הוצאה כתר בשיתוף מכון ירושלים לחקר ישראל
 )כולל איורים' עמ 264(

 

   
65 The Shaul Nechemia Eisenberg Center for the Performing Arts  

Background Material and Preliminary Conceptual Plan,  
Prepared for the Jerusalem Municipality and the Jerusalem  
Development Authority, June 1996  
(26 pp with illustrations)   

 

   
-מאת אורנה טמיר" בתים בסגנון אישי"ביקורת על " הטעם האנין של תושבי הכפר הגלובלי" 66

 1996בדצמבר  11, םספרי/הארץ, שסטוביץ
 

   

 Russian Story* סיפור רוסי  67
תצוגה המתעדת את תולדות בניין הקונסוליה הרוסית לשעבר ואת עבודות השיקום האיכותיות 

 ירושלים , קריית העירייה, 2כיכר ספרא . שבוצעו בו
 1996פברואר  , ירושלים, מ והרשות לפיתוח ירושלים"החברה לפיתוח ירושלים בע -מוריה 

 )דפים כולל איורים 6 (
   
  1997שנת  
   

  1997 - 1932תולדות בניין העירייה ההיסטורי : ירושלים , כיכר ספרא, קריית העירייה 68
  1997פברואר , עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים, מ"מוריה החברה לפיתוח ירושלים בע

 )כולל איורים' עמ 36(
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69 Jerusalem International YMCA, Development Plan: Preservation, Renovation 

and New Construction 
 The Jerusalem Development Authority, Jerusalem, March 1997  
(44 pages including illustrations and summary in Hebrew and Arabic)  
  

 

   
, ממרכז צליינות רוסי למוקד פעילות עירוני:  2000לקראת שנת : ירושלים, הרוסים-מגרש 07

 )1997(שילוני -אדריכלים פוגל -התכנית לפיתוח המתחם 
  1997דצמבר ,ירושלים, מינהל מקרקעי ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים

 )כולל איורים' עמ 113(

 

   
מאת " סיפורה של נווה צדק , ותהבתים נדמו להיכל"ביקורת על הספר " נוסטלגיה עם איכות" 71

  1997ביוני  25, ספרים/הארץ, וייל-יהודית קופר
 

   
: בתוך" ועד היום 19 -צורות הבנייה של שכונות ובתי מגורים בירושלים מאמצע המאה ה " 72

 )64 - 51' עמ( 1997דצמבר , ירושלים,  120 - 119, אריאל
 

   
  1998שנת  
   
תהליך התכנון והביצוע של שדרות  -של כביש סיפורה של עיר מתפתחת  סיפורו: ירושלים  37

 1998 - 1930)  4' כביש מס(מנחם בגין 
  1998יוני , ירושלים, משרד התחבורה, חברת מוריה, עיריית ירושלים

 )כולל איורים' עמ 276(

 

   
 הכוללת  שימור הרחוב ושיפורי התנועה המוצעים בו כחלק מהתכנית -רחוב הנביאים  74

 לתכנון התנועה במרכז ירושלים
 1998מרץ , ירושלים, "מוריה"חברת , תכנית אב לתחבורה, עיריית ירושלים, משרד התחבורה

 )כולל איורים' עמ 35(

 

   
 , 33' מס, אדריכלות ישראלית:  בתוך" חמישים שנות אדריכלות בראי הבנייה הירושלמית" 75

 )91 - 82' עמ( 1998אביב 
 

   
  )55 - 52' עמ( 1998מארס  , 78גליון , מסע אחר: בתוך, "ההורדוסים החדשים" 76

   
  1999שנת  
   
 1999 - 1926דיוקנה של תקופה  -ביוגרפיה של מקום , ירושלים, סנטה-מתחם טרה 77

  1999מרץ , ירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים
 )כולל איורים' עמ 159(

 

