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  תודות

 אשר תמכו ראשית אני מודה למנחי העבודה. אנשים רבים סייעו לעבודה זו ואני חב תודה לכולם

עד  אותיתמכה ועודדה , ל אשר האמינה"פרחיה בק ז'  פרופ.בי לכל אורך הדרך ולא חסכו דבר

. גי ללא סיהעצה הטובה והעזרה, העידוד, סוויני על התמיכהר דבורה "ד. לפטירתה בטרם עת

עידוד ,  ותרם רבות לעבודה זו בשיחותבק' פרופ זאס שהסכים למלא את מקומה של מיןבני' פרופ

ועל כך אני אסיר קיבלתי מעל ומעבר למצופה שלושת מנחי העבודה מ. והקפדה על כל פרט ופרט

  .תודה להם

ברסיטת י קל מפריבורג על שנתן לי גישה לארכיון החותמות באונאותמר' ברצוני להודות לפרופ

ר קריסטה מלינר אשר ציירה חלק "ד, מנפרד ביטק על התמיכה הכלכלית' פרופ, פריבורג

שראל פינקלשטיין על העצות י' פרופ, ברוך ברנדל על העצות הטובות, מהפריטים בעבודה זו

  .והניסוחלמיכל אסייג וחנה הירשפלד על העריכה , והעזרה

ה ברצוני להודות לבית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב שבמסגרתו נכתבעל כך נוסף 

במיוחד למזכירת בית הספר שרה ורד וכן למר יצחק גטניו על המענק שסייע , מחקר זועבודת 

  .לסיים את המחקר

ל על דברנ- סנת מישברוך ברנדל וא, תור- דפנה בן,  סבןכאלמי, ברצוני להודות לחוה כץכמו כן 

  .העזרה בגישה לחומר וציורו ברשות העתיקות ומוזיאון ישראל

' לפרופ: מחפירותיהםהחרפושיות הרשות לבדוק ולהזכיר במחקר זה את על לחוקרים אני מודה 

' פרופלישראל פינקלשטיין ו' פרופל, מתל גריסה ומיפו החרפושיות –אביץ - לילי זינגרלזאב הרצוג ו

 –דוב - רחל בןלר דוד אילן ו"דל, אברהם בירן' פרופל,  החרפושיות ממגידו–דוד אוסישקין 

 – קמפבל 'אדוורד פ' פרופל,  החרפושיות מלכיש–דוד אוסישקין ' פרופל, החרפושיות מתל דן

 –ר שמואל גבעון "דל,  חוף דרומי, החרפושית מאשדוד–פרחיה נחשוני ל, החרפושיות משכם

אליעזר ' פרופל, אחוואט- החרפושיות מאל–עמית רומנו לר אדם זרטל ו"דל, החומר מתל חרסים

ר "דל,  החרפושיות מתל הדר– ידין ראסתלמשה כוכבי ו' פרופל,  החרפושיות מתל שרע–אורן 

 החומר מיבנה –רם גופנא ' פרופל,  החומר מירדן– אגלר ר יורג"דל,  החומר מתמנע–ת ציפר עירי

  . יות מתל רידאן החרפוש–גרשון אדלשטיין לו

  .אם שכחתי מישהו אני מתנצל מראש

  .האהבה והתמיכה, שחר ורוני על הסבלנות, לנירה, לבסוף

  .לכל אלה אני אסיר תודה
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  תקציר

  תקציר

חשיבותן . חרפושיות וחותמות קמע אחרים הם מהממצאים הנפוצים ביותר בתקופת הברונזה המאוחרת בכנען

סי רב לשלטונו של מלך המיוחדת של החרפושיות למחקר הארכיאולוגי היא באפשרות לתארך את חלקן בדיוק יח

מסיבה זו רוב העניין במחקר התרכז . מצרי מסוים ולעתים אף ניתן לצמצם את טווח השנים בשלטונו של המלך

ממגוון סיבות עוסק רוב המחקר בתקופת הברונזה , כמו כן. בחרפושיות הנושאות שמות מלכותיים ופחות באחרות

- יקרית של מחקר זה היא ליצור שיטת סיווג טיפולוגיתלפיכך המטרה הע. התיכונה ופחות בתקופות אחרות

נוסף על . בדומה לטיפולוגיות הקיימות לתקופות האחרות, כרונולוגית של החרפושיות מתקופת הברונזה המאוחרת

  . כך נבדקו היבטים שימושיים וחברתיים של השימוש בחרפושיות

לכנען . חילת תקופת הביניים הראשונה במצרים ת–ראשית ייצורן של החרפושיות בסוף תקופת הממלכה הקדומה 

רוב החרפושיות שנמצאו . שבה הגיעו לשיא תפוצתן',  ב2הן הגיעו לראשונה בתחילת תקופת הברונזה התיכונה 

כך זה נמשך לתוך תקופת הברונזה המאוחרת עד . בכנען מתקופה זו הן ממקור כנעני ומיעוטן יובאו ממצרים

עקבותיהם למשך כל תקופת הברונזה המאוחרת רוב החרפושיות בכנען יובאו ממצרים שב' לכיבושיו של תחותימס ג

בסך הכל יש . רק לאחר תקופת הברונזה המאוחרת חל שינוי ושוב הייצור היה גדול מן היבוא. ומיעוטן יוצרו בכנען

ם המתוארכים  חרפושיות המתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרת או שנמצאו במכלולים ארכיאולוגיי2000-1900

יש חרפושיות המתוארכות סגנונית לתקופת הברונזה התיכונה אך נמצאו בשכבות , במילים אחרות. לאותה תקופה

ובד בבד יש חרפושיות המתוארכות סגנונית לתקופת הברונזה המאוחרת ) 'ירושה'(של תקופת הברונזה המאוחרת 

  : פריטים לארבע קבוצות ראשיות1887וגו בעבודה סו. ונמצאו במכלולים המתוארכים לתקופות מאוחרות

  חרפושיות מיובאות ממצרים .1

  חרפושיות מייצור מקומי .2

  חרפושיות המתוארכות לתקופת הברונזה התיכונה אך נמצאו במכלולים של תקופת הברונזה המאוחרת .3

 חרפושיות לא ברורות .4

  .מטבע הדברים הושם דגש רב יותר במחקר זה על שתי הקבוצות הראשונות

כאמור רוב המחקרים . ראשון של העבודה מציג את נושא העבודה ומטרותיה וסוקר את תולדות המחקרהפרק ה

אך ניתן ללמוד מהם רבות על האיקונוגרפיה , עוסקים בתקופת הברונזה התיכונה ולא בתקופה הנדונה כאן

יעילותן ,  הסיווגכמו כן ניתן ללמוד מהם על מגוון שיטות. וההשפעות שהיו לה על החרפושיות שבלב המחקר

  .ונקודות החולשה שלהן

הפרק השני מציג את הכרונולוגיה של התקופה הנדונה בטבלה סטרטיגרפית משווה של האתרים שבהם עוסקת 

  :התקופה נחלקת לחמישה שלבים לפי הפירוט הבא. העבודה

  
)נ"הסלפ(שנים   מלכים  שושלת )ס"לפנה(מאות  תקופה ארכיאולוגית

  1479 – 1540  ' תחותימס ב–יעחמס    קדום18  16מאה   ' א1מ "ב
  1391 – 1479 '  תחותימס ד–' תחותימס ג/חאתשפסות   תיכון18  15מאה   ' ב1מ "ב
  1295 – 1391   חורמחב–' אמנחותפ ג  מאוחר18  14מאה   2מ "ב
  1186 – 1295   תאוסרת–' רעמסס א  19  13מאה   3מ "ב
  1147 – 1186  ' רעמסס ד–סתנחת    20  12מאה   4מ "ב

  

  .נוסף על שיקולים אחרים בעיקר סגנוניים, הטבלה המשווה מהווה את הבסיס שעל פיו תוארכו החרפושיות

, חרפושית(טיפוס המדיה . המורכבת מכמה מאפיינים עיקריים, הפרק השלישי דן בטיפולוגיה של טיפוסי המדיה

צגת החרפושיות שהן טיפוס המדיה הנפוץ בה. החומר שממנו עשוי הפריט ומידות, טיפוס- תת, )'לוחית וכו, טבעת

בהמשך יש דיון . גב וצד, טיפוסי הראש: ישנה גם התייחסות מפורטת למאפיינים של החרפושית, )80%- יותר מ(

  . בחומרים שמהם עשויות החרפושיות ובטכניקות ששימשו את ייצורן

ם על החרפושיות ומרכיבים את הפרק הרביעי דן בדגמים המופיעי. הפרקים הרביעי והחמישי הם לב העבודה

  ו



  תקציר

  ז

, דמות המלך: למשל קומפוזיציה המציגה את המלך מכה את אויבו מורכבת משלושה דגמים לפחות. הקומפוזיציות

אמנם חלק גדול מהדגמים נפוצים לכל . כך ניתן להעזר בדגמים כדי לתארך חרפושיות. דמות האויב וכלי הנשק

  .ם לשלב זה או אחר שניתן להעזר בהםאורך התקופה אך עדיין יש דגמים אופיניי

הקבוצה . כאמור חולקו החרפושיות לארבע קבוצות איקונוגרפיות. הפרק החמישי עוסק בקומפוזיציה כולה

  : הראשונה והחשובה היא המצרית והיא חולקה לתשע קבוצות משנה על פי תיאור הקומפוזיציה

  גיאומטרי-קווי .1

  סמל/ סימן / גרם שמיים / חפץ  .2

  מרכזי-כב חדדגם מור .3

  צמח .4

  בעל חיים .5

  יצור כלאיים .6

  דמות אדם .7

  )אלים(דמויי אדם  .8

 כתובות .9

  .ציר המשטח ותיארוך הפריט, לכל קבוצה כזו יש חלוקה פנימית המבוססת על אופן חלוקת המשטח

  :נחלקת לשלוש קבוצות משנה, הכנענית, הקבוצה השנייה

  חרפושיות בסגנון הברונזה התיכונה .1

  טיפוס דרומי .2

  ניטיפוס צפו .3

אף שעקרונותיה , יש מעט נקודות השקה בין שלוש הקבוצות הכנעניות ולכן החלוקה הפנימית שונה בין הקבוצות

  . בטיפוס הדרומי אין יצורי כלאיים ובטיפוס הצפוני יש, למשל. זהים לאלו של הקבוצה המצרית

הירושות לא . ונות בפירוטלא ניד, הירושות מתקופת הברונזה התיכונה והלא ברורים, שתי הקבוצות הנוספות

נידונות בפירוט מכיוון שנעשו מחקרים רבים על טיפוסי תקופת הברונזה התיכונה וכאן הכוונה ליצור טיפולוגיה של 

  .הקבוצה הלא ברורה לא נדונה לעומק מסיבות מובנות. חרפושיות מתקופת הברונזה המאוחרת בלבד

מאחר . לאורך כל התקופה ייצרו חרפושיות בכנען. תהפרק השישי דן בסדנאות מקומיות לייצור חרפושיו

. ניתן לזהותן על פי דמיון איקונוגרפי וטכנולוגי ועל פי תפוצה גיאוגרפית וכרונולוגית, שהסדנאות עצמן לא נשתמרו

הקדומה היא סדנת בית שאן המתוארכת לתקופת . כך זוהו חמש סדנאות שפעלו בכמה אזורים ובכמה תקופות

נ או תקופת הברונזה המאוחרת " לפסה14-לשלב הבא שייכת סדנת הלוחיות של המאה ה. 'ב1רת הברונזה המאוח

אחת של פריטים עשויים מקרניאול , בשלב הבא זוהו שתי סדנאות. שייצרה לוחיות מאבן כהה בסגנון צפוני', ב

בעיקר ,  הן מכנעןושנייה שייצרה חרפושיות בסגנון ייחודי השואב את מקורותיו האיקונוגרפיים הן ממצרים

הסדנה האחרונה היא זו שפעלה בתמנע והיא מתוארכת לשלב . 2מהאיקונוגרפיה של תקופת הברונזה התיכונה 

  .האחרון של תקופת הברונזה המאוחרת

השימוש העיקרי בחרפושיות היה של קמע , מתברר שכמו בתקופה הקודמת. הפרק השביעי דן בשימוש בחרפושיות

נוסף על כך יש עוד כמה שימושים לחרפושיות בתקופה זו כמו .  לעזור לנפטר בעולם הבאבמכלולי קבורה במטרה

  .שימוש לחתימה וחפצי ערך, מנחות במקדשים, קמע לחיים

.כרונולוגית במהלך התקופה-הפרק האחרון מסכם את כל הנתונים ומציג את ההתפתחות הטיפולוגית



  מבוא 1פרק  

  מבוא 1 פרק

  נושא המחקר 1.1

קמע אחרים  רפושיות וחותמותח: הנפוצים בתקופת הברונזה המאוחרת בכנעןמחקר זה מתמקד באחד הממצאים 

גם אם ברור ,  קיצורשם ל'חרפושיות'הם יכונו ,  לפריטים הנידונים בעבודה זותחסות קיבוצייהתיב). 3.1 סעיף ' ר(

  .קמע אחרים הם חותמותשכלולים ב

במחקר הארכיאולוגי נודעה להם . אלה יובאו ממצרים לכנען וחלקם הם מייצור כנעני מקומיחלק מממצאים 

 מחקרים על חרפושיות המכ שנעשו אף. כנען–אמנות וקשרי מצרים, תרומה מרובה לתחומים כגון כרונולוגיה

נגעו בהיבטים ספורים של הפריטים ם ה, )1.3 סעיף ' ר(בעיקר מחקרים איקונוגרפיים , מתקופת הברונזה המאוחרת

עד היום לא נעשה מחקר מקיף ומסכם של פריטים אלו הנוגע במכלול ההיבטים העיקריים שלהם . הנדונים

סר וכן מחקר זה בא למלא את הח.  שלמות של החותמות וכל המגולף עליהםכרונולוגיה וטיפולוגיה: קרי, בשלמותו

עד כה נכתב מעט על בעיית הייצור הכנעני . היקף הייצור המקומי של חרפושיות לעומת היבוא המצריאת לבחון 

  . 1המקומי בתקופת הברונזה המאוחרת

ראשית ב. ניותכנעההשפעה מצרית על ערי המדינה בתקופת הברונזה המאוחרת בכנען מתאפיינת בשליטה ו

 ואילו )149–148, 1992; 1979רדפורד (ות משמעי-נען אינן חד העדויות לרמת המעורבות המצרית בכ18-השושלת ה

המרכזי הוא , ההשפעה המצרית ניכרת בתחומים רבים. החל מימיה של חאתשפסות ישנה נוכחות מצרית בכנען

  . ניכרת גם בתחומים נוספים כמו אמנות ואדריכלותהיאאך , אולי התחום המדיני

  מטרות המחקר  1.2

  :  מטרותשתילמחקר זה 

הקמע מתקופת הברונזה   כל החרפושיות וחותמותכרונולוגית של- לבסס שיטת מיון טיפולוגית אחת היא מטרה

 הקומפוזיציה, צד, ראש, גב: הסיווג נעשה על פי הקריטריונים המקובלים במחקר.  ידועם שמקום מוצאהמאוחרת

  :  קריטריוניםארבעה אלה נוספים על. תיארוך ומהות ההקשר הארכיאולוגי, מידות ,חומר, שעל הגחון

  .)מצרי או כנעני(מקור החפץ  .1

מיון כזה לא נעשה עד היום לחרפושיות מתקופת . מיון של הדגמים המרכיבים את הקומפוזיציה הכוללת .2

  .2הברונזה המאוחרת

  .צורת חלוקת המשטח .3

 .ציר המשטח .4

למה שימשו ? פושיותמי השתמש בחר. חברתיים של החרפושיותשימושיים ו היא לבדוק היבטים היניהמטרה הש

יש בידינו עדויות לכך שחרפושיות ? )םשניהאו ( או חותמות קמעות האם  הן שימשו ?החרפושיות בתקופה הנדונה

; 93, 1973ויינסטין  (3למנחות יסוד, ) ושם ביבליוגרפיה נוספת30, 1963קמינוס (שימשו במצרים לחתימת פפירוסים 

 עדויות לשימוש בסוג אחר של יש,  במערכת המנהל המצרית, לעומת זאת.וקמעות בקברים) 48 איור 87, 1959 הייס

                                                 
ביחס לתקופת הברונזה . נהאך דיונו מתמקד בעיקר בתקופת הברונזה התיכו,  המקומיות באלף השניסדנאותת הידן בבעי) ב1995( קל 1

 6.3 סעיף '  ור126–121 ,שם(ירוקות -תשל לוחיות מלבניות העשויות מאבנים שחורו 14- אחת מהמאה ה סדנה הצליח קל לבודד המאוחרת

 .)כאן
; 1986, 1979הולבל (ומתקופת הברזל ) 1994 דיוורוורד ו; 1985אוקונור ; 1984טפנל ( נעשו מיונים לחרפושיות מתקופת הברונזה התיכונה 2

אינם מדויקים והם לוקים , )1936 רואו; 1907, 1906ניוברי ; 1917 ,1889פיטרי (המיונים הכלליים שנעשו בראשית המחקר ). 1996גורטון 

 .בחסר
 ).93: 1973ויינסטין (הטמנת חרפושיות במנחות יסוד מתחילה רק בראשית הממלכה החדשה  3

1  



  מבוא 1פרק  

  . חותמות שנועדו לחתימה בלבד4

  ותםקריטריונים לקביעת מקור הח: מצרי מול כנעני 1.3

נקבעו מספר , על מנת למנוע בלבול. ההבחנה בין חרפושית מצרית וחרפושית כנענית היא בלב המחקר, כאמור

  .מצרי או כנעני,  לגבי כל פריט את מקור היצור שלוקריטריונים שעל פי הם הוחלט

אם קומפוזיציה מסויימת לא נמצאה במצריים אך קיימת . במצרייםגם  מצאחרפושיות מצריות צריכות לה .1

אין . בהתחשב בשאר הקריטריונים, לרוב תחשב כנענית, ומציגה איקונוגרפיה לא מצרית במהותה, בכנען

.  בקומפוזיציה שאין לה מקבילות מדויקות במצרים תחשב לכנעניתזה אומר שחרפושית עם דמות המלך

כגון , אבל חרפושית עם מספר סימנים היירוגליפים בקומפוזיציה שאינה מוכרת במצרים אך קיימת בכנען

6.5  .יוגדרו ככנעניות, )סעיף ' ר) (ד(החרפושיות של סדנת תל פארעה 

בסצנות מצריות המוכרות בעלי חיים ופריטים מצריים , המציגה דמויות, קונוגרפיה מצריתאיפריטים בעלי  .2

מלך עומד מול ,  הכוונה היא לסצנות כמו מלך מכה או אויבו.מיוחסים למקור המצרי, גם ממקורות נוספים

 ).18–6: למשל(אל וסצינות פחות מוכרות כגון דגים וסימנים מצריים בודדים 

  .ות המלכים והאלים המצריים יחשבו באופן קטגורי למצריותהחרפושיות עם שמ .3

 .לך מצריים יחשבו למצריותמודמות מצריים חרפושיות עם דמויות אלים  .4

אם כי יש חיקויים של , זה התיכונה מיוחסות למקור הכנעניאיקונוגרפיה המושפעת מחרפושיות הברונ .5

). 8.1.4.3 סעיף ' ר(' יו של רעמסס בדגמים מתקופת הברונזה התיכונה גם בחרפושיות מצריות מימ

חרפושיות אלה מציגות בעיקרן קומפוזיציות של הממלכה החדשה עם מספר דגמים הלקוחים מתקופות 

החיקויים הכנעניים לעומתן מציגות קומפוזיציות הקרובות יותר לתקופת הברונזה התיכונה . קדומות יותר

 .לק מהדגמים אופייני לתקופת הברונזה המאוחרתאך הביצוע של ח

המצריות מציגות ברובן המכריע כתובות קריאות . הן כנעניות, כגון ענרע, היירוגליפיות-כתובות פסאודו .6

 .וברורות

המקרה . אך מציגות טיפוס שונה במקצת, המושפעות מהאיקונוגרפיה המצריתכנעניות חרפושיות ישנן  .7

–22(בעוד המצריות מציגות את עין ההורוס בלבד . ת עם דגם של עין הורוסהבולט ביותר הוא החרפושיו

צריך לציין ). 1649–1635(הכנעניות מציגות את עין ההורוס ביחד עם כתר מצרים התחתונה , )33

 .בכנעןים והיא נפוצה שקומפוזיציה זו לא נמצאה במצר

5.1.2 סעיף (חלוקות מסוימות של משטח הטביעה  .8 .אופייניות לקומפוזיציות מצריות ואחרות לכנעניות) 

5ישנם טיפוסי מדיה .9 : האופייניים רק לפריטים המצריים או לכנעניים

 
  כנעני  מצרי

 4חותם עין הורוס   שלישיית חרפושיות
  4כושי -דמוי פי  חותם אוראוס
  2חותם עגול   חותם צפרדע
  3לוחית מלבנית   חותם חתול

  אריהחותם   
  חותם דמות אדם  
  1חותם עין הורוס   
  3-2כושי -דמוי פי  

                                                 
תיתו או בתח,  מרוב החרפושיות והוטבעו בדרך כלל על גוף כלי החרסם גדוליםה . עם שם המלךכרטוש בדרך כלל חותמות אלה נושאים 4

כי שימשו נראה  ו)117: 8 לוח :א1932 פיטרי – ול'תל עג ;104'  מס160–159: 1996 קונה וזליה –לוז -   כאמד אל,למשל(על ידית הכלי 

 ,)מ" תשגולדוסר –חרובית   ;74: 64לוח : 1932מקדונלד ואחרים  –) ד(תל פארעה ( על גוף הכלי כרטושתים חרטו  לע.לצרכים מנהליים

 .תה מטרהלאונראה כ
 .3.1.18  - 3.1 סעיפים ' ר. המספרים בטבלה מתייחסים לתת טיפוס 5

2  



  מבוא 1פרק  

  כנעני  מצרי
  3לוחית סגלגלה   
  1לוחית מלבנית   
  מינסרה  
  חביתי-חותם חצי  
 חותם טביעה בעל ידית  
  4-2טבעת   
  חרוז  

 
  מסויים  פריטים יחודיים למקור-1 טבלה

ניתן לראות . 6המספרים בסוגריים מתייחסים לקומפוזיציות. מציגה את התפלגות הפריטים לפי מקור2 טבלה

שהרוב המכריע של חרפושיות שנמצאו בכנען בתקופת הברונזה המאוחרת הן מצריות ואת רובן לא קשה לזהות 

הדוגמאות הטובות . ות או כנעניותהבעיה היא עם הקומפוזיציות הדומות שקשה להחליט האם הן מצרי. ככאלה

במקרים אלה הגורם . שתיהן מופיעות גם בכנעניות וגם במצריות בקומפוזיציה די דומה. ביותר הן האריה והאייל

בשל הקרבה האיקונוגרפית בקומפוזיציות אלה יתכנו טעויות בשיוך חרפושיות . המכריע הוא התפוצה הגיאוגרפית

  .ל התמונה הכללית ברורהאב, מסוימות למקור כזה או אחר

  
 ) ירושהכולל(אחוזים  )ירושהללא (אחוזים  כמות מקור

 )73.34% (72.97%  מצרי )1504 (1377 )80.32% (80.57%
 )16.80% (16.53%  )18.40% (18.26% כנעני )344 (312

 )1.17% (1.06% לא ברור )24 (20 )1.28% (1.17%
 )8.69% (9.43%  ירושה )178 (178

 100.00%  כ"סה )2048 (1887
  כ ללא ירושה"סה )1870 (1709 100.00%

   התפלגות פריטים לפי מקור-2 טבלה
  

  מחקרים קודמים  1.4

 שלהן  ב, הברונזה התיכונה אולם מרבית המחקרים עסקו בחרפושיות מתקופת, החרפושיות נדונו במחקרים רבים

 היותן אחד המקורות החשובים לשחזור ההיסטוריה של תקופת של הן בה זות הגדולה של החרפושיות מתקופהכמו

הסקירה הקצרה שלהלן ). 1970רדפורד , 1985קמפינסקי , ד"קמפינסקי תשל, 1984וורד (הביניים השנייה במצרים 

גם אם הן אינן עוסקות ישירות בתקופת הברונזה , כוללת את רוב העבודות החשובות שנעשו על חרפושיות

  . וחרתהמא

מחקר זה עסק בחרפושיות ). 1889 (פיטריהניסיון הראשון לקבוע סדר כרונולוגי לחרפושיות נעשה על ידי 

פיטרי התייחס רק לשם המופיע על הגחון והתעלם מיתר הקריטריונים .  וחרפושיות עם שמות פרטיים'מלכותיות'

 פיטרי את החרפושיות עם שמות מלכים  שלוכונוסף על כך תיאר. כמו הגב והצד של החרפושית, המקובלים היום

כיום ידוע כי ייצור החרפושיות עם שמות ). 77, א1978וורד (הוכח שגוי מלכה הקדומה לזמנם של מלכים אלה מהמ

  ).  243–241, 2003תור - בן (' גאמנמחאתלא לפני שלטונו של , בתקופת הממלכה התיכונה, מלכים החל מאוחר יותר

.  לבדואת שיטתו הטיפולוגית הסביר במילים ספורות ב, )1907; 1906(ם על חרפושיות  פרסם שני ספריניוברי

הפרטים המופיעים על הגב כמו על מגוון ו, ותגחון ועל גב החרפושית בכלליהעיטור הטיפולוגיה שלו מבוססת על 

 ולכן , מחפירותרוב החרפושיות בספריו הן משוק העתיקות ולא, האחת: במחקריו שתי בעיות עיקריות. כנפיים

  .אר המאפיינים של החרפושיתהתעלמותו משהיא והשנייה  ,חסרות כל תרומה כרונולוגית

). 1913 (הול קריטריונים בניתוח החרפושית הוא עבודתו של המכהמחקר הראשון שפיתח טיפולוגיה המתייחסת ל

, הול. הצדועל  ב החרפושית סוגי משנה המבוססים על גהמכ סוגים ראשיים ול13-הוא חילק את החרפושיות ל

היה מודע לעובדה שחרפושיות עם שמות מלכים קדומים נוצרו מאוחר יותר והוא תיארך את , בניגוד לפיטרי

                                                 
 ).חביתי-מינסרה וחותם חצי, לוחיות(יש יותר קומפוזיציות מפריטים מכיוון שיש פריטים עם יותר ממשטח אחד  6
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  .החרפושיות עם שמות המלכים מהממלכה הקדומה לתקופת הממלכה החדשה

המבוססת על סוגי , פיתחשטיפולוגית השיטה ה ; שני ספרים נוספים על חרפושיותפיטרי פרסם 1925- ו1917 בשנים

שיטתו מבוססת רק על צורת גב החרפושית והחומר ). 10, 1994וורד ודיוור (הוכחה לא מדויקת , החיפושית החיה

 תיארך  גם בשני ספרים אלה.ללא כל התייחסות לשאר המאפיינים) 17–16, 1925פיטרי (ממנו נעשו החרפושיות ש

עיקרון טיפולוגי כללי . מהממלכה הקדומההם מלכים ה אם גם, הןפיטרי חרפושיות על פי שם המלך המופיע עלי

, 1917פיטרי  (' והלאה12- המתמשכת באיכות החרפושיות מהשושלת התהידרדרו'הנוסף שהנחה את פיטרי היה 

 מתקופת ה לבחון את החרפושיות מתקופת הממלכה החדשה לעומת אלדיה זו אין אחיזה במציאות וסלתפי). 15

  .צרו חרפושיות מאיכויות שונותינראה שבכל תקופה י. תה לחלוטיןוה כדי לשלול אייהביניים השנ

יצר שיטה טיפולוגית ש) 1936 (רואו של מחקרואחד המחקרים החשובים שנעשו על חרפושיות שנמצאו בכנען הוא 

 כזה ניתן לכל מאפיין. ראש ואיקונוגרפיה, צד, גב: מורכבת המבוססת על מרבית הקריטריונים המקובלים כיום

ניתן . יתה לראשונה התייחסות לכל המרכיבים הטיפולוגיים של החרפושיותי הבמחקרו.  שושלותהמכטווח של 

 השפעה הייתה לממצאיו זאת ובכל,  חרפושיותךבעיקר בתיארו, דיוקים רבים בעבודתו של רואו-אמנם למצוא אי

, 1986-7ברנדל ; 1980י 'ניקצ: למשל(לוגיה שיצר  עדיין חוקרים המתייחסים לטיפווישגדולה על מחקרים מאוחרים 

166.(  

תקופת  (3תיכונה ם עוסקים בתקופת הברונזה השניה ,בשנות החמישים נעשו שני מחקרים על חרפושיות

-באמצעותה ניסה להראות שהשושלת השי ייצר טיפולוגיה כללית למד) 1953 (ויילשל , המחקר הראשון). ההיקסוס

 שטוק של ,המחקר השני. ת חופפת לשתיהן חלקי13-  ואילו השושלת ה12-חרי השושלת המצרים שלטה מיד א ב15

הטיפולוגיה בשני מחקרים אלה מתבססת . 15–12- יצר טיפולוגיה מפורטת יותר של חרפושיות מהשושלות ה) 1955(

  . ליתר המאפייניםות התייחסאעל הדגם המופיע על החרפושיות ל

התיכונה ומתקופת הביניים השנייה רפושיות הנושאות שמות פרטיים מהממלכה  קורפוס של ח1971- פרסם במרטין

את תיארוך . צד והדגם שעל גחון החרפושית, )עם הראש(הטיפולוגיה שיצר מרטין כוללת גב . 17–12 שושלות –

יארך הוא ת ,ת בקורפוס שלו לא נמצאו בחפירותרוב החרפושיושמאחר . החרפושיות ביסס בעיקר על פי טיפוס הגב

 שיש בעיות אף. אותן על פי טיפולוגיה של טיפוס גב והשוואתן לטיפוסי גב של חרפושיות מלכותיות מאותה תקופה

  .  היא שימושית למטרותיו של מרטין ומתאימה לחרפושיות הנושאות שמות פקידים, 7בשיטה טיפולוגית זו

הם מיינו את החרפושיות רק על פי הדגם .  חרפושיות מאוספים פרטיים מבזלהורנונג ושטהלין פרסמו 1976-ב

הן מבחינה ) 193–39, שם(הם ניסו לנתח את הדגמים הן מבחינה איקונוגרפית . שמופיע על גחון החרפושית

 על כך נוסף). 29–26, שם) (רותולא מחפי( מודעים לבעייתיות בתיארוך חרפושיות מאוספים אף שהיו, כרונולוגית

, שם(בעיקר בחרפושיות מתקופת הממלכה החדשה , 8 הטריגרמות של אמוןיתיורבתיאהשתמשו הורנונג ושטהלין 

  . הכתובתאת כדי לפרש את האיקונוגרפיה או ) 178–175

יצרו שיטה טיפולוגית חדשה המתבססת על ) 1994 וורד ודיוור ,א1978, 1966 (וורדו) 1984, 1973  (טפנל

                                                 
7 .13–12: 1994 דיוורוורד ו'  ר, ביקורת על שיטתו של מרטין

נכתב שמו של האל אמון שעל פיה  כתיבה קריפטוגרפית על גבי חרפושיותעל  )ב1957( תיאוריה שפיתח דריוטון יאהטריגרמות של אמון ה 8

הסימנים  של 'הקריאה הרגילה' הכתוב על החרפושיות אינו, מכאן. מעין כתב סודי, שימוש בסימנים אחרים מאלו המרכיבים את שמוב

י ונראה שהוא נקבע י הקשר בין הסימנים לבין האותיות המרכיבות את שמו של אמון רופף למד. אלא שמו של האל אמוןהמופיעים

לפי שיטה זו כל , למעשה. עתים בגלל קרבה רעיונית בגלל קרבה צורנית בין הסימנים ולעתיםל,  בגלל קרבה בצלילעתים ל,שרירותית

 ומלכים r; 9pr mn - כך חרפושיות עם שמו של תחותימס השלישי .שיקולים את שמו של אמוןמגוון לפי , ייצגשלושה סימנים יכולים ל

 ,א1995 קל; 12–8, 1964רלס 'צ; 26–20, ב1957דריוטון  (המלך של שמו ולא אמון לאל לטריגרמה חוקרים על ידי כמה נחשבים נוספים

ם בפרש וחוקרים רבים משתמשים בה עד היום  למדייהיא נפוצה, יטה זו אין כל ביסוסשלש אף). נוספת ספרות ושם 243 בעיקר, 246–242

 .איקונוגרפיה של חרפושיות
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 והדגם המופיע צד החרפושית, ראש החרפושית, פיים והכתגב החרפושית הכולל את הכנפיים: הקריטריונים הבאים

,  את שיטתם בהדרגהחוקרים אלה פיתחו.  עד היוםשיטה זו היא ללא ספק המורכבת שנוצרה. על הגחון

שהקריטריונים בהם כללו רק את הדגם שעל , )126–92, 1958טפנל (מהפרסומים הראשונים של חפירות לכיש 

 מאמרים שעסקו במכלולי המכדרך שכלול השיטה ב, )41לוח , שם(פושית החרפושית וטיפוס הצד של החר

ועד ) ב1978וורד ; 1975-6טפנל ; 1973טפנל ; 1966וורד ; 1966טפנל ווורד (חרפושיות בתקופת הברונזה התיכונה 

עד סוף תקופת ) א1978וורד (לפרסום מחקריהם המסכמים את תולדות החרפושיות מתקופת הביניים הראשונה 

,  החרפושיותבהתייחסותם להקשר הארכיאולוגי שלחשיבות מחקרי וורד וטפנל היא ). 1984טפנל (ביניים השנייה ה

  :יש בה שתי בעיות עיקריות, וורד–למרות מעלותיה הרבות של שיטת טפנל .לא נעשה עד אזשכמעט ו

  . ייצור מקומית שלשקלו את האפשרולא היא שכל החרפושיות הן מצריות והם המחברים נקודת המוצא של 

תיארכו  וכךשהתבססו על הכרונולוגיה המצרית הגבוהה  הכפיפו את תיארוך הקרמיקה לתאריכי החרפושיות הם

 שנמצאה עם החרפושיותהמאוחרת התעלמו מהקרמיקה ו 'א 2מכלולים עם חרפושיות לתקופת הברונזה התיכונה 

 אם כי, 9ן מאתרים נבחרים ולא מאתרים בכל הארץהחרפושיות במחקריהם ה, כמו כן). 73, 1996בק וזבולון (

 אתרי מפתח המכ בחירה של ,בהתחשב בכמות הגדולה של חרפושיות מתקופת הברונזה התיכונה שנמצאו בארץ

בעיקר כדי ,  נוגעת בקצרה גם בקבוצת חרפושיות מראשית הממלכה החדשה,1984- בספרה מ,טפנל. בהחלט מובנת

מלבד הדגשת השוני אין היא ). 24–22איורים , 107–106, 1984טפנל (קופות להראות את השוני הרב בין הת

  . מתייחסת לחרפושיות מתקופת הברונזה המאוחרת

העדיף טיפולוגיה חדשה של גב החרפושית , )1994וורד ודיוור ; 1993-4; 1987וורד (וורד בפרסומיו האחרונים 

  . הגב של אוקונורתיהמינוחים של טיפולוגיהמבוססת על 

הוא פיתח טיפולוגיה המתבססת על גב . עסק גם הוא בחרפושיות מתקופת הביניים השנייה במצרים) 1985 (אוקונור

 ולפי השוואת הגב ',חרפושיות מלכותיות' את התפתחות הגב עלאוקונור בדק בדומה למרטין . החרפושית בלבד

 אינה ישימה מכמה עצמהשיטה ה הראה ש,שאימץ את מינוחי השיטה, וורד.  יצר טיפולוגיה לשאר הדגמיםשלהן

שמו של מלך אחד יכול להופיע על חרפושיות , תגלה בכנעןהאוקונור מתעלם לחלוטין מהממצא העשיר ש: סיבות

מאוד ' התפתחות כרונולוגית של טיפוסי הגב מ– וכך בעצם נפסל הרעיון העיקרי של אוקונור ,בעלות גב שונה

 הן לגבי לגבי קבוצות מסוימות של חרפושיותבעיות פרטניות הן נוסף מעוררות קושי . 'מאוד סכמטי' ל'נטורליסטי

–165, 1997תור -בן ;20–13, 1994וורד ודיוור (בהם השתמש אוקונור שבחירת האתרים ותיארוכם הן לגבי הציורים 

  ).57–56, 1991ביטק ; 46, 1980קמפ ומריליס ( את שיטתו של אוקונור  חוקריםהמכאף על פי כן  אימצו ). 166

, ;mn 9pr r – את מחקרו על חרפושיות הנושאות את שם הכתר של תחותימס השלישי ייגר פרסם 1982בשנת 

החרפושיות לפי  ןומיב ביסס את הכרונולוגיה של קבוצה זו הוא. יוצרו במשך כאלף שנה לאחר מותו של המלךש

ת מלכים נוספים המופיעים עם שמו של שמו, שמות המלך ותאריו:  קריטריוניםהמכשושלות מצריות על פי 

לנתונים אלה הוסיף ייגר גם את התאריך הארכיאולוגי של . תחותימס השלישי והאיקונוגרפיה של החרפושיות

 ם במחקרים הבודדים העוסקמהחוקריםייגר הוא .  כאלהאם היו, בה נמצאו החרפושיות ושל המקבילותשהשכבה 

מאפיינים מ מתעלםאך , יהוא מטפל בקבוצת חרפושיות שכיחות למדי. תגם בחרפושיות מתקופת הברונזה המאוחר

 הטריגרמות של אמון וטוען בתיאורית תומך  הואכמו הורנונג ושטהלין. שיתטיפולוגיים כמו ראש או גב החרפו

  ). 94, שם( כתובות על חרפושיות של תחותימס השלישי הן בעצם טריגרמות לאל אמון המכש

הם עוסקים בכל .  פרסמו מאמרים וספרים רבים על חרפושיות מכנעןיץיטת פריבורג שבשוו וצוותו מאוניברסיקל

ראוי במיוחד לציין שתי סדרות ספרים שיוצאות לאור . היבטי החרפושיות ובכל התקופות שבהן נמצאו חרפושיות

קל ואחרים ; 1985קל ושרואר (הסדרה ראשונה היא סדרת מאמרים על חותמות הטביעה מארץ ישראל . בפריבורג

                                                 
 ).כד מונטה(עוסק בחרפושיות ממצרים ומגבל ) א1978(וורד  9
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, סוגיםמגוון מחקרים אלה עוסקים בעיקר באיקונוגרפיה של חותמות טביעה מ). 1994קל ; 1990קל ואחרים ; 1989

גם בסדרה זו עוסקים מרבית המחקרים בחרפושיות מתקופת . החל מהאלף השלישי ועד סוף תקופת הברזל

א קורפוס חותמות הטביעה י החקר החרפושיותומה חשובה במיוחד ל תרשלההסדרה השנייה . 2הברונזה התיכונה 

מפרט את כל המאפיינים הטיפולוגיים ) א1995קל (כרך המבוא . סדרה זובעד עתה הופיעו שני כרכים . ישראלמארץ 

אך יש , )245–155, שם(השיטה הטיפולוגית הנהוגה בקורפוס מבוססת על שיטתם של וורד וטפנל . של החרפושיות

התאים את הטיפולוגיה לחרפושיות מכל התקופות ולא רק לאלה מתקופת הברונזה  לכדיבה תוספות רבות 

את  ;כן דיון איקונוגרפי מתומצתוסקירה קצרה של כל קריטריון תוך התייחסות להיבט הכרונולוגי  בספר. התיכונה

  ).הלןל' ר(רסמו במקום אחר מחקריהם האיקונוגרפיים הם פ

כמו ,  את השיקולים והבעיות הידועות הקשורות בתיארוכן של חרפושיותבפרק הדן בתיארוך החרפושיות מעלה קל

קשה לתארך חרפושיות על פי , לטענתו. דן בחרפושיות שעברו בירושההוא וכן , ייצור מאוחר של חרפושיות

הכרך ). 248, שם(לדייק בתאריך החרפושית , לעתים קרובות, שיקולים סגנוניים ואיקונוגרפיים בלבד ולכן קשה

כאן יש . Aמכיל את כל החרפושיות שנמצאו באתרי ארץ ישראל ששמם מתחיל באות ) 1997קל (ני של הקורפוס הש

 חומר מאורגן ומסודר הצגתחשיבות הקורפוס היא ב.  ותיארוכה ללא נימוק התיארוךתיאור תמציתי של החרפושית

 יופיעו בהם כל אתרי הארץשל הכרכים כלאחר ההוצאה לאור של אין ספק ש. צילומים וביבליוגרפיה, כולל ציורים

   .תוושיהקורפוס בסיס לכל מחקר העוסק בחרפיהיה 

רוב הפרסומים עוסקים בתקופת הברונזה התיכונה .  זהבנושארבים נוסף על כך פרסמו אנשי פריבורג מאמרים 

 1998-  מנגרקל ואולימבין אלה הדנים בתקופת הברונזה המאוחרת ראוי לציין את ספרם של . ותקופת הברזל

בספר הם דנים בממצאים אמנותיים לרבות חרפושיות . אלות וסמלי אלים מכנען, עוסק באיקונוגרפיה של אליםה

–121, שם(הפרקים על תקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת . מתקופת הברונזה התיכונה ועד סוף תקופת הברזל

הקמע מתקופות  י של החרפושיות וחותמותי למדמהווים מעין מבוא לתקופת הברזל ומציגים תמונה כללית) 122

  .אלה

 של  ובטיפולוגיהכרונולוגיהעיקר ב לפרסם סדרת מאמרים העוסקים בתור-בןהחל משנות התשעים החלה 

במאמריה היא . 10)2003; 1998; 1997; 1995; 1994תור -בן(בעיקר מכנען , חרפושיות מתקופת הברונזה התיכונה

צור החרפושיות בכנען החל רק בשלב המעבר מתקופת י וורד וטפנל ומראה שימתקנת את התיארוכים שהציעו

-בן: למשל(' ב 2ובעיקר בראשית תקופת הברונזה התיכונה ' ב 2 לתקופת הברונזה התיכונה 'א 2הברונזה התיכונה 

 לראשית הסדרה הקדומה המתוארכת: יצור של חרפושיות בכנעןיתור מבחינה בין שתי סדרות - בן). 244, 2003תור 

, 1997תור -בן) (תקופת ההיקסוס(זו סוף תקופה מתוארכת ל והסדרה המאוחרת 'ב 2תקופת הברונזה התיכונה 

תור קריטריונים להבחנה בין חרפושיות מצריות לכנעניות בתקופת הברונזה התיכונה על פי - כמו כן מציעה בן.)181

תור מכרעת להבנת הקשרים בין מצרים -ה של בןתרומת). 1997תור -בן(הדגמים המופיעים על גבי חרפושיות אלה 

צור ישרוב החרפושיות שנמצאו בכנען בתקופה זו הן מיעובדה ביסוס הכן ל ו,לכנען בתקופת הברונזה התיכונה

  .מקומי

שלעתים אין , למחקרים שהוזכרו לעיל יש להוסיף את הפרסומים הרבים של חרפושיות מחפירות ברחבי הארץ פרט

מבין אלה חשוב לציין במיוחד את פרסומיו הרבים . ציון מקבילות ותאריך של החרפושית, אור קצרבהם יותר מתי

; א1993; 1986; 1984 ,למשל (ברנדלואת אלה של ) 1986גבעון וקרטיס ; 1988; 1985; 1974, למשל (גבעוןשל 

  ). 2002; 1996; ב1993

 כך למשל. פרטנייםהיבטים מגוון זה המאוחרת מ מחקרים העוסקים בחרפושיות מתקופת הברונישנם כמהכמו כן 

                                                 
אפשר היה להפנות הופיע מאוחר מכדי ש, )2007(תור על אודות החרפושיות של תקופת הברונזה התיכונה - ספרה של בן, פרסום רב ערך 10

 . לאחר שנסתיימה הכתיבה ובהיות הטקסט בשלב ההגהות והתיקונים–אליו במחקר זה 
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מבוא 

 באיקונוגרפיה של חרפושיות עם דן) 1994 (שהין, שיטה חדשה לקריאת חרפושיות מלכותיות) 1982( ברנדל הציע

 עוסק אף הוא באיקונוגרפיה של קבוצת חרפושיות) 1991 (דברובסקי, נות ציד מתקופת הברונזה המאוחרתסצ

אספה ומיינה את חרפושיות הזיכרון ) 1969 (דלדן-בלנקנברג ון, סיאתי העומד על חיהשבהן מופיעה דמות של אל א

מתקופת הממלכה , פרסם מחקר הדן בדמות המלך על גבי חרפושיות) 1990 (ויזה, 11הגדולות של אמנחותפ השלישי

 הברונזה עוסק באיקונוגרפיה של האלים רשף ובעל בתקופות) 1994 (קורנליוס, החדשה עד התקופה המאוחרת

) 2001 (רדס'ריצו, בין השאר גם בחרפושיות, המאוחרת והברזל הקדום כפי שהם מופיעים על גבי מדיה שונים

אך היא מציינת שהן ממשיכות לתקופת , עוסקת בחרפושיות עם כתובות הענרע של תקופת הברונזה התיכונה

  .5.1.4 יף סע' ר, עוד על מחקרים קודמים ).111, 34–33, שם(הברונזה המאוחרת 

  

  עבודהמבנה ה 1.5

  :מורכבת משמונה פרקים העבודה

  .יועוסק במטרות המחקר ותולדות, הנוכחי, פרק ראשון

  . פרק שני מציג את הכרונולוגיה של תקופת הברונזה המאוחרת ושל האתרים הנזכרים בטקסט

  .טיפוסי המדיהוון מגטכניקה של בחומרים וב, פרק שלישי דן בטיפולוגיה

  .הקומפוזיציותמגוון דגמים המופיעים על החרפושיות ומרכיבים את מגוון הפרק רביעי עוסק ב

קומפוזיציות מצריות וקומפוזיציות : פרק חמישי עוסק בקומפוזיציות המופיעות על החרפושיות ומחולק לשניים

  .כנעניות

  .כל שניתן לאפיין אותןכ, צור חרפושיותי המקומיות ליסדנאותפרק שישי עוסק ב

  ?למה הן שימשו ומי השתמש בהן: פרק שביעי דן בשאלת השימוש בחרפושיות

הנתונים מהפרקים הקודמים לידי סינתזה שמטרתה להציג את מובאים פרק שמיני הוא פרק הסיכום שבו 

 . התפתחות החרפושיות בכנען מכל הבחינות

 
; 1983תור -בן; 1973וורד ; 1979ונס 'ג; 1977, 1976דלדן - בלנקנברג ון:  חרפושיות הנצחה נוספותהמכספרה התפרסמו הופעת  מאז 11

; 1211(ואחת מבית שאן ) 2003סוויני ; 1210(אחת מיפו , תיים נוספות בארץכמו כן נתגלו ש. 2003סאר ; 2001גלובר ; 1996קלייטון 

 . )2002 גולדוסר



   הברונזה המאוחרתוכרונולוגיה של אתרי תקופתמשווה סטרטיגרפיה  2פרק  

   הברונזה המאוחרת וכרונולוגיה של אתרי תקופתמשווה סטרטיגרפיה  2 פרק

ראשיתה של .  קשורה קשר עמוק לאירועים היסטוריים12החלוקה המקובלת של תקופת הברונזה המאוחרת

. ןסוף השלטון המצרי בכנעב ואילו סופה מצוין ,כיבוש מצרים וגירוש ההיקסוס על ידי יעחמסבהתקופה מצוינת 

אולברייט . רכיאולוגית לבין החלוקה ההיסטוריתהתאמה בין החלוקה הא- אילמרות הנוחות הרבה שבחלוקה זו יש

רים וגירוש ההיקסוס כיבוש מצ:  משני טעמים1550קבע את ראשית תקופת הברונזה המאוחרת לשנת ) 96, 1949(

מאחר שלא נמצאה קרמיקה . ול' בתל עגIIעיר ב במגידו וIXגונית בשכבה -  והופעתה של קרמיקה דועל ידי יעחמס

ה סעל בסיס אותה קרמיקה והתפי. הוא הניח שהיה פער יישובי באתר בתקופה זו, רסיםמטיפוס זה בתל בית מי

 'בעמ ו6 'בעמ וטבלה 35–34, 1958(קבעה טפנל , 16-שחלק גדול ממאפייני התקופה מופיעים כבר בראשית המאה ה

, 1992דיוור  (1500- דיוור לעומתם מאחר את תחילת התקופה ל. 1600-את ראשית תקופת הברונזה המאוחרת ל) 67

מאחר שיש המשכיות תרבותית ולא ניתן לסמן קו חיתוך ברור בין התקופות עד התבססות השלטון המצרי , )14–13

בעבודה זו נעשה שימוש בכרונולוגיה המקובלת שעל פיה מתחילה התקופה סביב . בכנען בימי תחותימס השלישי

,  והתחילה הממלכה החדשה18-ן במצרים השושלת הזוהי התקופה שבה עלתה לשלטו, ראשית. שתי סיבותמ 1550

רוב , שנית. ים מן הראוי להסתמך ככל האפשר על הכרונולוגיה המצריתיומכיוון שהעבודה עוסקת בממצאים מצר

עוסקים בחרפושיות מתקופת הברונזה התיכונה מגיעים עד עליית הממלכה החדשה וכך עלול להיווצר ההמחקרים 

  . שנים50-  של כ'חלל'

חוקרים . 13עם קריסת השלטון המצרי בימי רעמסס השלישי או בימי יורשו, 12-ף התקופה מתוארך למאה הסו

תגלה ה על סמך בסיס פסל עם שמו של מלך זה ש14 מתארכים את סוף התקופה לימיו של רעמסס השישיאחרים

15  .וך החרפושיות שנים בין רעמסס הרביעי לשישי אין חשיבות מרובה לתיאר20–10הבדלים של ל. במגידו

3 טבלה מייצגת את הדעה במחקר  .החלוקה הפנימית של התקופה מבוססת על שילוב של ארכיאולוגיה והיסטוריה

המציגה  בטבלה נראהולא כפי שרבות המעברים בין שלבי התקופה ארכו בדרך כלל שנים אך יש לזכור כי  ,זה

  .מעברים קצרי מועדמטעמי נוחות 

  
17  מלכים  שושלת )נ"הסלפ (16מאות תקופה ארכיאולוגית   )נ"הסלפ(שנים 

  1540 – 1650  3ת "ב  16–17מאות   15  מלכי ההיקסוס
  1479 – 1540  ' א1מ "ב  16מאה  קדום18    ' תחותימס ב–יעחמס 

'  תחותימס ד–' תחותימס ג/חאתשפסות    1391 – 1479  ' ב1מ "ב  15מאה  תיכון18  
  1295 – 1391  2מ "ב  14מאה  מאוחר18   ' חורמחב–' אמנחותפ ג
  1186 – 1295  3מ "ב  13מאה   19   תאוסרת–' רעמסס א

  1147 – 1186  4מ "ב  12מאה    20  ' רעמסס ד–סתנחת 
  1069 – 1147  1' ברזל  א  11מאה   20  א" רעמסס י–' רעמסס ה

   חלוקה כרונולוגית- 3 טבלה

  .  עמודה והיא מתייחסת לכנען בלבדה נוספה , קרמיקה למאותתארכומתרבות פעמים שר מאח

  

                                                 
 12 . הדן בתולדות המחקר1.3 ולמעט סעיף ,  אלא אם כן צוין אחרתנ"הסכל התאריכים המצוינים בעבודה זו הם לפ

 .1993ביטק ; ו השלטון המצרי קרס בימי רעמסס השלישי או הרביעי לדעת– 23–22, א1986ויינסטין ; 1985 אוסישקין 13
 .216–215 ,1995פינקלשטיין ; 223, 1994נאמן ; 288–287, 1992מזר ; 6, 1988 זינגר ;196, 1985אורן  14
 .375–374איורים , 136–135 ,1948ברסטד  15
  . מאותמתייחסת לכנען בלבד ולתיארוך המקובל של קרמיקה לפי' מאות'העמודה  16
 .2000, 1996ן 'התאריכים בטבלה זו ולכל אורך העבודה הם לפי קיטצ 17

8  
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מיעחמס ועד כיבוש , 18-  מקביל לחלקה הראשון של השושלת ה,' א1ברונזה מאוחרת , השלב הראשון של התקופה

, עים בשלב זה טיפוסים שהחלו להופיע כבר בתקופת הברונזה התיכונהמבחינה קרמית מופי. 'כנען בידי תחותימס ג

 Red on Black, Black slip III, Whiteים ממשפחות יפכית אפורה וכלי יבוא קיפר, כגון משפחת שוקולד על לבן

painted V-VI מאחר שמשפחות כלים אלה מופיעות כאמור כבר בתקופת). 2001; 1969אורן ( והמונוכרום הקדום 

כמו , אופייניים לתקופת הברונזה התיכונה בלבדשיש חשיבות לכלים שלא מופיעים יחד איתם ו, הברונזה התיכונה

  ). 259, 1992מזר (יהודיה -משפחת כלי תל אל

שמתחיל , היבוא מקפריסין.  לקבוע את הכרונולוגיהכדינעזרים בכלי יבוא  ואילך 'ב 1מתקופת הברונזה  המאוחרת 

.  מופיעים בכמויות גדולות בכנען14-החל מהמאה השמופיעים כלים מיקניים ו, רונזה התיכונהכאמור בתקופת הב

, )2004(לנדאו -כפי שהראה יסעור,  שיש לנהוג בו בזהירות ובשיקול דעתובעיקר היבוא המיקני, ובאים אלהכלים מי

  :ה של התקופה לפי הסינכרוניזם הבאעוזרים בחלוקת המשנ

  .2מ "ב = 14מאה = '  אIIIמיקני 

  . 3מ "ב = 13מאה = '  בIIIמיקני 

 אין יותר 12-בראשית המאה ה אם כי 13- דומה מאוד לזה של המאה ה12-המכלול הקרמי של ראשית המאה ה

  .12-האופיינית לחלקה השני של המאה ה'  גIII אין עדיין קרמיקה מסוג מיקני ומצד שנייבוא מיקני לכנען 

. ידע כרונולוגי רב הנובע מהקרמיקה ופריטים נוספים מביאים להחלטה על התיארוךשקלול של מ, בסיכומו של דבר

נעשה כאן ניסיון לתארך את המכלולים ללא הסתמכות על החרפושיות במטרה לקבל תמונה אובייקטיבית ככל 

  . האפשר

ם מידע או אתרים שאין עליה.  מצפון לדרוםבעבודההנזכרים  את המידע הסטרטיגרפי מהאתרים םמסכ 2 איור

  אבל הם מופיעים במפה שב, 2 לאיור  לא הוכנסו18שהם מאוחרים לתקופה

  .1 איור

 
-תל אל, נען, תל נורית, תל משוש, תל כידר, תל יצחקי, חניתה, תל דובר, תל אנפה, אבילה, תל אבו פרג: האתרים שלא הוכנסו הם 18

  .ל שמירת, תל שם, שומרון, תל שוכה, רבת קרקרה'ח, סמרה-קטרת אל, תל עמר, עומיירי
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  יקותחומרים וטכנ, טיפוסים 3 פרק

  הטיפוסים ומאפייניהם 3.1

ת יולוח, תות מלבניולוחי, ת חרפושיידמוי: אלופריטים  ועליהן נוספים עבודת מחקר זו עוסקת בחרפושיות

כמו כן .  עם ידית טביעהםחות, טבעות, קמעות עם גב שצורתו ראש אדם, עם גב שצורתו בעל חייםקמעות , ותסגלגל

חרפושיות הם ול שהוזכרו לעיל המדיה  טיפוסי המכנה המשותף לכל .)7.4  סעיף' ר( בעבודה זו טביעות ותנכלל

בעבודה זו נכללים רק פריטים שגחונם . ו בכתובותאבאיקונוגרפיה , דגמים והקומפוזיציות המופיעים עליהםה

 אמצעות נעשו ב25מהן ש,  טביעות33 ועוד 19 פריטים מתוארכים לתקופת הברונזה המאוחרת1681. מגולף

