
 למרכבש עבגב רבק

 לש הקימאריקה תקולחב ףסונ ןויד

 1 הנוכיתה הזנורבה תפוקת

 ןרימע תור

 טילשורי ,לארשי ןואיזומ

 הניא 1.דב םיגד ונאש םילבה תצובקש תודמ ■י

r צממב שיש קר אל ירה ,םיבר םיטירפ תללוכ 

 לש הקימאריקה לע וניתועידי תא רישעהל ידכ היא

 םיררועמ םהש אלא ,ו הנוכיתה הזנורבה תפוקת

 .תונשי תויעב שדח רואב םיריאמו תושדח תובשחמ

 ולגתנש תורחא םילב תוצובקו וז םילכ תצובק ,ןכאו

 ידמל ידוסי יוניש תובייחמ ,תונורחאה םינשב

 2הפוקתה לש הקימאריקה לע תללוכה הפקשהב

 .תוירוזיא תוצובקל התקולחבו

 אצממה

 ,תוינקנק יתש ,סרח־ילכ הנומש הליכמ הצובקה
 .דחא חמור שארו ,םינקנק העברא ,םימוקמוק ינש

 ,(9 :ו חול ; 5:1 רויצ) תשוחנ יושעה חמורה שאר

 .רצק אוה הפינצב םייתסמה עקתהש דועב ,ךורא אוה
 ןמ םירבקב ואצמנ ותמגודכש יוצמ סופיט והז

 ראשה ןיב ,ץראה ידוזיא לכב הנודנה הפוקתה

 אצמנ רתויב ול המודה וליאו *רוצחבו »וחיריב

 8 .הירבטב

 חול) םימוקמוקה ינשו (2,1 :ו חול)תוינקנקה יתש

 עושה לע םישדחמ םניאו םיחיכש םילכ םה (4 ,3 :ו

 םיסופיטה תקולח לעו םיסופיטה תכרעמ לע ונל

 םהיטרפ םע ,םתמגודכ םילכ אוצמל ןתינ .םירוזיא יפל

 לש םג ,תוצובק יתש לש םילולכמב ,םידחוימה

 ןוגכ) ושגמ רוזיא לש וז םגו תינופצה הצובקה

 7ושגמב 6,ןצוח־לאב םירבקה ןמ םילכה תצובקב

 .(8 הירבטבו
 לכ םיניינעמ הנודנה הצובקבש םינקנקה תעברא

 .דחא לולכמב םתעפוה דחוימב תניינעמו ,ומצעל דחא

 ,(6 ,5:1 חול ;2 ,1:1 רמצ) םיירודכה םינקנקה

 יתשב שיוצמ ינשהו ,קדח אללו תיש אלל דחאה

 הייטנה תא םישיחממ — רתויב תונוונמ ףדמ־תוידי

 תינכטה תלוכיה תאו הפוקתה תורדקב תוירודכל

 הצובקל םג םיינייפוא םיירודכ םילכ .וז הרוצ עצבל
 (התינח ,ךורב־ןייעמ ,ןצוח־לא) תינופצה