   
  )14 - 4' עמ(  1999אוגוסט ,  39, עיצוב, "עטרה ליושנה מחזירים" 78

   
  1999באוקטובר  15, כל העיר, "הדרך לשימור רצופה כוונות טובות" 79

   
  1999בדצמבר  31, כל העיר, "מאה שנות אדריכלות ירושלמית - 2000 - 1900" 80

   
 פינת רחוב המלך דוד, ןרחוב אגרו -מתחם מלון פאלאס ובניין המכס : ירושלים 81

 , משרד התיירות, מינהל מקרקעי ישראל, משרד האוצר-הוכן עבור החשב הכללי
 )כולל איורים' עמ 61(  1999, ירושלים,  עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים

 

   
  2000שנת  
   
, של עירדיוקנה  -סיפורו של מקום , שכונת החבשים ושכונת מוסררה, רחוב הנביאים 28

  2000 - 1850, ירושלים
 2000, ירושלים, צבי וכתר הוצאה לאור-יד יצחק בן

 )כולל איורים' עמ 329(
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  )11עמוד ב (  2000בינואר  7 , הארץ, "הספירלות הגנוזות" 83

   
  2000באוגוסט  25, הארץ, "ירושלים של פנטזיה" 84

   

85 "Making up the future face of Jerusalem", Ha'aretz,  August 25, 2000  
   

, ירושלים, צבי-הוצאת יד יצחק בן , 6ה גליון "כרך כ, מול-עת:  בתוך, "ירושלים של ניגודים" 86
 2000ספטמבר 

 

   
  2000בנובמבר  3 , כל העיר, "הכותל המערבי ומלחמות היהודים" 87

   
  2000פטמבר בס 22 , כל העיר " בונים מיקדשים באוויר" 88

   
  2001שנת  
   

   2001בינואר  5, הארץ, "חלומות בלהה אורבניים" 89
   

90 "The Aging of Rehavia", Ha'aretz,  February 9, 2001  
   

  2001 במארס 9 , כל העיר, "'ורג'החברים של המלך ג" 91
   

  2001במארס  16,  הארץ, "רחביה האחרת" 92
   
 ביוגרפיה רפואית וחינוכית -רחוב הנביאים  -ירושלים : ור מתחם רוטשילדסיפ 39

  2001ירושלים , בית הוצאה כתר
 )באנגלית כולל איורים' עמ 108+ צבע ' עמ 12+ בעברית' עמ 91; לשוני-הספר הוא דו(

The Rothschild Compound Story Jerusalem, Hanevi'im Street 
A Medical and Educational Biography 
Keter Publishing House, Jerusalem, March 2001  

 

   
  2001 ביוני 29, כל העיר, "ממילא עכשיו" 94

   
   2001ביולי  27, הארץ, "הבניין שלנו זקוף יותר" 95

   
96 "Nationalist visions in bricks", Ha'aretz, July 27, 2001  

   
  2001בספטמבר  14 , הארץ, "ליתגדר ישרא, גדר בריטית" 97

   
  2001באוקטובר  19, הארץ, "זיכרון ארכיטקטוני" 98

   
99 "Rising from the Ashes", Ha'aretz/Gallery, November 14, 2001  

   
מחלקת  – עיריית ירושלים, שימור המורשת הבנויה, התחדשות וציפוף מרכז העיר ירושלים 100

 2001יולי , ירושלים ות לפיתוחוהרש, מהנדס העיר
 )מפות/כולל עשרות איורים 'עמ 100(

 

   
  2002שנת  
   

 : בתוך" אדריכליות בבנייה בירושלים מחוץ לחומות-הזהויות האתניות" 101
 בעריכת ישראל ברטל, מאה ועשרים שנות תרבות בישראל -העגלה המלאה 

 )תצלומי צבע 4 -כולל איורים  ; 288 - 274' עמ( ב  "תשס, ירושלים , הוצאת מגנס

 

   
 קטמון והמושבה היוונית, טלביה -שכונות ירושלים  102

 2002, ירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל וכתר הוצאה לאור
 )מפות ומפתח, כולל איורים' עמ 332(
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והמלצות מסקנות , סקר מצב קיים, שימור המורשת הבנויה, 2000תכנית מתאר  –ירושלים  103