והשמונה הנותרות באמצעות חרפושיות מתקופת , הברונזה המאוחרתחרפושיות המתוארכות טיפולוגית לתקופת 

 100%מהווה זה נתון ותקופת הברונזה המאוחרת ל פריטים 1706בסך הכול מתוארכים . הברונזה התיכונה

  ).128–19, א1995(טיפוסי משנה מבוססת על קל להחלוקה לטיפוסים ו. בפרק זהבחישובים 

  חרפושית  3.1.1

ועוד , המדיהסך כל  מ80.54% שהן חרפושיות 1374ל ו בסך הכ; בקטלוג הם חרפושיותפריטיםההרוב המכריע של 

 וצורתשמעוטר וחלק עליון ,  בסיס סגלגל הואןהמאפיין שלה. )1710, 13(שתיים שסביר להניח שהן חרפושיות 

שיבות לעתים יש למאפיינים אלה ח.  וצדגב,  ראשטיפוסיהחרפושיות על פי את נוהגים למיין . 20חיפושית

 יש . המאפיין החשוב לתיארוך הוא העיטור שעל הגחוןעל פי רוב,  אולם בתקופת הברונזה המאוחרת,כרונולוגית

חרפושית כל , הם אבות טיפוס 3.1.1.4  -  3.1.1.2 שבסעיפים  21הגב והצד המופיעים באיורים, לזכור שטיפוסי הראש

ההתייחסות כאן . שונה במקצת מרעותה ולכן ייתכנו תוספות ושינויים מינוריים בין חרפושיות שלהן מאפיין אחד

.  לתקופת הברונזה המאוחרתםמטרת מיון המאפיינים הייתה להתאימ. היא רק לתכונות החשובות של כל מאפיין

לוחות , 1936רואו ; 72–59לוחות , 1917פיטרי ; 1913הול (מטיפולוגיות החרפושיות הרבות שנעשו במשך השנים 

אוקונור ; 39–31, 1984טפנל ; 33–25 ,א1978וורד ; 57–50 ולוחות 6–4, 1971מרטין ; 12–10, 1955שטוק ; 35–32

רק . אף אחת אינה מתאימה לחרפושיות של תקופת הברונזה המאוחרת, )165–161, 1994וורד ודיוור ; 14–3, 1985

  .פיטרי ורואו מכסות את התקופה אך אינן יעילות, לוגיות של הולשיטותיהם הטיפו

  מידות 3.1.1.1

 45, 1984(טפנל . החרפושיות בתקופת הברונזה המאוחרת קטנות יותר מאלה של תקופת הברונזה התיכונה, ככלל

 היא מתייחסת לקבוצותש ווןקשה להשוות בדיוק כי.  אורך החרפושיות לפי תקופותתהתפתחומציגה את ) 1טבלה 

  ואילומ" מ20-16בתקופת הברונזה התיכונה אורך ממוצע של חרפושית הוא . גדלים ולא מציגה ממוצע כללי

  .שלבי התקופה מציגה את הגדלים על פי 4 טבלה. בתקופת הברונזה המאוחרת הן קטנות יותר

  
 כמותגובהרוחבאורך תיארוך

11.92  53 'א 1 מ"ב 7.48 16.69   ומה קד18שושלת 
11.43  (– 80 'ב 1 מ"ב 7.11 15.74  ) שגודלן אינו ידוע2כולל   תיכונה18שושלת 
10.70  (– 42  1 מ"ב 6.98 14.82  ) שגודלן אינו ידוע2כולל  תיכונה-  קדומה18שושלת 

                                                 
 בשכבות של תקופת הברונזה שנמצאו לתקופת הברונזה המאוחרת ולא את החרפושיות המתוארכותמספר זה כולל את החרפושיות  19

  .כלומר ללא הירושות, המאוחרת
 .)]ד[רעה  בתל פא960מקבר  806- ו803, 1936 במגידו או רואו 1C989 מקבר 657 ,1936 רואו ,למשל( חלק ן חרפושיות שגחונ כמו כן יש20

הצד והראש של ,  הוסיפו את סימני הרגלייםאז שאלא, ממנו עשוי הפריטשחומר ליתה חשיבות יגם כאן ה, דמויי החרפושיתבכמו 

 .החרפושית

 21 .למעט אחדים שנעשו על ידי הצוות בראשות אותמר קל בפריבורג, רוב ציורי המאפיינים נעשו בעבורי על ידי קריסטה מלינר

18  
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 כמותגובהרוחבאורך תיארוך
 )לן אינו ידוע שגוד4כולל  (– 99 15.3211.116.99 2 -' ב 1 מ"ב  מאוחרת-  תיכונה18שושלת 
 ) שגודלה אינו ידוע1כולל  (– 41 15.1210.886.77 2-1 מ"ב  18שושלת 

 80 14.8910.846.98 1 גודל – 2 מ"ב
   מאוחרת18שושלת  36.1025.0915.3920 2 גודל – 2 מ"ב
 65.4543.6422.8211 3 גודל – 2 מ"ב

 ) שגודלן אינו ידוע11כולל  (122

 ) שגודלה אינו ידוע1כולל  (– 9 6.68 13.799.65 3 -' ב 1 מ"ב  19שושלת - ה תיכונ18שושלת 
  15 14.1510.097.09 3-1 מ"ב  19–18שושלות 
 ) שגודלה אינו ידוע1כולל  (– 23 17.8613.028.31 3-2 מ"ב  19שושלת -  מאוחרת18שושלת 
 )ע שגודלן אינו ידו4כולל  (– 626 16.4712.077.45 3 מ"ב  19שושלת 
 ) שגודלן אינו ידוע2כולל  (– 174 16.3112.047.28 4-3 מ"ב  רעמססי
 ) שגודלן אינו ידוע2כולל  (– 85 15.8311.617.06 4 מ"ב  20שושלת 

  7 14.1710.196.25 מ"ב  ממלכה חדשה
 ) שגודלן אינו ידוע30כולל  (1376 16.1611.687.38 כ"סה  

   התפלגות מידות החרפושיות– 4  טבלה

 האורך 1הברונזה המאוחרת בתקופת .  מראשית התקופה ועד סופהמידותה מתונה ביהמגמה הכללית היא של עלי

 16.47-  הוא מגיע ל3הברונזה המאוחרת בתקופת , )1מ "וב'  ב1מ "ב',  א1מ "ממוצע של ב(מ " מ15.84הממוצע הוא 

  . גדולאינושינוי הל וכ בסך ה;מ"מ

  :יש שלוש קבוצות גודל של חרפושיות) 2ברונזה מאוחרת ( המאוחרת 18- שושלת הפת הבתקו

  מ" מ25- חרפושיות שאורכן פחות מ–רגילות  

  מ" מ40-25 חרפושיות שאורכן –בינוניות  

  מ" מ40- חרפושיות שאורכן יותר מ–גדולות  

החרפושיות בגודל . 22ופתו הן יוצרו שבתק'אמנחותפ ג מתוארכות ברובן המכריע ל3- ו2החרפושיות מקבוצות גודל 

החרפושיות מקבוצת הגודל ). 1124, 1122, 1121(ושם ותואר , 23)839–821(בינוני כוללות את שמו של המלך 

). 1186, 1147, 1123(וחרפושיות עם שמו של המלך ותואר ) 1211–1207(השלישית כוללות את חרפושיות ההנצחה 

  . גם היא לקבוצת גודל זושייכת) 727(חרפושית הלב מתל גריסה 

  ראש 3.1.1.2

 ממשיכים את הטיפוסים המוכרים מתקופת הם בחלקם .ִספרה ערביתת ואחריה  לטיניבִספרה סומנוטיפוסי הראש 

חלוקת הראשים . חודיים לתקופת הברונזה המאוחרתי יעתיםהברונזה התיכונה ובחלקם הם טיפוסים חדשים ול

וורד ודיוור ; 31, 1984טפנל (ורד וטפנל לגבי תקופת הברונזה התיכונה העקרונות והטרמינולוגיה של ונעשתה על פי 

. ובכל חרפושית הוא מופיע מעט אחרת, יש לציין שזהו אב טיפוס. שהותאמו לתקופת הברונזה המאוחרת) 21, 1994

  :על פי הסדר הבא3 איורטיפוסי הראש העיקריים מופיעים ב

I –טרפזי פתוח  

 של טפנל 2Bטיפוס ראש זה ממשיך את טיפוס ראש .  שני טרפזים מחוברים עם קו סוגר בתחתית הראש– 1

זהו הטיפוס השלישי בתפוצתו מכל טיפוסי . והוא מופיע לאורך כל תקופת הברונזה המאוחרת, )32, 1984(

 ,1683 ,1641: למשל(ת  כנעניו20-ו) 421 ,306 ,166: למשל( חרפושיות מצריות 93הוא מופיע על . הראשים

1704.( 

 של 2Bטיפוס ראש זה ממשיך גם הוא את טיפוס .  שני טרפזים מחוברים ללא קו סוגר בתחתית הראש– 2

אך נמצא גם , )1745 ,1736 ,1630: למשל.  דוגמאות20(הוא נפוץ יותר בחרפושיות הכנעניות ). שם(טפנל 

זמנו של הטיפוס ). 2046 ,2037(תי חרפושיות לא ברורות ובש) 1465 ,1358 ,540: למשל.  דוגמאות8(במצריות 

 .4–3הברונזה המאוחרת /אך שיא תפוצתו בתקופה הרעמססית, מראשית התקופה

 פעמים בחרפושיות 47טיפוס זה מופיע . בחיבור יש קו אחד או שניים קצרים.  שני טרפזים מחוברים– 3

                                                 
 . כנעניות– 1753 ,1730 ,1536- רעמססית ו– 497 ,' תחותימס ג– 459: ' חרפושיות אחדות לא שייכות לאמנחותפ ג2בקבוצת גודל  22
 .למרות שאינם חרפושיות, 2עם שמו של המלך השייכים לקבוצת גודל ) 835(וטבעת ) 823( בין אלה יש גם חרוז 23
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אך , וזמנו מראשית התקופה) 1744 ,1698 ,1643: למשל( פעמים בכנעניות 14- ו) 975 ,169 ,68: למשל(מצריות 

  .4–3הברונזה המאוחרת /שיא תפוצתו בתקופה הרעמססית

 חרפושיות מצריות 15טיפוס זה מופיע על גבי . בתוך הטרפז התחתון משולש,  שני טרפזים מחוברים– 4

 .מפוזרת על פני כל התקופההופעתו ). 1729 ,1629 ,1550 ,1540(וארבע כנעניות ) 1139 ,618 ,25: למשל(

 חרפושיות מצריות 13טיפוס זה מופיע על גבי . בתוך הטרפז התחתון חצי עיגול,  שני טרפזים מחוברים– 5

  .הופעתו מפוזרת על פני כל התקופה). 1561(וכנענית אחת ) 995 ,733 ,114: למשל(

II – סגורטרפזי  

זהו הראש השני בתפוצתו בתקופת הברונזה .  שני טרפזים מופרדים בקו וקו סוגר בתחתית הראש– 1

 ,1721 ,1631 :למשל( כנעניות 26, )869 ,148 ,32 :למשל( חרפושיות מצריות 129המאוחרת והוא מופיע על גבי 

 .ראש זה מופיע לאורך כל התקופה). 2039(ואחת לא ברורה )  1737

ה מופיע על ארבע חרפושיות מצריות טיפוס ז.  שני טרפזים מופרדים בקו וללא קו סוגר בתחתית הראש– 2

כל החרפושיות מתוארכות לתקופה ). 1735 ,1693 ,1678, 1665(ועל ארבע כנעניות ) 558 ,519 ,232 ,17(

 .2–1המתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת ) 1735(למעט אחת , 4–3ברונזה מאוחרת /הרעמססית

. לקים את החלק התחתון לשלושה חלקים חלק תחתון מורכב מחצי עיגול הנחתך בשני קווים המח– 3

 ,1562 ,1552 ,1535(ושש כנעניות ) 1042 ,165 ,140 :למשל( חרפושיות מצריות 29טיפוס זה מופיע על גבי 

אך שש חרפושיות עם טיפוס , 2–1ברונזה מאוחרת /18-הוא נפוץ בעיקר בזמן השושלת ה). 1691 ,1638 ,1566

 .4–3רונזה מאוחרת ב/ראש זה מתוארכות לתקופה הרעמססית

וכנענית אחת ) 938 ,507 ,382 :למשל( חרפושיות מצריות 37טיפוס זה מופיע על .  החלק התחתון מלבני– 4

- זמנו הוא השושלות ה).  פעמים31(על גבי המצריות מופיע הטיפוס בעיקר על חרפושיות מלכותיות ). 1583(

המתוארכות לתקופה ) 1261 ,704(ות לשתי חרפושי. 20- ונראה שהוא לא ממשיך לשושלת ה19–18

ייתכן עדיין , הרעמססית טיפוס ראש זה והוא מושך אותן לשלבים המוקדמים של התקופה הרעמססית

 .19-בשושלת ה

על הקו המפריד . לטרפז התחתון קו סוגר בתחתית הראש.  שני טרפזים הפוכים זה לזה ומופרדים בקו– 5

. אך הקווים מופיעים רק בטרפז העליון,  יותר וכן גם בקצה הראשבין הטרפזים יכולים להופיע קו אחד או

 ,410 :למשל( חרפושיות מצריות 277הוא מופיע על . זהו הטיפוס הנפוץ בכל שלב משלבי הברונזה המאוחרת

 ).1798 ,1742 ,1712: למשל( כנעניות 51ועל )  1019 ,623

טיפוס . ס הטרפז העליון לכיוון קצה הראש החלק העליון נחלק לכמה חלקים בקווים היוצאים מבסי– 6

כל המצריות הן ). 1722(ואחת כנענית ) 1088 ,791 ,521 ,518 ,448(ראש זה מופיע על חמש חרפושיות מצריות 

 .19- המאוחרת ועד השושלת ה18-זמנו של הטיפוס מהשושלת ה. מלכותיות

. ק התחתון סדרה של קווים אנכייםבחל.  שני טרפזים מופרדים בקו מפריד וקו סוגר בתחתית הראש– 7

 פעמים על כנעניות 15-ו) 1360 ,613 ,319: למשל( פעמים על גבי חרפושיות מצריות 89טיפוס ראש זה מופיע 

אך שמונה , 3ברונזה מאוחרת /19- הטיפוס מתוארך בעיקרו לשושלת ה). 1746 ,1668 ,1618 :למשל(

ושלוש לתקופה ) 606, 605, 578, 432 (20- המתוכן ארבע המתוארכות לשושלת, חרפושיות מצריות

 .20- מושכות את התיארוך לפחות עד לתחילת השושלת ה) 1075 ,672 ,574(הרעמססית 

III –משולש  

טיפוס ראש . מתרחקים לכיוון קצה הראש וביניהם קווים קטנים,  שני קווים אלכסוניים לאורך הראש– 1

ואחת לא ברורה ) 1670(אחת כנענית , )745 ,727 ,724 ,614 ,545 ,343(זה מופיע על גבי שש חרפושיות מצריות 

). 745, 614, 343(וסטיאטיט ) 2038, 1670(זהב , )727 ,724, 545(ראש זה יכול להופיע על אבנים קשות ). 2038(

 .3–2תקופת הברונזה המאוחרת /19-השושלת ה– המאוחרת18-זמנו הוא תקופת השושלת ה

טיפוס ראש זה מופיע על שבע . מתקרבים לכיוון קצה הראש, ם לאורך הראש שני קווים אלכסוניי– 2
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. )1785 ,1713 ,1649 ,1549 ,1519(וחמש כנעניות  )1350 ,1293 ,1255 ,848, 746 ,456 ,240(חרפושיות מצריות 

 הופעתו מפוזרת על פני כל. הוא מופיע על חרפושיות מסטיאטיט ומפאיאנס וייתכן שהוא תוצאה של שחיקה

 . התקופה

טיפוס ראש זה מופיע על עשר חרפושיות מצריות .  שני משולשים הפוכים זה לזה וחותכים זה את זה– 3

 ,1605 ,1576 ,1522 ,1521 ,1514 ,1513( שמונה כנעניות )1058 ,742, 604 ,580 ,476 ,442 ,273 ,198 ,177 ,127(

והכנעניות בעיקר , קר בתקופה הרעמססיתהמצריות מופיעות בעי). 2042( ואחת לא ברורה )1682 ,1672

 .עם זאת יש לציין דוגמאות המפוזרות על פני כל התקופה. 1בתקופת הברונזה המאוחרת 

IV – דמוי משפך   

 ,53 (18-שתיים מתוארכות לשושלת ה. מופיע על ארבע חרפושיות מצריות בלבד.  פתוח בחלק התחתון– 1

 ).397 ,170 (19-ושתיים לשושלת ה) 150

 ,1084 ,785 ,619 ,589, 494 ,341 ,75( חרפושיות מצריות 11טיפוס זה מופיע על גבי .  סגור בחלק התחתון– 2

טיפוס ראש זה מופיע לאורך כל ). 1700 ,1699 ,1609 ,1564(וארבע כנעניות ) 1306 ,1200 ,1181 ,1115

 .התקופה

V – סהרוני( חצי עיגול( 

: למשל( כנעניות 16, ) 1432 ,690 ,534 :למשל( חרפושיות מצריות 22י טיפוס זה מופיע על גב.  חצי עיגול– 1

הופעתו מפוזרת על פני כל התקופה והוא נפוץ בחרפושיות מאבנים . ואחת לא ברורה) 1760 ,1601 ,1581

 ).1803 ,1761 ,1757 ,1755–1753 ,1594 ,1506 ,1505 ,651(קשות בכלל ובחרפושיות מקרניאול בפרט 

: למשל( חרפושיות מצריות 49טיפוס זה מופיע על גבי . ל שממנו יוצאים שני קווים כלפי מעלה חצי עיגו– 2

 .הוא נפוץ לכל אורך התקופה). 1831 ,1690 ,1673 ,1642 ,1565 ,1557 ,1548(ושבע כנעניות ) 1303 ,744, 260

 ,8(ארבע חרפושיות מצריות טיפוס זה מופיע על גבי  . חצי עיגול בין שני קווים אלכסוניים ופתוח למטה– 3

 .3ברונזה מאוחרת /19-זמנו תקופת השושלת ה). 1763(ואחת כנענית ) 688 ,673 ,547

 טיפוסי ראש-3איור

  .להלן4 איורשני טיפוסים נוספים מופיעים ב

H –ראשהוא מורכב מסדרה של קווים קצרים בקצה ה.  טיפוס זה מופיע רק בחרפושיות העשויות מאבנים קשות ,

שתיים מצריות :  מופיע על גבי שש חרפושיותHטיפוס . ולעתים כמה קווים ארוכים יותר המגיעים עד תחילת הראש

, )1525('  א1הקדומה מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת ). 1762 ,1752 ,1593 ,1525(וארבע כנעניות ) 1270, 7(

והשאר מתוארכות לתקופת , )7 (2זה המאוחרת תקופת הברונ/ המאוחרת18-אחרת מתוארכת לתקופת השושלת ה
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  .3תקופת הברונזה מאוחרת /19-השושלת ה

X –516(לראש שתי חרפושיות . ללא מקבילות בתקופת הברונזה המאוחרת,  אלה טיפוסי ראש ייחודיים ואחרים, 

רונזה התיכונה חרפושיות עם מקום לשיבוץ בגב מופיעות בעיקר בתקופת הב. מקום לשיבוץ חומרים נוספים) 1816

 אצל 5Aחוויה הוא טיפוס -בל אל' מג1508הראש של חרפושית ). 49, א1995קל (ומעט פחות בתקופה הרעמססית 

חרפושית זו נמצאה בהקשר ארכיאולוגי המתוארך לתקופת . ושייך לתקופת הברונזה התיכונה) 32, 1984(טפנל 

מסיבה דומה יש . ת בסגנון הברונזה התיכונההשלב שבו עדיין מייצרים חרפושיו',  א1הברונזה המאוחרת 

 שייכת 1289חרפושית ]). שם[ אצל טפנל 9D( מתל הדר טיפוס ראש השייך לסגנון הברונזה התיכונה 1574לחרפושית 

 מאשקלון 1800חרפושית . ולכן הראש הייחודי, המתאפיינת ברמה ירודה של גלפים) 6.6 סעיף ' ר(לסדנת תמנע 

  .חומר שהקשה על הגלף ליצור את הראש, עשויה מקריסטל

 

X H  

      
  

  
  

  

  H- וX טיפוסי ראש - 4 איור

טיפוס .  והוא מופיע לכל אורך התקופהII-5הטיפוס הנפוץ הוא .  אופייניים לרוב שלבי התקופה הראשרוב טיפוסי

תארך בצדק את טיפוס הראש מברנדל . 19- לשושלת הIII-1- וII-7 וטיפוסי ראש 18-ה שושלת אופייני לII-3ראש 

7-IIאולם לדעתו מקור טיפוס ראש זה כנעני , )195 הערה 154, ב2004; 258–255, 2003 ;20, 1999 (19- לשושלת ה

ר שלא פורסמו  הוא מציין שתי חרפושיות מקנטי.כמעט דוגמאות ממצריםלו מכיוון שאין ) 258–255, 2003ברנדל (

 שנמצאת כיום במוזיאון עמארנה-הן יש להוסיף חרפושית נוספת שלא פורסמה מתל אלול, עם טיפוס ראש זה

עם טיפוס  ברנדל שחרפושית ות מחפירות ההצלה בתל בית מירסים מצייןבפרסום החרפושי). 24400UC' מס(פיטרי 

הוא ממשיך להחזיק בדעה שטיפוס זה היה בשימוש אך , היא מצרית בגלל איכות הגילוף) 660 (510 מקבר ראש זה

 72מתוכן ,  חרפושיות עם טיפוס ראש זה87בעבודה זו ). 200 הערה 154, ב2004(אצל הגלפים הכנענים ) ?בעיקר(גם 

המתוארכת לתקופה ) 6.5 סעיף ' ר ()ד(תל פארעה רוב החרפושיות הכנעניות בסדנת מקורן של .  כנעניות15-מצריות ו

בצורת הרבים שחלו בתקופה זו חידושים ה. 19- לשושלת הםאופייניי) 4 איור(גם הטיפוסים המיוחדים . הרעמססית

  .תות ובמספר הקומפוזיציובמספר החרפושיבולט ידול הבגבד בבד ניכרים החרפושית 

  
כ"סהמ"ב4 מ"ב4-3 מ"ב3 מ"ב3-2 מ"ב3-'ב 1 מ"ב3-1 מ"ב2 מ"ב2-'ב 1 מ"ב2-1 מ"ב1 מ"ב'ב 1 מ"ב'א 1 מ"ב ראש

  מצרי
I-1   8 1 1 7 13 1 1 1 37 12 11   93 
I-2       1 1       1 4 1     8 
I-3   1     3 5 1     26 7 4   47 
I-4   3    1 2 1 1   1 5   1   15 
I-5   4   1 1 1       4 2     13 

II-1 3 9 1 1 8 9 1   3 63 19 11 1 129 
II-2                   3 1     4 
II-3 5 3 6 3 3 5       2 1 1   29 
II-4 1 6   1 7 5       15 2     37 
II-5 1 20   6 22 31   1 6 130 36 24   277 
II-6         1 1       3       5 
II-7                   82 3 4   89 

III-1                 2 4       6 
III-2 1       1         4   1   7 
III-3               1 1 3 2 3   10 
IV-1       2           2       4 
IV-2   1     2 2       4 2     11 

1289  

1508 
1574  1800  

1816 
516  
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כ"סהמ"ב4 מ"ב4-3 מ"ב3 מ"ב3-2 מ"ב3-'ב 1 מ"ב3-1 מ"ב2 מ"ב2-'ב 1 מ"ב2-1 מ"ב1 מ"ב'ב 1 מ"ב'א 1 מ"ב ראש
V-1 1     2           16 1 2   22 
V-2 2 7 1 1 4 7 2   1 13 10 1   49 
V-3                   3 1     4 

H           1       1       2 
X                   1   1   2 
 148 4 12 16 52 3 2 4 19 12 10 2 7 5 י-ל

 103   8 12 45 2 1 1 11 13 2   6 2 שבור
 1113 5 84 128 522 21 6 11 111 87 31 11 75 21 כ"סה

 כנעני
I-1 2   2 1 1         9 5     20 
I-2 1   1   1         3     1 7 
I-3 2   3             5 4     14 
I-4 1   1            1 1     4 
I-5   1                       1 

II-1 7   4 1 1 1       8 4     26 
II-2       1           2 1     4 
II-3   1 3             2       6 
II-4       1                   1 
II-5 4   3   2 2   1 1 24 14     51 
II-6                     1     1 
II-7                   15       15 

III-1                   1       1 
III-2 1   1     1         1 1   5 
III-3 3   2     1       1 1     8 
IV-2       1   2       1       4 
V-1 2 1   3     2     7 1     16 
V-2 2   1             3 1     7 
V-3                   1       1 

H  1                 3       4 
X 2         1         1     4 
 29 2   5 10 1     2 1   5 1 2 י-ל

 23     4 9     1 2 1   4   2 שבור
 253 3 1 44 105 2 1 3 12 7 9 30 4 32 כ"סה

 לא ברור
I-2       1                 1 2 

II-1                     1     1 
III-1                   1       1 
III-3       1                   1 
V-1   1                       1 
 3         1           1   1 י-ל

 1     1                     שבור
 10 1   2 1 1         2 1 1 1 כ"סה
  
 1376 9 85 173 630 24 7 14 123 93 42 42 80 54כ כללי"סה

  התפלגות טיפוסי ראש לפי תקופות- 5 טבלה

  גב  3.1.1.3

טיפוסי את בתקופת הברונזה המאוחרת הם ממשיכים  .סומנו באות רבתי לטינית ואחריה ִספרהטיפוסי הגב 

 החרפושית מפרקי קטנים לציון vהשינוי החשוב הוא תוספת סימני . שינוי ועם זאת ניכר בהם התקופה הקודמת

)humeral callosities .( סימנים אלה)עמודה 5 איור' רC ( נמצאים על  מסגרת הכנפיים)elytra (בשלהי הופעתם ו

 אז הם ,ה המאוחרתז בניגוד לתקופת הברונזה לזה וקרובים  גדולים יחסיתvסימני היא בתקופת הברונזה התיכונה 

.  ורק שתיים נמצאו בחפירות24יש מעט מאד דוגמאות מתקופה זו.  החרפושיתיקטנים יותר ונמצאים קרוב לצד

                                                 

 

, 1997קל  = 1489: 9לוח , שם(לראשונה .  על הגבvה התיכונה עם סימני מציינת עוד שתי חרפושיות מתקופת הברונז) 36, 1984(טפנל  24

קל =  כפי שטפנל מציינת בטקסט 2593 ולא – 2595: 39לוח , 1984טפנל (השנייה . v עם דגם צמחי וללא סימני 3Bגב מטיפוס ) 856: 397
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ה יוהשני) 12: 12ציור , ט"גופנא וזוסמן תשכ(הראשונה נמצאה בקבר מתקופת הברונזה התיכונה בברקאי 

 נמצאים קרוב למרכז תיהן בשv- לשתי החרפושיות האלה גב זהה וסימני ה). 17: 69לוח , 1937ברנטון (במוסטגדה 

 בעלת על הגב היא חרפושית vם סימני חרפושית נוספת ע.  כפי שנהוג מתקופת הממלכה החדשה ואילך,ולא בצדדים

חרפושית זו אולי מתארכת את תחילת ). 2איור , 1959הייס (גב עם פני אדם שעל גחונה מופיע שמו של אפופיס 

 על v-נושא סימני האת וורד מסכם . יה בזהירות להתייחס אלישחודית ויאך צורת הגב שלה י, v-השימוש בסימני ה

סיונות ראשונים ימציינות נהן ו, הטבעי במקומם שאינם vאות האלה כוללות סימני  שכל הדוגמואומרהחרפושיות 

  ).7 הערה 143, 1994וורד ודיוור (אור המאפיין הזה של החיפושית ילת

  :החלוקה לטיפוסים

  A – ללא קו לציון חלוקת הכנפיים )suture(  

1A –גב חלק   

2A –עם קווים אנכיים בצדדים   

3A – צדדיםב עם קווים מתעגלים  

4A –עם סימן אחד בכל צד   

5A – סימנים בכל צדהמכ עם   

6A – עם קו לציון מסגרת הכנפיים )elytra(  

7A – עם קו לציון מסגרת הכנפיים )elytra ( וסימניv 

  B – עם קו הפרדת הכנפיים )suture( , ללא סימניv  

1B – דאח קו מפריד  

2B – ד עם מסגרת כנפייםאח קו מפריד  

3B –וים מפרידים זוג קו  

4B –שלושה קווים מפרידים   

5B –זוג קווים מפרידים וזוג קווים אופקיים   

6B –שלושה קווים מפרידים וזוג קווים אופקיים   

  C – עם קו הפרדת הכנפיים )suture ( וסימניv  

1C – דאח קו מפריד  

2C – ד עם מסגרת כנפייםאח קו מפריד  

3C –זוג קווים מפרידים   

4C – מפרידים וזוג קווים אופקיים זוג קווים  

5C –זוג קווים מפרידים וזוג קווים אופקיים עם מסגרת כנפיים   

6C –שלושה קווים מפרידים וזוג קווים אופקיים   

  D –גב מעוטר   

1D –עם דגם חבל   

2D –דגם רשת   

3D –דגמי צמחים   

שתי חרפושיות ) 50, א1995(כמו כן מציין קל . 18- וקל מתארך אותה לראשית השושלת ה, חסרת הקשר ארכיאולוגי) 526: 283, 1997

, 13-המתוארכת לשושלת ה) 23:23 ולוח 565: 48, 1971מרטין (אחת עם שם פקיד  : על הגבvנוספות מתקופת הברונזה התיכונה עם סימני 

,  לתקופת הממלכה החדשהגם אם כל אלה אכן קדומות. אבל חסרת הקשר ארכיאולוגי) 1101: 394, 1977מעתוק (השנייה עם זוג דמויות 

  .זהו עדיין מספר קטן מאוד של פריטים
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4D – כרטוש  

5D –מסגרת )?(  

6D –בעלי חיים   

7D – ונזה התיכונהטיפוס מתקופת הבר( שיבוץ(  

  

  .תקופה- מציגה את התפלגות טיפוסי הגב לפי מקור ותת6 טבלה

   

 גב
 1 מ"ב
 'א

 1 מ"ב
 'ב

 מ"ב
1 

 מ"ב
2-1 

  מ"ב
 2-'ב1

 מ"ב
2 

 מ"ב
3-1 

 1 מ"ב
 3-'ב

 מ"ב
3-2 

 מ"ב
3 

 מ"ב
4-3 

 מ"ב
כ"סהמ"ב 4

 מצרי
A1   2 1 1 9 6 2   1 67 25 13   127 
A2                   10   1   11 
A3   2     4 1 1     30 6 2   46 
A4   5 1 3 12 5 1   1 23 8 11   70 
A5                   7 2     9 
A6   1     1         5   1   8 
A7           1       1       2 
B1 6 13 3 5 6 26 2 3 5 80 16 7 1 173 
B2 1 1   2 2 1       4       11 
B3 6   1 1 2 1       3   1   15 
B4 1   1     1       1       4 
B5         1 1     1 36 5 7   51 
B6     1 1         1 3 1     7 
C1   16   4 16 27 1   5 74 35 16   194 
C2 1 22 1 5 17 19     2 101 13 12   193 
C3                   5       5 
C4   1               2 2     5 
C5   2     3         4       9 
C6           2       2       4 
D1         1                 1 

1

2

3

4

6

5

7

A B C D

 טיפוסי גב-5איור
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 גב
 1 מ"ב
 'א

 1 מ"ב
 'ב

 מ"ב
1 

 מ"ב
2-1 

  מ"ב
 2-'ב1

 מ"ב
2 

 מ"ב
3-1 

 1 מ"ב
 3-'ב

 מ"ב
3-2 

 מ"ב
3 

 מ"ב
4-3 

 מ"ב
כ"סהמ"ב 4

D2                   1       1 
D4                   1       1 
D5                   1       1 
D6   1                       1 
33 4712114 4 3 154 1     11 8 2 7 5 י-ל

 31   2 3 14 1     5 2 1   2 1 שבור
 -כ "סה

 מצרי 1113 5 84 127 523 21 6 11 111 87 31 11 75 21
 כנעני

A1 8   8 2 2 1   1 17 5     44   
A2                   1       1 
A3                   1 1     2 
A4 14  1 9 2           7 7 1   41
A5           1       1 1     3 
A6     1               1     2 
A7     1                     1 
B1 4 1 1 5 2 4 1     28  4   1 51
B3   1 2     1       3       7 
B4                   1       1 
B5 1                 21  7     29
B6                     1     1 
C1     1   2   1 1 1 10  6     22
C2   1       1       3 4     9 
C3 1   1       1             3 
C4     1     1               2 
C5           1         1     2 
D3 3                         3 
D7     1                     1 
25 2   5  10       2 1   4   1 י-ל

 3     1 2                   שבור
 -כ "סה

 כנעני 253 3 1 44 105 2 1 3 12 7 9 30 4 32
רור  ב לא

A4       1             1  
B1       1         1  1 3 
C1               1      1 
 4        1       1 1 1 י-ל

1 בור  1                    ש
 לא –כ "סה

       ברור 10 21 1 1 2 1 1 1
 

 -כ "סה
 כללי 1376 9 85 173 630 24 7 14 123 93 42 42 80 54

  
ת טיפוסי הגב– 6 טבלה    

 סים הממשיכים מתקופת הברונזהים י טיפוסים האופיינהמחקר העלה

יך 

18 ,

מיון 

התפלגו

 הם טיפו7D- ו3D. מסוימתלתקופה 

 ממש3Bטיפוס . 18-  נדירים ומופיעים רק בשושלת ה6D- ו1D. התיכונה לראשית תקופת הברונזה המאוחרת

 טיפוס – 5–4, 1971מרטין  (13- בעיקר מלכותיות מהשושלת ה,טיפוס המופיע על חרפושיות מהממלכה התיכונה

ai4 ; טיפוס – 13 איור 34, 1984טפנל II ; טיפוס – 173, 7.3 טבלה 126, 1994וורד ודיוור LN(,הנפוץ בשושלת ה -

ם יאופיינימסוימים טיפוסים , תקופה הרעמססיתממשיכים לרוב טיפוסי הגב . 19-בעיקר במצריות וממשיך גם ל

 אופייניים לכל אורך התקופה ומגיעים לשיא 2C- ו1B ,1Cטיפוסים . 2A ,3A ,5A ,5B ,2D: בעיקר לתקופה זו

תם הן בדיוק בפרטים ובדתפוצהן ב, סיים של הממלכה החדשהטיפוסי הגב הקל הםאלה . בתקופה הרעמססית

  . אחד שאלה וריאנטים של טיפוסוייתכן על הגב v-  הוא רק בסימני ה1C- ל1Bהבדל בין ה. הרב לחיפושית
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2

3

4

5

a b c

 טיפוסי הצד- 6איור

  צד  3.1.1.4

' ר(כונה אין הרבה טיפוסי צד כמו בתקופת הברונזה התי .ִספרה ואחריה סומנו באות לטינית קטנהטיפוסי הצד 

  ). 9:3 איור 165, 1994וורד ודיוור 

  a –סכמטי   

a1 –חלק   

a2 –קו אופקי אחד   

a3 –זוג קווים אופקיים   

a4 –זוג קווים אופקיים עם קבוצות קווים מקשרים ביניהם   

a5 –זוג קווים אופקיים עם קו אלכסוני המקשר ביניהם   

  b –נטורליסטי   

b1 –זוג רגליים בכל צד   

b2 – טיפוס מלבני–גליים בכל צד שלוש ר   

b3 – נטורליסטי טיפוס – שלוש רגליים בכל צד  

b4 –אחד שלוש רגליים בכל צד הפונות לכיוון   

  c –ממשיך טיפוסי ברונזה תיכונה,  סכמטי  

c1 –התחתון קטוע,  זוג קווים אופקיים  

c2 –התחתון קטוע וקבוצת קווים מחברת ביניהם,  זוג קווים אופקיים  

c3 –כיוונים כמה עם קווים אלכסוניים ב,  מפוצלותאחוריותם יי רגל  

c4 –  קווים ללא קשר לצורת החיפושיתהמכ   

הטיפוס , ותכפי שניתן לרא. מציגה את התפלגות הטיפוסים לפי תקופות7 טבלהמציג את טיפוסי הצד ו6 איור

: 6 איור 31, א1978וורד (התפתחות של טיפוסי צד המופיעים כבר בתקופת הביניים הראשונה  והוא b3הנפוץ הוא 

. 19-השושלת ה/3הברונזה המאוחרת רוב הטיפוסים קיימים בתקופת . אופייני לממלכה החדשהו )b3טיפוס 

  .אופייניים בעיקר לתקופה זו a1 ,a2 ,b1 ,c1 ,c2טיפוסים 

  

 צד
 1 מ"ב
 'א

 1 מ"ב
 'ב

 מ"ב
1 

 מ"ב
2-1 

 1 מ"ב
 2-'ב

 מ"ב
2 

 מ"ב
3-1 

 1 מ"ב
 3-'ב

 מ"ב
3-2 

 מ"ב
3 

 מ"ב
4-3 

 מ"ב
כ"סהמ"ב 4

  מצרי
32 2 2 21 1 2 2 1           a1 1  
75 1 8 8 40 3 2 1 4 4 2 1 1   a2 

a3 1 3   2 8 4 1   1 50 8 7   85 

27  
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 צד
 1 מ"ב
 'א

 1 מ"ב
 'ב

 מ"ב
1 

 מ"ב
2-1 

 1 מ"ב
 2-'ב

 מ"ב
2 

 מ"ב
3-1 

 1 מ"ב
 3-'ב

 מ"ב
3-2 

 מ"ב
3 

 מ"ב
4-3 

 מ"ב
כ"סהמ"ב 4

a4   1 1 1 4         14 3 2 1 27 
a5         1         4 1     6 
b1 1     1 1 2     2 12  6 6   31
b2 1 6 3 1 8 2     2 29 6 6   64 
b3 11         504 1242734 1 7 2356534  538
c1       2 2 2       20 3 1   30 
c2                   5 3     8 
c3   1   1   1       2       5 
c4   4     1 1     1 19  3 3   32
146 14153 52 3 3 11194 8 2 7       5 י-ל

 29     5 17 1     1 3 1   1  מוס תר
 5     1 2               1 1 שבור
 - כ"סה

21 75 11 31 87 111 11 6 21 522 128 84 5 1113  מצרי
כנ  עני

a1 1       2 2     9       14   
a2 1   1 1 1  2   1 1 15 6     29 
a3 2 1 3 1   3       17 5   1 33 
a4 4   3 2           2 3     14 
a5                   1 2     3 
b1     1             4 2     7 
b2 12    5 1   1       5 1     25
b3 3 1 3 2 1   1   1 21  15    48 
b4             1             1 
c1 2   2 1            2 2     9 
c2                   1       1 
c3 3   1 1           1       6 
c4 2 1 1     1       8 3 1   17 
 34 2   4 13     1 3 3   7   1 י-ל

 7       4             1 1 1מוס תר
 5     1 2             2     שבור
 - כ"סה

 כנעני 253 3 1 44 105 2 1 3 12 7 9 30 4 32
 לא ב רור

a2       1        1     1 3    
a3       1             1     2 
b2                     1     1 
c1   1                       1 
 3         1           1   1 י-ל

  לא – כ"סה
    ברור 10 1 0 2 11 0 0 0  0 12 11

 
1376 9 85 173 631 24 7 14 123 93 42 42 80 54  כלליכ"ה ס

ארוך7 ה   תפלגו לפי

  גב וצד, שילובים נפוצים של ראש 3.1.1.5
            

רוב השילובים , חר שיש מגוון גדול של טיפוסיםגב ו, מציגה את השילובים הנפוצים של ראש8 טבלה        

שה 

ת טיפוסי צד תי– טבל  ה

מא. צד

השילוב השני .  פעמים92המופיע , 3b וצד 2Cגב , II-5השילוב הנפוץ הוא ראש . מופיעים פעמים ספורות ביחד

שלו, מבין ארבעת השילובים הנפוצים.  פעמים75 והוא מופיע 1C - אפייניו למעט טיפוס הגב בתפוצתו זהה במ

  .טיפוס הגב משתנה; 3b וצד מטיפוס II-5כוללים ראש מטיפוס 
 כמותצ ד  גב ראש
II-5 C2 b3 92 
II-5 C1 b3 75 
II-1 C1 b3 27 
II-5 B1 b3 26 
II-4 C2 b3 19 
 A1 b3 17 שבור
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 כמות צד  גב ראש
II-1 A1 b3 15 
I-3 C2 b3 14 

II-5 B5 b3 13 
II-1 C2 b3 13 
II-5 A1 b3 11 
V-2 C1 b3 11 
I-1 A1 a3 10 

II-7 B1 c1 10 
V-2 B1 b3 10 
II-7 B5 a3 9 

      
ינים נפוצים- טבלה           

  חומרים –חרפושיות  3.1.1.6

 ואחריו 69.14% –סטיאטיט הוא החומר הנפוץ . מהם עשויות החרפושיותש את התפלגות החומרים טבלה

      
שילובי מאפי8 

מציגה9 

  .ם פחות מחצי אחוז כל אחדה וכל שאר החומרים 1.82% –הקרניאול . 18.66% –הפאיאנס 

  

 חומר
 –מצרי 
 כמות

   –מצרי 
  אחוז

 –כנעני 
 כמות

   –כנעני 
  אחוז

 –לא ברור 
 כמות

 –לא ברור 
אחוז כללי כלליכ"סה  אחוז

 ןאב
 71.6 69.14% 952 50.00% 5%5 182 68.73% 765 סטיאטיט
 1.31% 18   0.79% 2 1.44% 16 ?סטיאטיט
 0.22% 3   0.79% 2 0.09% 1 אמטיסט

 0.15% 2     0.18% 2ישפה אדו ם
 0.44% 6   0.79% 2 0.36% 4 ישפה ירוק
 0.07% 1     0.09% 1 ?ישפה ירוק
 0.07% 1     0.09% 1 לפיס לזולי
 0.07% 1     0.09% 1 סרפנטין
 0.07% 1     0.09% 1 ?סרפנטין
 0.07% 1   0.39% 1   קריסטל
 251.82%   1145.51%   0.99% 1 קרניאול
 0.07% 1     0.09% 1 גרניט

 0.07% 1     0.09% 1 ?גרניט 
 0.22% 3   0.39% 1 0.18% 2 המטיט

 0.07% 1     0.09% 1 פלדספאר
 0.58% 8  3 0.45% 5אבן לא מזו 1.18% הה

מת כת
 0.39 0.22% 3 10.00% %1 1 0.09% 1 זהב

 0.07% 1   0.39% 1  ברונז ה
 חומר אורגני

  0.39% 0.36% 5  1 0.36% 4 עצם
 0.07% 1     0.09% 1 שנהב

 חומר מלאכותי
  0.79% 0.36% 5  2 0.27% 3 זכוכית
 0.15% 2     0.18% 2 ?זכוכית
2119.86%4%5718.66%  2 40.00  12.60% 32  2 פאיאנס
 0.87% 12   0.39% 1 0.99% 11 ?פאיאנס

חומר לא י דוע
  3.54% 4.79% 66  9 5.12% 57 חומר לא ידוע

11300.00%25400.00%%37700.00% 1 1 100.00 110 1 1 כ"סה
החומטב הת- 9 לה  עשויות החרםפ

  ת חרפושיותישלישי 3.1.2

תקופה ל עד 13-  מהשושלת היםמופיע  משלוש חרפושיות מחוברות זו לזופריטים המורכבים

עם 

ק 

מהשרים    פושיותלגות 

. טיפוסיםשלושה  מרובותחרפושיות חרפושיות או ת ישלישיל). 62, א1995קל (הרעמססית 

 גב IIטיפוס ל. קטנותגב עם הרבה חרפושיות  יהשנימתוארך לתקופת הביניים הה Iטיפוס ל

 מחולגחוןגם האך כאן  , דומה לטיפוס הקודםIIIטיפוס . יים או שלוש חרפושיות וגחון אחדתש
 שלישיית - 7 איור

)1030(חרפושיות 
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  .'ס ג

.1

 יםקמעות אלו מופיע. לגל כשל חרפושית ועל גבו דגם של אוראוס

ב 

ג 

דגם הסיסטרום שעל ל

קמעות אלה החלו להופיע במצרים .  דגמגולף גבועל וו סגלגל כשל חרפושית 

מות 

– .

. 

 ם

ראה 

ת 

 צרים

מתוארכת לתחותימו III מטיפוס ,)1030( מצרי מקורמ אחת  שלישיית חרפושיותבקטלוג. לשניים או שלושה

  ל חיים בעוצורתשדמוי חרפושית עם גב  3.1.3

  אוראוס 3.1.3

שב- תם סיסו סגקמע  חו

תקופת הברזל ושוראשית לראשונה בתקופת הברונזה המאוחרת ולאחר הפסקה קצרה ב

 ובקטלו,קבוצה זו נדירה בתקופת הברונזה המאוחרת). 76, א1995קל  (25- השושלתהבימי 

כן  ארוך וומשך חיישפריט זה נמצא במכלול קבורה שמאחר ). 57(ת מלכיש אחמצרית דוגמה 

מתארך את הפריט לתקופת ) 290 'מטבלה בע, שם(קל . קשה לתארך את הפריט בוודאות,  משך חיים ארוךנוגחו

  . קשה לקבוע בוודאות, תאריך נראה סבירה ש ואף2הברונזה המאוחרת 

  דג 3.1.3.2

קמע- תם  שבסיסחו

,  בתביי37 קבר – D59: 72לוח , 1912קרנרבון וקרטר ; 68, א1995קל  (18- בראשית השושלת ה

קמעות אלה ממשיכים לכל אורך ). 'וב'  של תחותימס אותיהםשבו נמצאו חרפושיות עם שמ

 חות14בכנען נמצאו ). 69–68, א1995קל  (1ברזל ופת התקופת הברונזה המאוחרת ולתוך תק

.  מצריים ושלושה כנעניים11 , מהמדיה0.82%הם שדג המתוארכים לתקופת הברונזה המאוחרת 

הברונזה  לתקופת ךמתואר ה)1336( בתל בית מירסים 2מקבר  הקדום הוא חותם ,מבין המצריים

, 19- השושלתה– המאוחרת18-שושלת הלטיפולוגית  ךמתואר) 59(הברזל בלכיש  מתקופת 132 מקבר חותם נוסף

)1473, 1328 (20- הושניים לשושלת) 1457, 1311, 1297, 1296 ,919 ,161 (19- מתוארכים לשושלת השישה חותמות

י אלוהיםוכל השאר ה, )919( נושא שם מלכותי דאחחותם ). 1238 (ותהאחרון מתוארך לתקופה הרעמססית בכללי

חותם  הוא ם הקדו,יםכנענימבין ה .)1473, 1457 (ופתח) 1336 ,1328, 1311, 1297, 1296(אמון  אליםהובעיקר שמות 

 )ד(תל פארעה מ, שני האחרים .2–1 המתוארך לתקופת הברונזה המאוחרת )1543( בלכיש 4004קבר מכנעני דג 

נ. 3הברונזה המאוחרת  ומתוארכים לתקופת )ד(עה תל פארשייכים לסדנת , ) בהתאמה1646, 1636(בית שאן מו

מבחינת התפוצה . כי מסחררשמקור המדיום הוא במצרים והגלפים הכנעניים השתמשו בפריטים שהגיעו בד

תל ביב, שלושה מלכיש ופריט אחד נמצא במגידו, )ד(תל פארעה שמונה מקורם ב, הגיאוגרפית של החותמות

ית ישירה בגלל קרבתו לגבול מהשפעה מצרל נתוןאזור הנגב המערבי שהיה ב אונמצהרוב . בית שאןבמירסים ו

  .דגהמסכמת את נתוני חותמות 10 טבלה . נמצאו באתרים עם השפעה מצרית ניכרתאחרים הםוג

2' ב1המאוחרת 

כנעני מצרי אתר  תיארוך
1457   לכיש  18שושלת  2-1 מ"ב
   1336תל בית 18שושלת  מירסים  מאוחרת- תיכונה2-'ב 1 מ"ב
   59 לכיש 19 שושלת - אוחרת מ18שושלת  3-2 מ"ב

1646   בית שאן
13 מגידו 11   
  19שושלת  3 מ"ב   161 לכיש

145716, 1297, 129 )ד(עה  ר  36 919,6אתל פ
  1473, 1328תל פא )ד(רעה    20שושלת  4 מ"ב
   1238 )ד(תל פארעה 4-3  רעמססי  מ"ב

 3 11  14 -כ "סה
ג- 01 טבלה    התפלגות דמוי 

  צפרדע 3.1.3.3

חותמות צפרדע מופיעים כבר . גבו צורת צפרדעלגלגל כשל חרפושית ו

טמון 

 

חרפושית עם גב בצורת ד

שבסיסו ס- תם קמע  חו

 במ12-הת שושלהעד ראשית ים לאורך תקופת הביניים הראשונה  וממשיכשישיתבשושלת ה

).שם (18-בשושלת ה, לאחר הפסקה קצרה, הם מופיעים שוב). 69, א1995קל  (Jar Montet –גבל מ

כולן ו) 818 ,335 ,102 ,54 ,11(מצריות כולן ,  מסך כל המדיה0.29%שהן   דוגמאותחמשבקטלוג 

רפושית עם דמוי ח- 8 איור
צורת אוראוס  ב ב  )57(ג

 חותם דג- 9 איור
13( )36

 - 10 איור
פרדע   צחותם

)54(
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סגלגל כשחו  לראשונה בסוף תקופת הביניים ים מופיעחותמות אלה. גבו צורת ברווזלל חרפושית ו 

  .בעיקר לשלבה האחרון, 18-מתוארכות לשושלת ה

  ברווז 3.1.3.4

שבסיסו - תם קמע

  .יםטיפוסשני  והם מתחלקים ל)שם (18- בשושלת ה תפוצתםאבל עיקר , )68, א1995קל ( באסנה שנייהה

  

  
  

  )1626 (2טיפוס   )1511 (1טיפוס 

חותמות   ברווז - 11 איור

  ).1511(ול 'נמצא בתל עגש, וס זהב. מדי של ברווזמ-ב עם תבליט דו ג– 1טיפוס 

1626.(  

, 

1 (

 18- טיפוס זה מופיע בראשית השושלת ה. גבו צורת חתולל הוא כשל חרפושית ו

חותמות אלה מופיעים לראשונה . ל גבו דגם של קוף מסוג בבון כשל חרפושית וע

הם 

של אריה רובץ ועל בסיסו עיטור או כתובתחו חותמות אלה החלו להופיע .  