 םגו 9

 10 .ודיגמ תצובקל
 ,3:1 רויצ) םיזיזה־לעב ןקנקה

 ונאצמ הכ דע ;ומצע ינפב סופיט אוה (7 :ו חול

 ,ךורב־דייעמב ותמגוד
 אצמנש ןטק רבשב 11

 רבקב ולגתנש םירבשבו 12 רוצחב ורתאב אלש

 .(11 ,10:• חול) רימש ץוביק רוזיאב
 הארמ 13

 .1969 תנשב תכרעמל רסמנ י",רתכ
 ראוניב 7 םויב R. 1423 רפסמב המשרנ וז םילכ תצובק 1

 ,תירוטאדנמה תוקיתעה תקלחמ לש םושירה רפסב 1948

 ח"וד םוש ןיאש תרעצמה הדבועה תא ריבסמה ךיראת

 ויה יכ ,'ודכו רבקה תרוצ ,תילגתה תוביסנ לע ןויכראב

 ראסנווניאב המשרנ הצובקה .רורחשה תמחלמ ימי הלא

 .70.7008—70.7000 םינואיזומהו תוקיתעה ףגא לש

Ruth Amiran, The Pottery of the Middle Bronze * 

;Age I in Palestine, IE] 10 (1960), pp. 204—225 

 ,ןולובז ה זועו קב היחרפ ,ן רימע תור

 ,1963 ,םילשורי ,לארשי־ץרא לש הקימאריקה

 Ruth Amiran, Pirhiya Beck and .24—22 תוחול

,Uzza Zevulun, Ancient Pottery of the Holy Land 

24—22 .Jerusalem, 1970, Pis ־ומדק ,ן רימע תור 

 .49—45 'עע ,(1969) 6 ת ו י נ

Kathleen M. Kenyon, Archaeology in the Holy 
8 

.Land, 2nd ed., London, 1965, p. 138, Fig. 24 : 7 
 א"כשת ,םילשורי ,יד—'ג ,ר ו צ ח ,םירחאו ן י ד י 'י 4,

Y. Yadin et al., Hazor III—IV (Plates), ן 23 : 244 חול 

.Pl. 244 : 23 
V. Tzaferis, A Middle Bronze Age I Cemetery in 8 

.Tiberias, IE] 18 (1968), pp. 15—19, Pl. I : A 
G. Lankester Harding, An Early Bronze Age 8 

.Cave at El Husn, APEF 6 (1953), Figs. 1, 2 

•E.g. Megiddo Tombs, Pis. 21, 22 1 

.Tzaferis, op. cit. (above, n. 5), Fig. 5 and Pl. I 8 

;Ruth Amiran, 'Atiqot III (1961), Figs. 5, 6 8 

 ־נ תוינענכ םירבק תורעמ ,יבגג הרוא

 .2,1 םירויצ ,התינח תאצוה ,התינח

.E.g. Megiddo Tombs, Pl. 10 : 10 10 

Amiran, op. cit. (above, n. 9), Fig. 6 : 8 and 11 

.Pl. XII : 5 
 הריפחב ורפסמ .םסרופ אל ,דז דבש B 16149 12. הארו

.Amiran, ibid., p. 86 
 םלצל תושרה לע רימש ץוביקמ ןגכ השמל הדומ ינא 18

 .73.745 'סמ ,תוקיתעה ףגא יפסואל רבעוהש ,הז ילכ םסרפלו
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Fig. 1. Selected finds from Geva. .עבגמ םיאצממ רחבמ .1 רויצ 
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 למרכבש עבגב רבק