 2002אפריל , 2000צוות תכנית מתאר , ראשוניות
 עמודים כולל איורים 45

 

   
 ,גבעת רם -ספרא . קריית אדמונד י, האוניברסיטה העברית בירושלים 104

 ביתני מעבדות למדעי הטבע, תכנון ואדריכלות-תיעוד
   2002אפריל , האוניברסיטה העברית בירושלים 

 )כולל איורים' עמ 70(

 

   
 ', ורג'הכנסת ישרון בקרן הרחובות המלך ג-תיעוד תולדות מתחם בית: ירושלים 105

  2002יוני , ירושלים, פרסום פנימי עבור קרן אבי חי , שמואל הנגיד וקרן קיימת
 )כולל איורים' עמ 54(

 

   
  . 2002בספטמבר  13 , הארץ, "החורשה ומקום החנייה, המצורעים" 106

   
   
701 Jerusalem Architecture Revised Edition 

Introduction by Teddy Kollek, Keter Publishing House Ltd. in association with 
the Jerusalem Institute for Israel Studies, Jerusalem, 2002  
(216 pages including illustrations) 

 

   
  2002 באוקטובר 25 , הארץ, "היציאה מחומות השימור” 108

   
 גבעת רם , ספרא. קריית אדמונד י, האוניברסיטה העברית בירושלים 091

  2002, ירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים,  2002 - 1953תכנון ואדריכלות 
 )כולל איורים ותמצית באנגלית' עמ 326(

 

   
  2002בדצמבר  13 , הארץ, "עמק בשירות האומה" 110

   
 3200שנת  

 
 

 הנצחה ותיעוד, 1960 – 1950משכן הכנסת בבניין פרומין  –ירושלים  111
  2003פברואר , הרשות לפיתוח ירושלים, מ"חברת בית משכן הכנסת הישנה בע

 )כולל איורים' עמ 78(

 

   
, שכונת טלביה, 7רחוב סמולנסקין , ש רובין"מתחם האקדמיה למוסיקה ולמחול ע –ירושלים  112

 2003פברואר , מ"הוכן עבור חברת איגדה בע, חוות דעת והמלצות, פיסי-קר ארכיטקטוניס
 )כולל איורים' עמ 30(

 

   
 היסטורי והמלצות שימור-סקר ארכיטקטוני, ירושלים –מתחם הרכבת   113

 2003פברואר ,  הרשות לפיתוח ירושלים, מינהל מקרקעי ישראל
 )כולל איורים' עמ 48(

 

   
  2003ביולי   11 , הארץ, "רצל ושץ מתכננים את ירושליםה" 114

   
115 "This capital is all about dreams"' Ha'aretz,  July 11, 2003  

   
116 

 
 ,16רחוב עמק רפאים , בית כריסטיאן אימברגר –ירושלים המושבה הגרמנית  
 2003טמבר ספ, ירושלים, הוכן עבור קרן ברכה, היסטורי-סקר ארכיטקטוני 
 )כולל איורים' עמ 39(
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117 Jerusalem – The German Colony – The Christian Imberger House, 16 Emek 
Rephaim Street, Architectural-Historic Survey, 
Prepared for the BERACHA FOUNDATION,  September 2003 (39 pages with 
illustrations) 

 

   
  2003באוקטובר  17, כל העיר, "תקועה ממילא" 118

   
 מסוף המאה  רעיונות ותכניות, חזונות, מאה שנים של חלומות:  הרכבת הקלה –ירושלים  119

, תכנית אב לתחבורה ומשרד התחבורה, עיריית ירושלים, ועד שלהי המאה העשרים 19-ה
 )כולל איורים' עמ 57(, 2003

 

   
  0420שנת  
   

הצעה , נושא ותוכן –מאפייני תחנות הנוסעים  –תוואי הקו הראשון : ירושלים –הרכבת הקלה  120
 2004פברואר , משרד התחבורה, תכנית אב לתחבורה, עיריית ירושלים , ראשונית