 

מצאו 

   ראש אדםוצורתששית עם גב 

 מאבנים מאלו עשוייםחלק גדול . צורת ראש אדםם

ד מטיפאחקטלוג חותם 

 ,1338 ,756 ,99 ,87 ,60(שה חותמות מטיפוס זה שיבכנען נמצאו . מדי של ברווזמ- תבליט תלת– 2טיפוס 

756 ,99 ,87, 60(ים ימצרמהם  חמישה , מסך כל המדיה0.41% הםש,  שבעה חותמות ברווזבסך הכל נמצאו בכנען

 שניים לשושלות, )1338, 99 (18- לשושלת היםמתוארכשניים , יםהמצרימבין ). 1626, 1511(ושניים כנעניים ) 1338

511 (2–1הברונזה המאוחרת  לתקופת ך מתואראחד, יםמבין הכנעני). 87 (19- ואחד לשושלת ה) 776, 60 (19–18-ה

  ).1626( 3הברונזה המאוחרת והשני לתקופת 

  חתול 3.1.3.5

שבבסיסו- תם קמע  חו

 חו

 םשניה, )0.12% (י חותמות כאלהנשנמצאו בכנען ). 71, א1995קל (וממשיך לתקופה הרעמססית 

  ).1291 ,97( 18- לשושלת הים ומתוארכיםמצרי

  קוף 3.1.3.6

 - 12 איור
חותם חתול 

)1291( 
שבסיסו- תם קמע

 הרעמססית ה ומהתקופ18-דוגמאות מעטות מהשושלת היה בתקופת הביניים הראשונה ולאחר

שמ )1470 ,654 ,284 ,216 ,35 (ים מצריהשיחממהם  ,)0.35%( חותמות קוף השישבקטלוג ). שם(

) 1596(כנעני נוסף  חותם. לתקופה הרעמססיתשאר וה) 284 ,35 (19-שניים מתוארכים לשושלת ה

  .4–3הברונזה המאוחרת כלומר תקופת ,  לאותו שלבךמתואר

  אריה  3.1.3.7

 חותם קוף- 13 איור
)654( 

שצורתו כ- תם קמע

ובלאחר הפסקה ארוכה ייצרו אותם ש). 71, א1995קל (במצרים כבר בסוף הממלכה הקדומה 

ושוב החל ', תקופת שלטונו של אמנחותפ גל סמוך, 18- השושלתהבשלבים המתקדמים של 

 נ)0.12%( מצריים  פריטיםשני.  עד שלב כלשהו בתקופת הביניים השלישית20-מהשושלת ה

 נושא את שמו של ,אשדודבשני ו ,18-המתוארך לשושלת  ,)251 (547 מקבר ,בלכישאחד : בכנען

  .)904(' רעמסס ד

דמוי חרפו 3.1.4

  חותם- 14 איור
)לא מהקטלוג(אריה 

קמע שבסיסו כשל חרפושית וגבו מעוצב ב- חות

 ולאחר תקופה ארוכה , במצריםשישית מופיע כבר בשושלת הדומהטיפוס ). 74, א1995קל (קשות 

 חותם - 15 איור
)725 (ראש אדם
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מתל כנענית אחת , בקטלוג שתי דוגמאות). שם( שוב בתקופת הממלכה החדשה מופיעהוא , צרובה כמעט לא יש

מעכו המתוארכת לתקופה מצרית  שנייהוה, )1783 (2הברונזה המאוחרת  לתקופת כת המתואר,הוואם-אבו

  ).725(הרעמססית 

   דמות אדםוצורתשדמוי חרפושית עם גב  3.1.5

 קל(טיפוס זה היה נפוץ בתקופת הביניים הראשונה . קמע שעל גבו מופיעה דמות אדם- חותם

ת של טיפוס זה אח הבקטלוג דוגמ. כמויות קטנותבשוב הוא מיוצר  18-בשושלת ה). 72, א1995

סמוך  ,18-הוא ממקור מצרי ומתוארך לשושלת ה, ול' בתל עג1117החותם נמצא בקבר ). 96(

  . 'שלטונו של תחותימס גלתקופת 

   עין הורוס וצורתשחותם קמע עם גב  3.1.6

  

      

)1716 (4טיפוס    )771 (1טיפוס  )66 (2טיפוס 
  חותם עין הורוס- 17 איור

 אך רק ,18- הורוס במצרים כבר בשושלת ה חותמות עיןתחילת הופעתם של .  גבו דגם של עין הורוסשעלקמע - חותם

  :קל מחלק אותם לארבעה טיפוסים). 77, א1995קל (נפוצים מתחילים להיות בתקופתה הרעמססית הם 

 מתאר של עין הורוסםע גחון – 1ס טיפו     

  מתאר סגלגלםע ןגחו – 2טיפוס    

  מתאר סגלגל וסגנון חריטה קווים ען גחו– 3טיפוס    

  מתאר מלבניםע חותם – 4טיפוס    

מהטיפוס השני עשרה פריטים ). 771(' ול עם שמו של תחותימס ד' בתל עג1057ת מקבר אחמהטיפוס הראשון דוגמה 

; 1175 – 20שושלת ; 281 ,66 – 19שושלת ; 1275 ,817 ,754 ,137 ,109 – 18שושלת (רך התקופה המתוארכים לכל או

דוגמה ומהטיפוס הרביעי בכנען  מהטיפוס השלישי לא נמצאו דוגמאות .)1709 – 3מ "ב, כנעני; 1323 –רעמססי 

מסכמת 11 טבלה .אר מצריותמהן שתיים כנעניות והש, )0.70%( דוגמאות 12בסך הכל ). 1716(אחת כנענית מלכיש 

  .הורוס ותמות עיןנתוני חאת 

  
כנענימצרי  תקופה

ב '1 מ"ב   תיכונה18שושלת    2
 תיכונה- קדומה 18שושלת    1 מ"ב 1
2-1 מ"ב  18שושלת    1

   מאוחרת18שושלת  2 מ"ב 2 1
  19שושלת  3 מ"ב 2 1

  20 שושלת   4 מ"ב 1
4-3 מ"ב  רעמססי   1

   כ"סה 10 2
  הורוס התפלגות חותם עין - 11 טבלה

 דמוי חרפושית - 16 איור
עם גב שצורתו דמות אדם 

)96( 
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  דמוי פי כושי 3.1.7

        

)1644 (4טיפוס     )799 (1טיפוס   )748 (2טיפוס   )81 (3טיפוס 
  דמוי פי כושי- 18 איור

תקופת /שנייהביניים הה מופיע לראשונה בתקופת הוא. כושי  צדף פי סגלגל המחקה בצורתוומתארש קמע- חותם

קל ). 81–78, א1995קל (תקופת הברונזה המאוחרת /  וממשיך לכל אורך הממלכה החדשה3הברונזה התיכונה 

  :)78, שם(לארבעה טיפוסים חותמות אלה מחלק 

  מעוגלותיופינות גב חלק – 1טיפוס     

  ות חדיופינותש גב חלק – 2טיפוס    

  עיטור המזכיר דגם חבל בצדדים– 3טיפוס    

  גב מעוטר– 4טיפוס    

 IIטיפוס מ שלושה, )774–772: למשל (Iטיפוס מהם  21. המדיהסך כל  מ2.28%הם ש דמויי פי כושי 39בקטלוג 

. )749, 747(טיפוס לא ידוע מושניים ) 1644 (IVטיפוס מאחד , )857 ,113 ,49 :למשל (III טיפוסמ 12, )798, 748, 105(

שניים נוספים סביר להניח שעשויים מסטיאטיט ,  עשויים מסטיאטיט19.  כנענייםשבעה מהפריטים הם מצרים ו31

 ,48(לא ידוע עשויים מחומר וחמישה ) 146(אחד מאבן שחורה , )1759(אחד מקרניאול ,  מפאיאנס12, )1578, 43(

 לא ידוע לאיזה טיפוס הם שייכיםו דמויי פי כושי הםוספים סביר להניח כי שני פריטים נ). 2028 ,749 ,747 ,147

  .12 טבלה בנראה כפי שלכל אורך התקופהכאמור מדיום זה נפוץ . )147, 143(

  
לא ברורכנענימצרי  תקופה

   קדומה18שושלת     'א 1 מ"ב 1
   תיכונה18שושלת      'ב 1 מ"ב 2
  תיכונה-  קדומה18שושלת      1  מ"ב 2

    18שושלת  2-1 מ"ב 7 2
2-'ב 1 מ"ב  מאוחרת-  תיכונה18שושלת    4 1

   מאוחרת18שושלת      2 מ"ב 11
19 שושלת – מאוחרת18שושלת       3-2 מ"ב 1

  19שושלת  3 מ"ב 3 2 1
  20שושלת      4 מ"ב 1

  רעמססי    4-3 מ"ב 1
  כ"סה 31 7 1

  כושי  התפלגות דמוי פי- 12 טבלה

  דמוי חרפושית חלק 3.1.8

בעבודה זו נכללים . צד וראש, סימוני גבצורה סגלגלה כשל חרפושית אך ללא חרפושית דמוי לחותם 

 העשויים 25אלה יש מספר רב של דמויי חרפושית חלקיםעל נוסף . ףמגולשגחונם רק דמויי חרפושית 

צבע היו סגולות מאגיות בעיני אנשי לחומר ולקרוב לוודאי ש. י יקרותבדרך כלל מאבנים חצ

סביר להניח שבעיני אנשי התקופה לא והתקופה ולא היה צורך מיוחד להוסיף דגם כלשהו על הגחון 

. םיניהם  הוא רק בסימוני המאפיינים הסכמטייההבדל ב.  אחדתפקידב שימשו םוה סוגיםההיה הבדל בין שני 

: 8 ואיור 63, א1995קל  (Jar Montet – במטמון מגבל 12-השושלת התחילת בשית מופיע לראשונה ופדמוי חרחותם 

 דמויי 13בתקופת הברונזה המאוחרת נמצאו ). שם(דות גם מתקופת הברונזה התיכונה אחיש דוגמאות ). 70

                                                 
 .20הערה ' ר

 דמוי - 19 איור
)1553(חרפושית חלק 

25 
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מבין . ם

 

י כנעניהשיחמו ים מצרי מהםשמונה.  לכל אורך התקופהים נפוצם מסך כל המדיה וה0.76%ם השחרפושית 

 19-הם לשושלת יינש, )211 (19–18 לשושלות דאח, )212 ,144 ,135 (18- לשושלת הים מתוארכהשלוש יםהמצרי

 מבין).2(ללא יכולת לדייק בכלליות  לתקופת הברונזה המאוחרת דואח, )428 (20- התלשושל דאח, )1400 ,1346(

 דאח, )1765 (2הברונזה המאוחרת  לתקופת דאח, )1553 (1 הברונזה המאוחרת לתקופת ך מתוארד אחיםהכנעני

חותם דמוי ). 1591 ,1590 (4–3הברונזה המאוחרת  לתקופת ים הנותרינוש )1708 (3הברונזה המאוחרת לתקופת 

על פי , 3הברונזה המאוחרת מתוארך טנטטיבית לתקופת , ול' עליון בתל עג419מקבר , )2040(נוסף ) ?(חרפושית

  .בו הוא נמצאששר הארכיאולוגי תיארוך ההק

  חותם עגול 3.1.9

    

טי  )1515 (2טיפוס   )1507 (1פוס 

 חותם- 02 איור

זה התיכונה .  עגולומתארשחותם  קל מחלק את ). 80, א1995קל  (2חותמות אלו מופיעים לרא

חד 

מקור 

   עגול

שונה בתקופת הברונ

 שישה חותמות על גבי,  בעבודה זורק שני טיפוסיםמהם  ,ר הגבהחותמות העגולים לחמישה טיפוסים על פי עיטו

וחותם כנעני א, )768 ,116 ,9 (חותמות מצריים בשלושה מופיע , חלקוגבש, 1 טיפוס.  מסך כל המדיה0.35%הם ש

היוצאים ממרכז הגב  קווים פשוטים םע, 2טיפוס . 2–1תקופת הברונזה המאוחרת /18-מתוארך לשושלת הו) 1507(

שני ). 58(טיפוס הגב שלו לא ידוע אך אשדוד נמצא בחותם נוסף ). 1515(אחד כנעני מופיע בחותם , רבעה כיווניםלא

ראשית תקופת הברונזה – מתוארכים על ידי קל לסוף תקופת הברונזה התיכונההמזוהיםטיפוסי החותמות 

מהחותמות העגולים הם מארבעה . לתיארוך החותמות העגולים בקטלוגהמתאים  תיארוך ,)שם(המאוחרת 

 והקומפוזיציות המופיעות עליהם הן 1הברונזה המאוחרת שני האחרונים מתוארכים לתקופת . מצרי ושניים כנעני

  .שלב האחרון של סגנון זהה ןבסגנון הברונזה התיכונה וה

  לוחית סגלגלה 3.1.10

    

)158 (3 פוס  )843+812 (2טיפוס   טי

לג  לות לוחיות סג- 21 איור

וסים .  סגלגלהמתארשלוחית     ):86–84, א1995קל (קל חילק את 

פת הברונזה 

 86–84, שם .(  

) 158(גזר בק

' ר (14

הלוחיות הסגלגלות לשלושה טיפ

  טיפוס זה אופייני לתקו). 84, שם(דגם סולם או שניים שמקיף את כל צד הלוחית  – 1טיפוס

  ). םש ('היקסוסיות- לוחיות'ולוחיות מטיפוס זה נקראות לעתים  3התיכונה 

(אופייני לתקופת הברונזה המאוחרת זה  טיפוס . חלקןצדשלוחיות  – 2טיפוס 

  86, שם(תקופת הברזל ב אחד בלבד האופייני בעיקר משטח לוחיות עם עיטור ב– 3טיפוס .(  

 מIII אחת מטיפוס למעט IIכולן מטיפוס  ,המדיהסך כל  מ2.52% ןהש,  לוחיות סגלגלות43טלוג 

וכל ) 1839+1826 ,1837+1807( רק שתיים הן כנעניות סגלגלותהמבין כל הלוחיות . 18-מתוארכת לשושלת הה

- והן שייכות לסדנת הלוחיות של המאה ה2הברונזה המאוחרת הכנעניות מתוארכות לתקופת . השאר מצריות

פי כ  לכל אורך הממלכה החדשהאך הן קיימות, 18-אמנם נפוצות יותר בזמן השושלת המצריות ה). 6.3 סעיף 
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  .13 טבלהשנראה ב

  
  תאריך כמות  הערות

   12   תיכונה18שושלת 
שתי כנענ8שושלת   מאוחרת1  יות 8

אחת מטיפוס III  9  18שושלת 
    19שושלת  8

  20שושלת  1  
  רעמססי   3

        41   כ"סה
  

ריות לפי תקופה טבלה   לגות לוחיות 

  לוחית מלבנית 3.1.11

   

סגלגלות מצ- 13  התפ

 

  

1770+ (3 )804+803 (2טיפוס  )1228+1127+470 (1 טיפוס )1811טיפוס  

   לוחיות מלבניות- 22 איור

ם לוחיות מלבניות מו , א1995קל (ל פיע

   :טיפוסיםישנם שלושה ). 89

 

אחת כנענית ו) 1228+1127+470; 1503+1502+642+599; 664+663+557+348 

קבוצה זו כוללת גם את . )1313+1312 ;631+356 ;98

זה 

 לוחיות כאלה 30נמצאו ). 6.3 סעיף ' ר (14-ה הבסיס של סדנת הלוחיות של המאה 

ות לראשונה בתקופת הביניי וממשיכות לכשנייהה אורך הממלכה החדשה

ארבע מהן, חמש לוחיות כאלהבכנען נמצאו .  הצריםשני משטחים ראשיים ועיטור נוסף באחד הצדדים – 1טיפוס 

;893+890+555+385( מצריות

) 6.3 סעיף ' ר (14- קשורה לסדנת הלוחיות של המאה הו 2הברונזה המאוחרת המתוארכת לתקופת ) 2032–2030(

  ).בהמשך' ר (3 לוחיות מלבניות מטיפוס השבדרך כלל ייצר

מצריות והוא נפוץ לכל אורך הממלכה לוחיות טיפוס זה כולל רק . יטור בצד שני משטחים בלבד ללא ע– 2טיפוס 

2+364 :למשל ( לוחיות מטיפוס זה נמצאו בכנען58. החדשה

' ר. 741+454 ;740+453 ;452 ;739+451(' בעיקר לימיו של רעמסס ב, 19-יחודיות לשושלת הילוחיות הפקידים ה

  ).  2.9.25.- ו 2.1.7.25. פיםסעי

טיפוס ). 92, שם(ממנו עשויות הלוחיות הוא בדרך כלל אבן כהה קשה ש שני משטחים והחומר כאן גם – 3טיפוס 

והואבלבד כנעניות לוחיות כולל 

   .14-והן מתוארכות למאה ה) 1824+1788 ;1822+1771 ;2027+1749: למשל(

  .14 טבלה בכפי שנראה)  מסך כל המדיה5.44%( לוחיות מלבניות 93בקטלוג 
 כ"סה כמות  תיארוך מקור טיפוס

  2   תיכונה18שושלת 
  1  19שושלת 
  1  20שושלת 

 מצרי  1  5

  מאוחרת18שושלת   1
   תיכונה18שושלת   4

 מ18שושלת  10  אוחרת
  18שושלת  13 

 מצרי  17  19שושלת 
  2  19–18שושלות 

58  2  

  20שושלת   5
  רעמססי  6

    4מ "ב  1כנעני
  2מ "ב 30  30   כנעני  3

      93   כ"סה
יות לפי טיפוסים ותקופה- 14 טבלה לוחיות מלבנ     התפלגות
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  מנסרה  3.1.12

גמאות  םעמלבנית קמע בצורת מנסרה 

לאחר מכן הן מופיעות  ו18- הן מיוצרות לראשונה בזמן השושלת ה. מחפירות ארכיאולוגיות

) 1444+984+668+632(מנסרה אחת נמצאה בלכיש ). 97, א1995קל (שוב רק בתקופת הברזל 

ון ה בקבר מכת בקה

את ב

  .18-ת ה

 מו ובמקו)40( בגב כרטושאחד לא מופיע על חותם רק . משני צדדיו עם נוצות מאעתרטו

ך סב .18- מוטיב אופייני לשושלת ה– ) 1.3.2.25.;  2.104. פיםסעי' ר (s8מופיעים שלושה כדי 

, 1982ייגר (של סיאמון 

ו לפני שלטו

חצי חבי

המנסרות נדירות ויש מעט דו.  משטחי טביעההארבע

  מינסרה  -23 איור
)1444 + 668 + 632 + 984( המנסרה קדומה במקצת לקבר . 2הברונזה המאוחרת  המתוארך לתקופת 555בקבר 

מנסרה דומה נמצא). 984(מופיע על גבי אחד הצדדים העל פי שמו ' ומתוארכת לאמנחותפ ב

 נמצ,מקורה הוא בגזרשנטען ש , ממוצא לא ידועומנסרה נוספת, )3: 22 איור 110, 1984טפנל (

שתי אלה מתוארכות לשושלגם ). 44: 124, 1985גבעון ' ר; היא לא נכללה במחקר זה(

  חצי חביתי 3.1.13

גב מופיע על פי רוב קבוצה זו מצרית בלבד ועל ה.  קימורם משטח מלבני וגב עםחותם ע

מוזיאון הבריטי 

כ ש

כל החותמות עשויים .  מסך כל הפריטים1.00%הם ש חצי חביתיים חותמות 17ל והכ

חותמות . יים מפאיאנסוהעש) 1279+955, 961+246 ,957+176(מסטיאטיט למעט שלושה 

ות עם שמו אחדדוגמאות ישנן ולאחר מכן ' ועד רעמסס ג' אלה היו נפוצים החל מאמנחותפ ג

הן לא יוצר',  שיש דוגמאות עם שמו של תחותימס גאף). 95–94, א1995 קל ;208–204

 על גבי החותמות המופיעיםהמלכים השמות פירוט  ). שם(וקרוב לוודאי שהן רעמססיות 

  .15 טבלהב

  

 חותם חצי - 24 איור
 )951+377(חביתי 

' נו של אמנחותפ ג

תייים מופיע 

  מספר כמות  מלך
'תחותימס ג  ,) רעמסס–צד שני ( 947+928 ,948+717 ,946+474, 949+331  4  
 951+377 ,957+176 ,952+751 ,956+752, 1279+955 ,1105+953 ,950+630  7  'אמנחותפ ג
  959+732 ,958+707  2  'רעמסס ב
960+  1363  'רעמסס ג 1  

9, 1320+962  61+246 שם לא  ברור  2
  ללא שם  1  1265+40

  כ"סה 17   
  ייםחצי חביתיל גבי חותמות ט פירוט מלכים ע- 15 בלה

חותם טביע 3.1.14

סגלגל םעחותם כסף  -בן' חפירות ר 

אדלשטיין   יחודי ללאיחותם זהו . 2הברונזה המאוחרת הקבר מתוארך לתקופת ). 1977אריה 

 על פי ההקשר הארכיאולוגי ועל פי הקבלות איקונוגרפיות 18-  והוא מתוארך לשושלת ה

  
  

 ידיםעה   ת

על ה( ליד הגן הפרסי בעכו 2Aנחשף בקבר ) 720(וידית  משטח 

ו

מקבילות

 חותם טביעה - 25 איור
 )720(עם ידית 

  .לקומפוזיציה

   אצבעטבעת  3.1.15

  

  

טי )842 (1טיפוס  (2טיפוס  (3טיפוס  )222 (4פוס  )70 )657

ות - 26 איור   טבעות

בניגוד לטבעות מתכת המושחלות בנקב , ים מקשה אחתכוללים משטח טביעה וטבעת אלו פריטים 

 יצוק

שויהע
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איאנסאהחרפושית ושימשו כנראה ל כ  מופיעות ,ע

ורה הבסיסית ממשיכה בשינויים  הצ.)13 (ראשית הממלכה החדשה במצריםב לראשונה

   ).805, 657(שתי טבעות כאלה צאו 

 ).223, 222(ה 

ראה הגס ובצורתה שונה במכל 

טבעות יות 

מהם עשויות הטבעות שמרים יצו

שהחומר הוא פ שויות בתבנית  או , יצוקותצבע  טבעות . היתלי

0–128 ,1971וילקינסון 

   .)197, שם (26-ימים לתוך השושלת המסו

   :הנחלקות לחמישה טיפוסים ) מסך כל המדיה1.99% ( טבעות יצוקות34במחקר זה 

  842–840למשל (טבעות מטיפוס זה  24בכנען נמצאו .  משטח סגלגל– 1טיפוס.(  

  נמ. כרטוש משטח בצורת – 2טיפוס

  1406, 669 ,458, 72 ,70(טבעות חמש בכנען נמצאו  . משטח מלבני– 3טיפוס(.  

  שתיהן עשויות מישפ ,שתי טבעותנמצאו .  כפולכרטוש משטח בצורת – 4טיפוס

  1801(טבעת אחת מתמנע שייכת לקבוצה זו .  משטח ביצתי– 5טיפוס.(   

) 1801( הטבעת מתמנע .הן ממקור מצרי, )1801 ,1764 ,1758(שלוש הטבעות למעט 

ממנו עשושהחומר הנפוץ  ).6.6 סעיף ' ר(רמתם הנמוכה של הגלפים בסדנת תמנע בשל  ,הלא סימטרית

שאר החו). 3(וכסף ) 5(ברונזה , )8(אחריו זהב , ) טבעות12 (פאיאנסהוא קות 

  .16 טבלהפיעים במו

  
  מספר קטלוג כמות  חומר

 2025 ,1801, 1431, 842 ,841 ,840 ,835 ,813 ,805 ,789 ,667 ,33  12 פאיאנס 
  1430 ,845 ,669 ,657 ,656 ,153 ,72, 71  8  זהב

  2026 ,1406 ,458 ,238 ,36  5  ברונזה
  1764 ,786 ,641  3  כסף

  שפהי  2  223 ,222
 קרניאול  1  1758

  801 ,70 ,)מתכתלא יד  וע  3 (55
  כ"סה 34   
  חומרים בטבעות יצוקותטבל התפלגות - 16 ה

 

ם  17 טבלהב ,  ייצרו בכל החומרים למעט ישפה1וס טיפאת אות שהוצלבו 

 4 טיפוס . כנראה סוג של מתכת, זהב או פאיאנות עשוי2טיפוס טבעות 

   .נעשה מישפה בלבד

ניתן לר. של הטבעות החומרים והטיפוסי

זהב וחומר לא ידוע,  מברונזה3טיפוס , ס

  
כ" סהטיפוס לא ידוע4טיפוס 3טיפוס 2טיפוס 1טיפוס  חומר
 5   2  3 ברונזה
 8   2 1 5 זהב
 1  1    ישפה

 1ישפה י     רוק 1
     כסף 3 3
לא ידוע     1 1 2
1      1 מתכת לא מזוהה

12   פאיאנס     1 2 9
קרניאול      1 1

34      כ"סה 
  לפי חומר וכמות  - 17טב לה

  חרוז  3.1.16

שמו של אמנחותפ גש ,צאו בכנעןמשני חרוזים נ ועל אחד ף טיןעשוי  חרוז א'שאים 

  ליד הגן הפרסי בעכו3Bנמצא בקבר הוא  .)823 (כרטושמצדדיו מופיע שמו של אמנחותפ השלישי בתוך 

 )806) (?(חרוז. 2תוארך לתקופת הברונזה המאוחרת הקבר מ). 1977אריה ואדלשטיין - בן' ר

1 

טיפוס טבעות

דח צרו  . את  ם נוניה

על החפירות (

חרוזים עם שמות , במצרים. 'נחותפ גגם הוא נושא את שמו אמ, מחומר לא ידוע ,בגזרשני נמצא 

8.6.166,167: 35, 1917 פיטרילמשל  (2הברונזה המאוחרת מלכותיים נפוצים מעט יותר ורובם מתקופת 

 שיש אף)  רעמסס השני– 1581' מס, 1889 פיטרי; 'א סתי – 19.2.30: 39,  חורמחב– 18.14.9: 38,  תיי–

 חרוז - 27 איור
)823( 
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ככל . כליםדלתות או , שנעשו על כלים או בולות לנעילת תיבותאו טיפוסי מדיה אחרים טביעות של חרפושיות 

  . הידוע לי לא נתגלו בולות מהתקופה הנדונה ששימשו לחתימת פפירוסים

  

  ). ]25שושלת [ה כשבת – 25.4.5,6: 52, שם(גם דוגמאות מאוחרות 

  טביעה  3.1.17

  

  
  

ה על דגם לחם טביע  )380(טביעה על כלי   )1049(טביעה על פקק   )584(טביעת בולה 

  )1321(למנחה 
 טביעות- 28 איור

,  על כליםטביעות 15,  גם דלתותייתכן שנועדו לסגור קופסאות ו טביעות בולה16מהן , טביעות 33בכנען נמצאו  

שלוש , יםי פריטים מצרבאמצעות נטבעו מהטביעות 21.  וטביעה נוספת על דגם לחם למנחהאחת על פקקטביעה 

ממקור באמצעות פריט  ואחת הברונזה התיכונהאמצעו בנטבעו שמונה, באמצעות פריטים כנעניים

. גל

 

פריטי ירושה מ ת

 סגלומתארשקמע אחר -  חרפושית או חותםבאמצעות נטבעו 'ירושות 'וא 'יםכנעני'הפריטים המוגדרים . לא ידוע

. כרטוש חותם באמצעותמלבנית ושתיים  לוחית באמצעותאחת ,  חרפושיותבאמצעות נעשו 18, מהמצריות

  .18 טבלה על פי הפירוט שבהטביעות נמצאו לכל אורך שלבי התקופה

  
כ"סה מקורמספר לוחתיארוך שכבהתיארוך טביעה סוג טביעה

 מצרי 89 לא ידוע 2-1 מ"ב טביעה על כלי
 מצרי 138 ועלא יד 1 מ"ב טביעה על כלי
 מצרי 308 'א 1 מ"ב 1 מ"ב טביעה על כלי
 מצרי 380 3 מ"ב 2-' ב1מ "ב טביעה על כלי
 מצרי 655 לא ידוע 4-3 מ"בטביעה על כל י
 מצרי 844 ש"פנ 2 מ"ב טביעה על כלי
 מצרי 871 לא ידוע 3 מ"ב טביעה על כלי
 מצרי 1174 לא ידוע 4-3 מ"ב טביעה על כלי

 כנעני 1510 'א 1 מ"ב 'א 1 מ"ב  כליטביעה על
 ירושה 1899 'ב 1 מ"ב 3 ת"ב טביעה על כלי
 ירושה 1951 'ב 1 מ"ב 3 ת"ב טביעה על כלי
 ירושה 1967 3-2 מ"ב 3 ת"ב טביעה על כלי
 ירושה 1968 2-'ב 1 מ"ב 3 ת"ב טביעה על כלי
 ירושה 1969 2-'ב 1 מ"ב 3 ת"ב טביעה על כלי
לא ברור 2047 2-'ב 1 מ"ב 2-1 מ"ב טביעה על כלי

15  

  1 מצרי 1049 3 מ"ב 3 מ"ב טביעה על פקק
 מצרי 63 לא ידוע 3 מ"ב טביעת בולה
 מצרי 457 לא ידוע 3 מ"ב טביעת בולה
 מצרי 530 הלניס-ברזל 3 מ"ב טביעת בולה
 מצרי 584 ש"פנ 4 מ"ב טביעת בולה
 מצרי 719 לא ידוע 4-3 מ"ב טביעת בולה
 מצרי 814 ש"פנ 2 מ"ב טביעת בולה
 מצרי 1047 3 מ"ב 3 מ"ב טביעת בולה
 מצרי 1050 3 מ"ב 3 מ"ב טביעת בולה
 מצרי 1053 1 מ"ב 'ב 1 מ"ב טביעת בולה
 מצרי 1329 מ"ב 3-1 מ"ב טביעת בולה
 מצרי 1332לא ידו ע מ"ב טביעת בולה
 כנעני 1523 2- 'א 1 מ"ב 'א 1 מ"ב טביעת בולה

 כנעני 1739 לא ידוע 4-3 מ"ב ביעת בולהט
 ירושה 1853 2 מ"ב 3-2 ת"ב טביעת בולה
 ירושה 1866 3 מ"ב 3 ת"ב טביעת בולה
 ירושה 1892 3 מ"ב -23 ת"ב טביעת בולה

16  

  1 מצרי 1321 4 מ"ב 4-3 מ"בטביעת בולה על דגם לחם למנחה 
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כ"סה מקורמספר לוחתיארוך שכבהתיארוך טביעה סוג טביעה
  33  כ"סה

ותקו-18 טבלה עות ל  הת

הטיפוססיכום  3.1.18

מלבניות החריגמהחרפושית , כצפוי חי ש ני  )93 

יה שאר טיפוסי המד).  דוגמאות34 דוגמ43(לוחיות סגלגלות , )דוגמאות

מנסרה ,  עם ידיתחותם טביעה, חותם דמות אדם, חותם אוראוס(ת בלבד אח הדוגמ

  ).שלישיית חרפושיותו

  

  

פי טיפוס   פה פלגות טבי

  ים

ות  כר לו בהפר וא) אות היא טיפוס המדיה הנפוץ ביותר דו1376( 

(וטבעות )  דוגמאות39(כושי   פיידמוי, )אות

פחות נפוצים ומחלקם יש 

  

 מדיום
 1 מ"ב
 'א

 1 מ"ב
 'ב

 מ"ב
1 

-'ב 1 מ"ב
2 

-2 מ"ב
1 

 מ"ב
2 

-3 מ"ב
1 

-'ב 1 מ"ב
3 

-3 מ"ב
2 

 מ"ב
3 

 מ"ב
4 

-4 מ"ב
כ"סהמ"ב 3

1376 9 174 85 628 4224 80 54 חרפושית  94 42 123 14 7 
 1         2       1         ?חרפושית 

 1                       1  שלישיית חרפושיות
 1         1                 חותם אוראוס

 1 2 8 1       1 1       14   חותם דג
 5               4   1      חותם צ פרדע

 7       2 1   1 1 1   1     זווחותם בר
 2                   1   1   חותם חתול
 6   4   2                   חותם קוף
 2     1         1          חותם אריה

 2   1           1          חותם ראש  אדם

מצרי

חרפושית

80.90%

שונות

1.23%

בעת יצוקה

2.18%

חותם דמויות

2.40%

דמוי פי-כושי

2.40%

חותם עין-הורוס

0.73%

דמוי חצי חבית

1.23%

לוחית סגלגלה

2.98%

לוחית מלבנית

4.43%

טביעה

1.53%

כנעניט

חרפושית

81.41%

שונות

2.24%

טביעה

0.96%

טבעת יצוקה

לוחית מלבנית0.96%

8.65%

חותם דמויות

2.24%

דמוי פי-כושי

2.24%

חותם עין-הורוס

0.64%

לוחית סגלגלה

0.64%

כללי

שונות

1.46%

חותם דמויות

2.34%

חותם עין-הורוס

0.70%

לוחית מלבנית

5.44%

חרפושית

80.68%

לוחית סגלגלה

דמוי פי-כושי2.52%

2.40%

דמוי חצי חבית

1.00%

טביעה

1.46%
1.99%

טבעת יצוקה

  התפלגות טיפוסים לפי מקור- 29איור
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 מדיום
 1 מ"ב
 'א

 1 מ"ב
 'ב

 מ"ב
1 

-'ב 1 מ"ב
2 

-2 מ"ב
1 

 מ"ב
2 

-3 מ"ב
1 

-'ב 1 מ"ב
3 

-3 מ"ב
2 

 מ"ב
3 

 מ"ב
4 

-4 מ"ב
כ"סהמ"ב 3

 1                       1  חותם דמות א דם
12   1 1 3       3 1   1 2    וסהור חותם עין
39   1 1 6 1      11 9 5 2 2 1 כושי דמוי פי
 2                     1 1   ?י כוש דמוי פי

13 1 2 1 2 2     11 1 2    דמוי חרפושי   חלקת
דמוי חרפושית 

 1       1                   ?חלק
 6         1     1   1 1 1 1 חותם עגול

 43   3 1 8 1     10 2 6 111    לוחית סגלגלה
 93   6 7 19 2   1 39 3 9 1 6   לוחית מלבנית

 1                       1   מנסרה
17  414    6  11   חצי חביתידמוי             

חותם  עם טביעה
 1               1           ידית
 34   2 1 8 7     13   1 1 1   טבעת
 2               2           חרוז

10 1 1   1      1 12  2   1טביעה ע    ל כלי
 1       1                    טביעה על פקק
 14 1 3 1 5     1 1       1 1  טביעת בולה

17 כ"סה                           08
  

לוק- בלה טיפו ל קופות התפל   ה

  

פי ח 19ט סים  לתגות 

רכנע ני מצרי מדיום  כ"סה ברו לא 
ית  1376 3  פוש 11132510חר
  2   1 1?חרפושית

ש 1     1 לישיית חרפושיות
חו 1     1 תם אוראוס

 14   3 11 חותם דג
 5     5חותם צ פרדע
  7   2 5חותם ברוו ז
 2     2 חותם חתול
 6   1 5 חותם קוף
 2     2 חותם אריה

 2   1 1 ש אדםאחותם ר
 1     1חותם דמות  אדם

 1     1 1וס הור חותם עין
10   1 9  2וס הור חותם עין
 1   1   4הורוס  חותם עין
21   156   1כושי  דמוי פי
 3     3 2כושי  דמוי פי
12 1    11 3כושי  דמוי פי
  1   1   4כושי  דמוי פי
 2     2 26כושי דמוי פי
 2     2 ?כושי  דמוי פי

 13   5 8דמוי חרפושית ח לק
 1 1    דמוי חרפושית ח ?לק

 4   1 3 1חותם עגול 
 1   1   2חותם עגול 

 1     1  27עגולחותם 
42   402   2לוחית סגלגלה 
 1     1 3לוחית סגלגלה 
 5 1   4 1לוחית מלבנית 
58   571לוחית מלבנית   2 
30 273  לוחית מלבנית   3 

 1     1 המנסר
 17     17 חצי חביתידמוי 

 1     1 דית יםחותם טביעה ע
24 1 2  21 1טבעת יצוקה 
 2     2 2טבעת יצוקה 

                                                 
 .טיפוס של דמוי פי כושי מדובר-לא ידוע באיזה תת 26
 .טיפוס של חותם עגול מדובר-לא ידוע באיזה תת 27



  יקותחומרים וטכנ, טיפוסים 3פרק  

 כ"סה  לא ברור כנעני מצרי מדיום
 3טבעת יצוקה  5     5
טבעת יצ 4וקה  2     2
 28טבעת יצוקה   1   1
 חרוז 2     2

 (10 טביעה על כלי 8 1 1 )ת" ב5+
 טביעה על פקק 1     1

14 טביעת בולה 2   )ת" ב3 (+  12
09 כ"סה 17  3 13 18 14 77

 מקור התפלגות - 20 טבלה

  חומרים 3.2

ם מלאכותייםואבנים: החומרים מתחלקים לארבע קבו מ אורג  הגדרות. ח

.2000החומרים נלקחו מניקולסון ושואו 

. חוםלירוק ו ל,בעל גוון בין אפור, הסטיאטיט הוא בעצם טלק קשיח. קט

בשם אבן סבון בגלל המגע המזכיר סבון  מעלות 850- מיותר של בחוםכאשר שורפים את הסטיאטיט . י

עשה הופך לחומר אחר אצל   .  יאטיט מחומםטיט או סטסט אנ– 

  . ממצרים שם כרו אותו במדבר המזרחיהוא יובא , אין סטיאטיטבכנען 

רובם המכריע של ). 59–58, 2000אסטון ואחרים (חרוזים וגם לכלי תמרוקים , הסטיאטיט שימש בעיקר לקמעות

ראשונים של מציין שכבר בשלבים ה)  9 טבלה 34 ,א1978(וורד  .הקמע עשויים מחומר זה-החרפושיות וקמעות

ובתקופת הברונזה ,  מהפריטים בכל שלב80%-יותר מרוב ל ,היה הסטיאטיט החומר הנפוץ, ייצור החרפושיות

הסטיאטיט ממשיך להיות החומר הנפוץ עד תקופת ). 148, א1995קל ( מהפריטים 94.4%-התיכונה הוא מגיע ל

  ). 148–147, א1995קל ; 42, 1984טפנל (הברזל 

 פריטים עשויים 23וסביר להניח שעוד מסך כל הפריטים  64.58% הםשים עשויים מסטיאטיט  פריט1103בקטלוג 

שימוש בחומר זה לעומת חומרים אחרים בתקופת הברונזה המאוחרת נובעת בעיקר בהירידה .  זהחומרמ גם הם

-  מציגה את התפלגות הסטיאטיט לפי מקור ותתטבלה ). ,   פיםסעי' ר(יה בשימוש בפאיאנס ימעל

  .העמודה השמאלית מציגה את אחוז החומר מסך כל הפריטים בשלב. תקופה

  

 וטיפוסים

ניים וחומרי רים ו , ת כ מת,  צות ראשיות

  

  ןאב 3.2.1

  יאטיטסט 3.2.1.1

אבן רכה המורכבת בעיקר ממגנזיום סילי

דוע גם  הוא 

מתקשה ולמהוזיוס 

B

3.2.4.13.2.5 21

 תקופה-אחוז מתת כ"סה לא ברור כנעני מצרי תיארוך
  70.69% 41 1 27 13 'א 1 מ"ב
 70.64% 77 1 2 74 'ב 1 מ"ב

19%. 55   27 17 1 מ"ב 77
 58.33% 70   1 70 2-'ב 1 מ"ב
2-1 67.21% 41 2 6 33  מ"ב

 2 מ"ב 72 12 3 87 39.73%
 5  4    62.50% 1 -3'ב 1 מ"ב
41.18%   3-1 מ"ב 5 2 7 
      47.62% 20 1 2 17 3-2 מ"ב

494 3 מ"ב 2    70.47% 79 411
71.29%   4-3 מ"ב     144 39 106 
71.57%   71 4 מ"ב    73 2
64.58% כ"סה 11   8  03 10 200 93

תקופה ה התפלגות סטיאטיט 

  

                                                

לפיטבל -    ומקור 21

 
 28 .טיפוס של טבעת מדובר-לא ידוע באיזה תת
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 אמתיסט  3.2.1.2

 35-כ, חודי-עיקר בוואדי אלאבן קוורץ שקופה בעלת גוון ס

התקופה ן באבן זו השתמשו במצרים ליצור תכשיטים מ). 51, 2000אסטון ואחרים (מזרח לאסואן -םילומטר מדרו

 לפופולריות רבה זוכהה ובתקופה הרומית השימוש באבן זו בתקופת הממלכה התיכונילךשושלתית וא-הקדם

החדשה( מקורות הידועים  שמוצו כל היתכןיצור תכשיטים וייפוחת השימוש באמתיסט ל, הממלכה

ים יהשת .)866( נושאת את שמו של רעמסס השני  מאשדודאחת מצרית: מתיסט

יסט תקשר של תקופת הברונזה המאוחרת שתי חרפושיות מאמ

 

גוונים 

  ). שם (Quseir)(מערבית ומערבית לקוסיר - קר צפונית

א ויא תפוצתן של חרפושיות מאבן זו הש. לחרפושיות  בעיקר בישפה ירוק כנראה בגלל חשיבות הצבע

 השפעה איקונוגרפית סורית ישקבוצה מקומית של חרפושיות ל שבה, 2כונה תקופת הברונזה התי

ופת 

ב 

, 

פריט ו) 4–3ת 

 

 דוגמאות מתקופת המכ שיש אף). שם(ים 

חרפושיות מלפיס לזולי , ואחת בקטלוג מתקופת הברונזה המאוחרת) B 9 טבלה 34, א1978וורד (הביניים הראשונה 

הברזל    ). 146 ,א1995קל  (2בעי

ב, מזרחי בר המד במכרות באת. גול  כרו  האמתיסט

ק

; 

בתקופת  ). שם

  ). שם(במצרים זו לתקופה 

קל ; 84, א1978וורד  (2בה נעשה שימוש באמתיסט לחרפושיות היא תקופת הברונזה התיכונה שהתקופה הראשונה 

 מתקופת ןכול, חרפושיות מאמתיסטעט מלאחר מכן יש רק . סט לשיא תפוצתואמתיהמגיע שבה ) 142, א1995

  ). 143, א1995קל (הברונזה המאוחרת 

בקטלוג שלוש חרפושיות מא

ומפוזיציה זהה של ספינקס קשתיהן ל ,) בהתאמה1831-  ו1830( כנעניות ונמצאו בבית שאן ותל גריסה האחרות

שתי אלה מתוארכות לתקופת ). 5.3.3.5.2 סעיף ' ר( ומולו סימן לא מזוהה איילשרגליו הקדמיות מונחות על 

כמו כן נמצאו בה. 3הברונזה המאוחרת 

  ).1990, 1966(המתוארכות לתקופת הברונזה התיכונה 

ישפה 3.2.1.3

במצרים נפוצים ה). 27, 2000רים אסטון ואח(צהוב או חום , ירוק, בגוונים של אדום) chert(סוג של אבן 

בעי, ומקורם הוא במדבר המזרחי, האדומים והירוקים

השתמשו

בשלב האחרון של 

כן קבוצת חרפושיות מישפה בסוף תקכמו  דוגמאות מישפה והמכבתקופת הברונזה המאוחרת יש ). א1989קל (

שימש הישפה הירוק חומר מועדף ועיקרי לחרפושיות לעל כך נוסף ). 144, א1995קל ( תקופה הפרסיתב והברזל

  ). 46–45, 1978מלייז (ל לידה מחדש ובריאות ומעל הכ,  שסימל עבור המצרים נעוריםןבגלל צבע

';   א1מ "ב,  כנעני– 1525(מתוכם תשעה מישפה ירוק ,  מסך כל הפריטים0.76%הם ש פריטים מישפה 13בקטלוג 

 – 879 ,467 ;19–18שושלות  , חרפושית לב– 727;  מאוחרת18שושלת  – 1487+1277; 18שושלת ,  מצרי– 222 ,84

545(ישפה אדום משלושה , )רעמססי, מצרי – 491; 3הברונזה המאוחרת תקופת ,  כנעני– 1593; 19שושלת , מצרי

הברונזה המאוחרחותם מלבני מתקופת , מצרי – 1503+1502+642+599; 19שושלת , מצרי – 851

, כמו כן נמצאו שתי חרפושיות מישפה. )3הברונזה המאוחרת קופת ת,  טבעת– 223(לא ידוע צבעו אחד מישפה ש

  ).1996 ,1935(ירושות שנמצאו בשכבות של תקופת הברונזה המאוחרת 

לפיס לזולי  3.2.1.4

אסטון ואחרים (מזרח אפגניסטן - לפיס לזולי לא מצוי במצרים והובא לשם מצפון. אבן אטומה בעלת גוון כחול

 בעיקר לחרוזים ולשיבוץ בתכשיט, רבשימושהמצרים עשו בו ). 39, 2000

קר בתקופת  מופיעות 

  ). 187 (3הברונזה המאוחרת מתקופת מבית שאן  ריתמצחרפושית : 29בקטלוג יש כאמור פריט אחד בלבד

                                                 
אבל , 1הברונזה המאוחרת  המתוארך לתקופת IIIחרפושית עשוי לפיס לזולי עם תפס זהב בתוך מפולת של ארמון ול נמצא דמוי 'בתל עג 29

 ).323 מספר ול' עג,1997קל ; 146 ,א1995קל  (2על פי האיקונוגרפיה מתוארך פריט זה לתקופת הברזל 
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 סרפנטין  3.2.1.5

אפור מרבצים גדולים של . אבן זו נפוצה במדבר המזרחי. ירקרק עם עורקים שחורים-ו

על 

 (

  ). 46, 1978מלייז ( לישפה ירוק יצור חרפושיות לב כתחליףיש לעתים ל

יות מסרפנטין 

ופת 

ף  ). 52, 2000אסטון ואחרים ( במדבר המערבי בין הפיום לנווה המדבר בחריה נמצאקריסטל קו

קר 

  .4–3הברונזה המאוחרת ך לתקופת אה באשקלון בקבר המתואר

ת גוונים אדומים לעתים מתבלבלים בין קרניאול לבין ישפה . כתומים-צהובים או אדומים- ן 

די 

 כבר מתקופת הביניים הראשונה ויות30

ך יש  א3חרת 

 

מצרית 

 מתל אבו הוואם 'אשת המלך הגדולה'את חותם הברווז עם התואר ) 11אבו הוואם , 1997(קל מתארך בעקבות זה 

זה יכול להיות מתוארך ל.נפרתיתיל ומשייך אותה לתיי או 18-לשושלת ה) 756 ה היא זמנ מלכה נוספת 

ון שחור או  אבן בעלת ג

לא ידוע ). 56, 2000אסטון ואחרים (סרפנטין מצויים בואדי חממאת ובזרועות של ואדי אטלה וואדי אום אש 

1984(ובספרה של טפנל ) א1978(בספרו של וורד .  מסרפנטין לפני תקופת הברונזה המאוחרתות העשויחרפושיות

על חרפושיות מתקופת הברזל אין ) 1996(וגורטון ) 1986, 1979(גם במחקרים של הולבל . אין אף פריט מחומר זה

  .פריטים מחומר זה

סרפנטין ירקרק שימ

 לוחיות מלבנ וארבע19-המתוארכות לשושלת ה) 1074 ,455(שתי חרפושיות מצריות  בקטלוג

מתקאבן כהה השייכות לקבוצה מקומית של לוחיות ) 1827+1805 ;1842+1789 ;1822+1771 ;1840+1768(

  . הכול שישה פריטיםבסך ,)126–121, ב1995קל  (2הברונזה המאוחרת 

 קריסטל  3.2.1.6

וחסר צבע . ורץ שקו

הקריסטל שימש בעיקר ). 105, 1985מקגוברן (ניתן למצוא קריסטל גם בנגב ובאזורים המדבריים של עמק הירדן 

 34, א1978וורד  (12- לפני השושלת ההתקופה ש חרפושיות מקריסטל מיש מעט מאוד. לחפצים קטנים ולשיבוץ

חרפושיות מקריסטל נפוצו בעי). 39, 1984טפנל ( ומעט גם בתקופת הברונזה התיכונה )262, 10לוח ; A 9טבלה 

  ). 142, א1995קל (בתקופת הברזל הקדום 

שנמצ) 1800(ת אח חרפושית כנעניתבקטלוג 

 קרניאול 3.2.1.7

שקופה בעל אבן כלקדו

מעמק ,  לכל אורך המדבר המזרחיאמצנקרניאול ה). 26, 2000אסטון ואחרים (אדום אך ישפה היא אבן אטומה 

אום במדבר המזרחי למשל בוימרבצים גדולים יותר מצויים בריכוזים ספציפי. שטחהנילוס ועד ים סוף על פני ה

כמו כן ניתן למצוא ). 27, שם(מערבית לאבו סימבל -מ צפונית" ק65- כ, אסר-בל אל'אבו גרידה ובמדבר המערבי בג

  ).105, 1985מקגוברן (קרניאול בנגב ובאזורים המדבריים של עמק הירדן 

מצחרפושיות מקרניאול . קמעותלעיקר לשיבוצים ובקרניאול השתמשו ב

  ). 144, 1995קל ( תקופת הברונזה התיכונה ועד תקופת הברזל למןובכנען ) 34, א1978וורד (במצרים 

הברונזה המאורובם שייכים לתקופת .  מסך כל הפריטים1.76%הם ש  פריטים מקרניאול30בקטלוג 

ת וושלוש כנעני  המאוחרת18-המתוארכות לשושלת ה )1266+795 ,756 (מצריותשתיים  : דוגמאות קדומותחמש

הברונזה  והאחרונה לתקופת 1הברונזה המאוחרת השתיים הראשונות מתוארכות לתקופת  ;)1559 ,1506 ,1505(

11שייכים מהם  הם כנעניים ש12, 19שושלת /3הברונזה המאוחרת  הפריטים של תקופת 22 ביןמ. 2–1המאוחרת 

. )5.3.3.2.1 סעיף '  ור1763–1753(לקבוצה מקומית של חרפושיות שעליהן שלושה קווים היוצרים מעין כוכב 

שאר הפריטים . המתוארך לתקופת הברזל ול' בתל עג1074נמצאה בקבר ) 1803(החרפושית הכנענית הנוספת 

 כמו כן יש חרפושית .)1270 ,1107 ,1106 ,742 ,724 ,688 ,673 ,651 ,723+526 ,8 (הם ממקור מצרי מתקופה זו

 ייגר .4–3הברונזה המאוחרת המתוארכת לתקופת ) 1594(המתוארכת לתקופה הרעמססית וחרפושית כנענית ) 737(

. בעיקר לשמות מלכות, 18-מן השושלת המציין שקרניאול היה נפוץ בז) 705 עם הערה 2150-  ו1251–1248§, 1982(

שחותם (

                                                 
 ).27, 2000 אסטון ואחרים( בעיקר לקמעות מסוג עין הורוס 30
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הוא תוארך כאן לשושלות , חותםעל תיארוך הלא ניתן להחליט בוודאות חר שמא. 'ל רעמסס באשתו ש, נפרתארי

  . מציגה את התפלגות פריטי הקרניאול לאורך התקופה22 טבלה    ). 5.2.9.3.1.2 סעיף ' ר (19–18

  
 כנעני מצרי תיארוך

 1  'א 1 מ"ב
 1  'ב 1 מ"ב
 1  2-1 מ"ב

  2 מ"ב 2
1  3-1 מ"ב 

12 3 מ"ב   10
1 4-3 מ"ב  1

14  16   כ"סה
  התפלגות קרניאולטב    

  גרניט  3.2.1.8

ד ומראה גרעיניזוהי לא  המכהם מורכבים מ.  קבוצה גדולה של סלעים גבישיים ממקור גע

  . וורץ ופלדספרבעיקר ק, מינרלים

צרים ץ    .בסיניר המזרחי וכמו כן ישנם מרבצים  במיוחד באזור אסואן ובמדב,הג

ת מאוד 

  .דוע לי על דוגמאות נוספות

 למןפריטים מהמטיט מוכרים מגוון . חום-אדוםלשחור מתכתי - אפורביןעם קשת צבעים , קשה, בצר ברזל טבעי

  . אילךהתקופה הכלקוליתית ו

אסטון ואחרים ( מהתקופה הרומית ם המכרות שנמצאו שם האך רוב, זרחימדבר המבמק הוא 

זה אולם תמיד היה , )141, א1995קל  (2תיכונה תקופת הברונזה הן מליט מופיעים 

תפוצה 

מססית ולתקופה הרע) 726 (19- לשושלת ה

נקראת לעתים  ,)394–393, 1962לוקס (בהרים במדבר המזרחי של מצרים בהיר המצויה בעלת גוון ירוק אטומה אבן 

מתוארכת נמצאה על פני השטח בלכיש וש) 648( מפלדספר אחתבקטלוג חרפושית מצרית ). Amazonite(אמזוניט 

  .19- לשושלת ה,סת יושב המציגה את האל ,וזיציהטי

 ,ואדי חממאת ועד אזור אבדו אחד במדבר המזרחי מ:)2 ומפה 128, 1959ורקוטה (ת זהב ישנם שלושה מרכזי כריי

 בוואדיות של עלאקי וגבגבה ומרכז 'הזהב של ואואת'דרומה משם נמצא . 'הזהב של קופטוס'נקרא בפי המצרים 

 - 22 לה

שי בעלי מבנה  אחי

מאוד במ רניט נפו

חרפושיות מגרניט נדירו.  השושלות הראשונות במצריםלמןפיסול ליה ויהשימוש העיקרי של אבן זו היה לבנ

לא י, ולמעט שני הפריטים בקטלוג

  .שתיהן מגזר ועל שתיהן מופיע שמו של רעמסס השני, )873, 867(בקטלוג שתי חרפושיות מגרניט 

 המטיט  3.2.1.9

ור ההמטיט במצרים

  ). 43, 1990אנדרוז (אסואן בסיני או במקור ההמטיט היה ,  הממלכה החדשה שבתקופתיתכןי). 38, 2000

חותמות גליל וחרפושיות מהמט

 חותמות גליל מהמטיט תיש קבוצ: המטיט יותר מהמצריםהשתמשו ב כנעניים  נראה שהגלפים ה.חומר נדיר יחסית

ה). שם(מהמטיט אחדות חרפושיות גם תקופה יש אותה מו ,)141, א1995קל ( התיכונה מתקופת הברונזה

  ). שם(בעיקר באזור סוריה , א בתקופת הברזלישל ההמטיט ההגבוהה 

ול 'א חרפושית כנענית מתל עגי המההקדו. מצרייםם שלושה כנעניים ושניים המ, מטיט פריטים מהחמישהבקטלוג 

הברונזה תקופת כנעניים נוספים מתוארכים ל שני פריטים .1הברונזה המאוחרת  לתקופת כתהמתואר) 1832(

שתי החרפושיות המצריות מתוארכות. )1779+1772, 1765 (2המאוחרת 

)704.(  

  פלדספר 3.2.1.10

על פי הקומפפולוגית 

  מתכת 3.2.2

 זהב  3.2.2.1
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ור סודן של היום ו בראשית הממלכה החדשה . 'ושכהזהב של 'חלקים מאתיופיה ונקרא בפי המצרים  

צפוניים  יה של המצרים ולכן הם פנו דרומה לחפש י ליכולת הכרלנוצלו מע) הזהב של קופטוס(נר

  ).161, 2000אוגדן (זהב 

גם בתקופת ).  9 טבלה 34, א1978וורד ( כבר בתקופת הביניים הראשונה במצרים ותחרפושיות מזהב קיימ

הזהב מגיע לשיא תפוצתו בתקופת ). 140, א1995קל (הברונזה התיכונה יש חרפושיות מזהב או מצופות עלי זהב 

תפסים וטבעות מזהב ). שם(תקופה הפרסית כמעט ואין פריטים מזהב להברונזה המאוחרת ומסוף תקופה זו ועד 

 0.64%ם הש  פריטים עשויים זהב11בקטלוג ). 107 ,א1995קל (מופיעים בתקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת 

לא ברור )1670 (אחת כנענית) 53(אחת מצרית , ם שלוש חרפושיותה מ,מסך כל הפריטים  )2038( ואחת ממק

לפני תקופת הזמן שאין פריטים מזהב מ). 1430 ,845 ,669 ,657 ,656 ,153 ,72 ,71(מצריות אצבע - ושמונה טבעות

לאורך כל )  פריטים8(מושחלות בנקב טבעות לו)  פריטים46(שימש הזהב לתפסים על כך נוסף . 2 המאוחרת הברונזה

ניתן לראות שרוב השימוש בתפסי זהב נעשה בתקופה , טבלהבלפי הפירוט . תקופת הברונזה המאוחרת

מבין .  בפרט3הברונזה המאוחרת תקופת /19- ה בכלל ובשושלת 4–3הברונזה המאוחרת תקופת /הרעמססית

 ,209 ,53 (18-ן מתוארכות לשושלת ההארבע מ, מחוברות לחרפושיות מצריותשש  נמצאו הטבעות מושחלות הנקב

והאחרונה ) 1832(טבעת נוספת קשורה לחרפושית כנענית ). 552, 164(ושתיים לתקופה הרעמססית ) 1218 ,931

  ).2041(וע מקור לא ידית שחוקה מלחרפוש

לא נפוצים ויש מעט דוגמאות מתקופות תפסים וטבעות מאלקטרום 

חרת   חרפושיות שתיאבל יש , בקטלוג אין פריטים עשויים מאלקטרום). 107, א1995קל (הב

הברונזה וחרפושית כנענית מתקופת ) 1035 ,467 (19-המתוארכות לשושלת ה, מצריות עם תפס מאלקטרום

  שגםשסביר) 1725(וחרפושית כנענית ) 923 ,879 ,152(פושיות מצריות  ישנן עוד שלוש חר).1590 (4–3המאוחרת 

. התפס שלהן מאלקטרום

 פריטים 

, א1978וורד (כבר בתקופת הביניים הראשונה יש חרפושיות מכסף ). שם (חוץ למצריים

קל (אבל יש תפסים מכסף , 31בתקופת הברונזה התיכונה חרפושיות כסף נדירות). 139, א199  34

 נמצאו טבעתפסים ובעיקר ,  פריטים מכסףמופיעיםהברונזה המאוחרת שוב בתקופת ). 107, א1995

שניים נוספים , )154 (18-הקדום מתוארך לשושלת ה. כולם תופסים חרפושיות מצריות, ארבעה תפסים מכסף

 לות נקבשש טבעות כסף מושח על אלה נוספות ).1473 (20-והאחרון לשושלת ה) 429, 229 (19-מתוארכים לשושלת ה

מבין החרפושיות . מחוברות לחרפושיות מצריות ואחת לחרפושית כנעניתצאו ןהחמש ש מצריות ההקדומו

-והאחרונה לשושלת ה) 1106, 267 (19- שתיים נוספות מתוארכות לשושלת ה, )759, 165 (18-מתוארכות לשושלת ה

 יש שלוש דוגמאות ,חוץ מטבעות מושחלות נקב .1הברונזה המאוחרת מתוארכת לתקופת ) 1518(הכנענית ). 905 (20

                                                

נמצא באז נוסף

אה שהמקורות ה

A

ור 

 28

 אלקטרום 3.2.2.2

כרו את , אלקטרום מורכב בעיקר מזהבשה מאחר .75%- נמוך מיחס הזהב בה תערובת טבעית של זהב וכסף ש

ם הגיעו מאותם  שניה, לשימוש בזהבותהשימוש באלקטרום בחרפושיות קשור ישיר. ם באותם מכרותשניה

.  שהאלקטרום היה נדיר יותראלא ,מקורות

רונזה התיכונה והמאו

 

  כסף   3.2.2.3

מעט). 3.2.2.2 סעיף ' ר(ממש כמו האלקטרום , רוב פריטי הכסף במצרים הם למעשה תרכובת של כסף וזהב

  ). 170, 2000אוגדן (נחשב לכסף טהור ש,  פחותמכילים אחוז אחד זהב או

מנראה שמקור הכסף הוא 

5קל ; 9A  טבלה

בכנען. ות

ת נמ מ

 
: א1978וורד , 4: 1971מרטין ; 231–230: 1959הייס (לתקופת הביניים הראשונה תחילה  תוארכה , העשויה מכסף, ואח החרפושית של31

 פריט זהו וםכל מקמ.  וכך מקובל כיום)7 הערה 69: 1992וורד ; 35–34 :1991ארנולד  (12- השושלת השונה תיארוכה לראשית בהמשך ). 8

 .הצורמבחינת היחודי הן מבחינת החומר הן י
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הברונזה מתקופת נוספות ושתיים ) 641( ' ב1אחת מתקופת הברונזה המאוחרת , מכסףיצוקות אצבע  של טבעות

.  האחרונה היא דוגמה ייחודית של טבעת יצוקה כנענית עם איקונוגרפיה של חצי סהר.)1764, 786 (2המאוחרת 

הברונזה תקופת תוארך להמ, )720(  בגן הפרסי בעכו2Aמהקבר טביעה ה חותם הואהפריט האחרון העשוי מכסף 

 .2המאוחרת 

 ברונזה  3.2.2.4

מתכת נו

ת

חה לעיבוד וחזקה מספיק ל) 10%עד (בדיל עם  של נחושת תערובת . יצור כלי עבודה וכלי נשקיהיוצרים יחד 