 הפי דמלמ (11:1 חול) רימשמ ןקנקה לש םינפה

 "תוכיתח"ה וא םילידגה תולובג .ותיינב תכאלמ לע

 יוחיאה םוקמ םג .בטיה םירכינ םהמ בכרומ ילכהש

 םויסה תכאלמ ןכו בטיה הארנ ףוגה לא ראווצה לש

 לש ותואיצמ .קלחוהו דיב השענ ראווצה .הסגה

 רעמה םיקומינה דחא היהת למרכ־עבגב הז סופיט

 היפל ,תמדוקה ונתנחבה לש התונימא תא םירע

 תצובק ןיבל תינופצה הצובקה ןיב הדרפה תמייק

 .(ןלהל 'ר)ודיגמ
 רויצ)ןזואה־תוידי לעב ןקנקה לש תיללכה ותרוצ

 חוטש סיסבו אלמ ירודכ ףוג ,(8:1 חול ; 4:1

 ןופצה תוצובקל רקיעב ,הפוקתל תינייפוא ,בחר

 תוקדה ןזואה־תוידי םע ,הז ןקנק םלואו .ודיגמלו

 תונורחאה םינשב ףסונש סופיט אוה ,טרס תויומד

 ןמ הכ דע םיעודי הלאכ םינקנק .הפוקתה לולכמל

 רבקהמ םג התעו 15,התינחב 14,הירבטב םירבקה

 ןיבל הז סופיט ןיב תילגנ תמייוסמ הברק .ןודנה

 לולכמב אצמנש ,"ןקנק־תיגקנק" ידירביהה ילכה

 .ךורב־ןייעמ
16 

 הקימאריקה לש תירוזיא הקולח

 ו הנוכיתה הזנורבה תפוקתב

 הנומת תנמתסמו תכלוהש ונזמר רצקה וננוידב

 ךותב םילכה יסופיטו םילכה תוצובק לע ידמל השדח

 םוקמ התע שד ,הפוקתה לש ימאריקה לולכמה

 הפוקת לש הקימאריקה תקולחב שדח ךרעמ עיצהל

 תירומאה הקולחב םימייוסמ םיטביהש הארנ .וז

 תודבועה ןחבמב םידמוע םניא ותעשב ונעצהש

 .תושדחה

 ךכ לע םיעיבצמה םיטירפה םיברתמו םיכלוה

 תינופצה הצובקה ,תוצובק יתש ןיב ןוימדהש

 .ןהיניבש ינושהמ רתוי בר ,ודיגמ רומא לש הצובקהו

 xviii הבכשב :ךכל תוחכוהה תא הרצקב הנמנ

 םוקמוקה לש םיטעמ אל םירבש ואצמנ "רוצחב
 ןבל עבצב םיילג םיווקב רטועמה רופא־רוחשה

 ונניא הז ןונגסש הדיעמה הדבוע — (3:2 רויצ)

 ןונגס .הכ דע ונחנהש יפכ 18 ,ודיגמ רומאל דחוימ
 תלשורמ ךרדבו םיטושפ םימגדב םוח־פודאב רוטיעה

 אצמנ ,םירחא םיסופיטו םיכפ ,תוינקנק יבג לע

 ןמ הצובקב .הירבטב רכינ םילכ רפסמב וישכע

 םייגייפואכ ובשחנש םיטנמלא דחא דצמ שי למרכה

 לש םיטנמלא — ינש דצמו ,ודיגמ רוזיא תצובקל

 ןקנקהו םימזה־לעב ןקנקה ןוגכ ,תינופצה הצובקה

 תימאריק הנומת ,אופיא ,תלבקתמ .ןזואה־תוידי לעב

 ןופצה לש תוימאריקה תויוברתהש ךכ־לע הדיעמה

 תונוכתהש רבתסמ .תוהז ןה ודיגמ רומא לשו

 תורצוי דרפנב ולאה תוצובקה יתשב תונמל ונגהנש

 פואה הקימאדיקה לש תונוכתה לולכמ תא דחיב

 ץראה ןופצמ רמוחה לש רחבמ .ץראה ןופצל תיניי
 .שדחמ רדוסמ אוהשכ ,2 רויצב אבומ

 איה ףא התנתשה ץראה םורדב תיללכה הנומתה

 ־יקה תא תוארל 19ונעצהש רחאל ,תרכינ .יתימב

 .המצע ינפב הצובקכ לא־תיב רה רוזיא לש הקימאר

 לא־תיב רה תצובק רתוי הבורק תיגולופיט הניחבמ

 רתומו ,תינופצה הצובקל רשאמ תימורדה הצובקל

 ובקה יתשמ המ־תדימב תרחואמ איהש עיצהל ףא
 יסופיט רפסמב הברהב הנממ תולודגה ,תוירקיעה תוצ