 )כולל איורים' עמ 36(
 

 

   
 2004באפריל   30 , הארץ, "שטראסה-שטונדה בגאזה-שלאף" 121

 
 

122 "Ghosts of Rehavia's Zeitgeist", Ha'aretz,  April 30, 2004  
   

  2004בספטמבר   29 , הארץ, "ולמה לא מקדש הכותל" 123
   
  5200שנת  
   

  2005בינואר  21 , הארץ, "הפצע של ממילא" 124
   

125 "No-man's land once again", Ha'aretz,  January 21. 2005   
   

  2005באפריל  29 , עיתון ירושלים, "יירנמרים של נ" 126
   

  2005במאי  1, כל העיר, "דור ההמשך, החומה" 127
   

128 Rechavia – Das "Jeckenland" von Jerusalem" in Zweimal Heimat: Die Jeckes 
zwischen Milleleuropa und Nahost,  hrg. v . Yotam Hotam & Moshe 
Zimmermann, Beerenverlag, Frankfurt am Main, Juli 2005   

 

   

בעריכת משה צימרמן  היקים במחוזותיהם –בין המולדות , "של ירושלים' לנד-יקה'ה –רחביה " 129
  2005דצמבר , ירושלים, מרכז זלמן שזר ומרכז קבנר להיסטוריה גרמנית, ויותם חותם

 

   
   
, כתר ומכון ירושלים לחקר ישראל , סיפורה של עיר –ירושלים  ביוגרפיה של רחוב , רחוב יפו 031

 )כולל איורים' עמ 388( 2005אוגוסט , ירושלים
 

   
 
 

  6200שנת 

   
  2006בינואר  2, הארץ, "כל חלוצי העמק מוזמנים הערב לבית האופרה בעפולה" 131

   
  2006בינואר  10, הארץ, "?ואוניברסיטה מותר, מוזיאון אסור" 132
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  2006בפברואר  20, הארץ, "רק לא על שמי" 133
   

134 "Don't name it after me"' Ha'aretz,  February 20,  2006  
   

  2006במארס  3 , הארץ..." טלביה וקטמון –השכנים של אולמרט " 135
   

136 "The discreet charm of the bourgeoisie", Ha'aretz, March 3, 2006  
   

  2006במארס  23 , הארץ, "בממילא הבנויה, בשנה הבאה" 137
   

ירושלים  מרץ , כתר הוצאה לאור , ילין-אדריכלות המדינה שבדרך בראי יצירתם של הקר 813
 ) כולל איורים' עמ 260(  2006

 

   
  2006באפריל  18 , הארץ, "גם הם היו חלוצים" 139

   
140 "Urban Cowboys", Ha'aretz, April 18, 2006  

   
  2006באפריל  28, הארץ, "זהו ביתנו" 141

   

142 "Entrepreneur's dream, historian's nightmare", Ha'aretz, May 2, 2006  
   

במאי  19 , ידיעות אחרונות, "אבל אין לי עיר אחרת –מרושלת , מתנוונת, ירושלים מסוכסכת" 143
2006 

 

   
אדריכלות , "האדריכלות הזנוחה של רחוב יפו בירושלים כמשל –לשפל ובחזרה  מגיאות" 144

  2006מאי  , 65, ישראלית
 

   

144
 א

"Jerusalem Center – Jaffa Street as a Case Study", Architecture of Israel, 65, 
May 2006 

 

   
  2006ביולי  18 , הארץ, "נרעדה ירושלים מפיצוץ אדיר 12:37-ב" 145

   
: גליון מיוחד, זמנים, "גלגוליה של שפת הציטוטים הירושלמית: אוריינטלי יותר מהמזרח" 146

  2006סתיו , 96מספר , התחלות אדריכלות בארץ ישראל –שפה -אבני
 

 
 2007שנת 

 
לא היה מנהיג ששינה את פניה של ירושלים כפי שעשה , מאז הורדוס –הוא היה ביצועיסט " 147