ובערבה ) מה עד ממלכה חדשהממלכה קדו(חאדם -בסיני באזור צרביט אל, מקור הנחוש הוא במדבר המזרחי

בבדיקות שנערכו .  לא ידועמקור הבדיל לעומת זאת). 151-149, 2000אוגדן ) (בעיקר בתקופה הרעמססית(בתמנע 

, שם( בדיל 10%–8% עםכלומר נחושת , כל הטבעות היו מברונזה אמתית, אםין פיצוויללט

כונה 

 ,א

 ם

 ,1215, 1084, 974 (18- מתוארכים לשושלת הארבעה .נמצאו מחוברים לחרפושיות מצריות התפסים כל

אצבע במוזיאו בעות

 16–החל מהמאה ה. שימוש נוסף הוא זיגוג של פאיאנס, רו לעילכל השימושים בברונזה שהוזכ לענוסף ). 154

  ).90, 1983ס 'קצמרציק והדג; 157, שם(לזכוכית ולפיגמנטים של צבע , שימשה הברונזה חומר גלם לזיגוג

קל (מתחיל בתקופת הברונזה המאוחרת וממשיך לתקופת הברזל , טבעותלבעיקר ו, השימוש בברונזה לחרפושיות

תיטבעות לחרפושיות מתחיל כבר בתקופת הברונזה הלהשימוש  בברונזה לתפסים ו, לעומת זאת). 140, א1995

1995קל (וממשיך לאורך כל התקופות שבהן השתמשו בחרפושיות ) 705 ,677ול 'עג- תל אל, 1997קל : למשל (2

106–109 .(  

ג נהיש. כולן מצריות, )2026 ,1406 ,458 ,238 ,36(אצבע  ברונזה לטבעות חמישה פריטים שבהם משמשת הבקטלוג

אך עיקר השימוש בברונזה בתקופת  ,)1808( לוז שבלבנון-מברונזה מכאמד אלכנענית  של חרפושית תאח הדוגמ

פירוט טבעות הברונזה מופיע . ) פריטים6(תפסים ול)  פריטים26(מושחלות נקב טבעות הברונזה המאוחרת הוא ל

. 23 טבלהב

  ).1311, 702 (19-שניים לשושלת הו )1441

  
 מצרי כנעני  תקופה

 1 1   קדומה18 לתשוש 'א 1 מ"ב
 5    תיכונה18 לתשוש 'ב 1 מ"ב
11  תיכונה-  קדומה18 שושלת1 מ"ב    

'ב 1 מ"ב 3   מאוחרת-  תיכונה18שושלת  2-
 1   18 לתשוש 2-1 מ"ב

    2 מ"ב 3  מאוחרת18 שושלת
  19 שושלת 3 מ"ב 1 7

   4 מ"ב 1 20 שושלת
4-3 מ"ב    1 רעמססי

23 כ"סה 3    
רונ- 23 טבלה ות מושחלות נקב  

  חומר אורגני 3.2.3

  עצם 3.2.3.1

 פריטים שישהבקטלוג ). 152 מעצם נפוצות בעיקר בתחרפושיות

 18-השושלת ל, )820(אוחרת המ 18-ההמצריים מתוארכים לשושלת . חמישה מצריים ואחד כנעני

רונזה המאוחרת הבהחרפושית הכנענית מתוארכת לתקופת ). 1414, 406 (19-ולשושלת ה) 195, 58 (19- ה–מאוחרתה

3) 

הוא שנהב פילים שמקורו באפריקה  מאמצע האלף השניבמצרים השנהב הנפוץ . סוסי יאורניבי חטי פילים ו

ה היה נפוץ בכל רחבי ובשימוש זשנהב שימש בעיקר לשיבוצים ברהיטים ). 324, 2000קריזקובסקה ומורקוט (

  .המזרח הקדום

התפלגות טבע מב  זה

 , א1995קל (ת הברונזה המאוחרת והברזל וקופ

 :מעצם

1728.(  

  שנהב 3.2.3.2
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47  

מ וממשיכות לאורך  תקופת הברונזה ) 34, א1978וורד (קופת הביניים הראשונה תפיעות למן חר

  

  אכותי

  פאיאנס 3.2.4.1

המתואר לעתים כפאיאנס או , א פאיאנסו ניתן למצהאלה בין החומרים .גיר ונחושת, משתנות של בסיס אלקלי

compo( ,כל החומרים הללו .  שהוא סוג של פריט'כחול מצרי'ה ולעתים גם פסט, פריט

עיבוד החומר . לא ניתן להבחין בין החומרים ללא בדיקת מעבדהרבות פעמים  ,זו יתרה מ.קר

ה 

קל ; 42, 1984טפנל 

אפשר ייצור ך הת

. ת הפאיאנס בשלבי התקופה ולפי מקור

שנהב  מופושיות 

  ). 152, א1995קל (המאוחרת ותחילת תקופת הברזל 

).1064(הנושאת את שמו של רעמסס השני  )ד(תל פארעה מצרית מחרפושית , פריט אחד בלבד משנהבבקטלוג 

חומר מל 3.2.4

 
32 עשויים מתערובת של סיליקט עם כמויות ה יש בלבול רב בין חומרים .מטיןאינו עשוי ש זיגוג םחומר קרמי ע

site material(תרכובת 

ובים בהרכב ובצורת 

   33.כל החומרים המלאכותיים למעט זכוכית בעבודה זונכללים ', פאיאנס'תחת הכותרת פיכך ל

עד ו) 179, 2000ג ניקולסון ופלטנבר(שושלתית במצרים - התקופה הקדםלמןתה בשימוש יהיזו  חומרים תקבוצ

  .כולל חרפושיות, חפצים קטניםלהשימוש העיקרי היה לקמעות ו). 185, שם(קופה המוסלמית תל

 טבל34, א1978וורד (תקופת הביניים הראשונה במצרים נעשה שימוש נרחב יחסית בפאיאנס לייצור החרפושיות ב

B9 ; ( יש מעט מאוד דוגמאות 18- ירידה ניכרת ועד השושלת החלהלאחר מכן ). 150, א1995קל

 התפתחות טכנולוגית עקבותב התרחב השימוש בפאיאנס לייצור חרפושיות 18-בזמן השושלת ה). 150, א1995

כ). 182, 2000ניקולסון ופלטנברג (הוספת זכוכית בפשרה ייצור פאיאנס עמיד וחזק יותר נוספת שא

גם . במשך כל תקופת הממלכה החדשה נעשה שימוש בפאיאנס לייצור חרפושיות). שם (מדיה נוספים כמו טבעות

 שחשף פיטרי בנאוקרטיס סדנה עם ה26-בתקופת הברזל נעשה שימוש נרחב בפאיאנס והשיא הוא בימי השושלת ה

  ). 131–91, 1996גורטון ; 217–208, 1986הולבל ; 39–36, 1886פיטרי (

 19.79% ,סטיאטיטאחרי השני בתפוצתו הוא ה תקופת הברונזה המאוחרתבפושיות ובחר דוהיה נפוץ מאהפאיאנס 

בתקופת . 20.49% וביחד  מפאיאנסןהחרפושיות  12 עודשסביר להניח כמו כן ). פריטים 338(מכלל הפריטים 

מספר יש יותר פריטים ב אם כי כרבע מכלל הפריטים, פאיאנס לשיאהשימוש במגיע  2הברונזה המאוחרת 

 מציגה את התפלגו24 טבלה. 3הברונזה המאוחרת יאנס בתקופת מפא

  .תקופהה- העמודה השמאלית מציגה את חלקו של הפאיאנס באחוזים יחסית לשאר החומרים בתת

  
תקופה-אחוז מתתכ"סהלא ברורכנענימצרי תיארוך

 12.07% 7   4 3 'א 1 מ"ב
 19.27% 21     21 'ב 1 מ"ב
 5.26% 3 1 2   1 מ"ב
 30.00% 36   5 231-'ב 1 מ"ב
 14.75% 9   4 5 2-1 מ"ב
 35.16% 77   7 70 2 מ"ב
 12.50% 1     31-'ב 1 מ"ב
 29.41% 5     5 3-1 מ"ב
21.43% 9   1 8  3-2 מ"ב
 11215.98%  12   100 3 מ"ב
 19.80% 40 2 7 31 4-3 מ"ב
 24.51% 25   1 24 4 מ"ב
 41.67% 5 1 1 3 מ"ב

 5020.49% 02444 3  3 כ"סה
אנ 24 טבלה שהן מפאיאנס1כו  יות   ) חר

                                                

פאי ס- פוש שסביר 2לל ( התפלגות

 
 .'Glazed non-clay ceramic material'מגדירים את הפאיאנס ) 177: 2000( ניקולסון ופלטנברג 32
 . ולהבדילה מהשארהקל יותר להבחין ב,  זו חלק ממשפחהיא שגם הזכוכית האף  33
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  זכוכית   3.2.4.2

לק בסיס שו את תערובת של סיליקט עם כמויות מש ם הזכוכית זהים לפאיאנס ורק החו

ת כשיש אף  .היחס בכמויות משתנה כנראה , התעשייה החלה בזמן זה, שלדם לכ

שיות מזכוכית בתקופת ני ('גבימיו של תחותימס 

שיא התפוצה בתקופה למשתנה מעט ויש יותר פריטים מזכוכית עד בתקופת הברזל התמונה 

 עד לתקופה יצור חרפושיות וקמעותי חומר נפוץ לשימשה הזכוכית לא ופכל מקמ). 150, א1995קל (הפרסית 

 

 

שכנראה עשויה מזכוכית מתוארכת לתקופת , )1835+1814( לוחית מלבנית ,)1736 (2-' ב1המאוחרת 

לי מרי שמהם ע. תנות של  א

וכי פרהמ 1834-ת הקויטים מז שו

יש מעט חרפו). 159, 2000שורטלנד ; 195: 2000קולסון והנדרסון 

. הברונזה המאוחרת

  .הפרסית

 מסך כל 0.64% שהם  פריטים11 בסך הכול,  ועוד שלושה שסביר שהם מזכוכית פריטים מזכוכיתשמונהבקטלוג 

 18- ה מתוארכות לשושלת  חרפושיותשתי, יםמצריהמבין  .ם שמונה מצריים ושלושה כנענייםה מ,יםהפריט

 פריטים וחמישה)211 (19-ה–מאוחרתה 18-החרפושית אחת מתוארכת לשושלת , )1249 ,24(מאוחרת ה–תיכונהה

מתוארכת לתקופתחרפושית אחת , יםמבין הכנעני. )694 ,693 ,652 ,697+615 ,30( 19-תוארכים לשושלת המ

הברונזה 

) 1815(והחרפושית האחרונה  )6.3 סעיף ' ר (14-שייכת לסדנת הלוחיות של המאה ה ו2הברונזה המאוחרת 

  .3–1הברונזה המאוחרת ופת מתוארכת לתק

  חומריםהסיכום  3.2.5

   .מסכמת את התפלגות החומרים לפי כמות ואחוזים מכלל הפריטים לאורך כל התקופה 25 טבלה

  .מציג זאת בתרשים 30 איורו  לפי שלבי התקופהמציגה את תפוצת החומרים 26 טבלה

  
 אחוז כמות חומר
 אבן

 65.93% 1126 סטיאטיט
 0.18% 3 אמתיסט

 13 0.76% ישפה
 0.06% 1 לפיס לזולי
 0.35% 6 סרפנטין
0.06%  1 קריסטל
1.76% 30קרניא  ול
 0.12% 2 גרניט
 0.29% 5 המטיט
 0.06% 1 פלדספר

 1.41% 24אבן לא  מזוהה
 70.98%   1212  כ"סה

 מתכת
 0.64% 11 זהב
 0.23% 4 כסף

 0.35% 6 ברונזה
 0.06% 1מתכת לא  מזוהה

  1.28%  22  כ"סה
 חומר אורגני

 0.35% 6 עצם
 0.06% 1 שנהב
  0.41%  7  כ"סה

חומר  מלאכותי
20.49%  350 פאיאנס
 0.64% 11 זכוכית

 21.13%   361  כ"סה

ה
חומר לא מזוה 35
א מזוהה

ל    1066.20% חומר

                                                 
 .195: 2000 ניקולסון והנדרסון 'ר.  בעיקר חרוזים34

כולל טביעות שהחומר של החותם שממנו נעשו אינ 35  .ו ידוע
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 אחוז כמות חומר
 100.00% 1708 כ"סה
ם - 25 טבלה התפלגות

  

   כללי חומרי

 חומר
 1 מ"ב
 א

 1 מ"ב
 'ב

 מ"ב
1 

 1 מ"ב
 2-'ב

 מ"ב
2-1 

 מ"ב
2 

 1 מ"ב
 3-'ב

 מ"ב
3-1 

 מ"ב
3-2 

 מ"ב
3 

 מ"ב
4-3 

מ "ב
 כ"סה מ"ב 4

0 7 875 41 1103   73 145 492 2  71 44 77 41 סטיאטיט
1     2 23 2 1 1 8  3 4   1   ?סטיאטיט
         3       3           אמתיסט
 1       1                   ישפה

     3                   3   ישפה אדום
 8     1 4 1     1         1ישפה י רוק
 1                 1        ?ישפה ירוק
 1       1                   לפיס לזולי
 5       1       4           סרפנטין
 1       1                  סרפנטי ?ן
אבן לא 
24     1 5 2      14 1     1  מזוהה 
 1     1                     קריסטל
30     2  22   1   2 1     1 1 קרניאול
 1       1                   גרניט
 1       1                   ?גרניט

121     מטיטה             1      5 
 1       1                   פלדספר

 11       5 2     2 1 1       זהב
 4               3       1   כסף

 6     1 1 2     1     1     ברונזה
מתכת לא 

 1               1          מזוהה 
 6       3 2     1           עצם
 1       1                   שנהב

338 0937255 9 5 741 339 213 7פאיאנ    1    ס
12     3 3       3   3        ?פאיאנס
 8       4 1 1       2       זכוכית
 3       1       1   1       ?זכוכית
06 5 27103 2 3 202 5 6 8 7 8 1    לא ידוע

17420202021208 09572061198 17  1 2 7   2  1  1 58 כ"סה
חלוק-טבל 26 ה החומרים  ה כרונולוגית  תפ לפי  וצת 
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  טכניקות 3.3

, פריטים מפאיאנס נעשו תמיד בתבנית כך ;ר פריטותמשו לייצ את השיטה שבה השבמידה רבההחומר הגדיר 

 הסקירה .מקדח וגלגל חיתוךעזרת  קשות נעשו בםפיסי ואילו פריטים מאבניכפריטים מסטיאטיט נעשו בחתך 

  .הבאה מציגה את השיטות שבהן השתמשו לייצור חרפושיות

  חתך כפיסי 3.3.1

שיטה הנפוצה זוהי ה). 254–253 איורים 132, א1995קל ( במפסלת קעורה באמצעות את החומר 'מוציאים'בשיטה זו 

את הפריטים . רגניים וסטיאטיטהשיטה העיקרית לגילוף חפצים עשויים מחומרים רכים כמו חומרים אוהיותה מ

קרניאול,  1,  במ1א

פאיאנס,  7,  1.72%

12.07%

סטיאטיט,  

70.69%  ,41

לא ידוע,  8,  

13.79%

ישפה ירוק,  

1.72%  ,1

במ1ב

סטיאטיט,  

71.56%  ,78

לא ידוע,  7,  

6.42%

פאיאנס,  21,  

19.27%

כסף,  1,  

0.92%
אבן לא 

מזוהה,  1,  

קרניאול,  1,  0.92%

0.92%

במ3 במ2

אבן לא 

מזוהה, 14, 

6.39%

שונות, 17, 

7.76%

סטיאטיט, 

41.10% ,90

לא ידוע, 21, 

9.59%

פאיאנס, 77, 

35.16%

סטיאטיט,  

71.61%  ,502

אבנים שונות,  

קרניאול,  22,  23,  3.28%

3.14%

חומר אורגני,  

0.57%  ,4

פאיאנס,  112,  

15.98%

זכוכית,  5,  

0.71%

לא ידוע,  27,  

3.85%

מתכת,  6,  

0.86%

במ4-3

סטיאטיט,  

71.78%  ,145

פאיאנס,  40,  

19.80%

לא ידוע,  10,  

4.95%

שונות,  5,  

2.48%
קרניאול,  2,  

0.99%
במ4

סטיאטיט,  

72.55%  ,74

לא ידוע,  3,  

2.94%

פאיאנס,  25,  

24.51%

  התפלגות חומרים לפי תקופות- 30 איור
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 132, א1995קל  (36 שבמקום מפסלת זעירה השתמשו בחרט שהיה צר וחד יותראלא דומה אופןמאבנים קשות עשו ב

  ).251איור 

  קידוח  3.3.2

על טבעת ב החרפושית תדילענ הנקב שנוצר שימש להשחלת טבעת .קידוח שימש בעיקר לחירור הקמעות לאורכן

 ניתן .)106–105, א1995קל  (לחיבור ביניהםהקידוח נעשה על פי רוב משני הצדדים עד .  על הצווארענקבאו האצבע 

 ,1029 ,1011 ,912 ,512 ,460 ,128(יים בעקבות הקידוח ורק הגחון השתמר תלראות זאת בחרפושיות שנשברו לש

 אמנם )611(שית מתענך חרפו). 187–186 איור 106, א1995וראה קל ; 1362 ,1307 ,1295 ,1287 ,1210 ,1122 ,1060

עשויים הכל הפריטים ניתן לסכם ולומר ש . נעשה מכיוון אחד בלבדואהנראה ש הקידוח אך עקבותנשברה ב

למעט מקרים אחדים , ברוב המקרים נעשה החירור משני הצדדים. םפאיאנס וזכוכית מחוררים לאורכ, מסטיאטיט

  .שבהם נעשה החירור מצד אחד בלבד

  ייצור בתבנית  3.3.3

זכוכית וכן  פאיאנס ו לחרפושיותחרס בתבניות החידושים של תקופת הברונזה המאוחרת הוא השימושאחד 

 לתוכן יצקולאחר מכן .  הכינו בעזרת מפסלת קעורה וגילפו את הדגםסראת תבניות הח. לטבעות יצוקות ממתכת

ות כאלה ששימשו בעיקר במצרים נמצאו מספר רב של תבני. סגרו את שני חלקי התבנית ואפו בתנור, את החומר

 אלפי .2הברונזה המאוחרת  תקופת למןשיטה זו הפכה נפוצה . 37לתעשיית הפאיאנס ובמידה פחותה גם לזכוכית

לוח , 170, 1923 ווליפיט ו; 20–14 לוחות 30–25, 1894פיטרי ( במצרים עמארנה-תבניות מתקופה זו נמצאו בתל אל

). 97–93, 1972סמסון ; Cלוח , 182, 1951פנדלברי ואחרים ; 49ח לו, 117–114, 1933 פנדלבריפרנקפורט ו; 13

יר השימוש בתבניות המשיך להיות נפוץ גם בתקופה הרעמססית וגם מתקופה זו נמצאו אלפי תבניות בעיקר בקנט

כמויות קטנות יותר נמצאו באתרים אחרים כמו ). 1971חוואם ; 1990הרמן ; 1996רדלר ; 62–53, 1930חמזה (

הכמויות הגדולות של התבניות לעומת ). 1985הרמן (ובאוספים פרטיים ) 91לוח , 250–243, 1999גידי (ממפיס 

מרמזים שהשימוש בתבניות )  ממספר התבניות10%-כ (של הקומפוזיציות המופיעות עליהן הקטן יחסית ןמספר

 800 תבניות שכללו 10000- מיותרחמזה למשל מציין שהוא מצא בקנטיר . ם ספורים בלבדפריטיפעמי או ל-היה חד

 עם כרטוש-  לוחיות1000-למשל כ, תבניות לפריטים אחריםבדומה לכך ). 53, 1930חמזה (קומפוזיציות טיפוסי 

  ).58, שם('  עם שמו של רעמסס ב900מתוכם ש, שמות מלכים נמצאו בקנטיר

  ריקוע 3.3.4

 –נעשו בטכניקה זו ) מלבניות (3 טבעות מטיפוס גם.  נעשו בשיטה זומושחלותכל התפסים וחלק מהטבעות ה

 .)1406 ,669 ,458 ,72 ,70(בקטלוג חמש טבעות מטיפוס זה . המשטח והטבעת נעשו בנפרד וחוברו יחדיו בהלחמה

ונראה ) 1808(לוז -וכן חרפושית הברונזה מכאמד אל  זונעשתה אף היא בטכניקה) 2026 (1 מטיפוס ברונזהטבעת 

  ).2038 ,1670(בית שמש שגם שתי חרפושיות מזהב שנמצאו ב

  זיגוג  3.3.5

פאיאנס  שלוש שיטות לזיגוג ןישנ. )153; 149, א1995קל (פאיאנס וזיגוג נעשה לכל הפריטים העשויים מסטיאטיט 

  :)192–189 ,2000 (ניקולסון ופלטנברגכפי שמציינים 

המלחים ,  מתייבשלאחר שהחפץ.  תמיסת מלחים שאותה מערבבים עם חומר הגלם–) 'זיגוג עצמי'(שיטת הפריחה 

 
. סיפיכ נעשה שימוש בחתך , שהן עשויות מישפהאף ש1487+1277ולוחית  545 ,491 ,467 תוישנם כמובן יוצאים מהכלל כמו חרפושי 36

 . הגלףרמתו הגבוהה של מעיד יותר מכל על אפיינים זהים לחרפושיות מסטיאטיט מםעניסיון ליצור חרפושיות 
 .יצר פריטים משני החומריםי יכלו לסדנהנראה שתבניות אלו שימשו לשני החומרים וב. הזה לזשני חומרים אלה קרובים וקשורים  37
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  .עולים לפני השטח ויוצרים מעין קרום

  .מהחום הרב האבקה נדבקת לחפץ.  מכסים את החפץ באבקת הזיגוג ומכניסים לתוך כלי בתנור–זיגוג בשרפה 

 . מערבבים את חומרי הזיגוג במים ויוצרים תמיסה שאותה מורחים על החפץ–זיגוג במריחה 

השוני ;  ואילו שתי השיטות האחרונות היו הנפוצות גם בזיגוג סטיאטיטהשיטה הראשונה מתאימה רק לפאיאנס

  ).1989טיט ובימסון (הוא במרכיבי חומר הזיגוג 

  תלייה מושחלת נקבתפס וטבעת  3.4

 לתילחלק מהטבעות חוברו . ולשם כך חיברו אליהן טבעות מתכתאו כתליון חלק מהחרפושיות נהגו לענוד כטבעת 

  . )31 איור' ר (חוברו לתפס שבתוכו הונחה הטבעתמטבעות התלייה לק ח.  החרפושיתבקדח ושחלשה

, א1995קל (תקופה הפרסית למשך עד נ החל בתקופת הברונזה התיכונה ומושחלותטבעות בהשימוש בתפסים ו

 גם ריטים תפס וטבעת פ12-ל כל אלהמ. מושחלת נקב פריטים עם טבעת 43- ו תפסם פריטים ע67בקטלוג  ). 107

  .יחד

   עם תפס וטבעת544 חרפושית-31איור

 שלושהועוד ) 4(כסף מ, )7( אלקטרוםמ, )7(אבל ישנם גם מברונזה , )פריטים 67-  מ46(רוב התפסים עשויים מזהב 

  .מזוהה ממתכת לא ושלוש )6(כסף מ, )7(זהב מ, )43- מ27(הטבעות עשויות רובן מברונזה . ממתכת לא ידועה

 חרפושיות אינםרק שישה , )43+67 ( פריטים110-מ. הם חרפושיות, םשניהטבעת או , רוב הפריטים שיש להם תפס

דמוי חרפושית ו 49 – דמוי פי כושי ,1405+167 – לוחית סגלגלה ,697+615 – לוחית מלבנית ,1473, 1311 –חותם דג (

  .מסכמת את נתוני התפסים 27 טבלהוב נקה מושחלותטבעות הנתוני  מסכמת את 27 טבלה. )1590 –

  
כ"סהכנענימצרי  תיארוך חומר

   קדומה18שושלת  'א 1 מ"ב 1 1 2
   תיכונה18שושלת   'ב 1 מ"ב 5 5
תיכונה-  קדומה18שושלת    1 מ"ב 2 1 3
מאוחרת-  תיכונה18שושלת    3 3 2-'ב 1 מ"ב

 1  1  18שושלת  2-1 מ"ב
 3  3   מאוחרת18שושלת  2 מ"ב

 ברונזה

  19שושלת  3 מ"ב 7 1 8
  20שושלת   4 מ"ב 1 1

  רעמססי  4-3 מ"ב 1 1

   תיכונה18שושלת   'ב 1 מ"ב 1 1

  1 1 תיכונה-  קדומה18שושלת  1 מ"ב
מאוחרת-  תיכונה18שושלת    1 1 2-'ב 1 מ"ב

 1  1  18שושלת  2-1 מ"ב
 זהב

   מאוחרת18שושלת   2 מ"ב 1 1

  רעמססי  4-3 מ"ב 2 2

   קדומה18שושלת   'א 1 מ"ב 1 1

   תיכונה18שושלת   'ב 1 מ"ב 1 1

 כסף 1  1  תיכונה-  קדומה18שושלת  1 מ"ב
  19שושלת   3 מ"ב 2 2

  20שושלת   4 מ"ב 1 1

מאוחרת-  תיכונה18שושלת    1 1 2-'ב 1 מ"ב
חומר לא ידוע   מאוחרת18ת שושל  2 מ"ב 1 1

  19שושלת   3 מ"ב 1 1
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יקותחומרים וטכנ, טיפוסים 

כ"סהכנענימצרי  תיארוך חומר
 43 5 38  כ"סה

   התפלגות טבעות מושחלות נקב-27 טבלה

  
כ"סהלא ברורכנענימצרי   תיארוך חומר

  אלקטרום 6   1 5  19שושלת  3 מ"ב
 1    1   רעמססי 4-3 מ"ב
 3     3  מאוחרת-  תיכונה18שושלת 2-'ב 1 מ"ב
  ברונזה 3   1 2  19שושלת  3 מ"ב
 1     1  רעמססי 4-3 מ"ב
 3   3    קדומה18שושלת  'א 1 מ"ב
 3   1 2   תיכונה18שושלת  'ב 1 מ"ב
 1   1   תיכונה-  קדומה18שושלת  1 מ"ב
 2     2  מאוחרת-  תיכונה18שושלת 2-'ב 1 מ"ב
 2     2   מאוחרת18שושלת  2 מ"ב
 2 1   1 19שושלת -  מאוחרת18שושלת  3-2 מ"ב
 25   6 19  19שושלת  3 מ"ב
 1     1  20שושלת  4 מ"ב

 זהב

 7     7  רעמססי 4-3 מ"ב
 1     1  18שושלת  2-1 מ"ב
  כסף  2     2  19שושלת  3 מ"ב
 1     1  20שושלת  4 מ"ב
 2   1 1  19שושלת  3 מ"ב
 חומר לא מזוהה

 1     1  רעמססי 4-3 מ"ב
 67 1 15 51  כ"סה

 התפלגות תפסים-28 טבלה
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  םדגמי 4 פרק

  סיווג הדגמים 4.1

, וס הדגםטיפ: נתונים כמה קשורים דאחלדגם .  הם דגםביחד סצנה שלמההמרכיבים ות וי ודמיםסמל, ניםסימ

סצנה היא למשל  שני דגמיםת  סצנה ב.כתובות לא פורקו לסימנים והן דגם אחד). שנימ, ראשי(מיקומו ומעמדו 

  .מופיעים מלך ואלשבא 

 ישנה .אציין זאת, הדגם מופיע כבר בתקופות קדומותאם  .)כתובות (למורכב) דגמי קו(ם מהפשוט הדגמים מסודרי

סעיף ' ר(על פי הקריטריונים שצוינו בפרק המבוא , גם התייחסות להופעת הדגם על גבי פריטים מצריים או כנעניים

 1.3.(  

  מיקום הדגם 4.1.1

  :יש ארבע אפשרויות.  בקומפוזיציהאחדדגם ן זה מתייחס למיקום נתו

  . זוהי הסצנה המרכזית והבולטת בקומפוזיציה.  בסצנה הראשיתמופיע הדגם –ראשי  .1

  . נות צדדיות ופחות חשובותאלו בדרך כלל סצ. שניתנה המ בסצמופיע הדגם –משני  .2

  .מרכזיים-חדלמשל דגם חבל או מעגלים , גם מהווה את המסגרת הד–מסגרת  .3

 .דאחדגם מהקומפוזיציה מורכבת ,  דגם יחיד–יחיד  .4

  מעמד הדגם 4.1.2

  יהיהנהאך לא במרכז הסצ, ראשיתופיע בסצנה ההמדגם מסוים מעמדו של . נתון זה מתייחס למעמד הדגם בסצנה

  : אפשרויותהמכגם כאן יש . משני

המלך יהיה במעמד , בסצנה של מלך מכה אויב, למשל. ז הסצנה מבחינת חשיבותו מרכשהוא דגם –ראשי  .1

  .ראשי

  .האויב יהיה במעמד משני, בסצנה של מלך מכה אויב, למשל.  משניו מרכז הסצנה ומעמדינו דגם שא–משני  .2

גם דהם  cdיוצאים מעמוד ה ההאוראוסים , 39–35 בחרפושיות , למשל. יוצא מדגם אחרה דגם –דגם יוצא  .3

 . יוצא

שם ,  למשל;בדרך כלל מעמד מיוחד שבא להסביר את הסצנהלהן יש . ן לדגם כתובות נחשבות כא–כתובת  .4

  .כרטושמלך בתוך 

  . עמודותו דגם שתפקידו להפריד בין מדורים א–מפריד  .5

  .משמש מסגרתה דגם –מסגרת  .6

  .שמש בקו הבסיס של הסצנההמ דגם –קו בסיס  .7

 .פה במיקום הדגם ובמעמדו והם זהיםכאשר הדגם משמש מסגרת יש חפי

  מסגרת 4.1.2.1

  :הכתובתאת  דגמים יכולים לשמש מסגרת התוחמת את הקומפוזיציה או חמישה

אה שהקו נעשה לפני שאר נר. מסגרת של קו פשוט, מצריות וכנעניות, רוב החרפושיותל –קו פשוט  .1

  .כדי לתחום את הקומפוזיציההאלמנטים 

. )98, 1982ייגר (' עד אמנחותפ בו 18-ות מצריות מלכותיות מהשושלת ה מופיע על חרפושי דגם זה–לוליין  .2

תקופת מופיע הדגם בכנעניות חרפושיות ה ב.)930 ,929(' בקטלוג שתי חרפושיות עם שמו של תחותימס ג

  ).1547 ,1536 ,1528 ,1527 (' א1הברונזה המאוחרת 

שתיים מהן מתוארכות . ולן מצריותכ,  מופיעים כמסגרת על שמונה חרפושיות–מרכזיים - מעגלים חד .3

שלוש , )662 (19–18אחת לשושלות , )' נושאת את שמו של תחותימס ג– 931 ,15( התיכונה 18-לשושלת ה

54  
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 18- בתקופת השושלת ה). 1387 ,459(ושתי הנותרות לתקופה הרעמססית ) 214 ,19 ,17 (19-לשושלת ה

, 19-  מתקופת הביניים השנייה ואילו בשושלת ההשימוש במסגרת כזו נובע מהמשכיות של דגמים מסוימים

  .השימוש בדגם זה הוא חלק משימוש בסמלים קדומים האופייני לתקופה

וממשיך לכל אורך תקופת  12-א מתחיל להופיע כבר בשושלת ההו.  כמסגרתרק דגם זה מופיע –חבל  .4

מסולסל : שה טיפוסים בשלובחינהטפנל מ). 189–188, א1995קל ; 131, 1984טפנל  (שנייההביניים ה

). C8(ומסולסל מלא ) B8( סולם יםקווים ישרים המזכיר, )131, 1984 אצל טפנל A8דגם (שנראה כמו חבל 

. רק שני הטיפוסים הראשונים הן בחרפושיות כנעניות הן במצריותמופיעים בתקופת הברונזה המאוחרת 

לפחות עד זמנו של ) 1055, 761למשל  (18- לתוך השושלת השנייההדגם ממשיך מתקופת הביניים ה

 ,18: למשל (19- בזמן השושלת המופיע הוא 18-לאחר הפסקה קצרה בסוף השושלת ה). 802(' אמנחותפ ג

 הוא מופיע לרוב 19-בשושלת ה ואילו  הוא מופיע בעיקר בחרפושיות מלכותיות18-בשושלת ה). 592

חודית שבה מופיע הדגם יקבוצה י). 1386–1381(באלוהיות ובעיקר בחרפושיות הנושאות את שמו של אמון 

י  עם שם מלכותי ונוצות מאעת משנכרטושעל גב החותמות מופיע על פי רוב . חביתיים היא החותמות החצי

 שאינה ,)962–958 ,955 ,949–946(זו מופיע דגם חבל במעין מסגרת מעל ומתחת לקומפוזיציה . צדדיו

 מסגרת חבל. 'ורעמסס ב' אמנחותפ ג', ותיהם של תחותימס גחותמות אלו כוללים את שמ. סגורה בצדדים

 המשכיות ,)1535 ,1516 (' א1הברונזה המאוחרת פעמיים בתקופת . ניות גם על גבי חרפושיות כנעהמופיע

 ו שלנראה שחזרת). 1731 ,1616: למשל (4–3הברונזה המאוחרת ובעיקר בתקופת , מהתקופה הקודמת

 . כנעניות11- חרפושיות מצריות ו28דגם זה על מופיע ל וסך הכ ב.מצריתגם בשלב זה נעשתה בהשפעה הד

 ,1018( מסגרת המורכבת מארבעה אוראוסים מופיעה על גבי שתי חרפושיות מצריות מלכותיות – אוראוסים .5

  ).5.2.9.3.4.4 סעיף ' ר(מוקף אוראוסים , במרכז החרפושית מופיע כרטוש עם שם מלכותי). 1019

  קו בסיס 4.1.2.2

  :כמה סימניםמורכב מיכול להיות  הדמויות ותקו בסיס שעליו עומד

 את אחד מסימני ההיכר של א שימוש זה נפוץ בעיקר בתקופה הרעמססית והו.ד או כפולאחקו פשוט  .1

 ניוברי: למשל (18-קדומות מזמן השושלת ה, דותאחיש דוגמאות . )13 והערה 8–7, 1990ויזה  (התקופה

 דוגמאות מצריות לעומת 141יש : קו בסיס פשוט הוא מוטיב מצרי מובהק. )]'תחותימס א [4: 27לוח , 1906

  . שלוש כנעניות

קו כזה הוא תוצאה של שיטת העבודה ). 720(שורת נקודות מופיעה על גבי חותם טביעה עשוי כסף מעכו  .2

  .והחומר

החרפושית מתוארכת . ול'מתל עג) 355(י חרפושית במה מופיעה מתחת לספינקס רובץ עם ראש מלכותי על גב .3

 .ששמו מופיע מול הספינקס' לתחותימס ד

 שגם הוא יכול nbהסימן נמצא מעל סימן ). 550) (ד( מופיע על גבי חרפושית מצרית מתל פארעה mriסימן  .4

 יש mri- הלסימן. דמות המלך והאל רע, האל אמון:  ניצבות שלוש דמויותmri-מעל סימן ה. לשמש קו בסיס

  .'אהוב רע'ו' אהוב אמון': קו בסיס וחלק מתארים מלכותיים: כאן שני שימושים

 nb  אולם סימני, )607 ,537 ,46למשל (ו בסיס  הסצנה שיכול להתפרש גם כק בתחתיתnb   יש סימןעתיםל .5

ולכן נראה ) 5.1.3 סעיף ' ר(במקום זה גם כשציר הקומפוזיציה הוא רוחבי רבות חרפושיות על גבי מופיעים 

   .קו בסיסמשמש רק לא הוא משמעות סימבולית ו סימןלש

  עמודות/מפריד מדורים 4.1.2.3

  : הבאיםדגמיםן המפריד בין מדורים או עמודות יכול להיות מורכב מ

 קו פשוט כמפריד על גבי פיעמו פעמים ארבע.  פעמים על גבי חרפושיות76 מופיע המפריד הנפוץ –קו פשוט  .1

, 1673, 1618 (3הברונזה המאוחרת תקופת על גבי חרפושיות המתוארכות לשלוש פעמים , חרפושיות כנעניות
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על גבי חרפושיות ). 1619 (4–3הברונזה המאוחרת ופעם אחת על חרפושית המתוארכת לתקופת ) 1678

 רוב ).1175 (20- ועד השושלת ה) 20 (18-שלת הראשית השון מל,  פעמים59מצריות מופיע קו פשוט כמפריד 

 4('  עד תחותימס ג18-שושלת ההלראשית  והיתר 19- מתוארכות לשושלת ה)  דוגמאות40(החרפושיות 

 – עמארנהתקופת , )4 (18- ועד סוף השושלת ה'  מתחותימס ג– 18שושלת , )4 (עמארנהתקופת , )דוגמאות

  ).2(עמססית והתקופה הר) 4 (20שושלת , )1 (19שושלת 

לוליין בין מפריד , 18-הת לשושההמתוארכת לשלב האחרון של ) 159(על גבי לוחית מצרית מלכיש  –לוליין  .2

  .בשני המדורים מופיע דג. שני מדורים

ים המשמשים היירוגליפישורת סימנים מופיעה  על גבי חמש חרפושיות –ים היירוגליפישורת סימנים  .3

יצרה חרפושיות ופעלה בתקופת הברונזה ישאחת שייכות לסדנה מקומית כל החרפושיות . מפרידי מדורים

במדור העליון חיפושית :  הקומפוזיציה בכל החרפושיות זהה).6.5 סעיף ' עוד על הסדנה ר (4–3המאוחרת 

  סעיף'  זו רציהקומפוזיעל (רוגלפיים יואוראוסים משני צדדיה ובמדור התחתון שורה של סימנים הי

 :מפריד הםכ הסימנים המופיעים ). 1.4.2.35.

חרפושיות המציגות  מדורים מופיעה על גבי שתי ים ביןמפרידה nb   סימנישורת – nb  סימן  .א

הברונזה  המתוארך לתקופת 934נמצאה בקבר ) 1681 ()ד(תל פארעה  מאחת :קומפוזיציה זהה

נמצאה בהקשר ארכיאולוגי המתוארך לתקופת הברזל ) 1680( מבית שמש שנייהה; 4–3המאוחרת 

 .4–3שתי החרפושיות מתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרת . הקדום

תל אחת מ.  המשמשת מפריד בין מדורים מופיעה על גבי שתי חרפושיותr סימני שורת – rסימן   .ב

) 1683( מעכו שנייה וה4–3זה המאוחרת הברונ המתוארך לתקופת 984מקבר ) 1682 ()ד(פארעה 

 .4–3שתי החרפושיות מתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרת . מהקשר ארכיאולוגי לא ידוע

). 1684( המשמשים מפריד בין מדורים נמצאה בעזקה tעם שורת סימני ,  אחתחרפושית – tסימן   .ג

 .4–3וחרת וגי והיא מתוארכת לתקופת הברונזה המאחרפושית חסרת הקשר ארכיאולה

 גלגל חמה מופיעה על גבי חרפושית ביניהם וnb   שורה מעורבת של שני סימני– סימניםשילוב   .ד

. 3–2הברונזה המאוחרת  לתקופת תנמצאה במפלס חיים המתוארך כללי ש)1679(ממגידו 

 .3החרפושית מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת 

ים ישרים החוצים ויע סימן צלב המורכב משני קומופ) 1553(ול ' על גבי חרפושית מתל עג–סימן צלב   .ה

חרפושית זו מתוארכת לתקופת הברונזה ). 5.1.2 סעיף ' ר(זה את זה ויוצרים חלוקת משטח לרבעים 

. מרכזי- מופיע דגם זהה ובכל רבע יש מעגל חד) 1507(ול 'על גבי חותם עגול מתל עג. 2–1המאוחרת 

 .מאודעם צלב מפריד נדירה לרבעים חלוקה . 1חותם זה מתוארך לתקופת הברונזה המאוחרת 

 בלכיש 4004החרפושיות נמצאה בקבר .  על גבי כנענית אחת מופיע דגם צמחי כמפריד–דגם צמחי   .ו

בשל קרבתה . שתי העמודות זהות ומופיעות בהיפוך. ועליה מופיע ענף המפריד עמודות) 1606(

נראה שיש לתארכה לתקופת הברונזה , ונוגרפית של החרפושית לחרפושיות הברונזה התיכונההאיק

 .' א1המאוחרת 

4.2 A – דגמי קו  

4.2.1 1A – קו פשוט  

   ).לעיל' ר(עמודות /קו בסיס ומפרידי מדורים, מסגרותקו פשוט משמש רק ל

4.2.2 2A – רשת  

 נפוץ בעיקר בחרפושיות הוא. משמעותו לא ברורהו )5.3.2.1.1 - ו5.2.1.1.1 סעיפים ' ר(זה מהווה את הסצנה דגם 

 מופיע שמו של ]1004[ על גבי צדה השני – 1(הוא מופיע על לוחית מצרית פעם אחת אך , )1591–1586(כנעניות 

.  אלכסונייםהםובשאר ) 1590 ,1 (אנכייםאופקיים ו הקווים יםיתרק בש, משמונה דוגמאות הדגם). 'תחותימס ג



 םדגמי 4פרק  

57  

ורק על גבי חרפושית ,  דגם יחיד הממלא את כל משטח הטביעההואעל גבי שש דגם הרשת , מהחרפושיות הכנעניות

כל הפריטים .  כתובת ענרעה מופיעניהןמופיע בשתי העמודות החיצוניות שביהוא ) 1620 ()ד(תל פארעה אחת מ

הלוחית . 3הברונזה המאוחרת  דגם זה בחרפושיות הכנעניות הוא תאריך. יאנסעשויים מפא) 1589(למעט אחד 

  .18-המצרית מתוארכת לשושלת ה

4.2.3 3A – דגם ( שני קווים מצטלביםX(  

ש הן שלוקדומות ה. יש מעט דוגמאות בקטלוג וכולן כנעניות. )5.3.1.1.1 סעיף ' ר( כולה הסצנההוא לרוב דגם זה 

אך התיארוך , שתי הראשונות עשויות קרניאול). 1507 ,1506 ,1505( 1הברונזה המאוחרת חרפושיות מתקופת 

 האחרונה כוללת גם מעגל ;)בהמשך' ר( מאפשר לשייך אותן לדגם הכוכב אינוהמוקדם של ההקשר הארכיאולוגי 

עוד על שני צדדים של לוחית פיע  מוX-דגם ה. מפרידחלק את המשטח לרבעים ומשמש  מX-מרכזי כך שדגם ה-חד

 3הברונזה המאוחרת תקופת ועל לוחית וחרפושית מ, )1751 ,1750 (2המתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת 

  .כן על פי תיארוכהו) קרניאול(ה א עשוייממנו ה שהחומרעל פי  נראה לדגם הכוכב כ כת שיינההאחרו). 1752 ,1749(

4.2.4 4A – כוכב( שלושה קווים מצטלבים(  

 , דוגמאות של כוכב11 ןישנ. )5.3.3.2.1 סעיף ' ר (הכוכב מורכב משלושה קווים החוצים זה את זה והוא כל הסצנה

   .)1763–1753 (3הברונזה המאוחרת תקופת  וכולן מתוארכות למקרניאולכולן מופיעות על פריטים ,  כנעניותןכול

4.3 B – םידגמים גיאומטרי  

4.3.1 1B – חבל  

  ).4.1.2.1 סעיף ' ר(מסגרת כדגם זה מופיע רק 

4.3.2 2B – יםמרכזי- חדיםמעגל  

והיה נפוץ בעיקר בתקופת ) 14 ולוח 57, א1978וורד (דגם זה מתחיל להופיע כבר בתקופת הביניים הראשונה 

בתקופת . בתקופה זו הדגם הפך נפוץ בחרפושיות כנעניות). 22–21 ולוחות 125–124, 1984טפנל (הברונזה התיכונה 

- מעגלים חדהמככלומר , כדגם ראשיגם ופיע מהוא . מצריותב מופיע בחרפושיות כנעניות וואהברונזה המאוחרת ה

 ,1508 ,5(בקווים לעתים המעגלים מחוברים ביניהם . )5.3.2.1.2 - ו5.2.1.1.3 סעיפים ' ר (מרכזיים הם הקומפוזיציה

 ,1508 ,1507 –דוגמאות  9(כדגם ראשי בעיקר בכנעניות הדגם מופיע ). 1596–1592(קווים שהם ללא או ) 1598 ,1597

פיע דגם רוזטה עליו מוש) 113(כושי מלכיש -על גבי דמוי פי. )113 ,5 ( דוגמאות מצריותשתיאך יש גם , )1598–1592

ובתקופת  1הברונזה המאוחרת מרכזיים מופיע בתקופת -מעגלים החדהדגם  .הוא מופיע כדגם משני, עם אוראוסים

  . 4–3הברונזה המאוחרת 

   ).4.1.2.1 סעיף ' ר(גם מסגרת משמשים מרכזיים -המעגלים החד

4.3.3 3B – לוליין  

תקופת הביניים למן דגם היה נפוץ ה.  מקו המסתלסל משני קצותיו לכיוונים הפוכיםמטי המורכביסכ) ?(דגם צמחי

 117–116, 1984טפנל (תקופת הברונזה התיכונה /שנייהובעיקר בתקופת הביניים ה) 55, א1978וורד (הראשונה 

בתקופת הברונזה  ).4.1.2.3 סעיף ' ר (מפרידוכן  ,)4.1.2.1 סעיף ' ר ( מסגרתמשמש בעיקרהלוליין ). 6–4ולוחות 

מופיע שם הוא )  מצריות3 דוגמאות כנעניות לעומת 13(דגם היה נפוץ בעיקר בחרפושיות הכנעניות ה המאוחרת

למעט , 1דוגמאות הן מתקופת הברונזה המאוחרת רוב ה. )1551–1549(או כדגם יוצא ) 1512–1509(כדגם ראשי 

או ) 159(על גבי החרפושיות המצריות משמש הלוליין מפריד . 2-ב1הברונזה המאוחרת  לתקופת שמתוארכת 1512

  ).930 ,929(מסגרת 

4.3.4 4B – מקלעת  

המקלעת ). 379, 378, 376, 375: 15לוח , א1978וורד  (Jar Montet –ההופעה הקדומה היא במטמון המפורסם מגבל 
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היא בתקופת הברונזה המאוחרת ). 27–24 ולוחות 127–125, 1984טפנל (נפוצה בעיקר בתקופת הברונזה התיכונה 

המשכיות ישירה לתקופת ב ורק בשלב הראשון של התקופה דגם ראשיכ רק על גבי חרפושיות כנעניותמופיעה 

  ).1516–1513(הברונזה התיכונה 

4.3.5 5B – צלב  

טפנל  (שנייהלאורך תקופת הביניים הו) 103–98: 4לוח , א1978וורד (ופת הביניים הראשונה דגם הצלב מופיע מתק

–1498( דגם משני על שלוש חרפושיות מצריות זהות הוא משמשבתקופת הברונזה המאוחרת ). 23 ולוח 125, 1984

ית מבית שמש  דגם ראשי על חרפוששמש הוא מבחרפושיות הכנעניות. המתוארכות לתקופה הרעמססית) 1500

 המתוארכים )1553 ,1507(ול 'מתל עגחרפושית דמוי חותם עגול ו על גבי ;3הברונזה המאוחרת פת וקמת) 1599(

)  1822+1771(ועל גבי שני צדדים של לוחית מלבנית מגזר , מפריד לרבעים הוא משמש 1לתקופת הברונזה המאוחרת 

ומתוארכת לתקופת הברונזה ) 6.3 סעיף ' ר (14-ההלוחית היא מסדנת הלוחיות של המאה . הוא דגם משני

  .2המאוחרת 

4.3.6 6B – מקבץ נקודות  

לוחית . אייל בשניהם מופיעות הנקודות מעל גבו של ,)1798, 1793(מקבץ של נקודות מופיע על שני פריטים כנעניים 

.  מעל גב האיילופיעות עליה שלוש נקודות מ.2הברונזה המאוחרת מתוארכת לתקופת נמצאה בתענך ו אחת

 שבע נקודות מוכר םדגם ע.  ועליה שבע נקודות3הברונזה המאוחרת  מתוארכת לתקופת שנייהההחרפושית 

מופיעות עם סמלים שמימים הן שבע הנקודות הן סמל שמימי ו. בבללמהגליפטיקה המיתנית ומשם עבר לאשור ו

שבעת 'ועם , )ותהפליאד( כימה הנקודות זוהו עם קבוצת כוכבי). 162, 1992ן בלק וגרי(אחרים כגון גלגל חמה וסהר 

מופיע על גבי חותם טביעה עם ידית מקבר בגן הפרסי , מקבץ הנקודות לענוסף ). שם( שהיו אלים מגינים 'האלים

  ).4.1.2.2 סעיף ' ר (קו בסיס עשוי מנקודות, )720(בעכו 

4.3.7 7B – ימן בצורת סZ  

הכתובת ). 1500–1498(עם קומפוזיציה זהה שלוש חרפושיות מצריות  על גבישמש דגם משני  מZ וצורתשסימן 

אולם בחלוקתה ובשני האלים המופיעים בחלק העליון היא מזכירה , המופיעה על חרפושיות אלה אינה ברורה

אולם מאחר שזוהי , ברורה אינה עות הדגםמשמ). 1033, 881–878: למשל(שמות מלכותיים מהתקופה הרעמססית 

  .ייתכן שזהו סימן היירוגליפי כלשהו, כתובת

4.3.8 8B – משולש  

.  שתי שורות משולשים מהופכים זה לזה:)2025) (ד(על גבי טבעת מתל פארעה ,  משולש מופיע פעם אחתםדג

  .ברורה אינה משמעות הדגם

4.3.9 9B – פנל קווים  

). 20 ולוח 123–122, 1984 אצל טפנל 4E3דגם ( הברונזה התיכונה פנל של קווים הוא דגם שראשיתו בתקופת

 עתיםול, הפנל בצדדים ואילו בתקופת הברונזה המאוחרת הוא נמצא ברוב המקרים במדור העליוןנמצא  זו הבתקופ

 הקווים רק במרכז הדגם ואילו בתקופת הממלכה החדשה הקווים לכל רוחב שנייהבתקופת הביניים ה. גם בתחתון

מתקופת ש לזה  של תקופת הברונזה המאוחרת קושרות את הפנל1393- ו1386חרפושיות , ההבדליםלמרות . םדגה

 ,1386 ,1385 ,691 ( או שניהםתחתוןה ,עליוןהבמדורים ו) 9( כמעין מסגרת יותגם יכול להדה .שנייההביניים ה

 ןשה) 1515 ,1514 (שתייםת מצריות למעט כל החרפושיו). 1515, 1514, 1474(או בעמודות צדדיות ) 2028, 1400–1388

, במדורים, המיקום הנפוץ לפנל. סגנון התקופה הקודמתמשיכות את ומ 1הברונזה המאוחרת ת מתקופת וכנעני

כל החרפושיות המצריות עם פנלים במדורים נושאות . ני ההיכר של התקופהמ והוא אחד מסי19-מופיע בשושלת ה

 מעין חיקוי יא פנלים בעמודות נושאת את שמו של האל פתח והםע 1474ת חרפושי. רע- את שמו של האל אמון
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דגם זה ).  ללא מסגרת חבלאך( חלוקת משטח זהה שלה 1385- בעיקר ל, רע-לקבוצת החרפושיות עם שמו של אמון

 ,1200–1195 ,981( אף הן במדורים משניים בחרפושיות מצריות ,קשור גם לכתובות הנושאות את שמו של פתח

  .לפנל מלשמו של פתחיותר דומה  מאוד ומטית יכסהכתיבה לעתים שם האל כתוב בבירור ולעתים ). 1402–1400

4.4 C – עצמים  

4.4.1 1C – מבנה   

4.4.1.1 a1C – אובליסק  

 )ד(תל פארעה מהן שלוש מ, בקטלוג יש חמש חרפושיות מצריות.  מופיעים הרבה על חרפושיותאינםהאובליסקים 

עם . כל החרפושיות מתוארכות לתקופה הרעמססית). 659(מעכו אחת ו) 677(מה ' מתל גאחת ,)676 ,334, 333(

או אל הנילוס ) 334, 333(זוג בבונים עם סמל הירח מעל ראשם , )677, 676(מוכפל  רע אלההאובליסק יכולים להופיע 

  ).659(חעפי 

4.4.1.2 b1C –  במה'(כרכוב מצרי'(  

עליו יושבים האל ש שם הוא משמש אדן, )543, 162( )ד(תל פארעה ממצריות  חרפושיות שתי מופיע על גבי כרכוב

-שתי החרפושיות מתוארכות לשושלת ה). 162(תנין בדמות  המופיע סובךאו האל ) 543(קוף בדמות תחות המופיע 

19.   