 תה תומלש ןעמל .דחי םג ןהירוזיא ףקיהו םילכה

 לש םיסופיטה תוחול 4־ו 3 םירויצב םינתינ הנומ

 20.לא־תיב רה תצובקו תימורדה הצובקה

 ,הז יתיצמת םוכיסב ףא שיגדהלו רוזחל שי
 טעמל האב אל תיגולופיט־תירוזיאה הנחבאהש

 לש תינרוצהו תיתוהמה תודיחאה רבדב ונתפקשהמ

 .ו הנוכיתה הזנורבה תפוקתב תימאריקה תוברתה

 עמה לש םיגושה היביכרמב ןיחבהל ןויסנה ,ךפיהל

 תא שיגדהל אב וז הקימאריק לש תכבוסמה תכר

 .התודיחא

 תויעב הריאשמ וז תנקותמ הקולח םגש תודוהל שי

 קיפסמה רמוח ונידיב ןיא ןיידע .ןורתפ אלל תובר
 ש םיימאריקה םירומאה ןיבש תולובגה טוטרשל

 םילכה תצובקל שוריפ עיצהל ,לשמל ,השק .ונעצה

 הבר .יתימב םיכיישה 21,ודיגמב 4009 םוקולמ

 הארנ ךכיפל .תינופצה וזל אלו תימורדה הצובקל

 ־תוירוטסיהה תוכלשהה רבדב ןוידמ םעפה ענמנש

.Tzaferis, op. cit. (above, n. 5), Fig. 5 :10,11 14 

 יומד חוטשה סופיטה ןמ ןזוא־תידי םע ןקנק רבש 10

 תוקיתעה ףגא יפסואב אצמנו .דתינחב הלגתנ טרסה

 , .69.705 ורפסמו

Amiran, op. cit. (above, n. 9), Fig. 5:3, Pl. 16 

.XI :4 

Yadin, op. cit. ! 7—1:156 17 חול <<4 הרעה) ם ש ,ן י ד י 

.(above, n. 4), Pl. 156 :1—7 
18 

 תודיעמה תורחא תוימאריק תועפותבו הז ןונגסב ןויד

 רויצבש םוקסאה ןוגכ ,תיתרכה הקימאריקה םע םירשק לע

Ruth Amiran, The Middle Bronze I and 9:2, האר 

the Early Minoan III, Kretika Chronika 23 (1971), 

•pp. 52—57, Pis. 10—13 
 .ד הצובק ,47 'ע ,(1969) 6 תוינומדק האר 19
 רפס תנוכתמב ונכוה (4—2 םירויצ) הלא תוחול השולש 20

 המל םידעוימו (2 תרעה 'ר) המודקה ,ד ק י מ א ר י ק ה

 The three Plates (Figs. 2—4) have been .האבה הרוד

prepared for a revised edition of the Ancient Pottery 

(2 ..of the Holy Land (above, n 
21 18—16 ,8: 16 Megiddo II, PL. 
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 ןרימע תור

R»« II. 

*5T 
A 

Fig. 2 (cont.). .(ךשמה) 2 רויצ 
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 למרכבש עבגב רבק

^3TY 

Fig. 2. The northern group. .תינופצה הצובקה .2 דויצ 
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 ןרימע תור