 . 2007בינואר  5 , הארץ, "קולק זאת טדי
 

   
148 "Heart and soul of Jerusalem", Ha'aretz, January 5, 2007  

   
ידיעות  ,מדור ספרות, "בשנה הבאה בירושלים הבנויה", "להוציא את האישה מהמטבח: החזון" 149

 2007באפריל  8, אחרונות
 

   
 ידיעות, "1926 – 1918שהיה מושל ירושלים בין השנים  ,דוד קרויאנקר כותב אל רונלד סטורס" 150

 . 2007, בספטמבר 12 , ירושלים
 

   
-ארץ, ספר טדי קולק, "תרומתו של טדי קולק לבניין ירושלים ולשימורה: הורדוס המודרני" 151

 יהושע, דן בהט, בעריכת יוסף אבירם , 28כרך ,  מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, ישראל
ירושלים , ישראל ועתיקותיה-החברה לחקירת ארץ, גבריאל ברקאי, מגן ברושי, אריה-בן

 ) 2007(ח "תשס
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  2008שנת  
   

 המושבה הגרמנית ורחוב עמק רפאים –ירושלים  152
 )איורים+ ' ע  403(   2008ירושלים , הוצאת כתר, מכון ירושלים לחקר ישראל

 

 
 

  

  ) באוהאוס בירושלים-על סגנון ניאו(   2008, במאי 30 , הארץ, " קצת צניעות לא תזיק" 153
   

154 "A Little Modesty Goes a Long Way"' Ha’aretz, June 8, 2009  
   

   2008, באוקטובר 3, הארץ, "ירושלים, שלום לך" 155

   

156 "Choked by unrealistic messages"' Ha'aretz,October 17, 2008   
   

   2008, בנובמבר 7, ידיעות ירושלים , "חשבון נפש" 157
   

158 "Swastikas over Jerusalem", Ha'aretz, November 7, 2008.   
   

, שנה בירושלים 40בתוך "  מהפך בדמותה האורבנית ובחזותה האדריכלית של ירושלים"  159
 ,טוב-סימן-בעריכת אורה אחימאיר ויעקב בר

 . 2008ירושלים , הוצאת אריאל, ם לחקר ישראלמכון ירושלי 

 

   

   2009שנת  
   

, בית עגנון בירושלים: בתוך"  ההתפתחות האורבנית והארכיטקטונית של שכונת תלפיות" 160
 2009ירושלים , הוצאת בית עגנון

 

 

 2009בפברואר  27, ")מעריב"מקומון ( כל הזמן, "מעון להון"  161

 

 

162  “From modesty to monstrosity”, Ha'aretz, May 1, 2009 

 

 

 שפל והתחדשות רובע אלרוב, גיאות: ממילא  –ירושלים  163
  2009ירושלים ,  "כתר"הוצאת 

 ).איורים 600-וכ' עמ 402(
 

 

   
   2011שנת  
   

 ביוגרפיה אורבנית –המשולש הירושלמי  164
 2011רושלים י, ומכון ירושלים לחקר ישראל" כתר"הוצאת 

 ). איורים 600-וכ' עמ   456(

 

 
 
  2013שנת  
 

 כרוניקה של זיכרון משפחתי -גוסטב ואדית קרויאנקר –מגרמניה למולדת חדשה  165
 2013ינואר , הוצאה פרטית 
 ). כולל איורים' עמ 125( 

 
פעילות במטרה לתעד את תולדות החיים וה, עותקים בלבד 25-משפחתי שיצא לאור ב -ספר אישי

שנעקרו משורשיהם , בעלי רקע ציוני מובהק, זהו סיפורם של יחידים. של הורי המחבר
מסביבתם הביתית והחברתית וממקורות פרנסתם והיגרו מאירופה בצל , תרבותיים-ההיסטוריים

, בין היתר, תולדות חייהם משקפות. אל בשלבי התפתחותה הראשוניים-הנאציזם לארץ שכוחת
, )Deutscher Kulturkreis" (חוג התרבות דובר הגרמנית", אי מרכז אירופהאת מקומם של יוצ
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