4.4.1.3 c1C – מזבחון  

 מופיע לראשונההוא . אך משמעות הדגם אינה ברורה, )123–122, 1984(הוא של טפנל ) Shrine(הכינוי מזבחון 

למשל טפנל ( שעליה עומדות דמויות כבמה עתים ול38בעיקר מפריד בין עמודותומשמש בתקופת הברונזה התיכונה 

המתוארכת לשלב הראשון של , )1520(ול 'דגם מופיע על חרפושית כנענית מתל עגה). 1886, 1891: 20לוח , 1984

גם על הוא מופיע .  הברונזה התיכונהמסורת האיקונוגרפית של תקופתיכה את המשמתקופת הברונזה המאוחרת ו

המופיע על צדה '  על פי שמו של רעמסס ב19-המתוארכת לתקופת השושלת ה) 21 ()ד(תל פארעה גבי לוחית מצרית מ

במשהו  דומה, ת המשטחופיעים שני מזבחונים בשני קצו ועל הלוחית מסגנון קדוםכאן הגלף חיקה ). 1062(השני 

ול ' מזבחון דומה מופיע על גבי חרפושית מצרית שנמצאה בתל עג.רונזה התיכונהחלוקה לשלוש עמודות של הבל

על גבי חרפושיות  .המתארך את החרפושית' מעל המזבחון מופיע ספינקס רובץ ומולו שמו של תחותימס ד). 355(

  . המתוארכת לתקופה הרעמססית מופיע מזבחון ומעליו אייל וכתובת) 1060(מאשקלון 

4.4.2 2C –  שררהסמל  

4.4.2.1 a2C – כתר מצרים התחתונה  

תקופת ב על גבי חרפושיות מצריות וכנעניות כבר מאוד דגם נפוץ אהו או הכתר האדום כתר מצרים התחתונה

 מופיע בעיקר בחרפושיות הוא תקופת הברונזה המאוחרתב). 13–12 ולוחות 120–119, 1984טפנל (הברונזה התיכונה 

 שפעלה בתקופת )ד(תל פארעה דגם זה היה מוטיב מרכזי בסדנת ). 22 (אבל קיים גם במצריות, ) פעמים83(כנעניות 

 מחוץ לסדנה זופחות בחרפושיות כנעניות והוא מופיע , )6.5 סעיף ' ר ו1632–1624: למשל (4–3הברונזה המאוחרת 

מופיע על גבי החרפושיות המצריות עם שמות מלכים  כתר מצרים התחתונה. )1611–1601 ,1538 ,1512 ,1511(

 חרפושיות עם שמו של  דגם משני על שתישמשמגם הוא . )988–986(' ועד תחותימס ג 18- השושלת המראשית 

שם , )1192, 1023(' על גבי שתי חרפושיות עם שמו של רעמסס ב ו)1200, 1198( למדורים ותלק המחו'תחותימס ג

חביתי מופיעים שני כתרים  בגב חותם חצי .)8.1.4.3 סעיף ' ר( מימיו של המלך  קדומיםדגמיםהוא חלק מחיקוי 

 
  .1902 – 1885: 20לוח ; 123–122, 1984פנלים לפי טפנל  38
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  . 18- בשושלת היותר הכתרים נפוצים ות שבכלליניתן לומר ). 8s) 40 כד ביניהםו

4.4.2.2 b2C – מניפה  

בקטלוג מצריות  חרפושיות שלושי על גבי שנ מופיעה במעמד מ,שהיא נוצת יען נתונה בידית ,)37Sסימן  (9wמניפת 

 הנוספותשתי החרפושיות . הראשונה מציגה את דמות המלך אוחז המטה ומאחוריו המניפה). 506 ,505, 467(

, 1889פיטרי (המקבילה היחידה שנמצאה לדגם זה ). 2 סעיף ' ר(מלך מכה את אויביו :  דומהמציגות קומפוזיציה

על גבי דגם המניפה מופיע . תמיד מאחורי דמות המלך, מעמד זהיםבבקומפוזיציה וגם היא מופיעה ) 1529: 49לוח 

  .' רעמסס בימי, 19-בתקופת השושלת החרפושיות 

4.4.2.3 c2C – שוט  

אחד מסימניו של  וכן במצריםשוט המורכב ממוט ואליו קשורים חוטים הוא אחד מסימני המלכות המובהקים 

תנוחה הידועה גם כתנוחה אוסירינית מרמזת בדרך כלל על מלך ה.  על הגוףמוצלבים 8,3ביחד עם מטה , אוסיריס

 עם ,הראשונה היא בידיו של המלך. באיקונוגרפיה של החרפושיות השוט מופיע בשתי קומפוזיציות עיקריות. מת

החרפושיות הסירות שבשתי פי על גם , נראה שהכוונה היא למלך המתכאן ). 471 ,470 ,462 ,461 (8,3מטה 

 המוט יוצא מגבו של האל שנייהבקומפוזיציה ה. 18-כל ארבעת החרפושיות מתוארכות לשושלת ה. הראשונות

 שנמצאה 261למעט , 18- מתוארכים הפריטים לשושלת הכאןגם ). 302 ,301 ,278 ,261 ,257(ת בז דמוהורוס ב

 ומופיע 18-יוצא מהורוס הבז נעלם למעשה אחרי השושלת הההשוט ). 6.6 סעיף ' ר(מנע ושייכת לסדנת תמנע בת

דוגמה נוספת לשוט מופיעה על חרפושית ). 75–73: 10לוח , 1886פיטרי  (נאוקרטיס בסדנת 26-שוב בשושלת ה

  .כתפו של אל השמש רעמ השוט יוצא שם, )573) (ד(רעמססית מתל אל פארעה 

4.4.2.4 d2C – מטה פשוט  

, 1997קל  (s9mאו מטה ) 42Sסימן ( עבא טהמ,  מקל רועים פשוטשזהו ייתכן.  בבירוריהוי ניתן לזינומטה שאזהו 

בהקשר מטה פשוט מופיע על גבי חמש חרפושיות מצריות .  סמל מעמד וכוחזהו וםכל מקמ. )467 = 292' מס: 200

ואלה , )704(האלה מאעת , )655(האל תחות , )545(זים בו יחדיו המלך והאל אמון אוח, )467(המלך :  דמויותהמלכ

מוחזק בידי דמות כמו כן מופיע מטה פשוט . כל החרפושיות מתוארכות לתקופה הרעמססית). 724, 689(לא מזוהה 

אלא שהיא חלק , 2הברונזה המאוחרת המתוארכת לתקופת ) 1834(על חרפושית כנענית מתל קוביבה אנושית 

  ).6.2 סעיף ' ר(שבשאר החרפושיות בה אוחז האדם פרח לוטוס , IXדנת בית שאן ס, מקבוצה

4.4.2.5 e2C –  8,3מטה  

). 484–481 ,475–471למשל (שבדרך כלל עומד ליד כרטוש עם שמו , בידי המלך: מטה מלוכה זה מופיע בשתי צורות

). 470(ופעם אחת המלך עומד על זוג אוראוסים ואוחז במטה , )462 ,461(פעמיים המלך יושב בסירה ואוחז במטה 

  .  התיכונה ועד לתקופה הרעמססית18-החל מהשושלת ה,  פעמים מופיע המטה ביד המלך16

בדרך כלל המטה מופיע מאחורי הדמות . הצורה השנייה שבה מופיע המטה היא כסמל מלכות אך לא ביד המלך

 18- אופייני לשושלת ה8,3שימוש כזה במטה ). 480(או דמות המלך ) 402 ,379(ספינקס , המייצגת את המלוכה

  .בלבד

4.4.2.6 f2C –  מטהw3s  

אמון , כגון רע, מלוכהלאלים הקשורים  מופיע על פי רוב בידי w3sמטה . אחד מסמלי המלוכה המובהקים במצרים

או בידי ) ?רע( ראש בז םע אל  בידי3תיכונה  מופיע על גבי חרפושיות לראשונה בתקופת הברונזה הw3sמטה . ופתח

דמויות אלים בה בתקופת הממלכה החדשה ש). 29, 27 איורים 290, ב1989קל ; 74 איור 266, ג1989קל (האל פתח 

, )597 ,528 ,527 (חוראחתי -רע/רע, )594 ,293( מופיע עם הורוס w3sמטה . הרבהגם המוט ב נפוץ ,הרבהבנפוצות 

) 466(רק על גבי חרפושית אחת ). 652 ,651(ורשף ) 1074 ,654(תחות , )646( סת ,)541–531(פתח , )529 ,454(אמון 
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 מציגה את האלים 29 טבלה). 529 ,528(ופעמיים נוספות אוחז בו המלך ביחד עם אל ,  לבדw3sאוחז מלך במטה 

  . ומספר ההופעותw3sהמופיעים עם מטה 
מספר פעמים אל

 8 אמון
 2 רע-אמון
 5 הורוס

 4 לא מזוהה
 1 נפרתם

 1 סת
 1 עשתורת

 54 פתח
 23 רע
 5חראחתי- רע

 3  רשף
 7  תחות

           
  w3s אלים עם מטה - 29 טבלה           

4.4.2.7 h2C – סאיכ  

: 45לוח , 1984ל נטפ: משלל(עליו יושבת דמות מופיע לראשונה בשלב האחרון של תקופת הברונזה התיכונה שסא יכ

שרובן רבות ומופיע בקומפוזיציות מאוד סא נפוץ יהכהופך בתקופת הממלכה החדשה . )1934' קטלוג מס; 2795

ם וארבעה י עשרה מצרי,סאיעליהם מופיע כש פריטים 14בקטלוג .   דמויות אליםןכוללות את דמות המלך ומיעוט

) 645, 541 (יו עלתמות האל פתח יושבבשניים ד, )462–455(  עליושבשהמלך יוכס ה זהו שבעב, יםמהמצרי. כנעניים

על גבי . השאר לתקופה הרעמססית', מתוארכות לתחותימס ג) 462 ,461(שתי חרפושיות ). 611( האל אמון באחדו

אחת דמות לא מזוהה בו) 1842, 1838, 1582(סא ישלוש יושבים אלים לא מזוהים על הכב, כנעניותההחרפושיות 

  .2–1הברונזה המאוחרת כל הכנעניות מתוארכות לתקופת ). 2047(

4.4.3 3C –נשק   

4.4.3.1 a3C – קשת  

מופיעה על חרפושיות מראשית יא ה.  אחוזה ביד המלך או דמות אחרתבדרך כלל, שנידגם מ תמיד יאקשת ה

  יורה,מופיעה דמות המלך במרכבה' עם שמו של תחותימס אמהמוזיאון הבריטי על חרפושית . 18-השושלת ה

) 525, 523(קומפוזיציה דומה מופיעה על שתי חרפושיות ).  צילום של החרפושית– 101 ,1994קלייטון (בקשת 

). 490–488( עם קשת היא דמות המלך עומדת ויורה בקשת 18- קומפוזיציה נוספת מהשושלת ה. 19-מהשושלת ה

יושב ) 463 (18-הית מהשושלת בחרפוש). 494–491(קשת בצרו חרפושיות עם סצנות ציד יבתקופה הרעמססית י

  . של מצריםתשעת האויבים המסורתייםמסמלת את ההמלך על קשת 

4.4.3.2 b3C – חרב  

–499 ,497–495(הן מצריות ומופיעות בקומפוזיציה של המלך מכה את אויבו מ 17 , דוגמאות של חרבות18בקטלוג 

 בגזר A10ואחת על גבי לוחית סגלגלה כנענית שנמצאה בקבר ) 2 סעיף ' ר. 516 ,515 ,513 ,512 ,510 ,508 ,507 ,505

הלוחית . 19-כל החרפושיות שבהן המלך מכה את אויבו מתוארכות לתקופה הרעמססית ובעיקר לשושלת ה). 1837(

  ).6.3 סעיף ' ר(זה  ושייכת לסדנת לוחיות מקומיות שפעלה בשלב 2הברונזה המאוחרת מגזר מתוארכת לתקופת 

4.4.3.3 c3C – פגיון  

קשר ארכיאולוגי ולכן קשה לתארך את ה שלא נמצאה ב)338(פגיון מופיע פעם אחת בלבד על גבי חרפושית מעכו 

  . משיקולים טיפולוגיים3הברונזה המאוחרת החרפושית תוארכה פה לתקופת . הפגיון

4.4.3.4 d3C – חנית 

בחרפושיות המצריות . ל לוחית כנעניתעפעמיים בחרפושיות מצריות ופעם אחת . ש פעמים בקטלוגחנית מופיעה שלו
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). 91, 1980לרקר (אטריבוטים שלו השהיא אחד , )666(ופעם בידי אונוריס , )649(פעם בידי רשף : החנית בידי אל

חנית מופיעה גם מעל . 18- והלוחית עם אונוריס מתוארכת לשושלת ה19-החרפושית עם רשף מתוארכת לשושלת ה

סדנת הלוחיות המקומיות מ )1796(מבית שאן , מקומית, לבעל חיים הולך על ארבע שקשה לזהותו על לוחית מלבנית

  . 2הברונזה המאוחרת  יש לתארכה לתקופת פיכך ל;)6.3 סעיף ' ר (14- של המאה ה

4.4.4 4C –תחבורה   

4.4.4.1 a4C – מרכבה  

הדוגמה הקדומה של מרכבה על גבי . תחילת הממלכה החדשה במצריםבמרכבת קרב שהמלך רוכב בה מופיעה 

 מרכבות יש עוד מעט: אבל זוהי הופעה נדירה ולא מייצגת). 101, 1994קלייטון (' חרפושית היא מימי תחותימס א

 פעמים על גבי 10בקטלוג מופיעה המרכבה ). 83–81, 1990ויזה (' רובן מימי רעמסס באך , 18- מראשית השושלת ה

  .' לרעמסס בכות המכריע מתוארןרוב, 19-לשושלת ה מתוארכות ןלו כ,)526–517 (חרפושיות מצריות בלבד

4.4.4.2 b4C – סירה  

 אל ,)462, 461( דמות המלך את בתוכה נושאת, דגם משני בקומפוזיציהכסירה מופיעה רק על גבי חרפושיות מצריות 

דמות המלך בתוך סירה מופיעה רק ). 146 (פפירוסאו צמחי ) 70(סיסטרום , )1416(רע - שמו של אמון,)38(השמש רע 

הן הדוגמאות שאר  ו18-לשושלת הגם הוא פפירוס מתוארך ה). 59, 1990ויזה (' עד תחותימס ד, 18-בשושלת ה

  .רעמססיות

4.4.5 5C –אחר   

4.4.5.1 a5C – סיסטרום  

. אך שימש גם בפולחנם של אלים אחרים, בפולחן האלה חתחורידוע בראש ובראשונה כחפץ ששימש סיסטרום ה

 םיניהביתקופת וב )289–284: 11 ולוח 56, א1978ורד ו(ם הראשונה יניהבי מופיע על גבי חרפושיות מתקופת ואה

. על גבי חרפושיות מצריות וכנעניות) 2870–2843: 48 ולוח 138, 1984טפנל (תקופת הברונזה התיכונה /שנייהה

 29בכנען נמצאו . מטי ומופיע על פי רוב עם זוג אוראוסים משני צדדיוי הממלכה החדשה הדגם פחות סכבתקופת

בגזר נמצאה חרפושית .  לכל אורך התקופהמופיעותוהן ) 433 ,73–47(סיסטרום המתארות  מצריות חרפושיות

נוסף על אלה . ל אוראוסיםבחלק התחתון מופיע החלק התחתון של סיסטרום כול, המחולקת לשני מדורים) 1017(

 יכות את דגםמשמו 1הברונזה המאוחרת המתוארכות לתקופת ) 1585, 1584( כנעניות חרפושיות שתי ונמצא

  .סיסטרום מתקופת הברונזה התיכונהחרפושיות עם ה

4.4.5.2 C5b – 8 כדs  

אחורי דמות כד כזה מופיע גם מ). 46–41( הוא דגם ראשי בקבוצת חרפושיות שבהן יוצאים ממנו צמחים 8sכד 

ופעם נוספת כדגם ) 1428(לוז -לפני האל אמון על גבי חרפושיות מכאמד אל, )466(ול 'המלך על גבי חרפושית מתל עג

הכד מופיע כדגם משני על . 18-כל תשע הדוגמאות המצריות מתוארכות לשושלת ה). 40(ראשי על חותם חצי חביתי 

 ולתקופת הברונזה 2–1כות לתקופת הברונזה המאוחרת המתואר) 1578 ,1539(גבי שתי חרפושיות כנעניות 

  . בהתאמה1המאוחרת 

4.4.5.3 c5C – לחם כיכר  

ול מופיעה דמות המלך מגישה 'על לוחית מתל עג. פעמיםשלוש  ה מנחה לאלים מופיעכיכר לחם משולשת המוגשת

) 341(ית ממגידו על גבי חרפוש. שמו מופיע מול דמות המלךש' לוחית מתוארכת לאמנחותפ בה). 479(מנחה לחם 

גבי  על סצנה דומה מופיעה. היא מגישה מנחהש לחם מונחבידיה ומופיעה חיית סת בתנוחה המזכירה ספינקס 

ת ו מתוארכאלהת וחרפושיה שתי.  מנחהלחם ראש מלכותי המגיש םעספינקס  מופיע שבה, )375(חרפושית מלכיש 

סעיף '  ר-  II.7( על סמך טיפוס הראש 19- לת ה את החרפושית מלכיש ניתן להגביל לשוש;לתקופה הרעמססית



 םדגמי 4פרק  

63  

                                                

 3.1.1.2(.  

4.5 D – צמחים  

4.5.1 1D – ענף  

למעט קבוצת , תמיד כדגם משני, )150, 139: 5לוח , א1978וורד (ענף מופיע לראשונה בתקופת הביניים הראשונה 

). 029–017 איורים 106, 1989למשל שרואר ( הוא דגם יחיד 39חרפושיות מתקופת הברונזה התיכונה שבהן ענף

 על גבי חרפושיות 11מהן ,  פעמים35בסך הכול מופיע הענף . בתקופת הברונזה המאוחרת ענף הוא תמיד דגם משני

, 492(מלך נלחם או צד , )343(יצור כלאיים , )337(על גבי המצריות מופיע הענף עם פרה .  על גבי כנעניות24-מצריות ו

 ,1729 ,1564–1556(אייל , )1571 ,1570(על גבי הכנעניות מופיע הענף עם דמות אנושית ). 317–312(ועם אייל ) 523

כמו כן משמש ענף פעם ). 1842 ,1838(ודמויות אלים ) 1721 ,1705 ,1702(אריה ) 1825(גריפון , )1800 ,1797 ,1791

  .הדגם נפוץ לכל אורך התקופה). 4.1.2.3 סעיף ' ר. 1606(אחת מפריד עמודות 

4.5.2 2D –  לוטוספרח  

ומגיע לשיא תפוצתו , )198–181: 7 ולוח 53, א1978וורד (פרח הלוטוס מופיע לראשונה בתקופת הביניים הראשונה 

בתקופת ). 3–2לוחות , 1046–1034: 1 ולוח 116, 1984טפנל (תקופת הברונזה התיכונה /בתקופת הביניים השנייה

-  פעמים על גבי חרפושיות מצריות ו27מהן ,  פעמים39תקופת הברונזה המאוחרת מופיע הלוטוס /הממלכה החדשה

ובשאר הוא ) 132(ול 'בחרפושיות המצריות הלוטוס הוא דגם ראשי על חרפושית מתל עג.  פעמים על כנעניות12

) 725 ,327(ביחד עם אלים , )158 ,157 ,155 ,154 ,151 ,149–147(הוא מופיע כדגם יוצא מפיו של דג . משמש דגם משני

, 1522 ,1521(על גבי הכנעניות הוא משמש דגם משני עם סימנים נוספים ). 1380–1364(רע -ותוספת לשמו של אמון

מעל , )1737 ,1734 ,1579(דגם משני עם דמות אנושית , )1602 ,1601(דגם יוצא מתוך כתר מצרים התחתונה , )1525

אם כי במצריות הוא נפוץ יותר בזמן , הדגם מופיע לכל אורך התקופה). 1719 ,1718(ומעל אריה ) 1813 ,1792(פר 

  .18-השושלת ה

4.5.3 3D –  פפירוספרח  

. על גבי המצריות משמש הפפירוס דגם ראשי או משני. צמח פפירוס מופיע הן בחרפושיות מצריות הן בכנעניות

בדומה להופעתם , )nb) 133–144יית פפירוסים היוצאים על פי רוב מסימן כדגם ראשי הוא מופיע לרוב בשליש

 והיא 18- קבוצת חרפושיות זו מתוארכת לשושלת ה]). 3לוח , 1984[ של טפנל 3E1דגם (בתקופת הברונזה התיכונה 

 גבי שלישיית פפירוסים משמשת גם דגם ראשי במדור משני על. ממשיכה דגם שהחל בסוף תקופת הברונזה התיכונה

'  על פי שמו של רעמסס ב19-החרפושית הראשונה מתוארכת לשושלת ה). 1405–1403 ,980(ארבע חרפושיות 

הפפירוס מופיע גם . 18- מתוארכות לשושלת ה, רע-המופיע עליה ואילו שלוש האחרות הנושאות את שמו של אמון

בחרפושית אחת מופיעות שתי ). 1045 ,185 ,174 ,90 ,46–44 ,20(אז יופיע על פי רוב פרח אחד , בדגם משני או יוצא

הפפירוס משמש דגם משני לאורך כל ). 327(שלישיית פפירוסים ושלישיית לוטוסים כדגם משני : קבוצות פרחים

 ,1549(פפירוס יכול להופיע עם דגם לוליין . על גבי החרפושיות הכנעניות הפפירוס הוא תמיד דגם משני. התקופה

המתוארכת לתקופת  )1605( למעט אחת ,1פושיות מתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרת כל החר). 1605 ,1551

מ " ב– 1539(יכולה להופיע במדורים משניים במפוזר לכל אורך התקופה  שלישית פפירוסים. 2הברונזה המאוחרת 

רוס משולב במעין על גבי חרפושית אחת מופיע הפפי). 4מ " ב– 2048, 3מ "ב – 1678 ,1677, 2מ "ב – 1608',  א1

בכולן מופיעה דמות ). 1738 ,1736 ,1735 ,1583(וארבע פעמים הוא מופיע עם דמות האוחזת בו ) 1600(רוזטה 

 
. טוענת בצדק שזהו ייצוג של האלה הסורית העירומה המופיעה על גבי חרפושיות מתקופת הברונזה התיכונה) 109–104, 1989(שרואר  39

 .ת את הענף לקומפוזיציה המציגה את האלה העירומה שבדרך כלל מופיעה עם שני ענפים משני צדיההיא קושר
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  .2–1אנושית והן מתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרת 

4.5.4 4D – סוףקנה   

) 661, 608, 208 (החרפושיות המצריות אלוהיות. שלוש מצריות ושתי כנעניות, קנה סוף מופיע על חמש חרפושיות

אך ) מאעת(נראה שגלפים התכוונו ליצור נוצת יען ).  שילוב של קנה סוף ואוראוס– 1688, 1644(והכנעניות קמעיות 

  .4–3ברונזה מאוחרת / המופיע בתקופה הרעמססיתi -הסימן מזכיר יותר את קנה הסוף עם סימן הערך הפונטי 

4.5.5 5D –  צמחswt  

מופיע על שבע חרפושיות , )5B3 דגם – 14 ולוח 120, 1984טפנל (ונזה התיכונה שהיה נפוץ בתקופת הבר, דגם זה

) 1546 ,1534 ,1531 ,1530 ,1519(והשאר כנעניות ) 1231 ,1045 (18-שתיים מהן מצריות ומתוארכות לשושלת ה. בלבד

  .נה וסגנון כולן מהשלב האחרון של תקופת הברונזה התיכו1ומתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרת 

4.5.6 6D – דקל  

חרפושית ה. נראה גזע דקל שהאל תחות אוחז בו) 544(על גבי חרפושית מצרית מסחם . גודקל מופיע פעמיים בקטל

. מופיע דקל בין זוג ציפורים) 1777(על גבי חרפושית כנענית מתל כיסאן . 19-מתוארכת לתקופת השושלת ה

  .3–2הברונזה המאוחרת חרפושית מתוארכת לתקופת ה

4.5.7 7D – ץע  

בשל הגילוף המאוד סכימטי לא ניתן ). 1767 ,1766(דגם הנראה כמו עץ מופיע על שני צדדים של לוחית כנענית מעכו 

) 6.3 סעיף ' ר (14-אף שהלוחית עשויה מסטיאטיט היא מסדנת הלוחיות של המאה ה. לזהות את סוג העץ

  .2ומתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת 

4.5.8 8D – רוזטה  

וממשיך לאורך ) 370–368: 15לוח , א1978וורד ( מופיעה לראשונה בממלכה התיכונה במטמון מגבל 40הרוזטה

  :בתקופת הממלכה החדשה יש ארבעה טיפוסים עיקריים של רוזטות. 2ברונזה תיכונה /תקופת הביניים השנייה

  .18-יע בעיקר בזמן השושלת הטיפוס זה מופ). 94–75(ארבעה עלי כותרת וגבעולים מסתלסלים  .1

-טיפוס זה מופיע בעיקר בזמן השושלת ה). 109–95( עלי כותרת וארבעה אוראוסים ללא עלי כותרת או זוג .2

18.  

  .18-טיפוס זה מופיע בזמן השושלת ה). 118–110(ארבעה עלי כותרת וארבעה אוראוסים  .3

טיפוס זה מופיע בזמן ). 128–119(ארבעה עלי כותרת וגבעולים מסתלסלים המסתיימים באוראוסים  .4

שלה רוזטה זהה רק עם שמו ) 994(לטיפוס זה יש להוסיף חרפושית שנמצאה בתל גריסה . 19-השושלת ה

 .במרכזה' של רעמסס ב

המתוארכת ) 1548(על אלה נוספת חרפושית כנענית עם רוזטה משכם .  חרפושיות מצריות עם רוזטות56בסך הכול 

  .הרוזטה בסגנון הברונזה התיכונה, 1לתקופת הברונזה המאוחרת 

4.5.9 9D – צמח לא מזוהה  

  .כמה קומפוזיציות כוללות צמחים שלא ניתן לזהותם בוודאות
  הערות  תאור  תאריךמקורמספר

 והזנראה ש) 45–43 ,41(לפי המקבילות    שממנו יוצאים פרחים8sכד   18שושלת  מצרי  42
  .לוטוס

                                                 
. לא מדובר ברוזטה אמתית כמו בתקופת הברזל אלא בדגם צמחי המורכב משניים או ארבעה עלים שלעתים יוצאים ממנו אוראוסים 40

מרכזיים - כמו מעגלים חד, עם דגמים נוספים היוצרים מעין צלביחד ) cross pattern(וורד וטפנל רואים בדגם זה חלק מדגם צלב 

  ).23 לוח 125, 1984טפנל ; 374–368: 15 לוח 57, א1978וורד (המחוברים בקו 
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  הערות  תאור  תאריךמקורמספר
 18שושלת  מצרי  145

  תיכונה–קדומה
 במרכז ושני s3חי המורכב מסימן דמוי דגם צמ

  כירים פרחי לוטוספרחים בצדדים המז

חרפושית דומה לקבוצת החרפושיות ה
  פפירוסת פרחי ישלישיהמציגות 

  ?נוצת מאעת? קנה סוף  מאחורי הדמות דגם צמחי לא ברור  19שושלת  מצרי  487
 .' רעהבן של'ברווז וגלגל חמה היוצרים את התואר   19שושלת  מצרי 1226

  הברווז עומד על פרח לא מזוהה
  ?לוטוס 

  ?עץ   .s3דגם צמחי בין שני סימני   1מ "ב כנעני 1520

השניים . שורה סימטרית של חמישה סימנים  1מ "ב כנעני 1526
  צוניים נראים כמו דגם צמחי כלשהוהחי

  סגנון הברונזה התיכונה

  נזה התיכונהסגנון הברו  לא ברור) ?(דגם צמחי   ' א1מ "ב כנעני 1550
' ר ( מאודיימט סכאךמזכיר את הרוזטות   ייםטמיארבעה דגמים צמחיים סכ  1מ "ב כנעני 1553

  )4.5.8  סעיף
 ענפים ומתחתיו דגם צמחי לא מעליו שני,  רץאייל  1מ "ב כנעני 1557

  ברור
  ?ענפים נוספים? עשב

  לא ברור  דמות אוחזת בפרח  2 -' ב1מ "ב כנעני 1572
  ?לוטוס  ות אוחזת בפרח ומולה דמות של אלהדמ  1מ "ב כנעני 1575
  ?פפירוס? לוטוס  דמות אוחזת בפרח  1מ "ב כנעני 1577
  ?לוטוס   שורת צמחים לא מזוהיםבמדור התחתון  4 – 3מ "ב כנעני 1682
  ?לוטוס  ם התחתון שורת צמחים לא מזוהיבמדור  4 – 3מ "ב כנעני 1683
  ?לוטוס  במדור התחתון שורת צמחים לא מזוהים  4 – 3מ "ב כנעני 1684
 זהו לוטוס) 1719, 1718(לפי המקבילות   דגם צמחי מעל אריה  ' א1מ "ב כנעני 1720

  אולם הוא נראה כמו עקרב
ית יבמדור העליון דגם צמחי המזכיר שליש  מ"ב כנעני 1732

  פפירוסים
  

ית יעליון דגם צמחי המזכיר שלישבמדור ה  מ"ב כנעני 1733
  פפירוסים

  

    דגם צמחי מעל פר  2מ "ב כנעני 1814
    דגם צמחי מאחורי דמות  1מ "ב כנעני 1832

   חרפושיות עם צמחים לא מזוהים- 30 טבלה

4.6 E – בעלי חיים וחלקי בעלי חיים  

4.6.1 1E – פרוקי רגליים  

4.6.1.1 a1E – עקרב  

. לרוב הוא הדגם הראשי בקומפוזיציה. הברונזה המאוחרת/תקופת הממלכה החדשהעקרב מופיע לראשונה ב

  :בשתי קומפוזיציות עיקריות,  חרפושיות מצריות ושלוש כנעניות11העקרב מופיע על גבי 

). 1771 –צלב ; 1770, 195 –גלגל חמה ; nfr – 194(לעתים נוסף לו דגם משני , )1769, )?(196 ,193(עקרב אחד  .1

-הטיפוס מתוארך לשושלת ה). 1771–1769(ושלוש כנעניות ) 196–193(ושיות מטיפוס זה מצריות ארבע חרפ

  .19-השושלת ה– המאוחרת18

זהו טיפוס מצרי ). 202–197(בכנען נמצאו שש חרפושיות עם קומפוזיציה זו . זוג עקרבים בהיפוך ראש לזנב .2

 .20-בלבד ומתוארך לשושלת ה

 משמש העקרב דגם 19-השושלת ה– המאוחרת18- המתוארכת לשושלת ה) 190(על גבי חרפושית מצרית מלכיש 

  .משני

4.6.1.2 b1E – חיפושית  

  .חיפושית מופיעה הן על חרפושיות מצריות הן על כנעניות לאורך כל התקופה

  :על חרפושיות מצריות היא מופיעה בכמה קומפוזיציות

–203(חיפושית מופיעה ללא כנפיים ה. דגם ראשי בקומפוזיציה המורכבת מחיפושית עם או בלי גלגל חמה .1

  .קבוצה זו מופיעה לכל אורך התקופה). 210 ,209(או עם כנפיים פרוסות ) 208

 קבוצה זו מופיעה ).1039–1031 ,436–434 ,402(חיפושית מכונפת משמשת דגם ראשי במדורים משניים  .2

  ).18-  השושלת ה– 1034(אך יש גם דוגמאות קדומות יותר , 19-בעיקר בשושלת ה

קבוצה זו לא הומוגנית ולכן לא ניתן  ).1058 ,1057 ,503 ,384 ,357 ,189 ,164(דגם משני במגוון קומפוזיציות  .3

 .לתארכה
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  :גם על גבי החרפושיות הכנעניות מופיעה החיפושית במגוון קומפוזיציות

ת הברונזה מן הסדנה לייצור לוחיות שפעלה בתקופ, )1768(דגם ראשי ויחיד פעם אחת על לוחית מגזר  .1

 ).6.3 סעיף ' ר (2המאוחרת 

קבוצה זו מתוארכת לתקופת הברונזה ). 1698–1696( בצדדים n9; ושני סימני nbwדגם ראשי מעל סימן  .2

 .4–3המאוחרת  

 . 4–3קבוצה זו מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת . )1695–1685(דגם ראשי בין זוג אוראוסים  .3

קבוצה זו ). 1684–1679(ושית בין זוג אוראוסים במדור העליון ומגוון סימנים היירוגליפים בתחתון חיפ .4

 .4–3מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת 

דגם ראשי בעמודה המרכזית בקומפוזיציה הממשיכה את סגנון תקופת הברונזה התיכונה ומורכבת  .5

  .1תקופת הברונזה המאוחרת קבוצה זו מתוארכת ל. )1531 ,1530(כתובות -פסאודומ

 .קבוצה זו לא הומוגנית ולכן לא ניתן לתארכה. )1701–1699 ,1669 ,1532(עם סימנים נוספים , דגם ראשי .6

4.6.1.3 c1E – דבורה  

מופיעה כתובת עם ) 1419(על גבי החרפושית המצרית מעכו . מצרית וכנענית, דבורה מופיעה על גבי שתי חרפושיות

. החרפושית מתוארכת לתקופה הרעמססית על פי שיקולים טיפולוגיים. ל השםשמו של האל אמון ודבורה מע

הקומפוזיציה . 1 המתוארך לתקופת הברונזה המאוחרת 1104ול בקבר 'נמצאה בתל עג) 1534(החרפושית הכנענית 

החרפושית שייכת לשלב .  בצדn9; וסימן nbwמעל סימן ' מלך מצרים העליונה והתחתונה'מציגה את התואר 

אך ללא הקשר , ול'שנמצאה גם כן בתל עג) 1231(על חרפושית מצרית . חרון של סגנון הברונזה התיכונההא

  .מופיע תואר זהה ללא הסימנים הנוספים, ארכיאולוגי

4.6.1.4 d1E – זבוב  

השושלת – המאוחרת18- המתוארך לשושלת ה) 211(זבוב מופיע על גבי דמוי חרפושית חלק ממקור מצרי מתל צפית 

  .הדגם הראשי והיחיד בקומפוזיציה והוא 19-ה

4.6.2 2E –צפרדע   

 המאוחרת והיא הדגם הראשי 18- המתוארך לשושלת ה) 251(צפרדע מופיעה על גבי חותם אריה מצרי מלכיש 

  .והיחיד בקומפוזיציה

4.6.3 3E – זוחלים  

4.6.3.1 a3E –  לטאה  

ם ממקור מצרי ומתוארך החות. מופיעות שתי לטאות בהיפוך ראש לזנב) 252) (ד(על גבי דמוי פי כושי מתל פארעה 

הקומפוזיציה . משמשת לטאה דגם משני) 337(על גבי חרפושית מגבעון . 19-השושלת ה– המאוחרת18-לשושלת ה

  .19-החרפושית מתוארכת לשושלת ה. צועדת בין צמחים ומעליה הלטאה, מציגה פרה עם גלגל חמה מעל הראש

4.6.3.2 b3E –נחש   

החרפושית . המציגה את האל רשף צד נחש עם חנית) 649) (ד(ה נחש מופיע על גבי חרפושית מצרית מתל פארע

  .19- מתוארכת לשושלת ה

4.6.3.3 c3E – נחש קוברה  

טפנל (ראשית הופעתו בתקופת הברונזה התיכונה .  הוא אחד הדגמים הנפוצים בחרפושיות– אוראוס –נחש קוברה 

הן בחרפושיות ,  הברונזה המאוחרתהאוראוס נפוץ לכל אורך תקופת]).  אצלה3B1דגם  [10, 9 ולוחות 118, 1984

  .המצריות הן בכנעניות

  :במצריות מופיע האוראוס בכמה קומפוזיציות
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קבוצה זו ). 250–212(בשורה ) עד חמישה(דגם ראשי בקומפוזיציה המורכבת מאוראוס אחד או יותר  .1

  .19-ובעיקר לשושלת ה, מתוארכת ברובה לתקופה הרעמססית

; 972–964 –מנוצת מאעת ; 119–117 –מרוזטה : למשל, מגוון קומפוזיציות יוצא מכמה דגמים אחרים בדגם .2

מיד של ; cd – 35–39מסימן ; 60–56 –מסיסטרום ; 1008–1006 –מכרטוש ; 1031 ,760 ,759 –מחיפושית 

  . ודוגמאות רבות אחרות592–564 –אל 

 ).4.1.2.1 סעיף '  ור1019 ,1018 (18-בתקופת השושלת ה, מסגרת .3

 –ליד שם מלכותי ; 489 ,470 –עם מלך ; 394–392 –עם ספינקס : למשל, דגם משני בקומפוזיציות רבות .4

 .294–274 –מאחורי בז וסימן נוסף ; 606–600 –עם אל ; 1253–1232 –עם נוצת מאעת ; 1014–1011 ,1009

 ומשמש דגם משני בלבד 4–3ברונזה המאוחרת על גבי החרפושיות הכנעניות מופיע האוראוס בעיקר בתקופת ה

  :בקומפוזיציות

  ).1665 ,1659(עם הכתר האדום ונוסחת ענרע  .5

  ).1695–1685(עם חיפושית בין שני האוראוסים ישנה , מוכפל .6

 ).1684–1679(מוכפל במדור עליון , דגם משני .7

 –עם דמויות אנושיות ; 1723 ,1712 ,1711 –עם אריות ; 1731 ,1569–1567 –דגם משני עם קבוצת בעלי חיים  .8

 ,1694 ,1633 ,1604 ,1539 –עם סימנים נוספים ; 1733 ,1732 ,1583 ,1582 ,1576 –עם אלים ; 1742 ,1736

1701.  

4.6.3.4 d3E – תנין  

בתקופת ). 39 ולוח 133, 1984טפנל (הברונזה התיכונה /תנין מופיע על גבי חרפושיות כבר בתקופת הביניים השנייה

התנין מופיע תמיד . מהן שלוש מצריות והשאר כנעניות, ת הדגם נדיר ומופיע על עשר חרפושיותהברונזה המאוחר

מוצג התנין כאל סובך והוא ) 164–162(בחרפושיות המצריות . עם דגמים נוספים והוא חלק מהקומפוזיציה הראשית

 והאחרונה לתקופה 19-תי הראשונות מתוארכות לשושלת הש). 5.2.5.1.2 סעיף ' ר(חלק מסצנות ספר המתים 

 ,1725 ,1724 ,1566 –אריה (תנין עם בעלי חיים נוספים : הכנעניות נחלקות לשני סוגי קומפוזיציות. הרעמססית

על גבי החרפושיות הכנעניות מופיע התנין בשני שלבי . )1581 ,1580(ותנין ליד דמות אל ) 1567 –אוראוסים ; 1728

ובתקופת , הוא מייצג את השלב האחרון של סגנון הברונזה התיכונה, 1התקופת הברונזה המאוחרת : פההתקו

  . הוא חיקוי לדגמים קדומים3הברונזה המאוחרת 

4.6.4 4E – דג  

  ). 178: 6לוח , א1978וורד : למשל(אף שיש דוגמאות אחדות קדומות , הדג נפוץ למן הממלכה החדשה

הדג מופיע בעיקר ). 161–147( המורכבת מהדג ולעתים עם דגמים משניים נוספים דג משמש דגם ראשי בקומפוזיציה

ואחת לתקופה הרעמססית ) 161 ,153 ,152 (19-אך שלוש חרפושיות מתוארכות לשושלת ה, 18-בזמן השושלת ה

)156.(  

4.6.5 5E – ציפורים וחלקי ציפורים   

4.6.5.1 a5E – בז  

הוא מופיע לכל אורך . ה אלים ראשיים כגון הורוס ורעבז מופיע בעיקר על חרפושיות מצריות מהיותו סמל לכמ

על גבי חרפושיות מצריות הוא משמש הן דגם ראשי הן משני . הן על החרפושיות המצריות הן על הכנעניות, התקופה

 מוצג חזיתית עם כנפיים , הוא משמש לבדו דגם ראשי)165(על חרפושית מסחם .  פריטים68ובסל הכול מופיע על 

 הוא .18- מתוארכת לשושלת ה, שרק דוגמה אחת ממנה נמצאה בכנען, קומפוזיציהה. אש פונה הצדה ורפרושות

זוהי ). 304–256(או סימנים נוספים /משמש דגם ראשי גם על קבוצת חרפושיות המציגה בז עם אוראוס ו

אחרת שלו היא הופעה . הקומפוזיציה הנפוצה שבה מופיע בז והיא מופיעה לכל אורך תקופת הברונזה המאוחרת
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בדגם . כאן נראה שהוא מייצג את המלוכה ולא אלוהות ,)1057 ,1048–1046(ליד שם מלכותי אך לא בתנוחת הגנה 

). 464(או דמות המלך ) 1044–1040(כרטוש , )423 ,360(ספינקס : משני מופיע הבז מגונן על סמל מלכותי

 ואילו אלה שבהן הבז מגונן על דמות 19- לשושלת ההקומפוזיציות שבהן הבז פורס כנפיו מעל ספינקס מתוארכות

  .18-המלך או כרטוש מתוארכות לשושלת ה

קל (קבוצת הישפה הירוק מ) 1525(על גבי חרפושית ממגידו דגם ראשי  הבז שמש מעל גבי החרפושיות הכנעניות

חשבת לשלב  נ' א1הברונזה המאוחרת נמצאה בהקשר ארכיאולוגי המתוארך לתקופת שחרפושית ה). א1989

 הבז משמש דגם ראשי על עוד חמש . מתוארכת קבוצת הישפה הירוקואליש, האחרון של סגנון הברונזה התיכונה

 ,1726 ,1568 ,1537(על גבי ארבע חרפושיות הוא משמש דגם משני ). 1733 ,1732 ,1569 ,1555 ,1554(חרפושיות 

 ,1732(השתיים הנותרות . 1ופת הברונזה המאוחרת כל החרפושיות הכנעניות למעט שתיים מתוארכות לתק). 1731

  .3מתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרת ) 1733

4.6.5.2 b5E – ראש בז  

ראש הבז משמש דגם ראשי בקומפוזיציה . ראש בז עם כתר המורכב משתי נוצות ואוראוס מייצג את האל מונתו

כולן , בכנען נמצאו שבע חרפושיות). 311–309(או נוצת מאעת ) nfr) 305–308סימן : ומופיעים איתו דגמים נוספים

 ואילו אלו עם נוצת המאעת 18- מתוארכות לשושלת הnfrהקומפוזיציות שבהן מופיע סימן ). 311–305(מצריות 

  .19-מתוארכות לשושלת ה

4.6.5.3 c5E –נשר   

תל פארעה הוא משמש דגם ראשי בין שתי נוצות מאעת על גבי לוחית מ. נשר מופיע על גבי שתי חרפושיות מצריות

המתוארך גם הוא ) 725(המתוארכת לתקופה הרעמססית ודגם משני על גבי חותם ראש אדם מעכו ) 339) (ד(

  .בשתי החרפושיות עומד הנשר בצדודית עם כנפיים מקופלות לצדי הגוף. לתקופה הרעמססית

4.6.5.4 d5E –פניקס   

הציפור עומדת מאחורי דמות המלך ). 558(על גבי חרפושית מצרית מעכו , עוף החול המפורסם מופיע פעם אחת

  .החרפושית מתוארכת לתקופה הרעמססית על פי שיקולים טיפולוגיים. וחובשת את הכתר הכפול

4.6.5.5 e5E – נוצת יען  

מהן ארבע פעמים על .  פעמים על חרפושיות מתקופת הברונזה המאוחרת190נוצת יען או נוצת מאעת מופיעה 

על אחת מופיעה הנוצה משני צדדיה של חיפושית ויוצאים ממנה ): 1728 ,1713 ,1703 ,1701(חרפושיות כנעניות 

כל החרפושיות הכנעניות . אוראוסים כמו במקבילות מצריות ועל שלוש האחרות מופיעה הנוצה לפני אריה

על גבי . 3המתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת ) 1728(למעט אחת , 4–3מתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרת 

ודגם ראשי עם אוראוס , )19–16(שמשת הנוצה ארבע פעמים דגם ראשי ויחיד או עם סימן נוסף אחד המצריות מ

בשאר החרפושיות משמשת הנוצה דגם משני . המתוארכת לתקופה הרעמססית) 1256–1232(בקבוצת חרפושיות 

דמות המלך , )428 ,427 ,396 ,395(ספינקס , )311–309(ראש בז , )295 ,280 ,277(עם בז : למשל, במגוון קומפוזיציות

ושם מלכותי )  תחות– 654;  סת– 647;  פתח– 637 ,621 ,619;  רע– 609 ,607 ,578(דמות אל , )532 ,508 ,507 ,498(

  .הנוצה המשמשת דגם משני נפוצה מאוד לכל אורך התקופה). 985–933(

4.6.5.6 f5E – ציפור ( חסידהb3(  

ושייכת לסדנת הלוחיות ) 1774 ,1773( כנענית שנמצאה בתל חרסים חסידה מופיעה על שני צדדיה של לוחית מלבנית

זיהוי הציפור נעשה . בוודאי על גבי לוחית כנענית, b3זוהי הופעה ייחודית של ציפור ). 6.3 סעיף ' ר (14- של המאה ה

  ).1957 ר ברשימת הסימנים של גרדינ29Gסימן (על פי הבליטה שבתחתית הצוואר 
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4.6.5.7 g5E –ברווז   

). 1777 ,1776 ,1772(ושלוש כנעניות ) 616, 385, 254, 253(מהן ארבע מצריות , ברווז מופיע על גבי שבע חרפושיות

) 254(חרפושית אחת ). 616, 385(ופעמיים משני ) 254, 253(פעמיים משמש הברווז דגם ראשי , מבין המצריות

פעמיים , מבין הכנעניות. 20-פה הרעמססית ושתי הנותרות לשושלת הלתקו) 253(אחת , 18- מתוארכת לשושלת ה

, המתוארכות בהתאמה) 6.3 סעיף ' ר (14- מסדנת הלוחיות של המאה ה) 1776 ,1772(מופיע הברווז על לוחיות 

  .3–2מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת ) 1777(והחרפושית הנוספת 

4.6.5.8 h5E –קיוית   

הציפור .  המאוחרת18-המתוארכת לשושלת ה) 1269(מופיע פעם אחת על גבי חרפושית מצרית משכם ) n8(ציפור נח 

  .'חיים לנצח '– ונראה שזו כתובת n9;מופיעה עם שני סימני 

4.6.5.9 i5E – ציפור לא מזוהה  

שמשת הציפור דגם מ) 401(ול 'בלוחית מצרית אחת מתל עג. על גבי שתי לוחיות מופיע ציפור שאי אפשר לזהותה

הלוחית השנייה ממקור כנעני . התיכונה– הקדומה18-הלוחית מתוארכת לשושלת ה. משני סכימטי מעל ספינקס

כאן הציפור היא הדגם הראשי והיחיד . אך קשה לקבוע בוודאות הציפור דומה לברווז). 1775(נמצאה בתל אנפה 

ומתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת ) 6.3 סעיף ' ר (14-הלוחית היא מסדנת הלוחיות של המאה ה. בקומפוזיציה

  .מאשקלון) 494(ציפור שהמלך צד משמשת דגם משני על גבי חרפושית רעמססית . 2

4.6.6 6E – וחלקי יונקיםיונקים   

4.6.6.1 a6E – אייל  

יות הן על הכנעניות לאורך כל הוא מופיע הן על החרפושיות המצר. אייל הוא מבעלי החיים הנפוצים על חרפושיות

  .התקופה ומשמש הן דגם ראשי הן משני

יש דמיון רב בין החרפושיות המצריות לכנעניות ולעתים . לעתים עם ענף, דגם ראשי הוא מופיע רובץכבשמשו 

  : מוצגת כאן הצעה לחלוקה. קרובות קשה להפריד ביניהן

 קבוצה – 1803–1781 ,קבוצת הברונזה התיכונה – 1564–1556 –דגם ראשי כנעניות ; 317–312 –דגם ראשי מצריות 

  .2–1 והכנעניות לתקופת הברונזה המאוחרת 18-המצריות מתוארכות לשושלת ה. צפונית

  :האייל משמש דגם משני בכמה קומפוזיציות מצריות

  20- זוהי דוגמה ייחודית של לוחית המתוארכת לשושלת ה). 385(איילה מניקה.  

 החרפושיות האלה מתוארכות לתקופה הרעמססית). 493 ,491(כולל אייל , מלך צד בעלי חיים.  

  הפריטים מתוארכים . 'שם המלך המופיע על גבי פריטים אלה הוא תחותימס ג). 1056 ,1055(ליד שם מלכותי

 .מאוחרת– תיכונה18-לשושלת ה

  19-שושלת החרפושית זו מתוארכת ל). 342(רובץ עם אוראוס היוצא ממנו ומתחתיו סוס יאור. 

  :בחרפושיות הכנעניות משמש האייל דגם משני בשתי קומפוזיציות

  2–1חרפושית זו מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת ). 1723(אריה דורך על אייל.  

  פיטרי : למשל(שתי חרפושיות אלה מציגות דגם המוכר מחותמות גליל ). 1831 ,1830(גריפון דורך על אייל

  .3תיהן עשויות מאמתיסט ומתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרת ש). 127: 4לוח , 1933

4.6.6.2 b6E – סוס  

הוא רתום , על גבי המצריות משמש הסוס דגם משני.  חרפושיות מצריות ואחת כנענית11סוס מופיע על גבי 

בחרפושית אחת . 19- כל החרפושיות בקבוצה זו מתוארכות לשושלת ה). 526–517(למרכבה שעליה דמות המלך 

חרפושית זו מתוארכת לתקופה ). 166( הסוס ללא מרכבה או דמות המלך והוא הדגם הראשי בקומפוזיציה מופיע
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על . בכל הדוגמאות המצריות למעט האחרונה מופיע הסוס כשלראשו עיטור המורכב משתי נוצות. הרעמססית

של הסוס וייתכן שזהו מופיע סימן לא מזוהה מעל ראשו ) 166(החרפושית שעליה לא מופיע עיטור לראש הסוס 

, מופיע הסוס בין שני בעלי חיים נוספים) 1730(על גבי החרפושית הכנענית שנמצאה באשדוד . עיטור נוצות סכימטי

  .4–3החרפושית מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת . אחד מעליו ואחד מתחתיו

4.6.6.3 c6E – פר  

על גבי המצריות מופיע הפר צועד . יד דגם ראשי חרפושיות מצריות וארבע כנעניות ומשמש תמ13פר מופיע על גבי 

על גבי שתי חרפושיות הוא מופיע מתחת לשם , )171(פעם אחת מופיע הפר לבד ). 1059 ,1054 ,337 ,189 ,175–167(

פעם , )172(פעם אחת עם חצי גלגל חמה , )167–169 (n9;שלוש פעמים הוא מופיע עם סימני , )1059 ,1054(מלכותי 

פעם אחת עם , )1059 ,175(פעמיים הוא דורס אויב , )337 ,174(פעמיים עם דגמים צמחיים , )nb) 173 אחת עם סימן

-הפר מופיע למן השושלת ה). 170(ופעם אחת עם סימן לא ברור ) 337(פעם אחת עם זיקית וגלגל חמה , )189(תואר 

על גבי הכנעניות הוא מופיע על שלוש . 19-אך שיא תפוצתו בשושלת ה, )173 (20-ועד לשושלת ה) 167( התיכונה 18

ומתוארכות בהתאמה ועל חרפושית ) 6.3 סעיף ' ר (14-מסדנת הלוחיות של המאה ה) 1814–1812(לוחיות מלבניות 

  .3 החרפושית מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת. פיותיהם נושקים זה לזה, המציגה זוג פרים בהיפוך) 1727(

4.6.6.4 d6E –ראש פר   

  .19-מתוארכת לשושלת הו) 163(ראש פר מופיע פעם אחת על גבי חרפושית מבית שאן המציגה סצנה מספר המתים 

4.6.6.5 e6E – פרה  

. מעל ראש הפרה גלגל חמה המזהה אותה עם חתחור). 338(פרה משמשת דגם ראשי על גבי חרפושית מצרית מעכו 

  . ית מתוארכת לתקופה הרעמססית על פי שיקולים סגנונייםהחרפוש. מול הפרה דמות אדם ומעליה פגיון

4.6.6.6 f6E – כלב  

החרפושית המתוארכת . יושב ולצווארו כרוך קולר, )325(ול 'כלב מופיע פעם אחת בלבד על גבי חרפושית מתל עג

הברונזה המאוחרת – המתוארך לסוף תקופת הברונזה התיכונה291 הקדומה נמצאה בקבר 18- לתקופת השושלת ה

  . ' א1

4.6.6.7 g6E – אריה  

על . אריה הוא אחד הדגמים הנפוצים על גבי חרפושיות ומופיע הן על המצריות הן על הכנעניות ולאורך כל התקופה

 מופיעים שני אריות בהיפוך ראש 188על חרפושית ). 188–176( חרפושיות 13המצריות הוא משמש דגם ראשי על 

עם , )185 ,184 ,179(עם גלגל חמה , )180–184 (n9;עם סימני , )178–176(על שאר הפריטים מופיע האריה לבד . לזנב

יוצא מפיו של ) 187 ,186(על גבי שתי חרפושיות ). 186(או עם שם מלכותי ) 187(עם אייל הפוך , )185(דגם צמחי 

  ).?מים? דם(האריה נוזל 

עם , )492(חיים שהמלך צד בעל , )163(חלק מסצנה של ספר המתים : האריה משמש דגם משני בכמה קומפוזיציות

  .)192–190(או טורף אויב עם בעלי חיים נוספים ) 1058(טורף אויב ביחד עם שם מלכותי , )1052(שם מלכותי 

–1805 ,1565(הוא מופיע לבד ). 1811–1805 ,1728 ,1726–1702 ,1566 ,1565(על גבי הכנעניות הוא משמש דגם ראשי 

עם , )1811 ,1717 ,1716(עם גלגל חמה , )1711, 1712 (nb אוראוס וסימן עם, )1721 ,1710–1702(עם ענפים , )1810

האריה משמש .  מופיעים שני אריות בהיפוך ראש לזנב1722על חרפושית ). 1720(או עם עקרב ) 1719 ,1718(לוטוס 

  ).1730 ,1728 ,1726–1723 ,1566(דגם ראשי עם בעלי חיים נוספים שגם הם דגמים ראשיים 

4.6.6.8 h6E – לביאה  

היא מופיעה פעם עם גלגל . 19-המתוארכת לשושלת ה) 1051(בלח -לביאה מופיעה פעמיים על חרפושית מדיר אל

  .חמה מעל ראשה ופעם ללא
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4.6.6.9 i6E – חתול  

על גבי שתי הטבעות ). 73–71(זוג חתולים משני צדי סיסטרום מופיעים על שתי טבעות וחרפושית ממקור מצרי 

רום ואילו על גבי החרפושית מופיעים החתולים במדור העליון ובמדור התחתון זוג מופיעים רק החתולים והסיסט

  .18- שלושת הפריטים מתוארכים לשושלת ה.  מכונףw3cדמויות משני צדי סימן 

4.6.6.10 j6E – בבון  

  : חרפושיות מצריות ומופיע בכמה קומפוזיציות18בבון המייצג את האל תחות מופיע על גבי 

  אף ששמו אינו מופיע עליהן', חרפושיות אלה משויכות לרעמסס ב. )543 ,542(מול מלך סוגד.  

  שם המלך המופיע בכרטוש הוא רעמסס ב). 1050 ,1049(ליד כרטוש עם שם מלכותי'.  

  אמון אדון תחות'או ' אמון אהוב תחות'הסימנים יוצרים את הכתובת ). 702–699(מאחורי האל אמון'.  