Fig. 2 רויצ 

1. Teapot Ma'ayan-Barukh 'Atiqot, III, Fig. 6 :4 Traq"ya 

2. Teapot Megiddo Meg. Tombs, PI. 11 : 30 ma 

3. Teapot Hazor Hazor, HI—IV, PL CLVI : 6 nsn 

4. Teapot Megiddo Meg. Tombs, PI. 12 : 7 ma 

5. Teapot Megiddo Meg. Tombs, PI. 10 : 5 ma 

6. Goblet Megiddo Meg. Tombs, PI. 22 : 19 ma 

7. Cup Megiddo Meg. Tombs, PI. 11 : 27 1T38 

8. Goblet Ma'ayan-Barukh 'Atiqot, III, Fig. 6 : 7 Trn-p>sa 

9. Askos Zefat Kretika Chronika, 23, PI. 12 J1DX 

10. Bowl el-Husn APEF, VI, Fig. 1 : 5 

11. Bowl el-Husn APEF, VI, Fig. 1 : 3 

12. Bowl Tiberias IE] 18, Fig. 5 :1 .Tina 

13. Amphoriskos el-Husn APEF, VI, Fig. 2 : 42 lxin-^N 

14. Teapot Megiddo Meg. Tombs, PL 12 : 2 ma 

amphoriskos 

15. Teapot Ma'ayan-Barukh 'Atiqot, HI, Fig. 5 :8 Tna-fyo mpaip 

16. Lamp el-Husn APEF, VI, Fig. 1 :1 ixin-^x ■u 

17. Lamp Megiddo Meg. Tombs, PL 10 : 27 mo u 

18. Bottle Tiberias IE] 18, Fig. 5 : 6 .Tiao piapa 

19. Bottle Megiddo Meg. Tombs, Pl. 22 : 7 ma piapa 

20. Jug Tiberias IE] 18, Fig. 5 : 7 .Tina is 

21. Jug Megiddo Meg. Tombs, Pl. 22 : 17 ma is 

22. Spouted jug Megiddo IDA, No. 55.14 mp'nyn «px ma ay is 

23. Amphoriskos el-Husn APEF, VI, Fig. 2 :34 1Xirrî>N 

24. Small jar Megiddo Meg. Tombs, PI. 21 :10 TPÏO 

25. Bottle- el-Husn APEF, VI, Fig. 1:8 )Sirri>H 

amphoriskos קובקב 
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 למרכבש עבגב רבק

Fig. 2 (cont.). .(ךשמה) 2 רויצ 

26. Amphoriskos Ma'ayan-Barukh 'Atiqot, III, Fig. 7:15 26. ךורב־ןייעמ תינקנק 

27. Amphoriskos- Ma'ayan-Barukh 'Atiqot, III, Fig. 5 :3 27. ךורב־ןייעמ ־תינקנק 

jar ןקנק 

28. Jar Megiddo Meg. Tombs, PI. 10:10 28. וליגמ ןקנק 

29. Cooking-pot Ma'ayan-Barukh 'Atiqot, III, Fig. 6:5 29. ךורבךייעמ לושיב ריס 

30. Jar Geva 'Atiqot, H. S. 7, Fig. 1 :2 30. עבג ןקנק 

 רויצ ,'ז תוקיתע 2:1

31. Jar Geva 'Atiqot, H. S. 7, Fig. 1 :3 31. עבג ןקנק 
 רויצ /ז תוקיתע 3:1

32. Jar Ma'ayan-Barukh 'Atiqot, III, Fig. 6 :8 32. ךורב־ןייעמ ןקנק 

33. Jar Tiberias IE] 18, Fig. 5:11 33 הירבט ןקנק 

34. Jar Geva 'Atiqot, H. S. 7, Fig. 1 :4 34. עבג ןקנק 
4 s 1 רויצ ,יז תוקיתע 

35. Jar Hanita IDA, No. 69.705 35. תוקיתעה ףגא התינח ןקנק 
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Fig. 3. The southern group. .תימורדה הצובקה .3 רויצ 
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 למרכבש עבגב רבק