  תחות אהוב המאעת'הסימנים יוצרים את הכתובת ). 332 ,331 ,329(מאחורי האלה מאעת או נוצת מאעת '

 .'תחות אדון המאעת'או 

  ואילו,  מציגה את הסצנה על כל משטח הטביעה333חרפושית ). 334 ,333(זוג בבונים סוגדים לאובליסק 

 והשנייה לתקופה 19- הראשונה מתוארכת לשושלת ה.  מציגה סצנה זו במדור העליון334חרפושית 

 .מססיתהרע

 ועם סימנים היירוגליפיים ) 266(עם הורוס בצורת בז , )1000(עם אוראוס : בכמה קומפוזיציות מגוון דגמים

)326–328.( 

  .19-הרוב לשושלת ה, כל החרפושיות מתוארכות לתקופה הרעמססית

4.6.6.11 k6E – קרנף  

ת המלך צד קרנף ואייל הסצנה מציגה א). 493(קרנף משמש פעם אחת דגם משני על גבי חרפושית מצרית מתענך 

  .החרפושית מתוארכת על פי שיקולים טיפולוגיים לתקופה הרעמססית. nfrולפניהם סימן 

4.6.6.12 l6E – ירף'ג  

ירף עומד על 'הג. 'ירף ליד כרטוש עם שמו של תחותימס ג'מופיע ג) 1053(ול 'על טביעת חרפושית מצרית מתל עג

על פי שמו ועל פי ההקשר ' מנו של תחותימס גהחרפושית מתוארכת לז.  ומאחוריו נוצת מאעתnbסימן 

  .הארכיאולוגי

4.6.6.13 m6E – סוס יאור  

מעל האל , על המצריות הוא משמש דגם משני. שלוש מצריות ואחת כנענית, סוס יאור מופיע על גבי ארבע חרפושיות

ות הראשונות שתי החרפושי). 342(ומתחת לאייל רובץ עם אוראוס ) 191(מתחת לאריה הטורף אויב , )650(סת - בעל

על הכנענית הוא משמש דגם משני מתחת לאריה ולסוס . 19-מתוארכות לתקופה הרעמססית והשלישית לשושלת ה

  .4–3בחרפושית מאשדוד המתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת ) 1730(

4.6.6.14 n6E – ליראש אי  

אשי ולראשו כתר האתף משמש תמיד דגם ר, )1448 ,324–318(ראש אייל מופיע על גבי שמונה חרפושיות מצריות 

) ד(על גבי לוחית מלבנית מתל פארעה ). 320(פעם אחת מופיע גלגל חמה עם אוראוס במקום כתר . האופייני לאמון

  .19-כל הפריטים מתוארכים לשושלת ה. מופיע עם ראש האייל שמו של האל אמון) 1448(

4.6.6.15 o6E –ית סתי ח  

על גבי לוחית אחת מופיעה חיית סת . )341 ,340( ממגידו ת חרפושיושתי על גבי בעל חיים דמותהאל סת מופיע ב

סעיף ' ר(רובץ סת בתנוחה זהה לספינקס רובץ , על גבי החרפושית השנייה. יושבת וזנבה מורם כלפי מעלה

. לים סגנוניים הן תוארכו על פי שיקו ששתי החרפושיות ממגידו חסרות הקשר ארכיאולוגיאף). 5.2.5.3.17 
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  .4.9.1.6 סעיף '  על סת בדמותו האנושית ר.19-לשושלת ה הראשונה תוארכה לתקופה הרעמססית והשנייה

4.6.6.16 p6E – יונק לא מזוהה  

  . מסכמת את נתוניהם31 טבלה. עשרה יונקים אינם ניתנים לזיהוי

  
  הערות  ורתא  תאריך מקור 'מס
  ?אריה? אייל  צד שהמלך בעל חיים   רעמססי מצרי 494
דגם משני מאחורי דמות המשמש בעל חיים   רעמססי מצרי 725

  האלה בצד שמאל
  

שושלת מצרי 1498
19  

  1500, 1499-קומפוזיציה זהה ל). ?(ארנב cdבעל חיים רובץ מתחת לסימן 

  1500, 1498-קומפוזיציה זהה ל). ?(ארנב  cdבעל חיים רובץ מתחת לסימן   רעמססימצרי 1499

  1499, 1498-קומפוזיציה זהה ל). ?(ארנב  cdבעל חיים רובץ מתחת לסימן   רעמססימצרי 1500

-' ב1מ "בכנעני 1778
2  

  גילוף סכימטי) ?(פר  צועד, דגם ראשיהמשמש בעל חיים 

צועד ומפנה , דגם ראשיהמשמש בעל חיים   2מ "ב כנעני 1779
  רוראשו לאח

  )?(אייל

    צועד, דגם ראשיהמשמש בעל חיים   2מ "בכנעני 1780
  הלוחית שבורה). ?(סוס  צועד, דגם ראשיהמשמש בעל חיים   2מ "בכנעני 1794
    צועד, דגם ראשיהמשמש בעל חיים   2מ "בכנעני 1804
. על בעל החייםחצי סהר עם גלגל חמה מ). ?(פרה/פר  צועד, דגם ראשיהמשמש בעל חיים   2מ "בכנעני 1829

  הלוחית שבורה
   יונקים לא מזוהים- 31 טבלה

4.7 F –  כלאייםיצורי  

4.7.1 1F –  אדם ראש םעספינקס  

 והוא ספינקס המצרי תמיד ראש מלכותיל. ים וכנענייםיישנם ספינקסים מצר.  גוף אריה וראש אנושיםספינקס ע

  :  עיקריותקומפוזיציותש  בשלוהספינקס מופיע. מופיע לכל אורך התקופה

בדרך כלל לפני הספיקנס דמות או שם מלכותי ואוראוס .  הסצנה העיקרית שבה מוצג הספינקס– רובץ .1

  ).5.2.6.1.2 סעיף ' ור, 385–350(מכונף מאחוריו 

  ). 399 ,398 ,391–389(בחמישה פריטים הספינקס דורס אדם . צועד ימינה). 402–386 (–צועד  .2

אחד מוצג יושב עם אוראוס היוצא מרגלו ומאחוריו תואר .  שני ספינקסים מופיעים בתנוחת ישיבה–יושב  .3

  ).559(השני מכונף ומולו דמות המלך הסוגדת לספינקס , )403(מלכותי 

סעיף ' ר (14-מסדנת הלוחיות של המאה ה, )1827(הספינקס הכנעני מופיע פעם אחת על גבי לוחית מלבנית מגזר 

  . ראש אדם ומכונף, ומוצג עם גוף של בעל חיים) 6.3 

4.7.2 2F – שהי ראש אםספינקס ע  

תחילת הופעת הדגם . על ראש הספינקס בדרך כלל כתר נוצות או צמחים. שהי גוף של לביאה וראש אםעס ספינק

בכנען נמצאו שני פריטים עם ספיקנס ). 168, 1947ביץ לייבו(כנראה תחת שלטונה של חאתשפסות , 1841-בשושלת ה

. 19-מתוארכת לשושלת הו n9; מציגה את הספינקס רובץ ואוחז בסימן 404חרפושית . יהם מגזרנש, השאי ראש םע

  . 19-התחילת –18-השושלת ההלוחית מתוארכת לסוף .  ידיו בתנוחת הערצה, מציגה את הספינקס רובץ405לוחית 

4.7.3 3F –  ילי ראש אםעספינקס  

בחרפושית אחת  ,ף הטיפוסי של אמוןתהאכתר את  בדרך כלל חובשהספינקס . ליאי גוף אריה וראש םספינקס ע

ספינקס עם ראש . הוא מופיע אך ורק בתנוחת רביצה, בניגוד לספינקס עם ראש אדם). 433(אינו חובש כתר כלל 

בדרך כלל מופיע מאחוריו אוראוס מכונף ). 1454 ,437–406( פעמים על גבי חרפושיות מצריות בלבד 33אייל מופיע 

                                                 
 . 1142–1141, 1984קוש -זיווי 41
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רוב החרפושיות מתוארכות ). 1454 ,436 ,432–425(אך לעתים מופיע שם האל אמון , )437 ,435–433 ,424–406(

.  המאוחרת ועליה הספינקס היחיד ללא כתר18-המתוארכת לשושלת ה) 433(אך יש אחת קדומה , 19-לשושלת ה

  ).423(ואחת לתקופה הרעמססית ) 1454 ,436, 432–430 ,428 (20-ות לשושלת הכמה חרפושיות מתוארכ

4.7.4 4F – גריפון  

גוף אריה וראש בז ולעתים יש ) 1060 ,349–343(ים ימצרל .סוגי גריפוניםכמה ישנם .  ראש בז וגוף אריהםדמות ע

  .ה החדשההגריפון המצרי מופיע לכל אורך תקופת הממלכ). 349 ,346(להם גלגל חמה מעל הראש 

והדגם מופיע תמיד ) 1831 ,1830 ,1826–1815(הם תמיד עם כנפיים , וראש ציפור) ?(לגריפונים הכנעניים גוף אריה

,  חרפושיות עם גריפונים כנעניים14בסך הכול ). 1831, 1830(לבד למעט שתי פעמים שבהן מופיע גריפון תוקף עז 

  . כולן שייכות לקבוצה הצפונית

4.7.5 5F –  מכונףנחש קוברה  

עקרונית מתוארך נחש קוברה עם זנב . בין כנפיו על פי רוב גלגל חמה,  בתנוחת הגנהפרושות כנפיים ם עסאוראו

במעמד ראשי או ופיע מאוראוס מכונף .  ואילו אלה עם זנב קצר לתקופה הרעמססית18-ארוך ומתעקל לשושלת ה

  :כולן מצריות, חרפושיות 70משני על גבי 

 nbwאו מעל סימן ) 443–446( mn סימן מעל, )440–442( nbמעל סימן , )439(פיע לבד יכול להו ,דגם ראשי .1

) 447(למעט אחת , צה זו המתוארכות לתקופה הרעמססית חרפושיות מקבותשעל ו בסך הכ).447(

  . המאוחרת18-המתוארכת לשושלת ה

 ,362 ,361 ,359 ,357–354, 352–350(זה יכול להיות ספינקס עם ראש אנושי . דגם משני מאחורי ספינקס רובץ .2

רובן המכריע של חרפושיות ). 437 ,435 ,434 ,424 ,422–406(או ספינקס ע ראש אייל ) 377 ,375 ,373–365

) 354 ,352–350( התיכונה 18- השושלת ה: יש כמה דוגמאות קדומות. אלה מתוארכות לתקופה הרעמססית

 ).377 ,356 ,352( המאוחרת 18-והשושלת ה

-  והשאר ל18-שתי האחרונות מתוארכות לשושלת ה). 285 ,279 ,272–267(י מופיע גם מאחורי בז דגם משנ .3

19. 

קומפוזיציה זו מופיעה לכל אורך ). 1173–1171 ,1046 ,1016 ,1015 ,995(מגן על שם מלכותי , דגם משני .4

 .הממלכה החדשה

חרפושית זו ). 164(ר המתים זוג אוראוסים מכונפים על גבי חרפושית המציגה סצנה מספ, דגם משני .5

  .מתוארכת לתקופה הרעמססית

4.7.6 6F – ציפור עם ראש אדם  

תמיד זוג ציפורים , משמשת דגם משני, מופיעה בקומפוזיציה אחת בלבד,  מייצגת את נשמת האדםb3ציפור 

לן מצריות כו, )627–623(הקומפוזיציה הזו מופיעה על גבי חמש חרפושיות .  מלפני האל פתחcdהעומדות על עמודי 

  .19-המתוארכות לשושלת ה

4.7.7 7F –שור מכונף   

זוהי דוגמה אחת וייחודית של שור מכונף והיא . מופיע שור עם כנפיים) 1828(על גבי לוחית מלבנית מכפר ערה 

  .2 ומתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת) 6.3 סעיף ' ר (14- שייכת לקבוצת הלוחיות של המאה ה

4.8 G – אנשים  

4.8.1 1G – דמות אדם לא מלכותית  

על גבי . מופיעה הן על חרפושיות מצריות הן על כנעניות) ידיו אינן כפותות(דמות אדם שאינו המלך ואינו שבוי 

  .פקיד ואויב: המצריות מופיעים שני סוגי דמות אדם לא מלכותית
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או ) 452 ,451(ד העומד ליד כרטוש מלכותי  מופיעה דמות פקי19-על גבי לוחיות פקידים המתוארכות לשושלת ה

 ).454 ,453(סוגד לאל 

 :דמות אדם לא מלכותית מצרית מופיעה בארבע קומפוזיציות

 .קבוצה זו מתוארכת לתקופה הרעמססית).  513 ,512(סוגד למלך המכה את אויבו  .1

ח המתוארכת לרעמסס בל-זוהי לוחית ייחודית מדיר אל). 526(חייל מצרי עם דמות המלך הרוכב במרכבתו  .2

 .'ב

 .חרפושית אחת מאשקלון המתוארכת לתקופה הרעמססית). 494(עוזר למלך בעת ציד  .3

 .20-חרפושית שנמצאה בלכיש ומתוארכת לשושלת ה). 559(סוגד למלך הסוגד לספינקס  .4

 :  קומפוזיציותארבעדמות של אויב לא כפות מופיעה ב

קבוצה זו מופיעה בעיקר בזמן . )399 ,398 ,391–389(או ספינקס ) 348(גריפון , )175(נדרס על ידי בעל חיים  .1

 .19-המתוארכות לשושלת ה) 398 ,391( למעט שתי חרפושיות 18-השושלת ה

 .19- המתוארכות לשושלת ה)525–521(נמצאו חמש חרפושיות כאלה . נדרס או נרדף על ידי מרכבת המלך .2

 19–18-הראשונה מתוארכת לשושלות ה). 192 ,191 ,190(נמצאו שלוש דוגמאות כאלה . נטרף על ידי אריה .3

 .ושתי האחרות לתקופה הרעמססית

-אך היא מתוארכת לשושלת ה' על החרפושית מופיע שמו של תחותימס ג). 383(שוכב מוטל מתחת לכרטוש  .4

19 . 

עתים הדמות ל. על גבי החרפושיות הכנעניות מופיעה דמות לא מלכותית עומדת או כורעת ועל פי רוב אוחזת פרח

 16בסך הכול בקבוצה זו ). 1579 ,1574(או שאינה אוחזת דבר ) 1576(ואוראוס ) 8s) 1578כד : אוחזת חפצים אחרים

 למעט אחת המתוארכת 2–1 והן מתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרת )1739–1734 ,1579–1570(חרפושיות 

  ).1739 (4–3לתקופת הברונזה המאוחרת 

4.8.2 2G –דמות שבוי   

ת שבוי מופיעה על גבי חרפושיות מצריות בלבד ומוצגת בדמות אדם שידיו כפותות בניגוד לדמות אדם לא דמו

או משני ) 450–448(השבוי הוא דגם ראשי בקומפוזיציה . מלכותית המופיעה בסצנות דומות אך ידיו אינן כפותות

 ,508 ,502( למעט שלוש 19-לשושלת הכל החרפושיות מתוארכות . )516–495(בקומפוזיציה של מלך מכה את אויבו 

  .המתוארכות לתקופה הרעמססית) 515

4.8.3 3G – מלך  

  :דמות מלך מצרים מופיעה על פריטים מצריים רבים בשתי צורות

או ליד ) 465 ,464(ליד שמו , )463(על תשע הקשתות , )462 ,461 (על סירה, )460–455(על כיסאו , מלך יושב .1

למעט אלה המציגות את המלך , 18-יות בקבוצה זו מתוארכות לשושלת הרוב החרפוש). 320(יצור כלאיים 

  .19-בעיקר לשושלת ה, המתוארכות לתקופה הרעמססית, )460–455(על כיסאו 

, )494–488(אוחז בקשת או צד בקשת , )487–471(ליד שמו , )470–466(לבדו אוחז במטה שלטון , מלך עומד .2

). 559 ,558(או ליד בעל חיים מיתולוגי  )557–527(ליד אל , )526–517(במרכבתו , )516–495(מכה את אויבו 

–479 ,473–471 ,466 (18- אך יש גם דוגמאות מהשושלת ה, מלך עומד מופיע בעיקר בתקופה הרעמססית

482, 488–490, 556, 557.(  

 כמעט לחלוטין  נעלמת42דמות השליט הכנעני שהייתה פופולרית על חרפושיות כנעניות מתקופת הברונזה התיכונה

בהקשר ) 1574(דוגמה אחת בסגנון תקופת הברונזה התיכונה נמצאה בתל הדר . בתקופת הברונזה המאוחרת

 
 .31–22, 1998בק ; 101–76, 1985שרואר ; 1956טפנל ' על דמות השליט בחרפושיות מתקופת הברונזה המאוחרת ר 42
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זוהי אחת הדוגמאות המאוחרות של מוטיב זה מתקופת הברונזה . ' א1המתוארך לתקופת הברונזה המאוחרת 

  .התיכונה

4.9 H – אלים דמויי אדם  

  : מחולקים לשלוש קבוצות והם בעל חייםאלים גוף אנושי וראש אנושי או של ל

  .ם המזוהים עם המלוכה ועם המדינהכוללת את האליה קבוצה – מצריים ראשיים םאלי .1

  . קבוצה הכוללת אלים המגנים על בני האדם–הגנה מצריים /אלי פריון .2

  .מופיעים גם בקומפוזיציות מצריות,  אלים ממוצא כנעני–אלים כנעניים  .3

4.9.1 1H –יים מצרראשיים ם אלי  

4.9.1.1 a1H – הורוס  

 כיסויבעיקר , נעשתה הבחנה על פי האטריבוטים שלהםלפיכך , לכמה אלים יש ראש בז.  גוף אדם וראש בזםעאל 

ציין אל אחר עשוי ל ראש מסוים כיסויהגלפים לא נהגו על פי אותה שיטת חלוקה ואל עם שייתכן כי  אף, הראש

.  או עם כתר מלכותיכיסוי ראש מופיע ללא הורוס, י הגדרה זולכן על פ. יכים לוישקא האל שהאטריבוטים וולאו דו

 איור 26, 2004אהרנס ; 142, 140: 15לוח , 1894פיטרי  (18-כבר בסוף השושלת העל חרפושיות  האל מופיע לראשונה

 רוסהו. מתוארכים לתקופה הרעמססיתבקטלוג כל הפריטים . אבל רק בתקופה הרעמססית הוא הופך נפוץ, )15

  :בכמה קומפוזיציות מופיע

. בקומפוזיציה זו מופיע בדרך כלל האל רע). 415 ,413(משני עם ספינקס מלכותי שמאחוריו אוראוס דגם  .1

חרפושיות אלה מתוארכות . אלא שחסר גלגל החמה מעל ראשו, נראה שגם כאן הכוונה היא לאל רע

  .19-לשושלת ה

 590-ו 563 למעט 19-ושיות אלה מתוארכות לשושלת החרפ). 602 ,601 ,590 ,563 ,561(דגם ראשי עם אוראוס  .2

  .המתוארכות לתקופה הרעמססית

  .'המתוארכת לרעמסס ב) 723(בלח - עם אמון ומין על גבי לוחית מדיר אל .3

 19-כל אלה מתוארכות לשושלת ה). 299 ,293 ,289 ,288(דגם משני עם בז שמאחוריו אוראוס ולפניו האל  .4

 .עמססית המתוארכת לתקופה הר289למעט 

 .מתוארכת לתקופה הרעמססית, )703(עומד מול האל רע , דגם ראשי .5

- החרפושית מתוארכת לשושלת ה. נראה שהכוונה כאן היא לאל רע, )679(עומד מול האל פתח , דגם ראשי .6

19.  

4.9.1.2 b1H – רע  

   : קומפוזיציותהמכהאל מופיע ב. מעליו גלגל חמה עם גוף אדם וראש בז םאל ע

  .הרעמססיתקבוצה זו מתוארכת לתקופה . )372–365( רובץ  מלכותיקסדגם משני לפני ספינ .1

 ות מתוארכחרפושיות שלוש). 557 ,554 ,552 ,550 ,530(או אלים נוספים /דגם ראשי עם דמות המלך ו .2

 18- מתוארך לשושלת ה557חותם ו) 552(אחת לתקופה הרעמססית , )554, 550, 530 (19-לשושלת ה

  .התיכונה

  .19-קבוצה זו מתוארכת לשושלת ה). 1071–1061(ם מלכותי  שלידדגם ראשי  .3

בוצה זו מתוארכת לתקופה ק. )419–416 ,414 ,412 ,411( רובץ  עם ראש איילדגם משני לפני ספינקס .4

 .הרעמססית

; nb t3.wy –' אדון שתי הארצות'התואר   עם– 578 ,577 ,575 ,573–566( היוצא מידו דגם ראשי עם אוראוס .5

 .קבוצה זו מתוארכת לתקופה הרעמססית). 576 ,574 ,565–560

 .קבוצה זו מתוארכת לתקופה הרעמססית). 599 ,597 ,595–593(אוחז במטה , דגם ראשי עומד .6
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 .קבוצה זו מתוארכת לתקופה הרעמססית). 605–603 ,600(אוחז במטה ולידו אוראוס , דגם ראשי עומד .7

 .קבוצה זו מתוארכת לתקופה הרעמססית). 610–607(אוחז במטה ולידו נוצת מאעת , דגם ראשי עומד .8

). nb t3.wy) 580–584 –' אדון שתי הארצות'מתחת לאוראוס התואר . מכל יד יוצא אוראוס, דגם ראשי .9

 .20-קבוצה זו מתוארכת לשושלת ה

קבוצה זו מתוארכת לתקופה ). 592–585( היוצא מידו ומתחתיו אוראוס נוסף דגם ראשי עם אוראוס .10

 .הרעמססית

 .19-קבוצה זו מתוארכת לשושלת ה. )677 ,676 (ן האלים עמוד בי,מוכפל, גם ראשיד .11

 .קבוצה זו מתוארכת לתקופה הרעמססית). 719–705(בין האלים עומד האל אמון , מוכפל, דגם ראשי .12

 683למעט חותם , 19-כל הפריטים בקבוצה זו מתוארכים לשושלת ה). 686–681(דגם ראשי מול האל פתח  .13

 . התיכונה18- לשושלת ההמתוארך 

 .קבוצה זו מתוארכת לתקופה הרעמססית). 1500–1498 ,696–691 (יושב מול האל אמון, דגם ראשי .14

 .מתוארך לתקופה הרעמססית). 703(עומד מול הורוס  .15

  .מתוארך לתקופה הרעמססית). 290(יושב לפני בז שמאחוריו אוראוס , דגם משני .16

4.9.1.3 c1H – חראחתי-רע  

  :  קומפוזיציותהמכמופיע ב , גלגל חמה עם אוראוס המקיף אותושמעליו גוף אדם וראש םעאל 

  .19-שתי החרפושיות מתוארכות לשושלת ה ).528 ,527(עם המלך דגם ראשי  .1

  .19-שתי החרפושיות מתוארכות לשושלת ה. ) עם רע– 554,  עם אמון– 549 (עם מלך ואל נוסףדגם ראשי  .2

  .19-שית זו מתוארכת לשושלת החרפו. )1264(עם אוראוס יושב , דגם ראשי .3

קבוצה זו מתוארכת ). 592 ,589–587 ,585 ,578 ,576 ,575 ,564 ,562(עומד ומידו יוצא אוראוס , דגם ראשי .4

  .לתקופה הרעמססית

שלוש החרפושיות ).  עם פתח– 680 ,678 ,מלך נוסף/ עם אמון ואל– 711(עם אלים נוספים , דגם ראשי .5

  .19-מתוארכות לשושלת ה

4.9.1.4 d1H – אמון  

  :בכמה קומפוזיציות קבועות,  חרפושיות34דמותו של האל אמון מופיעה על גבי 

  על פי , בדרך כלל הם מופיעים עם אל נוסף.  תשע פעמים מופיעים אמון והמלך ביחד–האל אמון עם המלך

לך פעם אחת עם אויב שהמ, )553(פעם אחת עם תחות , )557(פעם אחת עם פתח וחור , )552–549(רוב רע 

כל החרפושיות מתוארכות ). 546 ,545 ,529 ,454(ובשאר החרפושיות מופיעים רק אמון והמלך ) 516(מכה 

ושתי חרפושיות ,  התיכונה18-המתוארכת לשושלת ה) 557( למעט לוחית מלכיש 19-לשושלת ה

  ).552 ,551(המתוארכות לתקופה הרעמססית 

  אין זו קומפוזיציה מוגדרת כי אם .  סימנים היירוגליפיםעם,  שבע פעמים מופיע האל לבדו–האל אמון לבדו

דמות האל לבדו מופיעה לכל אורך תקופת הממלכה ). 664 ,663 ,617–611(הופעות שונות של האל לבדו 

  .החדשה

  המתוארכת לתקופה ) 719–705( חרפושיות נמצאו עם קומפוזיציה זו 15 –אמון עם האל רע מוכפל

 .הרעמססית

  690(אך פתח , תיאור האלים סכימטי וקשה לזהותם בברור). 696–690(יושבים זה מול זה אמון ואל נוסף (

 .קומפוזיציה זו מתוארכת לתקופה הרעמססית.  מזוהים בוודאות)693 ,692(ורע 

  המתוארכות ) 702–699( נמצאו ארבע חרפושיות עם קומפוזיציה זו –אמון יושב ומאחוריו תחות בדמות בבון

 .רעמססיתכולן לתקופה ה

  19- ומתוארכת לשושלת ה) 698 ,697( קומפוזיציה זו מופיעה על שתי לוחיות מלבניות –אמון ופתח עומדים. 
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  18- שלושה מתוארכים לשושלת ה,  נמצאו ארבעה פריטים עם קומפוזיציה זו–אמון יושב ליד שמו ותוארו 

 ).1420(ואחד לתקופה הרעמססית ) 1444 ,1428 ,1421(

 שלוש חרפושיות עם כתובת לא קריאה אך זהה – רע בקומפוזיציה המכילה כתובת מדומה אמון יושב מול 

ייתכן שזהו טיפוס שם לא מוכר של אחד המלכים הרעמססיים או כתובת ). 1500–1498(נמצאו בכנען 

 .אלוהית שמשמעותה לא ברורה

  זוהי ). 454(חית הפקיד ממגידו  פעם אחת ויחידה מופיע האל מול נושא תפקיד הסוגד על גבי לו–אמון וסוגד

אחת מההופעות היחידות של אדם פרטי עם האל על גבי חרפושיות והיא קשורה לתופעת התקרבות בני 

  ).124, 1997רובינס  (20- וממשיך לשושלת ה19-תהליך זה החל בזמן השושלת ה. האדם אל האלים

4.9.1.5 e1H – פתח  

האל פתח מופיעה לראשונה על גבי חרפושיות מתקופת דמות . w3sה האוחזת במוט טהאל פתח מוצג כדמות חנו

ד על חרפושיות ובתקופת הממלכה החדשה דמותו נפוצה מא). 29, 27, 25 איורים 290, ב1989קל  (שנייהניים היהב

 18-מהשושלת האולם יש כמה דוגמאות קדומות , 19- בעיקר בשושלת ה, שיא תפוצתו בתקופה הרעמססיתומצריות 

. שבה האל פתח משמש דגם משני) 352(פעם אחת תמיד דגם ראשי למעט משמש  פתח .)683 ,635–629 ,557 ,352(

  : ובכמה קומפוזיציותקטלוגה פעמים על גבי חרפושיות מ58פתח מופיע ל ובסך הכ

  19-קבוצה זו מתוארכת לשושלת ה). 541–531(עם דמות המלך.  

  את הלוחית השנייה . 20- מתוארכת לשושלת ההלוחית הראשונה). 557 ,555(עם דמות המלך ואלים נוספים

 .18-קבוצה זו מתוארכת לשושלת ה. אך ללא האל פתח,  המציגה סצנה דומה556יש לחבר עם לוחית 

  פתח מול עמודcd 19-קבוצה זו מתוארכת לשושלת ה). 622–618( ועליו האלה מאעת או נוצת מאעת. 

  פתח מול זוג עמודיcd ועליהם ציפורי b3) 623–627 .(19-קבוצה זו מתוארכת לשושלת ה. 

 פתח מול זוג סימנים :;n9ו -nfr) 628( ,;n9ו -cd) 629( ,nfr ונוצת מאעת )634 ,633 ,631 ,630( ,nfr ושם האל 

)632( ,nfr) 635 (וזוג סימנים לא ברור ,;n9 על wsr ? )636 .(היא , אף שבחרפושית האחרונה סימן אחד בלבד

 .18-ת לשושלת השייכת לקבוצה זו המתוארכ

  19-קבוצה זו מתוארכת לשושלת ה). 639–637(פתח מול מאעת. 

  האחרונה היא צד צר של . 18-שתי הראשונות מתוארכות לשושלת ה). 642–640(פתח לבדו או מול שמו

 .הלוחית ייחודית ומתוארכת לתקופה הרעמססית. לוחית מלבנית שלא היה בה מקום לדגם נוסף

 689(ואלים נוספים ) 698 ,697(אמון , )688 ,687(מאעת , )686–678(רע : ול כמה אליםמופיע מ. פתח מול אל, 

 .19-בעיקר לשושלת ה, הקבוצה מתוארכת לתקופה הרעמססית). 725 ,724 ,690

  החרפושית הראשונה נושאת את . הקבוצה מתוארכת לתקופה הרעמססית). 1073 ,1072(פתח מול כרטוש

  .'ה את שמו של רעמסס בוהשניי' שמו של תחותימס ג

4.9.1.6 f1H – סת  

על . w3sהוא עומד ואוחז במטה ) 646(על גבי חרפושית מלכיש . האל סת בדמות האדם מופיע על שלוש חרפושיות

אדון 'לפניו נוצת מאעת ומתחת לזרועו התואר , מזרועו יוצא אוראוס, האל עומד) 647) (ד(גבי חרפושית מתל פארעה 

גם שם . חראחתי- רע/ה של שתי החרפושיות אלה מזכירה את החרפושיות עם האל רעהקומפוזיצי. nb t3 –' הארץ

על גבי חרפושית נוספת מלכיש ). 5.2.8.1.1.1 סעיף ' ר( או עם אוראוסים היוצאים מזרועו w3sהאל עומד עם מטה 

לגבי חיית . 19-חרפושיות מתוארכות לשושלת השלוש ה. מופיע האל יושב והוא הדגם היחיד בקומפוזיציה) 648(

  .4.6.6.15 סעיף ' ר, סת

4.9.1.7 g1H – תחות  

פעם אחת , )w3s) 453, 544, 654, 655, 704, 1074בדרך כלל אוחז במוט , האל תחות מופיע על גבי שמונה חרפושיות
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מופיעה מול ) 453) (ד(על גבי לוחית מתל פארעה ). 553(לך ופעם אחרת הוא אוחז ביד המ) 653(יוצא מזרועו אוראוס 

פעמיים ).  בהתאמה553 ,544(ומסחם מופיע המלך עם האל ) ד(מתל פארעה , ועל שתי חרפושיות, האל דמות פקיד

מופיע שמו של רעמסס ) 1074(על החרפושית מתל שם ). 553(ואמון ) 704(מאעת : מופיעה עם תחות אלוהות נוספת

ושלושת הנותרות לתקופה ) 1074 ,653 ,553 ,544 ,453 (19-חמש חרפושיות מתוארכות לשושלת ה. אלעם ה' ב

  ).704 ,655 ,654(הרעמססית 

4.9.1.8 H1h – מאעת  

זהו אחד הדגמים הנפוצים על חרפושיות מתקופת .  דמות אישה עם נוצת יען על ראשהבהאלה מאעת מוצגת 

  .32 טבלהמפוזיציות לפי הפירוט בבכמה קו  פעמים41 והיא מופיעה הממלכה החדשה

  
מעמד  כמות  מספרי קטלוג  קומפוזיציה

 הדגם
  הערות

ספינקס מלכותי עם אוראוס מאחוריו ומאעת 
  לפניו

    משני  6  367 ,364–359

דמות קטנה   משני  1  497 ,496  מלך מכה את אויבו
בראש 

  הקומפוזיציה
 קטנה דמות  משני  1  517  מלך במרכבה

בראש 
  הקומפוזיציה

האלה היא   משני  1  536  מלך מגיש מנחה לאל פתח
  המנחה

    ראשי  1  1077   ושם מלכותיהאל
    ראשי  8  1263–1257 ,1255  'אוראוס אדון המאעת'כתובת 

ל עם אוראוס מאחוריו י ראש איםעספינקס 
  ומאעת לפניו

406–410, 425, 426, 
431, 435, 1454  

    משני  10

    משני  3  622 ,620 ,618   שעליו האלהcdל עמוד האל פתח מו

    ראשי  2  661 ,660  האלה עם סימנים נוספים
,  עם פתח– 687    2  704 ,687  זוג אלים

 עם – 704
  תחות

    משני  3  292 ,291 ,279  מאחוריו אוראוס ולפניו האלה, בז
תחות אדון 'בבון והאלה שהם חלק מהכתובת 

  'המאעת
    משני  2  332 ,331

   הופעות האלה מאעת בחרפושיות- 32 טבלה

4.9.1.9 i1H – אונוריס  

האל מופיע ליד שמו ). 612(שבצדה השני מופיע האל אמון ) 666(ול 'אונוריס מופיע על לוחית מלבנית אחת מתל עג

  .מאוחרת– תיכונה18-הלוחית מתוארכת לשושלת ה. ואוחז בחנית שהיא סמלו

4.9.1.10 j1H – סחמת  

. מתוארת עם גוף אנושי וראש של לביאה, )1501) (ד(מופיעה על חרפושית אחת מתל פארעה האלה סחמת 

  . על פי תיארוך ההקשר הארכיאולוגי שבו נמצאה19-החרפושית מתוארכת טנטטיבית לשושלת ה

4.9.2 2H –הגנה מצריים/ אלי פריון  

4.9.2.1 a2H – בס  

ופת הממלכה החדשה וממשיך לתקופת מופיע לראשונה על חרפושיות בתק,  המוצג תמיד חזיתית,האל הגמד בס

על גבי שלוש פעמים הוא מופיע לבד . שש דוגמאות של האל בסבקטלוג ). 213–212, 1982ייגר (הביניים השלישית 

ופעם ) 721 ,720(פעמיים הוא מופיע עם דמויות האלה תאורת משני צדדיו . )658 (חרפושית ו)657, 656(טבעות 

 18-מתוארכים לחלק השני של השושלת ה) 721 ,720(שני פריטים ). 722(ני צדדיו נוספת עם דמויות לא מזוהות מש

  .וכל השאר רעמססיים
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4.9.2.2 b2H –ח' ח'  

הוא מתואר יושב ואוחז בידיו . 19-ה– המאוחרת18- המתוארכת לשושלת ה) 667(מופיע על טבעת ממגידו ' ח'האל ח

  . 'מיליוני שנים'האל עם הענפים הוא צורת כתיבה ל. ענפי דקל

4.9.2.3 c2H – חעפי  

. מתואר בשלושתן בתנוחת ישיבה וידיו שלוחות בתנוחת סגידה, אל הנילוס חעפי מופיע על גבי שלוש חרפושיות

והיא מתוארכת לימיו של ' שם האל סוגד לכרטוש עם שמו של תחותימס ג, )1076(חרפושית אחת נמצאה בלכיש 

סוגד האל לאובליסק ואילו על גבי החרפושית , שנמצאה על פני השטח בעכו) 659(בחרפושית השנייה . מלך זה

במדור התחתון ובמדור העליון מופיעים זוג ' סוגד האל לשמו של תחותימס ג) 334) (ד(השלישית מתל פארעה 

  .שתי החרפושיות האחרונות מתוארכות לתקופה הרעמססית. בבונים הסוגדים לאובליסק

4.9.2.4 H2d – מין  

אל זה מופיע על חרפושית מתל . נוצות כמו האל אמון ואיבר מינו זקורלראשו שתי , האל מין מתואר כאדם חנוט

הלוחית כוללת את . 19-שני הפריטים מתוארכים לשושלת ה). 723(בלח - ועל גבי לוחית מדיר אל) 665) (ד(פארעה 

  .כך שניתן לתארכה ביתר דיוק לזמנו של מלך זה' שמו של רעמסס ב

4.9.2.5 e2H – תאורת  

. מופיעה על שתי חרפושיות וחותם טביעה עם ידית,  יאור העומד על רגליו האחוריותהאלה תאורת המופיעה כסוס

מופיעה ) 335(ול 'על גבי חותם צפרדע מתל עג. משמשת האלה דגם ראשי ויחיד) 336(על גבי חרפושית מעתלית 

) 721(טה והחרפושית מסרפ) 720(על גבי חותם הטביעה מעכו . s3 ומתחת לידה סימן n9;האלה אוחזת בסימן 

,  המאוחרת18-שני הפריטים האחרונים מתוארכים לשושלת ה. מופיעה האלה מוכפלת משני צדדיו של האל בס

 18- ול מתוארך לשושלת ה' והחותם מתל עג19-ה– המאוחרת18-החרפושית מעתלית מתוארכת לשושלת ה

  .המאוחרת

4.9.3 3H –אלים כנעניים   

 .ופיעים על גבי חרפושיות מצריותהם מ, אלים ממקור כנעני שלמעט האל עם ראש הבז

4.9.3.1 a3H –  ראש בזםעאל   

ומופיע ) ג1989קל ; 47לוח , 1984טפנל (האל היה נפוץ מאוד בתקופת הברונזה התיכונה . אל עם גוף אנושי וראש בז

כולן מייצגות את השלב האחרון של ) 1742 ,1583–1580(בראשית תקופת הברונזה המאוחרת על גבי חמש חרפושיות 

המתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת ) 1742) (ד(למעט החרפושית מתל פארעה ,  חרפושיות ברונזה תיכונהייצור

  . והיא חיקוי לחרפושיות הברונזה התיכונה4–3

4.9.3.2 b3H – רשף  

אחד הוא חותם . מופיע על שני פריטים, המתואר כדמות אנושית עם כתר המזכיר את כתר מצרים העליונה, רשף

החותם . נושא אשפת חצים, האל רשף מאחורי האל פתח. שעליו מופיעים איתו פתח ועשתורת) 725(ראש אדם מעכו 

הופעתו השנייה של רשף היא על לוחית כנענית עם מתאר . מתוארך על פי שיקולים סגנוניים לתקופה הרעמססית

ומתוארכת ) 6.3 סעיף ' ר (14-למרות מתארה הסגלגל הלוחית היא מסדנת הלוחיות של המאה ה). 1837(סגלגל מגזר 

, ) בהתאמה652 ,651(בלח ומבית שאן -מדיר אל, על אלה נוספות שתי חרפושיות. 2לתקופת הברונזה המאוחרת 

, 1994קורנליוס (סת אך הוא מציין שייתכן שזהו האל רשף -שהדמות המופיעה עליהן זוהתה על ידי קורנליוס כבעל

  .19-שתי החרפושיות מתוארכות לשושלת ה).  בהמשך4.9.3.3 ף סעי' ור. 183
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4.9.3.3 c3H –סת-  בעל  

הוא מופיע . מופיע על שש חרפושיות, המופיע כדמות אנושית עם קרניים על ראשה ולעתים עם כנפיים, סת-האל בעל

ופעם ) 547(זקן וקרניים עם דמות המלך המצרי פעם נוספת עם ). 650) (ד(עם כנפיים על גבי חרפושית מתל פארעה 

 ,651(בלח ומבית שאן - מדיר אל, על גבי שתי חרפושיות). 1075(' אחת עם קרניים ליד כרטוש עם שמו של תחותימס ג

, סת- קורנליוס זיהה את הדמות הזו עם בעל. מופיע האל עם סרט היורד מכתרו והוא אוחז במטה, ) בהתאמה652

  .19-שתי האחרונות מתוארכות לשושלת ה ).183, 1994קורנליוס (תכן שזהו רשף אך הוא מוסיף שיי

4.9.3.4 d3H –עשתורת   

הקומפוזיציה מורכבת משלוש ). 725(אלה זו מופיעה על חותם ראש אדם ממקור מצרי שנתגלה על פני השטח בעכו 

החותם . גד כנעניהאלה מתוארת עם כנפיים וב. מאחוריו רשף ומול פתח עשתורת, במרכז האל פתח: דמויות

  .מתוארך לתקופה הרעמססית על פי שיקולים סגנוניים

4.9.4 4H – ים לא מזוהיםאל  

  .33 טבלהכמה דמויות אלוהיות על גבי חרפושיות ונתוניהן מוצגים ב

  
  הערות  תיארוך  תאור מקור  אתר מספר 

זוג דמויות אוחזות בכנפיים של סימן   18 לתשוש  

w3c  

מצרי     73  לכיש

מצרי    דמות מול הפרה  רעמססי     338  עכו
מצרי    ילי ראש אםדמות לפני ספינקס ע   מאוחרת18 שושלת   ?מאעת? הורוס  433  תל בטש
מצרי    לי ראש איםעדמות לפני ספינקס   20 לתשוש   ? רע?מאעת  436  מה'תל ג

  ?מאעת  518  )ד(תל פארעה   דמות יושבת ליד ראש המלך  19 שושלת מצרי
  548  ול' עגתל  דמות לא מזוהה מול דמות המלך   מאוחרת18 שושלת   מצרי
  ?רע  551  )ד(תל פארעה   דמות מאחורי האל אמון  רעמססי מצרי
? מאעת? סשאת  555  גזר  דמות מאחורי האל פתח  20 שושלת מצרי

  ?סלקת
מצרי    שלוש דמויות לא מזוהות+ מלך    מאוחרת18 לתשוש   ?טריאדה  556  תל בטש

  ?רע? הורוס  19 לתשוש  w3sדמות אוחזת במטה   לכיש  594 מצרי

דמות מזוקנת יושבת מתחת לידו של   19 שושלת מצרי
  האל אמון

  ?פתח? מלך  613  )ד(תל פארעה 

  ?מאעת  662  חניתה  דמות יושבת  19-18שושלות  מצרי
   תיכונה18 שושלת    n9;דמות אוחזת סימן   לכיש  668 מצרי

 18 שושלת   מצרי
  19–מאוחרת

-הרת אל'ד  תדמות יושב
  חומריה

669  

  19 שושלת    n9;דמות יושבת ועל ברכיה סימן   )ד(תל פארעה   670 מצרי

  671  )ד(תל פארעה   דמות עומדת  רעמססי   מצרי
  672  עכו  דמות יושבת לפני אוראוס  רעמססי   מצרי

  ?רע  673  בלח-דיר אל  19 לתשוש מצרי דמות יושבת
 ?מאעת  674  )ד(תל פארעה   ירעמסס מצרי דמות יושבת
  ?מאעת  675  לכיש  רעמססי מצרי דמות יושבת

עומדת , עם גלגל חמה על ראשהדמות   19 לתשוש
  מול פתח

מצרי     ?חתחור? איסיס  688  מגידו

מצרי    דמות מאחורי פתח  19 שושלת   ?סשאת? מאעת  689  מה'תל ג
מצרי    זוג דמויות יושבות  19 לתשוש     695  בית שמש

מצרי     אמוןדמות מאחורי  19 שושלת   ?רע? מלך  711  דיר עלא
  722  אכזיב  דמויות ליד האל בס  רעמססי   מצרי

מצרי    דמויות מאחורי פתח  19 שושלת   ? רע  724  בית שמש
מצרי    דמויות לא מזוהות  19 שושלת   ?מלך ושני אלים  726  שכם

  742  בית שמש  זוג דמויות יושבות  19 שושלת   מצרי
מצרי    ראשזוג דמויות עם נוצה על ה  רעמססי   ?זוג שבויים נוביים  1078  לכיש

  ?מאעת? הורוס  רעמססי   וכתר כפולn9;דמות יושבת עם סימן   מצרי  לכיש  1079

ומולה נוצת nb דמות יושבת מעל סימן   מצרי  בית שמש  1256
  מאעת

  ?הורוס  19 לתשוש

  1575  מגידו  זוג דמויות  1מ "ב   כנעני
כנעני    נרעדמות עומדת ליד נוסחת ע  4–3מ "ב     1740  )ד(תל פארעה 

  1743  תל חסי  דמות עומדת ליד נוסחת ענרע  3מ "ב   כנעני
  1744  )ד(תל פארעה   דמות עומדת ליד נוסחת ענרע   כנעני 3מ "ב

80  
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  הערות  תיארוך  תאור מקור  אתר מספר 
  דמות עומדת ליד נוסחת ענרע   )ד(תל פארעה   1745 כנעני 3מ "ב
  דמות עומדת ליד נוסחת ענרע   )ד(תל פארעה   1746 כנעני 3מ "ב
  1747  מה'תל ג  דמות עומדת ליד נוסחת ענרע   ניכנע 3מ "ב

  ?פתח  1838  תל גריסה  דמות יושבת  2מ "ב כנעני
  1840  גזר  דמות עומדת  2מ "ב   כנעני
  ? ראש בזםע? רשף  1841  תל אנפה  דמות עומדת  2מ "ב כנעני
  1842  תל חרסים  ילידמות יושבת עם ראש א  2מ "ב   כנעני
  ?ךמל  2047  חצור  ?דמות יושבת  2-1מ "ב כנעני

   אלים לא מזוהים- 33 טבלה

4.9.5 5H –הורוס  עין  

  . חרפושיות מצריות הן על כנעניותעל גבי מופיע הן ה כוחות הגנה םעסמל 

–18- החרפושיות מתוארכות לשושלות ה). 33–22(על גבי החרפושיות המצריות הוא משמש דגם ראשי ולרוב יחיד 

  .אך בכנען לא נמצאו כאלה, 20-יצרן גם בשושלת הייתכן שבמצרים המשיכו לי. 19

 אחת ).6.5 סעיף ' ר( )ד(שתיהן מסדנת תל פארעה , בחרפושיות הכנעניות מופיע הדגם בשתי קומפוזיציות עיקריות

ת שלאחת בדרך כלל כתר נוסף מורכבת מכתר מצרים התחתונה שוכב בראש הקומפוזיציה ומתחתיו שתי עמודו

, )1665, 1663–1661 ,1659 ,1657 ,1656(שביניהם יכולה להופיע גם עין הורוס , ולשנייה סימנים היירוגליפיים

כתר מצרים התחתונה מימין ועין הורוס : הקומפוזיציה השנייה מורכבת משני סימנים. משמשת תמיד דגם משני

שתי הקומפוזיציות מתוארכות לתקופת הברונזה .  ראשי עם הכתרכאן העין היא דגם). 1649–1635(משמאל 

 דגם משני בשלוש חרפושיות  הורוס עיןתנוסף על אלה משמש. זמן פעולת הסדנה שייצרה אותן, 4–3המאוחרת 

אף היא ) 1740) (ד(שנייה מתל פארעה ; 1מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת , )1538(ול 'אחת מתל עג. כנעניות

  .4–3מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת , )1741(והשלישית מעכו , )ד(ל פארעה מסדנת ת

4.10 I – יםיסימנים וסמלים מצר  

4.10.1 1I – גרמי שמיים  

4.10.1.1 a1I – גלגל חמה  

לק בשל היותו חדגם עצמאי כ אינו נמנה כאן של דמות  ראשגלגל חמה מעל. המסמל את אל השמשגלגל חמה 

 כנעניות 27-ו) 499 ,212 ,179 ,140 ,38: למשל ( דוגמאות מצריות51 .דגם משניממלא חלל או הוא משמש . מהדמות

  .ות לכל אורך התקופהופיעמ) 1770 ,1736 ,1717: למשל(

4.10.1.2 b1I – גלגל חמה מכונף  

גם מופיע ו) 509, 342 ,219 :למשל, דוגמאות 38( דגם אופייני לחרפושיות המצריות ,)?בז(י ציפור נפם כגלגל חמה ע

 . תמיד דגם משני בראש הקומפוזיציהשמשגלגל חמה מכונף מ). 1667 ,1610 ,1537(כנעניות ות י שלוש חרפושיבעל ג

  .הדגם מופיע לכל אורך התקופה

4.10.1.3 c1I – גלגל חמה עם אוראוסים  

 ששהוא מופיע על .  נדיר יותראךדגם מקביל לגלגל החמה המכונף ה. גלגל חמה שמשני צדדיו יוצאים אוראוסים

החרפושית מתל  ).1500(ואולי על גבי חרפושית נוספת ) 1499 ,1498 ,1447 ,550 ,549 ,209 (חרפושיות מצריות

מה 'ותל ג) 1499) (ד(תל פארעה , )1498(החרפושיות ממגידו ,  המאוחרת18-מתוארכת לשושלת ה) 209(עקרון /מקנה

חרפושיות  ב הדגם אינו מופיע כלל.19-מתוארכות לתקופה הרעמססית והשאר מתוארכות לשושלת ה) 1500(

  .כנעניותה

4.10.1.4 d1I – חצי גלגל חמה  

טיפוס זה מופיע על גבי . מטית של גלגל חמהיגרסה סככנראה  ולפיכך  בדרך כלל בראש הקומפוזיציה,חצי עיגול

המצריות ). 1714 ,1710(ושתי כנעניות ) 1060 ,687 ,678 ,608 ,340 ,405+185, 172( חרפושיות מצריות שבע
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ושני ) 405+185 (19-ה– המאוחרת18- למעט לוחית מגזר המתוארכת לשושלת ה, 19-המתוארכות ברובן לשושלת 

  .3הכנעניות מתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרת ). 1060 ,340(פריטים המתוארכים לתקופה הרעמססית 

4.10.1.5 e1I –חצי סהר   

 הטבעת אופיינית אף שצורת. שנמצאה בגן הפרסי בעכו) 1764(חצי סהר מופיע פעם אחת בלבד על גבי טבעת כסף 

חצי סהר שבתוכו : שם מתואר הירח אחרת, הוא כנעני ואינו אופייני למצרים) או חרמש הירח(חצי סהר , למצרים

למשל הסימן מעל ראשו של האל תחות בחרפושיות ' ר(הירח המלא אשר על גבי חרפושיות צורתו קרובה לחצי עיגול 

 על פי תיארוך 2היא מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת , בהיעדר מקבילות לטבעת הנדונה). 704 ,700 ,654

  .הקבר שבו נמצאה

4.10.2 2I –  ושונותים אחריםימצרסימנים   

 ,n9, 8s, nfr;שניים למעט סימני הדגמים מרוב .  חלק מכתובתשאינםים היירוגליפי כוללת את הסימנים ה34 טבלה

3sהדגם הנפוץ הוא סימן ה).  2.2.1.35.,  1.3.2.25.,  1.1.2.25. פיםסעי' ר(ות גם דגם מרכזי  שיכולים להי-nb המופיע 

 נדירות עתים הסימנים מופיעים לשאר). 62 (cd-ו) n9) 113( ,nfr) 96;הסימנים הנפוצים הנוספים הם  .  פעמים214

  .יותר

  . הכרטוש נידון בהמשך לטבלה.בית המצרי-  מסודרת על פי סדר האלףהטבלה

  

 1 מ"ב תעתיק סימן דגם
 'א

 1 מ"ב
 'ב

 מ"ב
1 

-2 מ"ב
1 

-'ב 1 מ"ב
2 

 מ"ב
4-3 מ"ב3 מ"ב3-2 מ"ב3-1 מ"ב 2

 מ"ב
4  

כ"סהמ"ב

I2a ¥ ;         4 2   6 

I2b ˆ ;n913 7 9 6 12 14 1 3 40 7   112

I2c Ö  w381             1 

I2d Š  w3s   1     1    2 

I2e 0  wp         1   1 

I2f ¨ w3c  3 2     1    6 

I2g /  wsr        11    11 

I2h ¡ mn    1    2 1 6  10 

I2i P - 
H 

mri        13 1   14 

I2j F  n        1 6 2  9 

I2k ×  nb16 9 9 6 17 9 2 4 92 39 10 1 214

I2l Þ  nbw1 4 3 1 4 3   8 2   26 

I2mF nfr16 4 13 4 11 6 2 2 23 10 4 2 97 

I2n © n9t         1   1 

I2o ¡  nt        1    1 

I2p Ð  n6r1 1       1 1   4 

I2q ‘  r2   1 1    1 2   7 

I2r p  8m        2 3   5 

I2s Ò 8tp3        4 1   8 

I2t ? 9;2     1   1 1   5 

I2u Æ-| s3/ xn4 2 6   4   5    21 
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םדגמי 

 1 מ"ב תעתיק סימן דגם
 'א

 1 מ"ב
 'ב

 מ"ב
1 

-2 מ"ב
1 

-'ב 1 מ"ב
2 

 מ"ב
4-3 מ"ב3 מ"ב3-2 מ"ב3-1 מ"ב 2

 מ"ב
4  

כ"סהמ"ב

I2v  
sm3 

t3.wy
 1           1 

I2w=  sn     1       1 

I2x ™  k32   3      2 2  9 

I2y °  t         2   2 

I2z Y  tm       1     1 

I2aa® csr          1  1 

I2bbÖ  cd4 2 1  2 1   46 5 1  62 

  היירוגליפיים התפלגות סימנים - 34 טבלה

4.10.2.1 cc2I – כרטוש  

 פעמים עם שמות 263 מופיע כרטוש. מסגרת סגלגלה פשוטהמשמש  בחלק התחתון או 'קשירה' עם מופיעכרטוש ה

. כרטושים שמות מלכים ללא  פעמים מופיע276, אתלעומת ז. מלכים על גבי חרפושיות מצריות לאורך כל התקופה

) 754 ,748 ,747(שמות מלכות , )1449(שם האל אמון , )nfr) 15גם סימן מופיעים ,  חוץ משמות מלכים,כרטושבתוך 

 גם יש). 657(והאל בס )  כפולכרטוש הצורתש טבעות – 223, 222(אוראוסים , )756 ('אשת המלך הגדולה'התואר 

  ).1701 ,1669–1667 ,1620(ע על גבי חרפושיות כנעניות  עם נוסחת ענרכרטוש דוגמאות לחמש

4.11 J – כתובות  

 פעמים על גבי חרפושיות 910מופיעות הן .דגם בפני עצמןל נחשבות כאןהן ו לסימנים בודדים 'פורקו'הכתובות לא 

 שמות פקידים, תארים, שמות אלים, המצריות כוללות שמות מלכים.  פעמים על גבי כנעניות53-מצריות ו

  . צורותיהבמגווןהכנעניות כוללות את נוסחת הענרע . טקסטים מספר המתים וכתובות ערים ,הםאריוות

4.12 K – לא מזוהיםסימנים   

 םאלה כוללים סימנים שניתן לזהות את מתאר.  על גבי הכנעניות35-  סימנים לא זוהו על גבי חרפושיות מצריות ו59

.כללוסימנים שחוקים שלא ניתן לזהותם  ,אך לא את הדגם



  קומפוזיציות 5פרק  

  קומפוזיציות 5 פרק

  ותסיווג הקומפוזיצי 5.1

  שיטת הסיווג 5.1.1

החלוקה נעשתה על פי הכללים שצוינו בפרק . כנעני או ירושה, מצרי:  המקורהמיון הראשוני נעשה לפי ארץ

  :להלן עיקרי הדברים). 1.3 סעיף ' ר(המבוא 

  גם חרפושיות שנוצרו בארץ על ידי תכללונבקבוצה .  חרפושיות שיוצרו ויובאו לארץ ממצרים–מצרי 

 יםצור קמעות מצריילי; 52, א2004קל (במרכזי השלטון המצרי כמו בית שאן ) ?(יםיגלפים מצר

ניתן מכיוון שלא ) 1993מקגוברן ואחרים ' מפאיאנס בתקופת הברונזה המאוחרת בבית שאן ר

  .להבדיל בינן לבין אלה שיוצרו במצרים

  מציגות איקונוגרפיה מקומית המושפעת מצד אחד ממצרים הן. שיות שנוצרו בכנען חרפו–כנעני 

מצרית חזקה יותר מבתקופות הההשפעה אין ספק שבתקופה זו . ות מקומיותומצד שני ממסור

) 1997ויינברגר - כהן(בהיבטים נוספים של התרבות החומרית כגון קרמיקה והיא ניכרת אחרות 

  .)76–48, 1996בריאן ; 1987' ליבוביץ ה; 28–26, 1982ברנט (ושנהבים 

  קבוצה .  בתקופת הברונזה המאוחרתשימשו חרפושיות שנוצרו בתקופת הברונזה התיכונה ו–ירושה

שלה בשל האיקונוגרפיה על  דיון וסטטיסטיקה ערכו ולא נכנעני/מוצא מצריזו לא נחלקת לפי 

חרפושיות מתקופת הברונזה . מפורטדיון עליה קצרה היריעה מהכיל ש האחריםסגנון התקופה וה

החרפושיות , לעומת זאת. דבריםהלחזור על צורך היבטים ואין מגוון התיכונה זכו לטיפול נרחב מ

 ).7פרק  (דיון על השימוש בחרפושיות בו ללמקבוצה זו נכ

  או חרפושיות שחוקות  שלה אינה ברורהשארץ המקור קומפוזיציה ם חרפושיות ע–לא ברור. 

  :יש שלושה טיפוסים. רמת המיון השנייה של החרפושיות הכנעניות היא טיפוס האיקונוגרפיה

חרפושיות אלה נפוצות בעיקר בשלבים הראשונים של תקופת הברונזה . טיפוס הברונזה התיכונה .1

, התיכונה ובמילים אחרותהמאוחרת והן השלב האחרון של ייצור חרפושיות בסגנון הברונזה 

מבחינת החרפושיות הכנעניות ממשיכה תקופת הברונזה התיכונה עד תקופת הברונזה המאוחרת 

1 .  

 ושיא תפוצתן 2חרפושיות אלה מתחילות להופיע בתקופת הברונזה המאוחרת . טיפוס דרומי .2

ת מצריות הן הגלפים של חרפושיות אלה הושפעו הן מחרפושיו. 4- ו3בתקופת הברונזה המאוחרת 

  .מחרפושיות מתקופת הברונזה התיכונה

מסופוטמי -חרפושיות ובעיקר לוחיות המציגות איקונוגרפיה המושפעת מהעולם הסורי. טיפוס צפוני .3

  .2טיפוס זה מגיע לשיא תפוצתו בתקופת הברונזה המאוחרת . ופחות ממצרים

הוגדרו שמונה . א או הדגם הראשיהן בחרפושיות מצריות הן בכנעניות הוא הנוש, יחידת המיון הבאה

  :נושאים לפי הסדר הבא
  גיאומטרי/קווי  .א
  סמל/סימן/גרם שמיים/חפץ  .ב
  מרכזי-דגם מורכב חד  .ג
  צמח  .ד
  בעל חיים  .ה
  יצורי כלאיים  .ו
  אדם ודמוי אדם  .ז
  כתובת  .ח

–381למשל פריטים ,  סצנות משנההמכ מחולק לוא אם הגם , בפני עצמוכנושא נמנה כאן  טביעהמשטחכל 
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ם הראה שונ עטים מאוד מפריטים אלהצריך לציין ש .את מיון הפריטקרית היא הקובעת הסצנה העי ;385

   . אחתסדנהשכולם יוצרו ב יתכןיאף , בודדות סדנאותנעשו ב

  :יחידת המיון הרביעית היא לפי המהות הנחלקת לארבעה סוגים

קשורים הליים כלעל פי רוב אלה נושאים .  במישריןשאינם מלכותיים או אלוהיים נושאים –קמעי  .1

 .'ברכות לערים וכול, פריוןל, למוות

  . קבוצה זו מתייחסת אך ורק לחרפושיות מצריות– נושאי תפקידים .2

בחרפושיות הכנעניות אין שמות ותארים והמלכים הם . תארים וסמלי מלכות,  שמות– מלכותי .3

  .השליטים המקומיים

 .גם אם האלוהות לא מזוהה –אלוהי  .4

בארמון או אף שאת החרפושית לא בהכרח ייצרו , מלכותיחשב יי,  עם אלוהותור של מלךאיפריט שבו ת

 שם למשל, מלכותית תוגדרהמ קומפוזיציה הופיעמד אחה ןלוחיות שעל צדלמשל ישנן . באחד המקדשים

בצד אחד אל אחד ובצד על פריטים אחרים מופיע . 43 קומפוזיציה אלוהיתהופיעמ השני ןואילו בצד, מלכותי

45 אלים או שמות אליםהמכיכולים להופיע אחד  על משטח ,יתרה מזו;   . חרהשני אל א 44

ומיונים פנימיים כגון , כרונולוגיה, רמות המיון האחרונות הן טכניות וכוללות את ארגון משטח הטביעה

  .מיון תארים

  'משטח הטביעה'חלוקת  5.1.2

, ]ד[למשל סדנת תל פארעה (פות  או תקוסדנאותמגוון להבחין בין קבוצות שנוצרו בלעתים נתון זה מאפשר 

בסעיף . 35 טבלהות בפורטהן מו  אפשרויות15 עד כה זוהו בתקופת הברונזה המאוחרת. )6.5 סעיף ' ר

  ):עמודות/דוריםמ(החלוקה מופיע קוד החלוקה ומתחתיו תיאור של החלוקה למדורים ולעמודות 

  
 דוגמאות  אורית  חלוקה

A1 חרפושיות מצריות1147ה זו נכללות בוצבק. רוב החרפושיות בקטלוג משטח לא מחולקל  ,
בעיקר ,  הן כתובותעם חלוקה כזו קומפוזיציותהחלק גדול מ.  לא ברורות25-ו כנעניות 227

  .שמות מלכים ושמות אלים ללא כל תוספת
  

 / לא מחולק
  לא מחולק

  

31 

B1   דוגמאות 11אבל יש גם )  דוגמאות72( חלוקה נפוצה בחרפושיות המצריות –רגיל 
הברונזה תקופת (חלוקה זו נפוצה בעיקר בתקופה הרעמססית . בחרפושיות כנעניות

  . באיור לדוגמה המדור התחתון גבוה מן העליון).4–3המאוחרת 
  

שני מדורים 
לא /מלאים
  מחולק

  

1405 

B3   פריטים 15.  חלוקה נפוצה בעיקר בחרפושיות כנעניות–המדור התחתון נחלק לשתי עמודות 
 4–3המתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת  )ד(תל פארעה לסדנת ייכים ש) 1666–1650(
מתוארכת ) 997(הראשונה . חרפושיות מצריותחלוקה זו מופיעה גם בשלוש ). 6.5 סעיף ' ר(

 19-השושלת ה (לתקופה הרעמססית )384 ,221(והשתיים הנוספות , 18- לשושלת ה
  . באיור לדוגמה המדור התחתון גבוה מן העליון.) בהתאמה20- השושלת הו

  
שני מדורים 

תי ש/מלאים
עמודות 
  חלקיות

  

1660  

                                                 
 ,631+356 – מלבנית לוחית; 1279+955 ,1105+953 ,949+331 –חותם חצי חביתי ; 1443+984+668+632 –למשל מנסרה  43

 .1335+1082 ,1438+977 ,1426+933 – לוחית סגלגלה; 1278+985 ,1416+954
 .1488+1348 ,1487+1277 ,1359+572למשל  44

 45 .1410 ,1402–1400: שמות אלים. 726–678 ,557–549: דמויות אלים
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1B3  
  

שני מדורים 
שתי /מלאים

עמודות 
  חלקיות

 של החלוקה גרסה – נחלק לשתי עמודות  והמדור העליוןnbהמדור התחתון מכיל סימן 
.  למעשה קו בסיסואהשבתוספת סימן בתחתית קומפוזיציה ) א(הרגילה לשני מדורים 

 ,1002 ,1000 ,999(חלוקה זו מופיעה רק בחרפושיות מצריות ויש שבע דוגמאות בקטלוג  
 .כולן מהתקופה הרעמססית, )1079 ,1075 ,1073 ,1003

  

1075  

B5  זוכחלוקה שש חרפושיות ל.  חלוקה מצרית בלבד–לוש עמודות המדור התחתון נחלק לש .
בזמנו של , 19- בשושלת ה תחדשהיא מתו) 990, 381 (18-השושלת הראשיתה כבר באמצע 

 ). 1449 ,981 ,980 ,437(' רעמסס ב
  

שני מדורים 
שלוש /יםמלא

עמודות 
  חלקיות

  

981 

B4  חלוקת  םעצד אחד  ישמלבניות  שתי לוחיותל –נחלקים לשלוש עמודות הים שני מדור
    .18-ת לשושלת הומצרי ומתוארכ ממקור הן שתי,)983 ,982(משטח כזו 

שני מדורים 
שלוש /מלאים

 עמודות מלאות

  

983  

A4   היא.  ואחת לא ברורה כנעניותתשע,  חרפושיות מצריות55-  חלוקה זו מופיעה ב–רגיל 
    ). כנעניות7- מצריות ו39 (3מ "ב/19-שושלת הזמן הבנפוצה בעיקר 

שלושה 
מדורים 
לא /מלאים
  מחולק

  

1196  

D3    992( דוגמאות מצריות ארבע,  חלוקה נדירה יחסית–המדור האמצעי נחלק לשתי עמודות, 
המצריות מתוארכות כולן . )1666 ,1662 ,1652–1650 ,1511 ( כנעניותששו )1077 ,1057 ,996

הכנעניות שייכות כולן ). 1077(לתקופה הרעמססית  למעט אחת המתוארכת 18- לשושלת ה
למעט , 4–3ארכת לתקופת הברונזה המאוחרת  המתו)6.5 סעיף ' ר( )ד(תל פארעה לסדנת 

  .1מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת ה) 1511(אחת 

  
שלושה 
מדורים 
שתי /מלאים

עמודות 
    חלקיות

1651  

D5   מצריותחרפושיות 12 זו מופיעה על גבי חלוקה –המדור האמצעי נחלק לשלוש עמודות , 
) 1194 ,1193 ,1025 ,1024 ,1022–1020 ,978–976 (18-שושלת ההמתוארכות למהן עשר 

,  דוגמאות כנעניותחמשעל אלה נוספות . )993 ,979(' ושתיים המתוארכות לרעמסס ב
אחת לתקופת , )1539 ,1538( 1 מתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרתן מהשתיים 

 .)1676 ,1610 (3הברונזה המאוחרת תקופת ושתיים ל) 1609 (2הברונזה המאוחרת 

  
שלושה 
מדורים 

שלוש /איםמל
עמודות 
    חלקיות

1020  

F1  
  

 ).727(חרפושיות לב בו) 1211–1207 ('גחרפושיות הזיכרון של אמנחותפ בחלוקה זו מופיעה 
) 1200(ת נוספחרפושית  ל.ל יש שש חרפושיות עם חלוקת משטח כזו וכולן מצריותובסך הכ

אך , דומה קומפוזיציה שלהן חרפושיות תשייכת לקבוצוהיא חלוקה לארבעה מדורים 
  ).72–70, 1982ייגר ( לשלושה מדוריםהיא חלוקה ה

רבעה 
 מדורים
לא /מלאים
  מחולק

א

  

1200  

A2  
  

 חרפושיות 63- היא מופיעה ב. ושיות המצריותחלוקה לשתי עמודות נפוצה בעיקר בחרפ
חלוקה זו נפוצה .  כנעניות16מצריות לעומת 

א 
שתי /מחולק
 מלאותעמודות

ל

 

בחרפושיות המצריות לכל אורך התקופה ואילו 
 ורק על גבי פריטים השייכים 4–3בכנעניות היא מופיעה רק בתקופת הברונזה המאוחרת 

 .)6.5 סעיף ' על סדנה זו ר ()1649–1635( )ד(תל פארעה לסדנת 

  

1119  
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A4  לכל אורך תקופת הברונזה , כנעניות50- חרפושיות מצריות ו120- חלוקה זו מופיעה ב 
) כנעניות35- מצריות ו68 (4–3מ "ב/אולם היא נפוצה יותר בתקופה הרעמססית, המאוחרת   

לא 
שלוש /מחולק

 מלאותעמודות 

  

1156  

C4 + E4  נדירה ומופיעה בתקופתחלוקה זו .  מדוריםאו שלושה םייעמודה אמצעית מחולקת לשנ 
' ואמנחותפ ב) 130('  על שתי חרפושיות מלכותיות עם שמם של תחותימס ג18-השושלת ה

ה יש אך ב', אף היא עם שמו של תחותימס ג, 129 קשורות לחרפושית חרפושיותה). 131(
  

שניים או 
שה שלו

מדורים 
שלוש /חלקיים

 עמודות מלאות

ציר 
  .אורכי וחלוקה רגילה לשלוש עמודות

  

130  

B2  1553(ול ' על גבי דמוי חרפושית מתל עג, אחת בלבד של חלוקה לרבעיםהיש דוגמ (
שני מדורים עם  לשיתה לחלוקה יהכוונה השייתכן . 2–1 לברונזה המאוחרת כתהמתואר
  .דאח פריט ום זהוכל מקמ). בהמשך' ר(היפוך –ציר אורכי

  
שני מדורים 

שלוש /מלאים
 עמודות מלאות

  

1553  

  חלוקת משטח הטביעה- 35 טבלה

  

ות ות בחרפושיאצנמכל החלוקות .  קו מפרידין בהכרחאעמודות ל לציין שבחלוקה למדורים או יש

 32 איורב .1B3 ,B5 ,F1 ,C4 + E4ות משטח מטיפוסים  חלוקלא קיימותבכנעניות . B2למעט , המצריות

ינן אבטבלה צורות חלוקה ש. לכל התקופותמתאימה המשטח ה חלוקת סכימטית של הצגמובאת ה

חלוקות המשטח המופיעות בתקופת . מיוצגות בתקופת הברונזה המאוחרת אך קיימות בתקופות אחרות

  .הברונזה המאוחרת מצוינות בכוכבית בפינה הימנית העליונה במשבצת הטבלה
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- מציגה את התפלגות החלוקות לפי תת37 טבלה. מוצא הפריטיםמציגה את חלוקת המשטח לפי  36 טבלה

 חלוקות שלא .מציג את החרפושיות המצריות והתחתון את הכנעניותבטבלה החלק העליון . תקופות

  . המצריות או הכנעניות מופיעות בצבע שונהקיימות בחרפושיות

  
 ך הכולס מצרי לא ברור כנעני חלוקת משטח

1399 1147 25 227 A1 
B1 11  72 83 

 חלוקת משטח-32איור
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 ך הכולס מצרי לא ברור כנעני חלוקת משטח
B3 14  3 17 

1B3   7 7 
B5   6 6 
B4   2 2 
A4 9    1 5565

D3 6  5 11 
D5 5  12 17 
F1   7 7 
A2 16    6379

A4 50  120  170

C4 + E4   2 2 
B2 1   1 

 3 3 לא ב  רור
2969 18 1501  339 ך הכולס

סטב - 36 לה

  
 

  יכום חלוקת משטח

'א 1 מב כ"סהבמ4-3 מ"ב4-2 מ"ב4-'ב1 מ"ב4 מ"ב3-2 מ"ב3-'ב1 מ"ב3-1 מ"ב3 מ"ב2-'ב1 מ"ב2-1 מ"ב2 מ"ב1 מ"בב '1 מ"ב"
מצרי

A1  14 66 21 140 41 91 492 17 5 31 84 1 5 131 6 1145 

B1  8  9 4 3 32 1   9   12 1 79 
B3       1 1    1     3 
1B3       3       4  7 
B5  1     1         2 
A4 1    3    1 1345 2   3  2 52

D3  1    2     1   1  5 
D5 1    6  1 2 2        12

F1    5   1   1      7 
A2  11          14 525113  1 3 64

A4 3  1    17 120  8 39  1 1 2  171120

C4 + E4 2              2 
B2                0 

 11              לא ב  רור
14 1   1 3  1 62 118 4 19 2 113 1 כ"סה 932979761025709 99

  כנעני

A1 224 1973 108 56 6 18 4  135 1248       
B1 2  1    1    2   6  12 
B3      2   4       6 214 
1B3                0 
B5                0 
A4 2      31  7        13

D3     1   3       2 6 
D5       1   1      2 
F1                0 
A2   1 1       3 1    2 17

A4 1   0 4 11 26       9  51 
C4 + E4               0 
B2     1           1 
296010364 648515816 3  6       11   7 2  3 כ"סה

פותוקת משטח – 37 ה    לפי 

   'משטח הטביעה'ציר  5.1.3

 38 טבלהב. המושתתות על צירישנן קומפוזיציות .  הפריטהחזקת מתייחס לאופן 'משטח הטביעה'ציר 

תקוחלת פלגוהתטבל

  . לציר משטח הטביעהאפשרויותמוצגות שש ה
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 הציר הנפוץ וזה. רוב הפריטים בקטלוג ציר אורכיל .הקומפוזיציה מסודרת לאורך הפריט  כי

  . לכל אורך תקופת הברונזה המאוחרתבמידה שווהחלוקה זו . וגמאות

  

אור
 ד1077 –

638  

 -אורכי 
  היפוך

ציר זה נפוץ .  משני הצדדיםראותהאבל ניתן ל,  מסודרת לאורך הפריטקומפוזיציהה
הוא מופיע . דגם צמחי כלשהושעליהן מופיע )  דוגמאות57(בעיקר בחרפושיות המצריות 

  

  .נעניותגם בארהע חרפושיות כ

123 

 ציר רוחבי נפוצות םחרפושיות ע).  דוגמאות667( הקומפוזיציה מסודרת לרוחב הפריט  רוחבי
 לא ברורות לאורך כל תקופת 3-  כנעניות ו164,  דוגמאות מצריות500יש  ;פחות מאורכיות

 .הברונזה המאוחרת

  
298  

 - רוחבי 
  היפוך

.  למדיציר נדירזהו .  משני הצדדיםראותהאבל ניתן ל,  מסודרת לרוחב הפריטוזיציהקומפ
מ "ב/כולם מתוארכים לתקופה הרעמססית.  כנעניים5- פריטים מצרים ו7הוא מופיע על 

  

3–4  

188  

 –מרכזי -חד
ללא ציר 

וקה  חל זוהי.מרכזיים-מעגלים חדלמשל  ;גם לרוחב גם לאורך ןחרפושיות שניתן להחזיק
הכנעניות נפוצות בעיקר .  מצריותים דוגמאות כנעניות לעומת שתי32 יש; כנענית בעיקרה

  

  ).1516, 1507–1505 (1מ "ב מהאותאבל יש גם דוגמ, 4–3מ "בב  מוגדר

1597 

חלוקה זו נפוצה בעיקר . חלק מהקומפוזיציה מסודרת לארוך הפריט וחלק נוסף לרוחבו  משולב
 לתקופה ות מתוארכןכול.  דוגמאות מצריותארבעויש גם )  דוגמאות18(בכנעניות 

  

 .1מ "ב המתוארכת ל)1538(למעט חרפושית אחת , 4–3מ "ב/הרעמססית

1657 

   ציר משטח הטביעה- 38 טבלה

והתחתון ייחס למצריות עליון מת המימציגה את התפלגות ציר 39 טבלה החלק ה. תקופה- לפי תתשטח

  לכנעניות

 
4 מ"ב4-2 מ"ב3-2 מ"ב2 מ"ב3-'ב1 מ"ב3-1 מ"ב2-'ב1 מ"ב2-1 מ"ב'ב 1 מ"ב'א 1 מ"ב1 מ"במ"בכ"סהציר המשטח 4-3 מ"ב 3 מ"ב

  מצרי

 אורכי 2 19 33   2 24   2 6 8 2 24 17 2 141

אורכי היפוך                     4 1 1 1 1

24   רוחבי 1 9 9 1 5 2 2 1 5    1 4 51 50 64

רוחבי היפוך                     5 1 1 2 1

12                 מרכזי-חד 1 2 1 1    15 32

                        משולב 18 1 10 7
63 כ"סה 3 4 8 5 1 7 0        6 112 77 14 36 28 364

4 מ"ב3 מ"ב4-2 מ"ב3-2 מ"ב2 מ"ב3-'ב1 מ"ב3-1 מ"ב2-'ב1 מ"ב2-1 מ"ב'ב1 מ"ב'א1 מ"ב1 מ"במ"בכ"סהציר המשטח  4-3 מ"ב

  כנעני

 אורכי 72 102 4   17 118 3 6 71 22 68 12 13 3 927
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4 מ"ב4-3 מ"ב3 מ"ב4-2 מ"ב3-2 מ"ב2 מ"ב3-'ב1 מ"ב3-1 מ"ב2-'ב1 מ"ב2-1 מ"ב'ב 1 מ"ב'א 1 מ"ב1 מ"במ"בכ"סהציר המשטח

  מצרי

   122   1 5     14 13 5   1   53אורכי ה יפוך
1925930 67191 2 8 40 4616 7 9 4       500 רוחבי

 6 1                         7רוחבי היפוך
     1           1            2 מרכזי-חד

 2 1 1               2       6 משולב
26165110 90371 2319215126145 957   6  1  1  1  14 כ"סה

לפי תקופות צי - 93 טבלה שט

מציגה הצלבות בין הציר40 טבלה

ח   ותהתפלג המר

  . והחלוקה לפי תיארוך הפריטים

  

 כ"סהרוחבי היפוךרוחבימשולבלא ברורחד מרכזיאורכי היפוךאורכיתיארוךקומפוזיציהחלוקת ה

A1 7  4          3 מ"ב 
A1 42  16     1  25    1 מ"ב

A1 36   11     2   23'א1 מ"ב 
A1 83   22     1 6 54 'ב1 מ"ב 
A1 ב1 מ"ב'-

2 62 131  13        107

A1 ב1 מ"ב'-
3 3          1   4 

A 117 961     1 1154"ב 2   2 מ
A1 31   25       10 2-126 מ"ב 
A1 538 1691    16 13    339 3 מ"ב

A1 17 1 9         3-17 מ"ב 
A1 38  21       1  3-216 מ"ב 
A1 88 6 23         59 4 מ"ב 
A1 161   61      12 2 4-386 מ"ב

B1  1             1 מ"ב 
B1 1             1 1 מ"ב 
B1 2           1 1'א1 מ"ב 
B1 8             8 'ב1 מ"ב 
B1 ב1 מ"ב'-

2 66               
B1 9             9 2 מ"ב 
B1 4             2-14 מ"ב 
B1 26 1 2          23 3 מ"ב
B1 10             10 4 מ"ב 
B1 16 1 1         4-314 מ"ב 

3B  2             2 מ"ב 
3B ב1 מ"ב'-

2 1             1 
3B 6     4       2 3 מ"ב 
3B 1             1 4 מ"ב 
3B 7     5       4-32 מ"ב 

1B3 1             1 2 מ"ב 
1B3 3             3 3 מ"ב 
1B3 3             4-33 מ"ב 

B5 1             1 'ב1 מ"ב 

B 51 1
-'ב1 מ"ב
2             

B5 4             4 3 מ"ב 

B4 2             2 'ב1 מ"ב 

A4 1             1 מ"ב 

A4 4     1     1 2 1 מ"ב 

A4 3             3'א1 מ"ב 
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 כ"סהרוחבי היפוךרוחבימשולבלא ברורחד מרכזיאורכי היפוךאורכיתיארוךקומפוזיציהחלוקת ה

A4 1             1 'ב1 מ"ב 

A4 
-'ב1 מ"ב
2 5 1           6 

A4 4           2 2 2 מ"ב 

A4 4           2 2-12 מ"ב 

A4 38   1 5        32 3 מ"ב

A4 3     1       2 4 מ"ב 

A4 3             4-33 מ"ב 

D3 1             1 'ב1 מ"ב 
D3 ב1 מ"ב'-

2 2             2 
D3 1             2-11 מ"ב 
D3 3     1       2 3 מ"ב 
D3 1     1         4 מ"ב 
D3 3     2       4-31 מ"ב 

D5  1             1'א1 מ"ב 
D5 6             6 'ב1 מ"ב 
D5 ב1 מ"ב'-

2 2             2 
D5 1             1 2 מ"ב 
D5 3             3 3 מ"ב 
D5 1             3-21 מ"ב 

F1 5             5 2 מ"ב 

F1 1             3-21 מ"ב 

F1 1              1 3 מ"ב 

A2    11  11           'ב1 מ"ב
A2 ב1 מ"ב'-

2           5   5 
A2 ב1 מ"ב'-

3           1   1 
A2 14   9         5  2 מ"ב

A2 38  16          22 3 מ"ב 
A2 1   1          3-1 מ"ב 
A2 3   3          3-2 מ"ב 
A2 6 1 2         4-33 מ"ב 

A4  1   1           מ"ב 
A4 4   3         1 1 מ"ב 
A4 13   5         8'א1 מ"ב 
A4 17   15         2 'ב1 מ"ב 
A4 ב1 מ"ב'-

2 3         7   10 
A4 ב1 מ"ב'-

3             1  1 
A4 21  14       7     2 מ"ב
A4 1             2-11 מ"ב 
A4 63    53 1       9 3 מ"ב

A4 12   11         1 4 מ"ב 
A4 26   18 1       4-37 מ"ב 

C4 + E4 2      2         'ב1 מ"ב 

B2 1           1  2-1 מ"ב 

 1       1       1 מ"בלא ב רור

 1       1       'א1 מ"ב לא ברור

 1              1 3 מ"ב לא ברור

 1             3-21 מ"ב לא ברור
תיא- 40 טבלה וחלוקה  לפי  רוך  ציר 
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הבדלים משיטות סיווג קודמות 5.1.4

לעומת מחקרים שונים ) מיון דגמים בודדים, ציר משטח, טחד

, יה

עיקרית היא 

פושיות 

 פי המשמעות של 

אם ). 1994 

נעשה קודם כל על פי ההקשר הארכיאולוגי ורק לאחר מכן על פי ש הוא תיארוך הפריטים 

ה 

  קווי גיאומטרי

   

חית מלבנית  שבצדה השני מופיע שמו של ) 1002+1(הוואם  תל אבומי 

–

) 23: 14, 1997קל : בתוך(שפרסם את הלוחית , ברנדל. וךאריטח קשה לת

 את 

 היא 

                                                

   

ה זו מציגה סוגי נתונים  חלוקת מש(עבו

קרים חשובים בין עבודה זו למח הבדלים לושהנם שנוסף על שוני זה יש .אחרים שנעשו על חרפושיות

כך ניתן להבין טוב יותר את משמעות האיקונוגרפ. ארץ המקוראחד הוא המיון על פי  הבדל .האחרים

 ללא הפרדה בין מצרי לכנעני וקשה להבין ,ו את כל הפריטים יחדללכוורד וטפנל למשל . הכנעניתבעיקר 

 את כל סיווגוין שהם  לציישעם זאת .  ההתפתחות הפנימית של החרפושיותמהימי השפיע על מי ומכך 

שחלק  בכך הכיר וורד בעבודותיו האחרונות ,החרפושיות מצריות ורק בעקבות מחקריו של קל

מסקנתו ה, ועם זאת). 675–673, 1997וורד ; 120–118, 1994וורד ודיוור (מהחרפושיות כנעניות 

-לאחרונה פרסמה בן). 120, שם(שרוב החרפושיות שנמצאו בארץ בתקופת הברונזה התיכונה הן מצריות 

דנים בבעיית הייצור הכנעני של חרפושיות בתקופת הברונזה התיכונה והגיעה ה מאמרים המכתור 

על פי ניתוח מדוקדק של הדגמים על גבי חר). 1997; 1994תור -בן(למסקנות הפוכות מאלו של וורד 

ור ובצדק שרוב החרפושיות שנמצאו בארץ הן ת-טוענת בן, שנמצאו בכנען והשוואתם לחרפושיות ממצרים

  . מציינת הבדלים בדגמים ובקומפוזיציות בין שתי הקבוצותהיא מקומיות ו

כלומר על, 'דרש'כאן המיון נעשה על פי ה. הבדל שני הוא בשיטת המיון עצמה

וורד ודיוור, 1984 טפנל, א1978וורד (הקומפוזיציה ולא לפי דגמים כמו בשיטתם של וורד וטפנל 

 בדמותומוצג ה אם אין אל גםמקומו יהיה עם החרפושיות האלוהיות , סמל מסוים מסמל או מייצג אלוהות

  .בקומפוזיציה

ההבדל השלישי
46 ) שמות מלכותיים( תיארכו על פי הדגם , עשו הפוך)1984(רד וטפנל וו. שיקולים איקונוגרפיים או טכניים

 הבין את חשיבות ההקשר )247 ,א1995(קל . ותיארכו מחדש את ההקשר הארכיאולוגי על פי החרפושיות

שיקולים האיקונוגרפיים והטכניים חשיבות גבוהלאבל לעתים נראה ש, הארכיאולוגי לתיארוך חרפושיות

 מתיארוך אחרתפריטים המתוארכים ) 1997קל (יתן למצא בקטלוג חותמות הטביעה שלו וכך נ, יותר אצלו

  .ההקשר

  מצרי 5.2

5.2.1 

  קמעי 5.2.1.1

דגם רשת 5.2.1.1.1

המופיע על לו דגם קוו

1586(הכנעניים דגמי הרשת דומה לדגם הרשת . כרטושדי ה עם אוראוס משני צ'גתחותימס 

החרפושיות הכנעניות בניגוד לשאר  אנכיים ואופקיים קווים ליהע שגם 1590-ל בעיקר ,)1591

  .  אלכסונייםשעליהן קווים

על פני השהלוחית שנמצאה 

נראה שיש לתארך, ה של הקבוצה הכנענית דגם הרשת לזתעל פי השווא. 18- לשושלת ההתומתארך א

בבית הקברות במצרים שנמצאה  רשת חרפושית עם דגםעל פי   אך3הלוחית לתקופת הברונזה המאוחרת 

בתוך '  שמו של תחותימס ג וכן הקומפוזיציה עם)1R: 34איור , 1937ברוייר (מדינה -המזרחי בדיר אל

הצעת התיארוך, ) 2.4.3.9.25.סעיף ' ר (18-לשושלת ההאופיינית ,  עם אוראוסים משני הצדדיםכרטוש

 
 .בספרה של טפנלכתב וורד  מלכותיעם שם  את הפרק על החרפושיות 46
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  קומפוזיציות 5פרק  

  .18-השושלת ה

   קווי –גיאומטרי דגם  5.2.1.1.2

מופיע דגם קווי ) 4(וחרפושית מבית שאן ) 3(מנע  מתוחית

 הדומים

 םע

ן 

 

  מרכזיים- גלים חד

B ,בתקופת  אינו נפוץ ומפוזיציהקהמהווה את ה) 4.3.2 סעיף ' ר

ם 

 ראה

 

 ,

עגלים על פי דגם המ המלך וםך על פי הכתובת עם שואריתה עשהנ, י

זה 

ת 

  סמל/סימן/

.1

  

הם סימנים משמעות מגית ול. ד במרכז המשטחאחהיירוגליף סימן  זו הוא 

וגמאות 

 ,

מופיע 

ל, )2(דמוי חרפושית מלכיש על גבי 

דגמים בבצדדים , קייםקווים אופבהדגם תחום מלמעלה ומלמטה .  ברורהינהאשמשמעותו 

הדגם מזכיר חזית . אנכיים מקבילים כמה קוויםובמרכז הדגם , )4.4.1.2 סעיף ' ר ('במה'דגם הל

 כאל הורוסמופיע ) 610(מתמנע צדה השני של הלוחית על . וייתכן שזו משמעותו' או סרח, מקדש

החרפושית מבית שאן מתוארכת לתקופה הרעמססית והלוחית .  נוצת מאעת וגלגל חמהראש בז ולידו

את דמוי החרפושית מלכיש קשה לתארך ונית. 20-השושלת ה, )6.6  סעיף' ר(מתמנע שייכת לסדנת תמנע 

לות נראה שגם אותו יש לתארך לתקופהלו תאריך כללי של הממלכה החדשה אך על סמך שתי המקבי

  .הרעמססית

מע 5.2.1.1.3

3 

2דגם ( מרכזיים-מעגלים חדדגם 

5 

דגה). 5.3.2.1.2 - ו5.3.1.1.2 סעיפים ' ר( בעיקר בחרפושיות הכנעניות  ומופיעהברונזה המאוחרת

). 944 + 5 ('ג שבצדה השני מופיע שמו של תחותימס ,מגזרממקור מצרי מופיע על לוחית סגלגלה 

ברורה אולם נאינה  הקומפוזיציהמשמעות . ידוע אינו בו נמצאה הלוחיתשההקשר הארכיאולוגי 

טפנל: למשל( קשר איקונוגרפי הדוק לדגמי הלוליין הנפוצים בתקופת הברונזה התיכונה הא קשורישה

מעגליםל האנראה שהקווים הישרים הניגשים . אחר בביצוע אחד דגם שזהו ייתכן, )33–28לוחות , 1984

הן שמשים ומ זה את זה פיםחלימשני הדגמים האלה . נים הרציםי חיקוי ללוליםה, זוכמו בלוחית 

  .קומפוזיציה הן מסגרת לקומפוזיציה

מידע לגבי ההקשר הארכיאולוגבהעדר 

 ומופיע גם על חרפושיות )4.3.2 סעיף ' ר(האופייני בעיקר לתקופת הברונזה התיכונה , מרכזיים- חדה

עדיין השתמשו בדגמים מתקופת הברונ' בימיו של תחותימס ג. יות מתקופת הברונזה המאוחרתכנענ

נראה שיש לתארך או)  שני הראשונים משמאל בשורה התחתונה48תמונה , 1959הייס : למשל(התיכונה 

  . של זהונמזהלוחית ל

גרם שמיים/חפץ 5.2.2

  קמעי 5.2.2

דאחסימן  5.2.2.1.1

סימן ההיכר של קבוצה

ד במצרים וקבוצה זו נפוצה מא. אמת,  צדק–  m3;t,  טוב– nfr,  חיים– n9;,  הגנה– s3כוללים את 

: למשל ( רביםתריםא ועד סוף התקופה הרעמססית ומוצאים אותה ב18-החל מאמצע השושלת ה

 –גורוב ; D.2: 34איור , 1937ר י ברוי–מדינה - דיר אל; 169–167: 16לוח , 1894 פיטרי – עמארנה

בארץ יש מעט ד). 52–51לוחות , c – f: 50לוח , 2003 טיטר –מדינת הבו ; 64: 23לוח , 1891פיטרי 

, )13–15 (nfr עם סימן שלוש, )10–12 (n9; שלוש עם סימן, )s3) 6–9ארבע חרפושיות עם סימן : קבוצה זומ

מופיע כאמור סימן  האלעל כל ). 19( ביחד nfr וסימן m3;t עם סימן תואח) m3;t) 16–18מן  עם סישלוש

15 (מרכזיים- מעגלים חד מסגרת של ,)18 ,16(מסגרת חבל , )14–11 ,6( עם מסגרת קו פשוט עתיםל, דאח

סימנים ביו  התחום בכל צדדs3 מופיע סימן )9(על גבי חותם מתל חפר . )10( או ללא מסגרת כלל )19 ,17

-ויש לה מקבילות בתל אל, עמארנהמסגרת זו אופיינית לתקופת . סגלגלים שבתוכם קווים מקבילים

משטח אחד על ש) 15(מירסים   לוחית מתל ביתפת נוסאלה לע). 158, 157: 15, 1894פיטרי  (עמארנה

11  
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שני של הלוחית מופיע בצדה ה. מרכזיים-חד וסביבו מסגרת המורכבת ממעגלים כרטוש בתוך nfrסימן 

 היירוגליפיסימן . )1126 (רע-הבן של אמון – ;s3 imn-r  ולידו התואר'ב עם שמו של אמנחותפ כרטוש

טפנל ' ר( הם דגמים טיפוסיים לתקופת הברונזה התיכונה מרכזיים-חד ומסגרת של מעגלים כרטושב

חיקוי של דגמים קדומים על ידי  זהו מירסיםמתל בית וחית לב). 1993–1983: 22לוח ; 1790, 1778: 17לוח 

  . 18-השושלת ההגלפים המצרים בתחילת 

ם המופיעים עלירוגליפייעל פי הסימנים ההי

1984 ,

 עוד יתכןי, נראה שהן שימשו קמעות הגנה,  חרפושיות אלו

   . מסגרתמשמש – 2D ,4C: 34איור 

11, 14 (

, 19-ה

 היו נפוצות כתובתמשהופעתם אינה חלק אחרים סימנים  והיירוגליפייםם ת

: צה זו

גיה של וורד  בטיפולו2A3דגם  (nb.tyגם 

 ה

מה 

34, 

; .

מן 

המוות והלידה מחדש  מצרים אומנות המונומנטלית בב). 67, 1980לרקר (ס

חה 

 ,עומת זאת

- ה

2, 

  . ולא רק קמע לקבורה האנשים המצריםחייבמהלך 

 :70, 1937ברוייר ' ר, בנוסף לאלה שצוינו: מקבילות

–9 ,7 ,6( שש חרפושיות. 'מתוארכת לאמנחותפ ב) 15(הלוחית מתל בית מירסים : תיארוך

ת לשושלת ומתוארכ) 19–17 ,12 ,8(ת וחרפושיחמש . 18- של השושלת הלשלב האחרון ותמתוארכ

 ).13 (19–18-לתקופה הרעמססית ואחת בכלליות לשושלות ה) 16(אחת 

   סימניםהמכ 5.2.2.1.2

 סימניהמכחרפושיו עם 

בראשית ). 15–7לוחות , 3קבוצה , 1984טפנל (בתקופת הברונזה התיכונה הן במצרים הן בכנען 

 דגמים המכים י חיקו הגלפים המצר19- ובזמן השושלת ה) 'עד תחותימס ג (18-השושלת ה

בקטלוג שני פריטים מקבו).  3.4.18.סעיפים ' ר(וקומפוזיציות מתקופת הברונזה התיכונה 

  ). 21 ()ד(תל פארעה ולוחית סגלגלה מ) 20(חרפושית ממגידו 

דאת מחקה היא שני מדורים ו ציר רוחבי וחרפושית ממגידול

שהיה נפוץ בתקופת הביניים הראשונה וראשית ) 118–117, 1984טפנל ; 71–68, א1978וורד ' ר, וטפנל

שנייונדיר בשלבים המתקדמים של הממלכה התיכונה ותקופת הביניים ה, הממלכה התיכונה במצרים

 n9;ת המורכבת מסימן שורת סימנים סימטריבמדור העליון ). 7–6, 1998תור -בן; 71–68, א1978וורד (

שלושה סימנים נוספים המייצגים גלגל ח, במדור התחתון. פפירוס וצמח  nfrבמרכז ומשני צדדיו סימני

המקבילה לראשית , ' א1החרפושית נמצאה בהקשר ארכיאולוגי של תקופת הברונזה המאוחרת . מכונף

5 ,258 ,154 ,134 ,132: כמו למשל (18-השושלת היני לראשית י האופ3Bיש לה טיפוס גב . 18-השושלת ה

טיפוס גב זה ממשיך טיפוס המופיע על חרפושיות מהממלכה התיכונה ובעיקר מלכותיות ). 1084 ,1052 ,746

  .חרפושיות מצריות כמו זו ממגידו נדירות בכנען). ]36–34, 1984[ של טפנל IIטיפוס  (13-מהשושלת ה

 שלושה סימני ביניהםומהופכים זה לזה ' במה'פיעים שני דגמי מו) 21( )ד(תל פארעה על גבי הלוחית מ

 עם כרטושמופיע האל רע מול ) 1062(בצדה השני של הלוחית אולם , הקומפוזיציה נראית בכללה כנענית

מתקופת הברונזה התיכונה אשר מחקים אותו בזכנעני זוהי אחת הדוגמאות של דגם . 'בשמו של רעמסס 

  .'בקר תחת שלטונו של רעמסס בעי, 19-השושלת ה

  עין הורוס 5.2.2.1.3

עין הורו סימלה את 

 או סמל למנסמל של לידה מחדש –ת עין הורוס דמו למתים ולאלים בהגשת מנחות לתאר נהגו

אולי בגלל הטיפוס ,  הורוסחרפושיות מצריות עם עיןבארץ נמצאו מעט . השווה לעין הורוס

במצרים ל).  2.3.2.2.35.סעיף ' ר( תחתונההכולל גם את כתר מצרים המוטיב ההמקומי של 

טיטר ; 224, 223: 68, 1990הרמן ; 904: 54לוח , 1999גידי למשל (חרפושיות עם עין הורוס נפוצות יותר 

ולשושלת ) 28 ,27 ,24–22 (18- והן מתוארכות לשושלת ה דוגמאות13נמצאו בכנען  ).c,b: 52לוח , 2003

6 ,25 (19–18- את שאר החרפושיות קשה יותר לתארך וניתן להן טווח אפשרי של השושלות ה). 30 ,29 (19

31, 32, 33.(  

20 
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  מלכותי 5.2.2.2

 sm3 t3.wy –מצרים 

רוע של איחוד יהא . של בעל חייםאות וקנה נשימה

 

19 ,

 – ה

כיש 

 עם cdהשילוב של ). 39–35(שממנו יוצאים אוראוסים 

12S–

) 39(ה 

cd ל

cdnb

nb יציה

mn וצה

cd וכה

  . ושם מקבילות נוספות102, 1982ייגר ; 29: 26לוח , 1

כ

לעתים יש ענפים נוספים . לשני צדי הכד, פפירוסבדרך כלל , ם דגמים צמחיים

כדי 

: 57לוח , 1911 מקיבר ווולי- רנדל; 27: 29לוח , 1906ניוברי ; 37–35: 17וח 

 חרפושיות עם .47יחודי לפולחן האלה חתחורי אינואלים והוא מגוון סים של 

ם 

                                                

סמל איחוד  5.2.2.2.1

מורכב מרישל איחוד מצרים יצוג הסמלי יה

סמל ה . על ידי כל מלך בעלותו לשלטוןותשוחזר בסמלי בראשית ההיסטוריה המצריתמצרים 

כבר. לכות הנפוצים במצריםמסאות המלכותיים והוא אחד מסמלי היקישוט על צדי הכשימש 

84טפנל (זה על גבי חרפושיות תקופת הברונזה התיכונה מופיע מוטיב /שנייהבתקופת הביניים ה

עמארנ-למשל תל אל(בתקופת הממלכה החדשה המוטיב נפוץ פחות אבל קיים ). 1296–1277: 7לוח 

 אחת שנמצאה בלהבקטלוג דוגמ). ראשון משמאל,  שורה תחתונה3: 29לוח , 1933פרנקפורט ופנדלברי 

 זהה לחלוטין עמארנה- המקבילה מתל אל. וסיםיוצאים אוראמהן ריאות צורת נוצות מאעת ולשבה ) 34(

  .18-ומתארכת את החרפושית מלכיש לסוף השושלת ה

  cdאוראוסים יוצאים מסימן  5.2.2.2.2

34 

 cdבכנען נמצאו חמש חרפושיות עם סימן 

1: 33איור , 1951 הייס, למשל טביעות ממלקטה( במצרים 18- אוראוסים מתחיל כבר בשושלת ה

124S( ,למעט החרפושית מתל סעידי, 19-אך כל הפריטים שנמצאו בכנען מתוארכים לשושלת ה

ע;  עם האוראוסיםמופיעים רק סימן ) 35(על גבי חרפושית מלכיש . 20-המתוארכת לשושלת ה

 בתחתית  וסימן -מופיעים גלגל חמה מעל סימן ה) 36(חוויה -בל אל'גבי טבעת יצוקה מג

בתחתית ובראש הקומפוז, מופיעים שני סימני ) 39(על גבי החרפושית מתל סעידיה ; הקומפוזיציה

החרפושית האחרונה בקב.  ומעליו גלגל חמה מכונףמופיע סימן ) 37(ואילו על גבי חרפושית משילה 

 מופיעה סירתו של אל השמש ובת-ן המעל סימ, מציגה גרסה שונה במקצת, )38) (ד(מתל פארעה , זו

  .גלגל חמה

927ברנטון ואנגלבך : מקבילות

37

  אלוהי 5.2.2.3

  8sד  5.2.2.3.1

 שממנו יוצאי8sכד 

כדים אלה שימשו בפולחן ). 46(או דגמים משניים ) 45 ,42(לל או סימנים נוספים ממלאי ח, )44(

עם ) 46–41(ושש חרפושיות ) 40(בכנען נמצאו חותם חצי חביתי . קשר האלוהי שלהםהומכאן ה

, טפנל(קבר מכת מ על סמך ההקשר הארכיאולוגי ומקבילות 18- לשושלת הכולם מתוארכים, 

  .)13: 22 איור 110: 1984

ל, 1915גלבך אנ: מקבילות

8s

  .l: 112, 1992 ויליאמס ;10084

  סיסטרום 5.2.2.3.2

הסיסטרום שימש בטק

אך , )89–74: 142, 73–58: 141, 1989שרואר (סיסטרום מוכרות למן מתקופת הברונזה התיכונה 

 פריטי27בסך הכל יש . סגנונן אחר וקל להבדיל ביניהן לבין חרפושיות מתקופת הממלכה החדשה

 
 455, 1998ויליטנר (למשל בפולחן האל אמון המתואר בציורי הקיר בקפלה האדומה שבמקדש כרנך נעשה שימוש בסיסטרום  47

 .הסיסטרום נקשר לאלה בגלל קולה). 54תמונה 

45 

58  
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  קומפוזיציות 5פרק  

 18-השושלת ה: למשל(והם מופיעים לכל אורך התקופה ) 73–47(עם קומפוזיציה המורכבת מסיסטרום 

על פי רוב מופיע ). 70–67 –רעמססי , 66–61 – 19- השושלת ה, 60–57 – 19–18-השושלת ה, 56–47

–71(בשלוש חרפושיות יש חתולים משני צדי הסיסטרום . מתחתיתו יוצאים אוראוסים, הסיסטרום לבדו

בעליון סיסטרום עם זוג חתולים ובתחתון זוג דמויות אוחזות : מחולקת לשני מדורים) 73(האחרונה ). 73

  . 18-כל השלוש מתוארכות לשושלת ה.  w3cבסימן

: 4לוח , 1913פיט ולואט : מקבילות

– 

  .10017: 56לוח , 1911מקיבר ווולי - רנדל; 18

ה נית נמצאה באשדוד  על גבי חרפושית זו מסתיים סמל האלה ). 74(ת 

ך 

ם 

 .223, 222'  מס65, 1971תוק 

.1

  )'רוזטה'(ד 

לעתים הדגם מורכב יותר . ענפיםביניהם  עלי כותרת והכלל מארבעחי

פושיות 

 

   אוראוסים עם)'רוזטה'(צמחי 

אוראוסים  וצירה הוא המפוזיציה זו מסודרת בסימטריקו. חי

 18- קבוצה זו מתוארכת לשושלת ה).10

שי 

ועד '  גתחותימס מ18- רך לשושלת ה .2

 טיפוס .)128–119 (מתעקלים שמהם יוצאים ארבעה אוראוסים .3

המחולקים על פי צורת עלי הכותרת  אבל ) 109 ,108 ,99 ,96 ,95: השווה(לטיפוס 

 של 

  סמל האלה נית 5.2.2.3.3

אחת עם סמל האל חרפושי

מדגמים אחרים נפוצים לכל אור' יוצאים'אוראוסים ה. שלא כמו בסמל הרגיל שלה, באוראוסים

 ,54–47 ,39–34 :למשל (19- והשושלת ה18- ת הברונזה המאוחרת ובעיקר מאמצע השושלת התקופ

 על בסיס תפוצת דג19-  חרפושית זו מתוארכת באופן טנטטיבי לשושלת ה).4.6.3.3 סעיף ' ר .69–56

  .האוראוסים היוצאים מדגמים אחרים

מע: אוסףידועות שתי מקבילות מ: מקבילות

74 

  מרכזי-דגם מורכב חד 5.2.3

  קמעי 5.2.3

גם צמחי 5.2.3.1.1

 בדרך כברהמומסוגנן  ם צמדג

77 

ושלת שה תחילת הופעתן של קומפוזיציות). 94 ,93(או חלוקה למדורים ) 92–88(וכולל ענפים נוספים 

שתי חר). 94–75( חרפושיות מקבוצה זו 20בכנען נמצאו . אז הן מגיעות לשיא תפוצתן, 18-ה

כל השאר מתוארכות לשושלת). 88(ואחת לתקופה הרעמססית , )92 ,87 (19-מתוארכות לשושלת ה

 .18-ה

דגם  5.2.3.1.2

דגם צמ המורכב מעלי כותרת שמהם יוצאים 

 בינה לבין אין כל קשראולם , )166, 1986-7ל ברנד( מכונה הקומפוזיציה בשם רוזטה עתיםל. אורכי-היפוך

 18- זו מתחילה להופיע כבר בשושלת הקומפוזיציה .עשר עלי כותרת-שהישה עד שי ששלה'אמתית'רוזטה 

 ).שם(ממשיכה לתוך תקופת הביניים השלישית היא . וצתהומגיעה אז לשיא תפ )117–105 ,103–95(

  : עיקרייםטיפוסיםשלושה לה יש בתקופת הברונזה המאוחרת 

9–95(פונים לצדדים וארבעה אוראוסים הזוג עלי כותרת  .1

כו-על דמויי פי לטיפוס זה יש וריאנט המופיע .'אמנחותפ ג/'ועד לתחותימס ד' החל מתחותימס ג

  ).107–105( בראש ובתחתית הקומפוזיציה nbוכולל שני סימני 

דגם זה מתוא .)118–110 (ארבעה עלי כותרת וארבעה אוראוסים

  .19-תחילת ה–18- הסוף השושלת

ארבעה עלי כותרת וארבעה גבעולים 

 .19- זה אופייני לשושלת ה

הראשון יש כמה וריאנטים 

, הטיפוס השלישי לעומתם). 118 ,115 ,114 ,113 ,110: השווה(כך גם בטיפוס השני . הקומפוזיציה זהה

מהדגמים הפשוטים,  מציג את התפתחות הדגם לאורך התקופה33 איור. הומוגני יותר וללא וריאנטים

  .טיפוס הראשון ועד לטיפוס השלישי שהוא המורכב מכולם
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  מלכותי 5.2.3.2

   כרטושים 5.2.3.2.1

' עם ציר אורכי ושמו של תחותימס ג) 129(ול 'ונה מתל עג 

מס 

 ,

קבוצה . גור

  מלכותי 1.

פ

. רוחביציר הקומפוזיציה . וצאים עליםמופיע פרח לוטוס שממנו י) 132

 כנראה ,מוות

וב המתוארך לראשית 

2 ;

 

19 ,

מקלעת וזוג

זו שלוש חרפושיות הראש. בקבוצה

גם היא נושאת את שמו של תחותי, )130(אחת נמצאה בלכיש .  ציר רוחביושתי הנותרות עם

)131) (ד(מתל פארעה , השנייה. n6r nfr nb t3.wy –' אדון שתי הארצות, האל הטוב'והתארים ' ג

, בשתי חרפושיות הציר הרוחבי.  במקום תאריםcdושני עמודי ' נושאת את שמו של אמנחותפ ב

סים ואילו בחרפושית הציר האורכי המקלעת מסתיימת בפפירוס סמסתיימת המקלעת באוראו

  . בלבד18-אופיינית לשושלת ה, שלה חלוקה וקומפוזיציה יחודיים, זו

  צמח 5.2.4

5.2.4

  רח לוטוס 5.2.4.1.1

(ול ' מתל עגחרפושיתעל 

הוא קשור לנפרתם . ח שנוצר מעצמו בבריאת העולםידה מחדש כפרפרח הלוטוס מסמל את הל

קשר הלוטוס למוות ). 84–83, 1980לרקר (בעיקר לשמש הראשונה של הבוקר , לאל השמש רעו

על . שבהם מופיע בעל הקבר מריח פרחי לוטוס, בקברים רבים בממלכה החדשהניכר לידה לו

סימלו ש n9; אוחזת פרח לוטוס או סימן תקופת הברונזה התיכונה מגולפת דמותחרפושיות מ

מתיארוך ההקשר ומהמקבילות עולה כי יש לתארך את  ).74 והערה 181, 1997תור -בן(בעל החותם של 

  .18-ול לראשית השושלת ה' ואת החרפושית מתל עג18- הקבוצה לשושלת ה

 בגור26חרפושיות עם דגם דומה וציר רוחבי נתגלו במצרים בקבר : מקבילות

) רוזטה התפתחות דגם צמחי-33איור עם אוראוסים )

130 

132

18–213: 16לוח , 1894פיטרי  (עמארנה-בתל אל, )23: 23לוח , 1927ברנטון ואנגלבך  (18-השושלת ה

מדינה- מבית הקברות המזרחי בדיר אל,)שורה עליונה שני מימין, 1: 29לוח , 1933פרנקפורט ופנדלברי 

25פיטרי (ומאוספים , ) ציור לא מדוייק– P.6: 34איור , 1937ברוייר  (18-השושלת ההמתוארך לראשית 

  ).Va 13: 127לוח , 1976הורנונג ושטהלין ; 416: 10לוח 
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  שלישית פפירוסים 5.2.4.2

בעולים של  . nbבדרך כלל סימן ,  אחד היוצאים ממקורפפירוסקומפוזיציה 

לוחות , 11

–

ל 

nb9;i

nbnfr מח

s3

הסימן  :48

ם 

  י1.

ד

היא מורכבת מדג שלרוב אוחז בפיו פרח ). 161–147( פריטים 15מופיעה על גבי 

ם לוליין המפריד 

 n9;סימן 

nfrnb

את 

nfr;n9

 .עית

nfr;n9

בארץ . בוצה הזו והראו שהמקור האיקונוגרפי הוא ספר המתים

.  בדמות תניןסובך הוא האל ןהמוטיב המרכזי בכול). 164–162( חרפושיות כאלה 

זו מורכבת משלושה ג

תחילת הופעתה של .  חוץהגבעול המרכזי עומד ניצב ומשני צדדיו מתעגלים הגבעולים כלפי

6, 1984טפנל ; 8–7לוחות , 54–53, א1978וורד ' ר.  אצל וורד וטפנלE1דגם (קומפוזיציה זו 

ממשיכה היא ו) 190–181: 7לוח , א1978וורד (כבר בתקופת הביניים הראשונה במצרים ) 3–1

1095, 1072: 3לוח , 1984טפנל ; 54, שם (שנייהבתקופת הממלכה התיכונה ותקופת הביניים ה

ההבד.  ממשיכה לתוך התקופה הרעמססיתינהא ו18-לאורך השושלת העוד  מופיעה היא). 1101

רוב לבתקופת הברונזה התיכונה .  לתקופות שקדמו לה הוא בציר המשטח18- השושלת הבקומפוזיציה של

 פריטים עם קומפוזיציה זו 14 בקטלוג .רובן ציר אורכיל 18- בזמן השושלת ה ואילויר רוחביציות שהחרפו

 –) 28Nסימן  (  יש סימנים נוספים כמו סימןעתיםל.  הגבעולים יוצאים מסימן ם ברוב,)146–133(

מופיע צ) 141(על גבי חרפושית ממגידו ). 138 (או זוג סימני ) 139( נוסף סימן , )140 ('המופיע בהדר'

מופיעה גרסה מסוגננת של מוטיב ) 145(ול 'על גבי חרפושית מתל עג. זה מעל זה,  המורכב משני זריםפפירוס

לשאר  חרפושיתהלמרות זאת הקשר של ו פפירוסהדומים לופרחים , נראה כמו סימן ה גבעול מרכזי :זה

  .סירהב פפירוסמופיעים פרחי ה) 146(ול 'כושי מתל עג-על גבי דמוי פי. קבוצה ברורפריטים בה

משתי סיבות עיקריות ולא לקמעיותמלכותיות חרפושיות יה הזו ניתן לקשור לאת הקומפוזיצ

העיקרי 

מציין את מצרים התחתונה והסימנים הנוספי) 15M/16Mסימן ( שנראה כמו הקומפוזיציה היירוגליפיה

  .קשורים למלוכה,  שהוזכרו לעיל138- ו139, 140המופיעים בחרפושיות 

  .שני משמאל,  שורה עליונהN.12.B: 37לוח , 1914פיט : מקבילות

  בעל חיים 5.2.5

קמע 5.2.5

  ג 5.2.5.1.1

קומפוזיציה זו 

  : מופיעים עם הדג דגמים נוספים, כולם מלכיש, בשלושה פריטים. לוטוס

וביניהם דגזה מעל זה , מופיעים שני דגים בשני מדורים) 159(על גבי לוחית 

מעליו , המחולקת לשלושה מדורים מופיע דג במדור המרכזי) 160(על גבי חרפושית . מדורים

 . שגולפו ברשלנותמופיע דג במרכז ומשני צדדיו סימני ) 161(על גבי חותם דג . ומתחתיו סימן 

גם  .ך ההקשר הארכיאולוגי והמקבילות על פי תיארו18-הקומפוזיציה עם הדג מתוארכת לשושלת ה

  ויש דוגמאות של18- לשושלת ה) 171, 1982(ארך יגר  מת ו הקומפוזיציה שבה מופיע דג עם סימני 

הדג מסמל לידה ). שם(' ואמנחותפ ג' ימס דתשמותיהם של תחועם הדג מופיעים שבהן קומפוזיציה זו 

ומכאן משמעותו הקמ) 343, 1989גבעון ; 111–110, 1976ן הורנונג ושטהלי(מחדש וכך גם פרח הלוטוס 

 – 23: 41לוח , 1901פיטרי –  ו דג עם סימני ; 151–149: 15לוח , 1894פיטרי – בלבדדג : מקבילות

  ). לוחית מגורוב (833 ואיור 626 הערה 325, 1982ייגר . בצדה השני' לוחית עם שמו של תחותימס ד

   מספר המתיםהסצנ 5.2.5.1.2

פרסמו את הק) 1998(קל ושרואר 

שלושהתגלו 

                                                 
 מופיעים באמנות בקברים פפירוס פרחי .לקמעיותישנם שיקולים בעד שיוכה , אף שקומפוזיציה זו נחשבת כאן מלכותית 48

 . ומכאן ההקשר הקמעי שלהם)53, 1978; 111–110, 1971וורד (במצרים כבר בממלכה הקדומה 

133 

148 

163  
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לרקר ( שגורם לצמחים להיות ירוקים ולכן היו לו מאפיינים אוסיריאנים מי נחשב ל, אל הנילוס,סובך

שימשו בעיקר במוות ובלידה מחדש הם  כוחות מגיים ויוחסושאר הדמויות או הסימנים לגם ). 118, 1980

על גבי ) 3–1 איורים 17, שם(שמש כך האריות וראש הפר שמסמל את אל ה). 23, 1998קל ושרואר (

 בספר מופיעה, )162 ()ד(תל פארעה  בחרפושית מ'בן הארץ' – s3-t3השם ו) 163(חרפושית מבית שאן 

 'שנוצר מעצמו'גם האל חפרי כך ). 86 'בעמ ותמונה 85, 1985פולקנר  (87 לחששמו של הנחש מכהמתים 

מופיעים על גבי ה) 13 איור 21, 1998קל ושרואר (והאוראוסים , )57, שם(ת חיפושית דמוומופיע ב

חרפושיות שתי ה. כל אלה מופיעים בספר המתים וקשורים לעולם הבא. )164(החרפושית ממגידו 

. לתקופה הרעמססיתבכלליות  ואילו השלישית מתוארכת 19-הראשונות מתוארכות לתקופת השושלת ה

ואילו על שתי החרפושיות ) Iלוח , שם(נה מספר המתים ת לקבוצה הנפוצה המציגה סצ שייכ163חרפושית 

עוים ובאוספים במצריש , למעט שלוש דוגמאות אלה. מופיעה על מעט חרפושיותהנה האחרות מוצגת סצ

 לציין את אלה ישן הב. שונות מאלה שנמצאו בארץ ,יגות סצנות הלקוחות מספר המתיםחרפושיות המצ

 )III d-aלוח , שם( שבמקום אריות מופיעים בזים אלא 163המציגות קומפוזיציה דומה לזו של חרפושית 

  ).IV d-bלוח , שם(וקבוצה המציגה את מסע הנפטר בעולם הבא על גבי ספינה 

  מלכותי 5.2.5.2

ד 

  בז 5.2.5.2.1

קומפוזיציה זו מציגה בז המתואר חזיתית עם כנפיים פרושות המתעגלות כלפי מעלה ורגליים 

טה מוטיב זהה . nbסימן  ובתחתית הקומפוזיציה tסימן המזכיר סימן  טפריובין .  כ

–79ת 

 

ם 

. אמון'ח

( ,

, על גבי חרפושיות.  יוצא לקרב במרכבתוהמופיעהמלך ש מאחר למלוכהסוס מצרים קשור הבאמנות 

ללא המרכבה , לבדו הסוס תהצגב 166חרפושית ייחודה של .  למרכבהרתומיםסוסים 

את 

מופיעים הפרים . 50'השור החזק'ים המלכותיים הנפוצים היה אחד מהתאר. לוכהפר סימל במצרים את המ

                                                

לפי מ משוכות

 לוחו,1927קרטר (אמון 'פקטורל שנמצא בקברו של תותענחבלמשל , מופיע גם במדיה אחרים

נראה שגם הסימנים בין רגליו של). שם(שמשמעותן היא נצח  xnבדרך כלל הבז אוחז בטבעות ). 80

כנפיי. מלוכהשל מוטיב זה מופיע בעיקר בהקשרים . xnהבז על גבי החרפושית אמורים ליצג טבעות 

טורל של תותענכמו בפק, ע או רהורוספרושות הן סימן מובהק של הגנה במצרים והבז יכול להיות 

165(החרפושית בקטלוג .  במצרים18-קומפוזיציה זו על גבי חרפושיות מוכרת רק מתקופת השושלת ה

 כמה לחרפושית זו). 77–76, 1997פישר ; 142–141, 1995פישר וקל (מקורה בקבר בתל סחם שבעבר הירדן 

   ).שם (18-מתוארכות לשושלת הכולן , מאוספיםבעיקר , מקבילות

  סוס 5.2.5.2.2

165 

166 

לרוב מופיעים ה

. 'כוח'גם כאולם ניתן לפרשו , )57: 128, 1985גבעון  ('יפה' גבעון כפירשסימן הזרוע את . או המלך

תואר זה מופיע בהקשרים של המלך ובעיקר בתארים ובהקשרים צבאיים ומכאן הקשר של הסוס 

נראה שיש לתארך ) 526–517(על פי מקבילות עם מרכבות . הוא מייצג את המלך הלוחם, למלוכה

  . החרפושית לתקופה הרעמססית

  57.49: 129, 1985גבעון : מקבילות

  פר 5.2.5.2.3

 
 1913- קבוצת חרפושיות זו שמקורן אולי בגזר נרכשו על ידי המוזיאון הבריטי ב. חרפושית זאת מיוחסת על ידי גבעון לגזר 49

לא הוכנסו חרפושיות , הוודאות-בגלל אי). 110, 1985גבעון (ובכרטיסיות שלהן נכתב שרבות מהן נמצאו בגזר ובאתרי הסביבה 

 .אלה לקטלוג
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  קומפוזיציות 5פרק  

). 174–172 ,170(היירוגליפיים סימנים עם מגוון או  )167–169 (n9;עם סימני  ,)171(ספים 

ד 

ם 

 

  :חת משלוש קומפוזיציות

  .האחרונה מציגה שני אריות יושבים בהיפוך). 188ו

 .(

ופעם אחת מופיע לפניו צמח לא מזוהה ) 187 ,186 ,178( מפי האריה ם יוצאים מים

- ההאריות

  .מתוארכת לתקופה הרעמססית, )188(מאוחרת והמאוחרת מגזר  התי18

מופיע ) 189( מעכו 

ייתכן שמופיע . 'חזק'בו של הפר סימן של זרוע שפירושו במצרית הוא  ו

י 

פול ומשמאלו 

ורס 

ארעה 

nfr .