Fig. 3 רויצ 

1. Goblet Lachish Lachish, IV, PL 66 : 396 ttriab jpai .1 

2. Goblet Lachish Lachish, IV, PL 66 : 409 sr>ab J'33 .2 

3. Goblet Benaya IDA, No. 57.544 ntp'njn «1» .T33 j'aa 

4. Goblet el-Metaba Pontif. Bibl. Inst. jatia-bx j'ai A 

5. Goblet Lachish Lachish, IV, PL 66 : 397 ®'3b JD3 .5 

6. Teapot Lachish Lachish, IV, PL 67 : 455 ttnab mpaip .6 

7. Amphoriskos Tell Beit Mirsim TBM, IA, PL 3 :10 d'dy» ira bn n'3p:p .7 

8. Amphoriskos Unknown YMCA Coll., Jerusalem X.p.8.' 101* jit 'nba n'tpip .8 

9. Amphoriskos Unknown YMCA Coll., Jerusalem K.p.8.' *]01K jit 'nba n'3pip .9 

10. Mug Tel Aviv Israel Mus., No. 69.9.1 bXtsr» JlXtVa a'ax-bn bso .10 

11. Bowl Benaya IDA, No. 57.541 nipVtJfl «1» ,T33 .Ttjp .11 

12. Bowl Benaya IDA, No. 57.542 mprjn 13* .T33 mjp .12 

13. Lamp Lachish Lachish, IV, PL 66 : 448 VPS'? T3 .13 

14. Lamp Lachish Lachish, IV, PL 66 : 399 ®pab u .14 

15. Chalice Unknown Qadmoniot 6, p. 49 'J #6 ni'JIOTP jit 'nba njatp .15 

16. Jar Lachish Lachish, IV, PL 67 : 459 srab tp3p .16 

17. Jar Benaya Dayan Coll. fi «pi* •T33 1P3P .17 

18. Jar Azor Kollek Coll. pbip 101* Tit* 1PV .IB 

19. Jar Tell Beit Mirsim TBM, IA, PL 2 :1 cots ira bn 1PJ? .19 

20. Jar Tell Beit Mirsim TBM, IA, PL 2 : 7 d'ots n'a bn 1P3P .20 

21. Jar Lachish Lachish, IV, PI. 67 : 469 ar>ab lp3p .21 

22. Jar Lachish Lachish, IV, PI. 67 : 485 »'ab Ipjp .22 

23. Jar Azor IDA, No. 64.571 mpVljn 13* nix lpip .23 
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 11 למרכבש עבגב רבק

Fig. 4 רויצ 

1. Handleless 'mug' Mirzbaneh Mirz.,* Fig. 13 : 12 nan1» JUT 8» '>30' .1 

2. Handleless 'mug' Jericho Jericho, I, Fig. 81 : 9 inn1 nrr s» '>ao' .2 

3. Handleless 'mug' Gibeon Cemet.,** Fig. 62 : 34 ns^ nrr8» d>BD' .3 

4. Handleless 'mug' Ain Samiya IEJ 21, p. 76, Fig. 4 : 8 fP80 PS ni'T 8» '>20' A 

5. Handleless 'mug' Ain Samiya IE J 21, p. 76, Fig. 4: 3 .TOD PS nrr 8» ->do' .5 

6. Handleless 'mug' Ain Samiya IEJ 21, p. 76, Fig. 4 : 5 ,Tao ps nPT 8» '>30' .6 

7. Handleless small jar Gibeon Cemet., Fig. 56 : 5 PS23 nvn18» pp pip .7 

8. Handleless small jar Jerusalem ADAJ VIII—IX, PL 35 : 4 D'^ttnT m1!18» pp pip .8 

9. Jug Jericho Jericho, I, Fig. 106 : 2 w't 10 .9 

10. Amphoriskos Mirzbaneh Mirz., Fig. 24 : 7 nnrrs oiponans .10 

11. Amphoriskos Jericho Jericho, I, Fig. 86 : 15 urn' oipoms»8 .11 

12. Small jar Mirzbaneh Mirz., Fig. 6 :14 narra pp pip .12 

13. Teapot Jerusalem ADAJ VIII—IX, Pl. 35 : 8 n^oni1 nipaip .13 

14. Teapot Mirzbaneh Mirz., Fig. 15 : 5 nan1» oipaip .14 

15. Bowl(?), lamp(?) Jericho Jericho, I, Fig. 81 : 6 in'v (?) 73.(?) nnsp .15 

16. Lamp Gibeon Cemet., Fig. 56 : 6 PV25 n .16 

17. Lamp Ain Samiya IEJ 21, p. 76, Fig. 4 : 18 fTBO PS u .17 

18. Handleless jar Gibeon Cemet., Fig. 56 : 1 psas nVT 8» pip .18 

19. Jar Gibeon Cemet., Fig. 55 : 1 psaa lpip .19 

20. Jar Mirzbaneh Mirz., Fig. 39 : 1 nan1» Iplp .20 

* P. W. Lapp, The Dhahr Mirzbaneh Tombs, New Haven, 1966. 

** J. B. Pritchard, The Bronze Age Cemetery at Gibeon, Philadelphia, 1963. 
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Fig. 5 רויצ 

1. Cooking pot, Megiddo, Str. XV (Megiddo II, PL 9 :19) 1. ודיגמ ,לושיב ריס 

2. Cooking pot(?), Lachish, Cave 1529 (Lachish IV, PI. 66 : 420) 2. שיכל ,(?)לושיב ריס 

 הקימאריקה לש תימינפה הקולחב תוכורכה תוינתא
 ,תלבוקמה תיללכה הנקסמב העש יפל קפתסנו תאזה

 מאב ןופצה ןמ ןענכל "המרז" וז תימאריק תוברתש

 ."םירומא" םשב םיללכנה ,םידדונ ילג לש םתועצ

 ה תולובג ךותב :תיגולונורכה הייעבל רשאו

 לש (ג"הספל 1950/2000—2200) ללוכה ךיראת

 היגולונורכה לש תויעב תומייק הנודנה הפוקתה

 תורבטצמו תוכלוהש ,הארנ .הפוקתה לש תימינפה

 ,(למרכ־עבג תצובקב ןוידה ךמס לע םג) תוחכוהה

 שי ,תאז םע דחי .המודקה איה תימורדה הצובקהש

 הצובקה ןיב הפיפח לש הבר הדימ תמייקש חינהל
 הפיפחה ןיינעל דחוימ קוזיח .תינופצה וזל תימורדה

 תויוברת םע םירשק לע תויודעהש ךכב אוצמל שי

 לש ןה םיימאריק םיטנמלאל תועגונ 22 םיל רבעמש

 .תימורדה הצובקה לש ןהו תינופצה הצובקה
 סופיט 1:5 דויצב אבומ הנומתה תמלשה םשל

 ריס :הפוקתה לש הקימאריקה לולכמב בושח ילכ

 הז סופיט 23.הפוקז ןפודו חוטש סיסב לעב לושיב

 ידי לע רדגוהו םיסרימ תיב לתב הנושארל הלגתנ

 הזנורבה לש רתויב ינייפואה םופיט"כ טיירבלוא

 םעו ,F—1 תובכשב םש יוצמ אוה 24."ו הנוכיתה

 ודיגמב אצמנ הז סופיט .d—e תובכשב לק יוניש

 XV11—xviii תובכשב רוצחב ,xii—xv תובכשב

 25.1529 הרעמ ןוגכ ,םירוגמ תורעמ רפסמב שיכלבו

 ןייפאמ אוהש דומלל שי הז חבטמ ילכ לש ותצופתמ

 .הנודנה הפוקתב ולוכ הקימאריקה לולכמ תא

 רויצ) הנוהבה הפשה לעב ירודכה ריסה תא םג

 הארנכ שי שיכלב םירוגמ תרעמ התואמ (2:5
 דוע הז ילכ לש ותצופת ןיינע .חבטמ ילכל סחייל

 .ךרוצה יד ררבתה אל

 תפוקתב ןיסירפקו הירוס ,לארשי־ץרא ,ן ר י מ ע תור 22
 'עע ,(ט"ישת) 'ה לארשי ־ץרא ,ו הנוכיתה הזנורבה

•Amiran, op. cit. (above, n. 18) t 30—25 
 ךכל יבל תמושת תא הנפהש לע ןידי 'יל הדומ ינא 23

 ץרא לש המודקה ה ק י מ א ר י ק ב רכזנ אל הז ילכש

 .הפוקתב םינדה םירחאה ירמאמב אל ףאו לארשי
W. F. Albright, Tell Beit Mirsim I, AASOR 12 24 

.(1932), p. 15 

.Lachish IV, PI. 66 : 415 25 
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