 

ללא סימנים נו

 לפניהם nfr מעל הגב וסימנים נוספים כמו n9; ן מופיעים הפרים עם סימ18-ושלת הבזמן הש

אחד מעל גב הפר ואח, n9;אלא שאז מופיעים שני סימני , 19-  זו ממשיכה לשושלת ה סצנה.)167(

משל למלך המצרי  ,)175( פר דורס אדם מציג 18- המופיע בשושלת ה נוסף טיפוס). 169 ,168(לפניו 

שם נוסף עליה האל הורוס , )1059(ול ' סצנה דומה מופיעה בחרפושית מתל עג.דורס את אויביוה

אך ע,  חרפושית זהה– 993: 33לוח , 1889פיטרי ' ר(' פני הפר וכרטוש עם שמו של אמנחותפ בבדמות בז ל

:דורסים אויבו המסמלים את המלך בעל חיים או יצורי כלאיים סצנות דומות של ).'שמו של תחותימס ג

 ).391–389 (ינקסספו )348(גריפון , )525–521(סוס רתום למרכבה , )1058 ,192–190( אויב  וטורף דורסאריה

הפרים על גבי חרפושיות . שאר החרפושיות המציגות פרים מתוארכות לשלבים של התקופה הרעמססית

  ).174–172(או עם סימנים היירוגליפים אחדים ) 171(אלה מופיעים לבד 

  אריה 5.2.5.2.4

בא, הוא תמיד דגם עיקרי.  מסמל את המלוכה במצרים,כמו הפר, האריה

, 176(שב י .1

ופעם אחת הוא מופיע ) 182 ,181( הקשור למלוכה n9;בדרך כלל מופיע עם האריה סימן . רובץ .2

  ).177(לבד 

184 ,183(או לפניו ) 180( מעל האריה n9;סימן . עם האריה הצועד מופיעים כמה סימנים. צועד .3

שלוש פעמי

)185.( 

מתוארכת לשושלת , )178(מבית שמש , הדוגמה הקדומה.  מופיעים לכל אורך הממלכה החדשה

ה–כונה

  קבוצת בעלי חיים 5.2.5.2.5

על חרפושית. ם בקומפוזיציה אחת על גבי ארבע חרפושיותכמה בעלי חיים מופיעי

מולו חיפושית מעל ג. פר צועד

והחיפושית ממלאת חלל או מסמלת את אלוהותו של המלך או ' השור החזק '– k3 n9tכאן התואר 

מכל מקום זוהי חרפושית ייחודית . שאותו מייצגת החיפושית, ן האל חפריאת הקשר בינו לבי

על גב. היא מתוארכת לתקופה הרעמססית שבה היה דגם הפר הדגם הנפוץ. שנמצאה על פני השטח

מופיע סצנה הכוללת מצד ימין את האל הורוס בדמות בז עם הכתר הכ) 190(חרפושית מלכיש 

גם הורוס וגם סצנה של אריה ד. טה עקרב ואריה דורס אויב ועומד לטרוף אותומופיעים מלמעלה למ

גם חרפושית זו ייחודית ומתוארכת . אויב קשורות במובהק למלך ומכאן שיוכה של חרפושית זאת למלוכה

שתי .  על סמך תיארוך ההקשר הארכיאולוגי שבו נמצאה19-השושלת ה– המאוחרת18-לשושלת ה

מציגות קומפוזיציה דומה שבה המוטיב המרכזי הוא אריה העומד לטרוף ) 192 ,191(פות החרפושיות הנוס

הדמות היא של אויב כפות ואילו על גבי החרפושית מתל פ) 191(על גבי החרפושית ממגידו . בן אדם

י שתי נוסף על הדגמים שהוזכרו ישנם דגמים נוספים על גב. הדמות אינה כפותה ונראית נשית, )192) (ד(

 מעל nfrוסימן , על גבי החרפושית ממגידו יש סוס יאור מתחת לאריה והדמות האנושית. חרפושיות אלה

יש אריה נוסף מאחורי האריה הטורף וגם מולו סימן ) ד(על גבי החרפושית מתל פארעה . גבו של האריה

  .שתי החרפושיות מתוארכות בכלליות לתקופה הרעמססית

  .למשל על שער רעמסס ביפו מופיע בין שאר התארים גם תואר זה 50

167

181  

190
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  אלוהי 5.2.5.3

  עקרב 5.2.5.3.1

על עשרהרב  מופי תאריכה של ). 196–193(בראשונה עקרב אחד . ע  פריטים בשתי קומפוזיציותק

הקבוצה השנייה מציגה זוג עקרבים בהיפוך . 19-השושלת ה– המאוחרת18- ו  ה

. ם
51

 את המוות 

, ר המוות

לידה מחדש  הבא ולכן מבחינת האנשים במצרים יש בו הבטחה לחיים בעולם. וע

בכנען ). 25

. בד

nb

ת 

, ה

בטקסטים 

דוגמאות ). 111, 1976הורנונג ושטהלין ( כפרס אשר ניתן לחיילים 18- שושלת ה

ח 

י 

החלוקה של קבוצה . 

האוראוסים המופיעים עליה   :ת 

סימן , )212(ם עם גלגל חמה ם בקבוצה זו מופיעי

nbבהתאמה( ,

                                                

ע

השושלת קבוצה ז

זנבות העקרבים מסתיימים באוראוסי) 202(מה 'על גבי החרפושית מתל ג). 202–197(ראש אל זנב 

 אחת מארבע האלות, העקרב מזוהה עם האלה סלקת. 20-ארכת לשושלת הקבוצה זו מתו

מבחינה זו יכול העקרב לסמל. השומרות על ארונות הקבורה והכדים הקנופיים בקברים

אך מאחר שהוא קודם כל מסמל את האלה ודרכה את ההגנה לאח, ולהשתייך לקבוצה הקמעית

  .הוא משויך לקבוצה האלוהית

  .b: 40לוח , 2003 טיטר –זוג עקרבים ; 4: 22 איור 107, 1984 טפנל – עקרב עם גלגל חמה: מקבילות

  חיפושית 5.2.5.3.2

מוליד את עצמו מחדש האל זה נתפס על ידי המצרים כאל . החיפושית מייצגת את אל השמש חפרי

ל כן נקשר ל, בבוקר

יצגות את האל חפרי מופיעות על גבי חרפושיות כבר ימהחיפושיות . החיפושית קשורה גם למוות

וממשיכות בתקופת הברונזה ) 160–153: 6לוח , א1978וורד (מתקופת הביניים הראשונה במצרים 

68–2567: 38לוח , 2529–2524: 37לוח , 1984טפנל (התיכונה על גבי חרפושיות כנעניות ומצריות 

מופיעה חיפושית בל) 204, 203(בשתיים ). 210–203(נמצאו שמונה חרפושיות מצריות עם חיפושית 

בשלוש ). 206( מתחת לחיפושית בשאר החרפושיות מופיע גלגל חמה מעל החיפושית ובאחת יש סימן 

קבוצה זו מתוארכ.  כנפייםובשאר החרפושיות אין לחיפושית) 210–208(חרפושיות החיפושית מכונפת 

לרוב מופיעה החיפושית עם גלגל חמ). 208, 206(ועד לתקופה הרעמססית ) 204 ,203 (18-למן השושלת ה

  .לפיכך ברור שהיא מייצגת את אל השמש חפרי שצורתו צורת חיפושית

  .C.II.9: 49לוח , 1933פרנקפורט ופנדלברי ; 148, 147 :15לוח , 1894פיטרי : מקבילות

  זבוב 5.2.5.3.3

קמע עשוי זהב שצורתו זבוב מוזכר . מופיע זבוב) 211(דמוי חרפושית מתל צפית על גבי 

הביוגרפיים של ה

 - 286, 1998דונדוני רוברי (אימו של יעחמס , לקמעות כאלה נמצאו בקברה של המלכה יעחחותפ

52671 CG .(רובן מאוספים , יש מעט מאוד חרפושיות עם תיאור של זבוב עליהן) לו, 1925פיטרי

מאחר שההקשר הארכיאולוגי של דמו). MV 22: 122לוח , 1976הורנונג ושטהלין ; 938, 937: 14

 .19–18-היא מתוארכת טנטטיבית לשושלות ה, החרפושית מתל צפית אינן ברור

  אוראוס 5.2.5.3.4

ה גדולה של חרפושיות שהקומפוזיציה שלהן מורכבת משורה של אוראוסיםקבוצ

על פי כמות  זו נעשי

 מופיע עם סימנים נוספים ולכן זו אינה קבוצה הומוגנית כמו –) 220–212(אוראוס אחד  .1

הפריטי. הפריטים שעליהם כמה אוראוסים

 215, 214(מרכזיים או מסגרת חבל -בתוך מסגרת מעגלים חד, )220 ,219 ,217, 213 (

 
 .נפתיס ונית, איסיס: שלוש האלות הנוספות הן

201

204 

211

226

51 
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או גלג) 220 (nfrסימן , )217, 219 (n9;סימן , )216(' אדון הארץ, האל הטוב '– n6r nfr nb t3תואר 

. נית כל חרפושית מתוארכת אחרתמאחר שהקומפוזיציה אינה הומוג). 220 ,219(חמה מכונף 

, ובהן מופיע האוראוס עם זנב ארוך ומעוקל) 220–217, 212 (18-הקדומות מתוארכות לשושלת ה

והמאוחרות מתוארכות לתקופה הרעמס) 214 ,213 (19-שתיים נוספות מתוארכות לשושלת ה

 .זנב האוראוס קצר, 20–19-באלה מהשושלות ה). 216, 215(

  .b ,c ;43 :b ,c: 42לוח , 2003ר טיט: מקבילות

1) (ד( מופיעים על חרפושית אחת מתל פארעה –זוג אוראוסים 

ל 

סית 

 ועל זוג 19- המתוארכת לשושלת ה) 22 .2

מופיעים ) 222(ול 'בטבעת מתל עג). 223, 222(ש 

3. 
 nb למשל(לעתים יש להם כתר נוצות ). 238–224( מתחתם 

ת 

קבר 

 

בשני הראשונים . ת אוראוסים .4

ל 

תם 

ם  .5

 .19-מתוארכות לשושלת ה

5.3.5

החותם מתוארך לשושלת . מופיעה צפרדע אחת ללא דגמים נוספים) 251(על גבי חותם אריה מלכיש 

הצפרדע היא בעל החיים המקודש . פי תיארוך ההקשר הארכיאולוגי שבו נמצא

) 160, 1982(ייגר ). 252 ()ד(תל פארעה כושי מ-מופיעים על דמוי פי) גב אל גב(זוג לטאות בהיפוך 

וזיציה של זוג לטאות לש  נמצא )ד(תל פארעה הכושי מ- שדמוי פיאף. 18-ושלת הא

יע 

טבעות ישפה המציגות זוג אוראוסים בתוך כרטו

בשתי . 19-נייה מתוארכת לשושלת ההש. 18-אוראוסים עם זנב ארוך ומתעקל האופייני לשושלת ה

  .הטבעות האוראוסים פונים זה אל זה

). 244–224( חרפושיות 21 זוהי הקבוצה הגדולה והחשובה  והיא מופיעה על –שלישיית אוראוסים 

האוראוסים מוצגים על פי רוב עם סימן

בקבוצה מיוחד. )234–232( ולעתים שילוב של שניהם )238–235(הראש גלגל חמה מעל , )231–226

מוצגים האוראוסים ) 244–239) (ד( בתל פארעה 960של שלישיית אוראוסים שנמצאה בקבר 

. על פי תיארוך הקבר, 20-קבוצה זו מתוארכת לשושלת ה. ללא כל סימן נוסף וללא כתר, סכימטית

חרפושית מקבוצה זו . 19-ם מתוארכות לשושלת השאר החרפושיות עם שלישיית אוראוסי

שנמצאה בקברו של הגנרל חורמחב בממפיס מרמזת שאולי החלו לייצר את הקומפוזיציה הזו כבר 

אולם יש לנקוט זהירות בהקדמת התיארוך מכיוון שנעשה ב.  במצרים18-בסוף השושלת ה

 ).197: 22לוח , 1996 ' השניידר(שימוש גם בתקופה הרעמססית 

 .a: 44לוח , 2003טיטר ; 197: 22לוח , 1996 ' השניידר; 644: 33לוח , 1981תומס : קבילותמ

 נמצאו שלושה פריטים עם רביעיי–) 247–245(רביעיית אוראוסים 

הם מופיעים עם גלגל חמה מע) 247(מוצגים האוראוסים ללא כיסוי ראש ובשלישי ) 246, 245(

 ואילו החו19-מתוארכות לשושלת ה) 247(והלוחית ממגידו ) 245(החרפושית מבית שאן . אשהר

ברנטון : מקבילות. מתוארך בכלליות לתקופה הרעמססית) 246) (ד(חביתי מתל פארעה -החצי

  .30: 26לוח , 1927ואנגלבך 

האוראוסים עבכולן מופיעים ,  נמצאו שלוש חרפושיות כאלה–) 250–248(חמישיית אוראוסים 

גלגל חמה מעל הראש וכולן 

  צפרדע .5.2

 המאוחרת על 18-ה

מקומה של הצפרדע המגינה על היולדות הוא אולי דווקא בקבוצת . לאלה חקת המגינה על הלידה

  .היא שייכת לקבוצת האלוהויות, אך מאחר שהיא מייצגת את האלה, הקמעיות

  לטאה 5.2.5.3.6

251  

ת הקומפ מתארך 

כפי שמצ, 18-על פי המקבילות לשושלת היש לתארכו , 3הברונזה המאוחרת בהקשר של תקופת 

  .ייגר

  .454 איור 160, 1982ייגר . 640: 33לוח , 1981תומס ; AAO 1: 10לוח , 1997אוקינגה : מקבילות
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  ציפור 5.2.5.3.7

) ?(והיא מציגה חסידה) 253(יפור שהיא דגם ראשי נמצאה בבית שאן י בכנען עם צ

nb

כך . וחה

. המציגה ברווז העומד על אוראוס ומאחוריו אוראוס מכונף) 254(חרפושית 

הברווז 

בט 

אל 

  :בז מופיע בכמה קומפוזיציות

). 266–256(ומאחוריו סימנים היירוגליפיים , לל

nfr;n925, 

 ,'י

' תי

שית 

בין כנפיו של האוראוס ). 273–267(סיס ומאחוריו אוראוס מכונף  .2

סית 

 הסימן .)293–274( אל י או דמותמאחוריו אוראוס ולפניו סימן היירוגליפ .3

nfr;n9

 .

–

- ה

ת היחידה החרפוש

חרפושית מתוארכת לתקופה הרעמססית ה.  קטןמאחוריה גלגל חמה ולפניה סימן , פרושת כנפיים

). ?( גם היא מציגה חסידה,)254( נמצאה בגזר נוספתחרפושית . על פי תיארוך ההקשר הארכיאולוגי

 בניגוד לחרפושית ,תנוחת הציפור בחרפושית זו. ליה מופיע גלגל חמה בין רגכןבתוך המקור שלה ו

רוחבי שחייב את הגלף למצא פתרון לתנהכנראה בגלל ציר הקומפוזיציה ,  טבעיתינה א,מבית שאן

 החרפושית מתוארכת .מעל גבה וגופה מתעקל עם מתאר משטח הטביעה, רגלי הציפור נמצאים למעלה

  . 18- אם כי על פי סגנון הגב אני נוטה להקדים את תיארוכה לשושלת ה, 19–18- בכלליות לשושלות ה

  ברווז 5.2.5.3.8

ול נמצאה 'בתל עג

). 267 ,260: למשל(קומפוזיציה דומה שבה מופיע בז במקום ברווז מופיעה על כמה חרפושיות 

לרוב מופיע .  האל אמון והאוראוס המכונף פורש את כנפיו מעל הברווז בתנוחת הגנהמייצג את

לפיכך מדובר בהגנה על המלך שכן הבז הוא האל הורוס שהוא הי, בקומפוזיציה זו בז ולא ברווז

הגנה על האל אמון או הצגת זהות בין ה: ול יש שתי אפשרויות'בחרפושית מתל עג. אלוהי של המלך

 על פי תיארוך ההקשר הארכיאולוגי ועל פי זנבו 18-החרפושית מתוארכת לשושלת ה. לבין המלךאמון 

  ).5.2.5.3.4 סעיף ' ר(הארוך והמתעקל של האוראוס המכונף האופייני לשושלת זו 

  בז 5.2.5.3.9

הורוס שצורתו 

ס בדרך כבז עומד על אוראו, ציר אורכי .1

8(נוצת מאעת , ) לפני הבז– 263 ,256 (, )262 ,256 (הסימנים ההיירוגליפיים הם 

אחת'אולי ,  כתובת לא ברורה– 264 ,]שם האל[' אחתי' – 259(כתובת , )260(אוראוס , )261

אח'החרפושיות עם הכתובת ). 266 ,265(ורה דמות לא בר/או סימן)  חיים לנצח– 263

קבוצה זו מתוארכת בכלליות לממלכה החדשה ולכל חרפו. חראחתי-מציינות את האל רע

 .תיארוך משלה

בז עומד על קו ב, ציר אורכי

, )271(מופיע גלגל החמה מעל הכנפיים בחרפושית אחת . מופיע בדרך כלל גלגל חמה

הקבוצה מתוארכת לתקופה הרעמס). 273 ,268(ובשתיים אחרות אין גלגל חמה כלל 

קו הבסיס האופייני לתקופה ותיארוך ההקשרים הארכיאולוגיים שבהם : משני טעמים

  .נמצאו החרפושיות

, בז במרכז, ציר רוחבי

נוצת מאעת , )287 ,286 ,278 ,277(אוראוס , )284–282 (, )276–274 ( ההיירוגליפי הוא

)292 ,291 ,279(או האלה מאעת ) 293 ,290–288(הורוס /האל רע, )285(גלגל חמה , )281 ,280(

על גבי החרפושיות . סית התיכונה ועד לתקופה הרעמס18- הקבוצה מתוארכת למן השושלת ה

274(שזנבו פונה למרכז הקומפוזיציה ' תלוי' מופיע טיפוס מיוחד של אוראוס 18-מהשושלת ה

מתוארכת אף היא לשושלת) ד( מתל פארעה 279חרפושית . 18-והוא אופייני רק לשושלת ה) 278

זנב הארוך המופיע ייחודו ב. 18-  וגם שם טיפוס מיוחד של אוראוס מכונף האופייני לשושלת ה18

253

254

258

279  

267 

104  



  קומפוזיציות 5פרק  

1852-רק בשושלת ה .

נוצת מאעת או דמות אל , מאחוריו סימן היירוגליפי ולפניו אוראוס, בז במרכז, ציר רוחבי .4

 n9;אך גם , )294–300 (mryהסימן ההיירוגליפי מאחורי הבז הוא בדרך כלל ). 302–294(

. 18-כות לשושלת ה  מתוארnfr- וn9;החרפושיות עם ההיירוגליפים ). 302 (nfrאו ) 301(

המתוארכת ) 300(למעט אחת , 19-  מתוארכות לשושלת הmryאלה עם ההיירוגליף 

 .לתקופה הרעמססית

295 

אחד הוא לוחית . נוסף על ארבע הקבוצות שהוזכרו יש עוד שני פריטים שבורים השייכים למשפחה זו

עם ציר רוחבי וניתן לראות על גביה מופיעה קומפוזיציה . 18-המתוארכת לשושלת ה) 303(סגלגלה מלכיש 

הפריט השני הוא . 5 או 4קומפוזיציה זו היא מקבוצה . הסימן מאחורי הבז חסר. בז עומד על אוראוס

גם כאן הציר רוחבי וניתן לראות חלק מהבז . המתוארכת לתקופה הרעמססית) 304(חרפושית מתל שרע 

 .3החרפושית שייכת לקבוצה . ומאחוריו אוראוס

בז עם שני . 22: 23לוח , 1907 פיטרי – ריפה – 'לנצח' עם תואר ',תלוי' ואוראוס n9;סימן , בז: מקבילות

  .644: 33לוח , 1981 תומס – גורוב –אוראוסים מצדדיו 

  ראש בז 5.2.5.3.10

ולעתים נוצת ) 308–305( לפני הבז nfrלעתים סימן . ראש של בז עם כתר נוצות משולב באוראוס

 ואלה עם נוצת המאעת לשושלת 18- מתוארכות לשושלת הnfr -אלה עם סימן ה). 311–309(מאעת 

זוהי אחת הדוגמאות הבודדות . ראש הבז עם כתר הנוצות והאוראוס מייצג את האל מונתו. 19-ה

307  .של קומפוזיציה המתייחסת לאל זה

  .ראשון משמאל,  שורה עליונה1: 29לוח , 1933פרנקפורט ופנדלברי : מקבילות

  אייל 5.2.5.3.11

צועד , )2510–2478: 36לוח , 1984טפנל ( כבר בתקופת הברונזה התיכונה אייל עם ענף מופיע

, למרות שמקור הקומפוזיציה הזו כנעני. ואילו בתקופת הברונזה המאוחרת הוא מתואר רובץ

מופיעה , בתקופת הממלכה החדשה מאמצים אותה המצרים והיא הופכת להיות מצרית לכל דבר

 וכן בחרפושיות רבות וטיפוסי מדיה )JE 62033 –קהיר מוזיאון (אמון 'על כיסאו של תותענח

 בכנען נמצאו שישה פריטים עם קומפוזיציה ).194–187: 16לוח , 1894 פיטרי –למשל בתל עמארנה (נוספים 

-כל הפריטים מתוארכים לשושלת ה). 317 ,312(בשניים מהם מסובב האייל את ראשו לאחור ). 317–312(זו 

  .19–18- המתוארכת בכלליות לשושלות ה, )317(בו הוואם  למעט חרפושית מתל א18

312

  יליראש א 5.2.5.3.12

בכנען נמצאו שבע חרפושיות . ראש אייל המייצג את האל אמון עם כתר האתף האופייני של אמון

אחת , )322–318) (ד(חמש מהן נמצאו בתל פארעה . 19-כולן מתוארכות לשושלת ה, )324–318(כאלה 

. מציגה טיפוס שונה במקצת) ד( מתל פארעה 320חרפושית ). 324 (ואחת מבית שאן) 323(מאשקלון 

חראחתי ולא -כתר זה אופייני לרע. במקום כתר האתף יש לאייל גלגל חמה עם אוראוס מעל הראש

  .רע-כלומר אמון, לאמון וייתכן שנעשה כאן שילוב של שני האלים

319

                                                 
זהו חותם פירמידלי שעל . 2' מס: 123, 1990למשל שובל , יפוס זה של האוראוס המכונףבתקופת הברזל הקדום מחקים ט 52

גם בשלב זה האוראוס עם הזנב הארוך נדיר מאוד וקל להבדיל בין , אף על פי כן. אחת מדופנותיו מופיע אוראוס עם זנב ארוך

 .השניים
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  כלב 5.2.5.3.13

. א אוראוסצקולר ומרגלו יולגרונו ). 325(ול ' בתל עג291נמצאה בקבר שכלב מופיע על גבי חרפושית 

הורנונג ( מקבילות מהקשרים ארכיאולוגיים והמקבילה היחידה נמצאת באוסף פרטי ותלא ידוע

  .'א1מ "תיארוך החרפושית נעשה לפיכך על פי תיארוך הקבר לב). 775' מס, 1976ושטהלין 

  בבון 5.2.5.3.14

ארבעה מהם עם האלה מאעת או ). 334–326(האל תחות מופיע על גבי תשעה פריטים  המייצג את בבון

אהוב /את החרפושיות האלה ניתן לקרוא כתחות אדון. )nb) 329–332 או mryנוצת המאעת וסימן 

 mry- וnbסימני , )nb) 328- וn9;סימני : על גבי שאר החרפושיות מופיע האל עם מגוון סימנים. 'המאעת

 ,333(או האל תחות מוכפל משני צדי אובליסק ) 326( בלבד nbעם סימן , )327(עם זר פפירוס וזר לוטוס 

בעליון מופיעים זוג בבונים סביב : ייחודית ומחולקת לשני מדורים) ד(מתל פארעה , האחרונה). 334

מימינו האל נילוס בתנוחת סגידה ומשמאלו , בכרטוש' אובליסק ובתחתון מופיע שמו של תחותימס ג

 זו מתוארכת על פי ההקשר הארכיאולוגי שבו נמצאה לתקופה חרפושית. 'הבן של רע '– ;s3 rהתואר 

שבה מופיע בבון על רוב החרפושיות , 19-שאר הפריטים בקבוצה מתוארכים לשושלת ה. הרעמססית

  ).1977הארי (המייצגות את האל תחות 

  סוס יאור 5.2.5.3.15

מציגה את ) 335(ול 'אחת מתל עג. מופיע על גבי שתי חרפושיות, סוס יאור המייצג את האלה תאורת

.  המאוחרת18-החרפושית מתוארכת לשושלת ה. s3 ומתחת לידה סימן n9;האלה אוחזת בסימן 

) 6.2 סעיף ' ר(מציגה את האלה בלבד והיא שייכת לסדנת בית שאן ) 336(החרפושית השנייה מעתלית 

  .19- ה– המאוחרת18-ומתוארכת לשושלת ה

  פרה 5.2.5.3.16

) 337(על גבי חרפושית מגבעון . או שתי חרפושיות המציגות קומפוזציות עם פרה במרכזןבכנען נמצ

סצנות נילוטיות כגון זו . מעל ראש הפרה גלגל חמה ומעל גבה לטאה. מופיעה פרה צועדת בין ענפים

אלא שלרוב צועדת האלה בין פרחי פפירוס , המציגות את האלה חתחור נפוצות באמנות המצרית

החרפושית נמצאה בקבר המתוארך . ואילו כאן היא צועדת בין ענפים) 251עכו , 1997קל למשל ' ר(

תיארוך החרפושית נעשה על פי שיקולים סגנוניים . הברונזה התיכונה והברזל, לתקופות הברונזה הקדומה

  . והיא מתוארכת כאן לתקופה הרעמססית

. ה עם גלגל חמה בין קרניה ופגיון מעל גבהמציגה את חתחור בדמות פר, )338(מעכו , החרפושית השנייה

חרפושית זו חסרת הקשר ארכיאולוגי והיא מתוארכת לתקופה הרעמססית על . מול הפרה דמות לא מזוהה

  .פי שיקוליים סגנוניים

  שונות –בעל חיים  5.2.5.3.17

  :שלושה פריטים יחודיים מציגים אלים דמויי בעלי חיים

על צדה השני .  מות בדמות נשר בין שתי נוצות מאעתמציגה את האלה) 339) (ד(לוחית מתל פארעה  .1

  .הלוחית מתוארכת טנטטיבית לתקופה הרעמססית). 670(של הלוחית מופיעה דמות לא מזוהה 

צדה . מאחוריה נוצת מאעת ומעליה גלגל חמה, מופיעה חיית סת) 340(על גבי לוחית סגלגלה ממגידו  .2

הלוחית . 'אמון מוליד המאעת '– imn ms m3;tכולל את הכתובת ) 1452(השני של הלוחית 

 על סמך הופעתו של סת 19- מתוארכת לתקופה הרעמססית עם נטייה גבוהה לשייכה לשושלת ה

 .ועל סמך גלגל החמה החצוי האופייני לשושלת זו

–350למשל ' ר(מופיעה חיית סת רובצת בתנוחה זהה לספינקסים ) 341(על גבי חרפושית ממגידו  .3

325

329

336 

337  
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ומעל גבו בז פורש ) 375( אוחז כיכר לחם בדומה לספינקס על גבי חרפושית מלכיש בידיו הוא). 385

אלא שבמקום , חרפושית זו ייחודית והיא מציגה סצנה מוכרת ונפוצה. כנפיים בתנוחת הגנה

הקומפוזיציה של ספינקס :  משני טעמים19-החרפושית מתוארכת לשושלת ה. הספינקס מופיע סת

לשיא תפוצתה בתקופה זו והיא מקור וההשראה לחרפושית ממגידו עם אוראוס מכונף מגיעה 

  .19- והאל סת ששיא הפופולריות שלו בזמן השושלת ה

  קבוצות בעלי חיים 5.2.5.3.18

אייל רובץ , גלגל חמה מכונף: מופיעים מלמעלה למטה) 342(על גבי חרפושית אחת מאשקלון 

משמעות . יש ממלאי חלל עגוליםמעל ראשו וגבו של האייל . סוס יאור, יוצא אוראוס) ?(שמרגלו

 על סמך שיקולים סגנוניים 19-החרפושית מתוארכת לשושלת ה. קומפוזיציה ייחודית זו אינה ברורה

 .ומאפייני החרפושית

  יצור כלאיים 5.2.6

במצרים שלושה סוגים עיקריים של יצורי . יצורים המורכבים מחלקים של כמה בעלי חיים או בני אדם

 . ואוראוס מכונףספינקס, גריפון: כלאיים

  מלכותי 5.2.6.1

 .יצורי כלאיים המייצגים או מסמלים את מלך או מלכת מצרים

  גריפון 5.2.6.1.1

במצרים מייצג הגריפון את המלך המנצח בדומה לספינקס . יצור בעל גוף אריה וראש בזגריפון הוא 

). 349–343(בכנען נמצאו שבעה פריטים מצריים עם גריפון . )56, 1980לרקר (עם ראש מלכותי 

הגריפון החל להופיע על חרפושיות כבר בשלב האחרון ). 349 ,346( יש מעל ראשו גלגל חמה עתיםל

 יותר בתקופת הממלכה ץ נפוואה). 1988 ,1987חרפושיות למשל (של תקופת הברונזה התיכונה 

הוא ובפריט אחד , הגריפון מופיע צועד ימינה). 346, 344(ועד לתקופה הרעמססית ) 345( מראשיתה ,החדשה

או עם ) 346(עם נוצת מאעת ואוראוס , )343(עם מוטיבים צמחיים , )344(ופיע לבד מ הוא). 348(דורס אויב 

אדון , האל הטוב', אמנחותפ ב' – 347, 'אדון שתי הארצות, האל הטוב' – 345(תארים ושמות מלכותיים 

  ).'ון שתי הארצותאד', רעמסס ב' – 349, ''אמנחותפ ב' – 348 'השליט, האהוב, שתי הארצות

   ראש אדם רובץספינקס עם 5.2.6.1.2

 הספינקס החל להופיע על ).1984קוש -זיווי(החל מהממלכה הקדומה ייצג הספינקס את המלך ואת עוצמתו 

 בתקופת הממלכה תוומגיע לשיא תפוצ, )41לוח , 1984טפנל (גבי חרפושיות בסוף תקופת הברונזה התיכונה 

בחובשו את הנמס . )16(הכתר הכפול ו)  פעמים30(נמס : ני כתרים חובש אחד משואעל פי רוב ה. החדשה

ופעם מכונף ) 379 ,378 ,375(ם מופיע גלגל חמה רגיל פעמישלוש : ו פעמים גלגל חמה מעל ראשמופיע ארבע

הספינקס חובש ארבע פעמים . 19- והאחרונות לשושלת ה18-שתי הראשונות מתוארכות לשושלת ה). 372(

 ות הראשונ שלושהן מ,)371 ,357 ,355 ,352(ף המורכב מנוצות יען ואוראוסים את כתר האת הרובץ

ופעם אחת ) 351( מופיע הכתר הכחול פעם אחת .תקופה הרעמססית לנה והאחרו18- לשושלת הותמתוארכ

  . האחרונים הם ביצוע לא מוצלח לנמסששני  ייתכן). 356(כתר דמוי כיפה 

  :  כולם קשורים במלוכה,ם סמליהמכעם הספינקס יכולים להופיע 

 בתואר ניכרהקשר של האל רע למלוכה . האל רע כדמות יושבת עם ראש בז וגלגל חמה מעל הראש .1

  . מופיע החל מהשושלת הרביעית לפני שם הלידה של המלךה 'הבן של רע'

את המייצגת  את האלהלאחד האלים  בסצנות ומדיה אחרים המלך מגיש –דמות האלה מאעת  .2

על המשמעות של . 7 תמונה 328, 1998' תדוגמה אצל שניידר ' ר (שעושה המלךנים המעשים הנכו

342  

345 
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 ). 1997טיטר ' הגשת המאעת ר

 או רננותת,  שתי אלותמייצגתהקוברה . עם ספינקס, מכונף או לא מופיע – אוראוס –נחש הקוברה  .3

 ישאך , לותהצגה של אשזוהי  ייתכן. שתי האלות קשורות במובהק למלוכה, כך או כך. ת'ואדג

  . מופיעים יחד על אותה חרפושיתאינם, הרגיל והמכונף, לזכור ששני הנחשים

 .אחד התארים הנפוצים של המלכים בתקופת הממלכה החדשה, n6r nfr –התואר האל הטוב  .4

בעמק האלים ' בציור קיר בקברו של תחותימס דלמשל ( מקבל מהאלים שהמלך n9; –סימן החיים  .5

חלק בהיותו אבל , ופיע גם כסמל למוות ולעולם הבאמ סמלה). 29ציור  64, 1982 הורנונג –

אין ספק באשר ,  שהוזכרו לעילמופיע עם שאר הסימניםשבה הוא ,  הנוכחיתמהקומפוזיציה

 .לסמליות המלכותית שלו

 . שם מלכותיעם כרטוש .6

 ,175 –פר (גם עם בעלי חיים אחרים  כךופיע המ, השבוימוטיב . ספינקסה  הנדרס תחת רגלישבוי .7

 .מסמל את כוחו של המלך) 348 – גריפון ,192–190 –אריה 

  :אלהקבוצות ל נחלקות ראש אנושי ם עם הספינקס עקומפוזיציותה

  עם שם מלכותי 5.2.6.1.2.1

בעיקר קבוצה זו מופיע . כרטושמאחוריו אוראוס מכונף ולפניו שם מלך עם או בלי , ספינקס רובץ

, )354(' אמנחותפ ב, )353–350(' בוצה הם תחותימס גמופיעים בקההמלכים . 18-בזמן השושלת ה

כנראה על ידי , בתקופה הרעמססית נעשו חיקויים לקבוצה זו). 356(' אמנחותפ ג, )355(' תחותימס ד

בשתי חרפושיות מופיע השם המלכותי מעל הספינקס ולא . דותאחאבל אלו דוגמאות , )358 ,357( 'רעמסס ב

בחרפושית ממגידו . מופיע האל פתח לפני הספינקס והכרטוש מעליו, )352(על גבי חרפושית מעכו : לפניו

בשתי חרפושיות מופיעה האלה נחבת בדמות . מופיע השם מעל הספינקס מחוסר מקום) 353(שצירה אורכי 

במקום אוראוס מאחורי , )358(ועל גבי הלוחית מתל שוכה ) 355 ,352(נשר כאלה מגינה במקום אוראוס 

האוראוסים המכונפים הם . 'אדון שתי הארצות, האל הטוב '– n6r nfr nb t3.wyעה הכתובת הספינקס מופי

) 357( ועם זנב קצר 18-מתוארכים לשושלת ה, )356 ,354 ,351 ,350(עם זנב ארוך מתפתל : משני סוגים

  .19- המתוארך לשושלת ה

350

 . ללא הקשר ארכיאולוגי– 553: 25 לוח ,1981 תומס –גורוב : מקבילות

  דמות אלעם פינקס ס 5.2.6.1.2.2

–359(לפניו דמות האלה מאעת ו , עם גלגל חמה בין כנפיומאחוריו אוראוס מכונף, ספינקס רובץ

 סימן לא – wsr) ?( ;374 – 373(לעתים במקום האל מופיע סימן אחר ). 372–365(או האל רע , )364

ת במקום אוראוס בשלושה פריטים יש כתוב ). סימן לא מזוהה– 376;  לחם מנחה– 375; מזוהה

הדוגמה ). 'האל הטוב '– n6r nfr – 374'; אדון שתי הארצות '–  nb t3.wy – 364'; אמון '– imn  – 363(מכונף 

מלקטהעל טביעה מהקדומה מקבוצה זו נמצאה 

365  

 18-מתוארכת לשושלת הה) 101s: 33איור , 1951 הייס (53

' ר (18- הזנב הארוך האופייני לשושלת הםעוראוס המכונף על פי ההקשר הארכיאולוגי ועל פי טיפוס הא

, למרות ההופעה הקדומה במלקטה). 18-  כולן מהשושלת ה–356 ,354 ,351 ,350  וחרפושיות4.7.4 סעיף 

ק דוהמקבוצה זו קשורה ב. רובן המכריע של החרפושיות מקבוצה זו מתוארכות לתקופתה הרעמססית

                                                 
הייס (יה פעיל במיוחד בעשר שנותיו האחרונות של המלך ועל פי טביעות נראה שהארמון ה' מלקטה נבנתה על ידי אמנחותפ ג 53

 עד 18- אולם בין הריסות הארמון נמצאו חפצים עם שמותיהם של כל שאר מלכי השושלת ה, )161, 1998אוקונור ; 36, 1951

, חר יותראך יש לזכור כי ייתכן שחלקו מעט מאו', רוב החומר שנמצא הוא כאמור משלטונו של אמנחותפ ג). 37, שם(חורמחב 

 .18- אם כי לא מעבר לשושלת ה
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' ר (יל המסמל את האל אמוןיספינקס ראש אל ישבמקום ראש מלכותי שבה , 5.2.6.2.1   לקומפוזיציה

  .)5.2.6.2.1סעיף 

  n9;עם סימן ספינקס  5.2.6.1.2.3
אוראוס מכונף מאחורי :  מופיעים סימנים נוספים זהלענוסף  .n9;ספינקס רובץ ולפניו סימן 

 – 378, ' תחותימס ג– 379( עם שם מלכותי מעל גבו של הספינקס רטושכ, )377(הספינקס 

 על פי שמות 18- טיפוס זה מתוארך לשושלת ה). 380(שם האל אתום מעל גבו של הספינקס , )'ג

 .המלכים ועל פי האוראוס המכונף עם הזנב הארוך

אמנחותפ 

378  

 חלוקה לשני מדורים 5.2.6.1.2.4
המכנה המשותף של כל החמישה הוא . ני מדוריםחמישה פריטים מציגים קומפוזיציה המחולקת לש

: על גבי ארבע חרפושיות מקבוצה זו יש במדור התחתון שם מלכותי. הספינקס הרובץ במדור העליון

יש גלגל חמה ) 381(מעל הספינקס בחרפושית מלכיש ). 384(' ורעמסס ד) 383–381(' תחותימס ג

) 382(ול 'על גבי החרפושית מתל עג.  צדדיווהשם המלכותי מופיע בתוך כרטוש עם אוראוסים משני

עם ' אהוב אמון '–  mry imnובמדור התחתון התואר , מעל הספינקס' האל הטוב '– n6r nfrמופיע התואר 

מחולקת לשלושה ) 383(החרפושית מעכו . 18- שתי החרפושיות מתוארכות לתקופת השושלת ה. שם המלך

, )302 ,301 ,278למשל ' ר(בו כמו באלה של הבזים עם השוט בעליון הספינקס עם שוט היוצא מג. מדורים

 19- החרפושית מתוארכת לשושלת ה). ?אויב(במדור האמצעי כרטוש עם שם מלכותי ובתחתון דמות שוכבת 

ליד הכרטוש חיפושית ', מופיע שמו של רעמסס ד) 384(על גבי החרפושית ממגידו . על פי שיקולים סגנוניים

  .'האל הטוב '– n6r nfr –במדור העליון מופיע הספינקס ומעליו התואר .  הכתר הכפולעם גלגל חמה ובז עם

382  

במקום . היא היחידה מקבוצה זו ללא שם מלכותי או כל כתובת אחרת במדור התחתון) 385(הלוחית מגזר 

אולי  או n9;לפני הספינקס סימן דמוי , במדור העליון. כתובת יש סצנה של איילה מניקה ומאחוריה ציפור

 ,890(על פי שמו המופיע על צדדיה הצרים ' לוחית זו מתוארכת לרעמסס ג. דמות ומעליו גלגל חמה מכונף

893.(  

  ספינקס עם ראש אדם צועד 5.2.6.1.3

ההבדל הוא בתנוחה ובכך שספינקס צועד חובש תמיד את כתר . הספינקס הצועד זהה לחלוטין לזה הרובץ

 .לפי הפירוט למטהיש כמה קומפוזיציות עם ספינקס צועד . הנמס

 עם שם מלכותיספינקס  5.2.6.1.3.1
רק . 8,3 מטהומאחוריו ' האל הטוב 'n6r nfrמעליו התואר , כרטושלפניו שם מלכותי ב ,ספינקס צועד

אדון  '– nb t3.wyבשני פריטים מופיע התואר .  מאחורי הספינקס8,3על גבי לוחית מגזר אין סימן 

המלכים שמות ). 391–389(ים הספניקס דורס אויב שלוש פעמ. נוסף על התואר הקיים' שתי הארצות

קבוצה זו . )391('  ורעמסס ב)390–388(' אמנחותפ ב, )387, 386(' מופיעים בקבוצה זו הם תחותימס גה

ותיארוך ההקשר האופייני לתקופה זו  8,3 מטה, על פי שמות המלכים, 18- מתוארכת לשושלת ה

 והיא דוגמה לחיקוי של 19-מתוארכת לשושלת ה' החרפושית עם שמו של רעמסס ב. הארכיאולוגי

  .'קומפוזיציות קדומות בזמן שלטונו של רעמסס ב

 )6: 4איור , 1993פינץ ('  עם שמו של תחותימס גכרטושספינקס דורס שבוי ומעל גבו : מקבילות

 nfrסימן  נוצת מאעת או, עם אוראוסספינקס  5.2.6.1.3.2
). 397–392( קטן nb ומאחוריו סימן n6r nfr –הטוב מעליו התואר האל , לפניו אוראוס, ספינקס צועד

) 395(על גבי חרפושית מתל בית מירסים  . מופיעים סימנים אחרים במקום האוראוס והתוארעתיםל

. במקום התואר' ומעל גבו של הספינקס מופיע שמו של אמנחותפ ג, יש נוצת מאעת במקום אוראוס

388 

393 
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מאחוריו .  נוסף מעל גבו של הספינקסnfrוראוס וסימן  במקום אnfr ןסימ יש )397(בחרפושית מלכיש 

 . קבוצה זו מתוארכת לתקופה הרעמססית.'אדון שתי הארצות '– nb t3.wyהתואר 

  ספינקס דורס אויב 5.2.6.1.3.3

נוסף על אלה יש עוד . מוצג הספינקס דורס אויב, )399(מולכיש ) 398(מגזר , על גבי שתי חרפושיות

אך הם כוללים שם מלכותי ותואר ואילו , )391–389( אויב שלושה פריטים שבהם הספינקס דורס

 והיא קשורה 19-החרפושית מגזר מתוארכת לשושלת ה. בקבוצה זו מופיעים רק הספינקס והאויב

 על 18-ועד עם אוראוס ואילו החרפושית מלכיש מתוארכת לשושלת הלק

  :שלוש חרפושיות מציגות סצנות ייחודיות שבמרכזן הספינקס הצועד

לפניו נוצת מאעת שממנה יוצא , מוצג ספינקס צועד על סימן ) 400(על גבי חרפושית מתמנע .1

חרפושית זו מתוארכת לתקופה . 'האל הטוב '– ומעל הספינקס התואר , אוראוס

  .פי תיארוך ההקשר הארכיאולוגי ושיקולים סגנוניים

על צדה השני של . סכימטי) ?(יו בז

ם 

מעליו ,  ספינקס צועד .3

 על 1

6.1.4

זוהי לא תנוחה רגילה לספינקס והיא . הספינקס בתנוחת ישיבהעל גבי חרפושית 

האל סת  ). 325(או של בעלי חיים אחרים כמו כלב ) 340למשל ' ר(מזכירה את תנוחת הישיבה 

 n6r nfr nb –תובת מאחורי הספינקס כ.  ומרגלו הקדמית יוצא אוראוסהספינקס יושב על סימן 

 על פי תיארוך ההקשר 18- החרפושית מתוארכת לשושלת ה.  '

המייצג את המלכהם ע ). 191–183, 1953 חסן ;1947ליבוביץ (  ראש 

 אוחז הואספינקס מכונף וברגליו הקדמיות ה שבה) 404(פושית חר: ם מגזרשניה

 ראש נשי ורגל קדמית אחת םמציגה ספינקס מכונף עשגם היא ) 405(לוחית מלבנית ו בסימן 

דה השני של הלוחית מופיע אריה צועד בצ. מה בתנוחת הערצהב

הספינקסים עם ראש אייל מייצגים את האל אמון והאוראוס המכונף . הותיצורי כלאיים המייצגים אלו

את האלה . מייצג

   ראש אייל רובץםספינקס ע 5.2.6.2.1

לפניו דמות אלוהית , קומפוזיציה עם ציר רוחבי המורכבת מספינקס עם ראש אייל המייצג את האל אמון

398

המציגה ספינקס צ, בוצה הקודמת

 . הארכיאולוגי שבו נמצאהפי שיקוליים סגנוניים ותיארוך ההקשר

  שונות 5.2.6.1.3.4

 nb

n6r nfr

על הרעמססית 

מוצג ספינקס צועד ומעל) 401(ול 'על גבי לוחית מלבנית מתל עג .2

 על בסיס שיקולים סגנוניי18- הלוחית מתוארכת לשושלת ה). 1424(הלוחית ברכה לאל אמון 

  .והכתובת בצדה השני

המחולקת לשני מדורים מופיע במדור העליון, )402(על חרפושית מלכיש 

במדור . 8,3 ומאחוריו מטה' אדון שתי הארצות, האל הטוב '– n6r nfr nb t3.wy –התארים 

8-חרפושית זו מתוארכת לשושלת ה. התחתון חיפושית מכונפת שיוצאים ממנה שני אוראוסים

 .פי שיקולים סגנוניים

   ראש אדם יושבם עספינקס .5.2

מוצג ) 403(ממגידו 

של 

nb
403 

t3.wy –אדון שתי הארצות, האל הטוב'

  .הארכיאולוגי שבו נמצאה

 ספינקס עם ראש נשי 5.2.6.1.5

בארץ נמצאו נשי ספינק

שני 

;n9

ס רובץ

, פריטים

ת כיד אדם( מורמת קדי) המעוצ

)185.( 

  אלוהי 5.2.6.2

  

404  
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  קומפוזיציות 5פרק  

בקבוצה זו . ות וזוג אוראוסיםלספינקס כתר אתף המורכב מזוג נוצ. מכונף או כתובת

צה 

  .19-ת לשושלת ה

ובמקום אוראוס מופיע בז פורש ' האל הטוב '– n6r nfrעה הכתובת מופי) 

מופיע שמו של האל אמון , )424(ממגידו , ל השנייהכנ

  . 19-והיא מתוארכת לשושלת ה

מופיעה נוצת מאעת ) 428 ,427(ת את האלה יושבת ועל גבי שתי האחרות 

  .20- והאחרונה לשושלת ה19-ת הבמ

  

רע ואוראוס מאעת ואוראוס

ומאחוריו אוראוס 

  :כמה קומפוזיציות משנה

   ואוראוס מכונףעם האלה מאעתספינקס  5.2.6.2.1.1

בכנען נמצאו חמש חרפושיות מקבו. לפניו האלה מאעת ומאחוריו אוראוס מכונף, ספינקס עם ראש אייל

והן מתוארכו) 410–406(זו 

 ואוראוס מכונףעם האל רע ספינקס  5.2.6.2.1.2
והן ) 422–411( חרפושיות כאלה 12נמצאו . לפניו האל רע ומאחוריו אוראוס מכונף, אש איילספינקס עם ר

  .19-מתוארכות לשושלת ה

  ואוראוס מכונף כתובתעם ספינקס  5.2.6.2.1.3

על גבי ). 424 ,423(נמצאו שתי חרפושיות . לפניו כתובת ומאחוריו אוראוס מכונף, ספינקס עם ראש אייל

423(הראשונה מתל סעידיה 

ע. החרפושית מתוארכת לתקופה הרעמססית. פיים

  ספינקס עם האלה מאעת ושמו של האל אמון 5.2.6.2.1.4

נמצאו ארבע חרפושיות כאלה .  שמו של האל אמוןלפניו האלה מאעת ומאחוריו, ספינקס עם ראש אייל

שתי הראשונות מציגו). 428–425(

שלוש החרפושיות הראשונות מתוארכות לשושל. קום האלה

  ספינקס עם האל רע ושמו של האל אמון 5.2.6.2.1.5

–429(נמצאו ארבע חרפושיות כאלה . לפניו האל רע ומאחוריו שמו של האל אמון, ם ראש איילספינקס ע

  .20- והאחרות לשושלת ה19- מתוארכת לשושלת ה) 429) (ד(מתל פארעה , הראשונה). 432

 רע ושם האל אמון מאעת ושם האל אמון כתובת ואוראוס  

          

432  426  423  416  410  
 עם ר איור

מדוריםל י ראש איםע .5.2.6.2.1

משותף לכולן הופעה במדור העליון של ספינקס ). 437–433( חרפושיות מקבוצה זו בכנען נמצאו חמש

ראוס מכונף מאחורי עם ראש אייל ולפניו דמות אלוהי

על גבי חרפושית מתל פארעה . האוראוס

מופיעה ) 436(מה 'ומתל ג) 435(מגזר , מופיע האל רע לפני הספינקס ואילו על שתיים נוספות) 434) (ד

, האחרונה

באחת , )436

מה 

התחתון יש 

. מעט

 אש אייל רובץ

  

 טיפוסי ספינקס- 34

ספינקס  חלוקה לשני – 6

 מופיע או)437 ,435–433(על גבי ארבע . ת

מופיע שם האל אמון במקום ) 436(הספינקס ועל האחרונה 

)

שלא ניתן לזהותה ועל החרפושית מופיעה דמות ) 433(על גבי חרפושית מתל בטש . האלה מאעת

–434(בשלוש חרפושיות מופיעה חיפושית מכונפת במדור התחתון . אין כל דמות) 437(מאשדוד 

'מתל ג, על גבי החרפושית השלישית. 'כרטוש עם שמו של רעמסס ב) 437(ובאחרונה ) 433(סיסטרום 

גם כאן במדור . קיצור שמו של אמון מאחוריומופיעה האלה מאעת לפני הספינקס ו) 436(

מציגה טיפוס שונה ) 433(הלוחית מתל בטש . 20-חרפושית זו מתוארכת לשושלת ה. חיפושית מכונפת

434 
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  קומפוזיציות 5פרק  

במדור התחתון יש סיסטרום במקום חיפושית , לספינקס עם ראש האייל אין כתר על ראשו ושנית, ראשית

 המאוחרת על פי תיארוך ההקשר הארכיאולוגי ושיקולים 18-שושלת הלוחית זו מתוארכת ל. מכונפת

  .19-שאר החרפושיות מתוארכות לשושלת ה. סגנוניים

  .8: 22 איור 110, 1984טפנל , קבר מכת בקהון: מקבילות

   שונות–ספינקס אלוהי  5.2.6.2.2

, )?( ראש כלב ,יש לו גוף אריה. מופיע ספינקס שונה וייחודי) 438(ול 'על גבי לוחית סגלגלה מתל עג

רע -מופיע שמו של האל אמון) 1378(בצדה השני של הלוחית . כנפיים ומרגלו הקדמית יוצא אוראוס

תיכונה – קדומה18-אין לקומפוזיציה הזו מקבילות והיא מתוארכת לשושלת ה. עם שני פרחי לוטוס

וגי ושמו של אמון  .רע- 

ת הקשורה קשר הדוק 'האוראוס מייצג את האלה ואדג.  כנפיים פרושות בתנוחת הגנהםעאוראוס 

אך הן פחות נפוצות , כמו למשל רננותעל אלה זו נוספות אלות המיוצגות על ידי . למלוכה

 nb ומתחתיו סימן בדרך כלל בין כנפיו גלגל חמה. ואין סיבה להניח שהאוראוס המכונף מייצג אותן

מופיע אוראוס מכונף עם ) 439) (ד(על גבי חרפושית מתל פארעה ). 446–4

ר 

ושית זו 

- ת ה

ארכות 

דמויות שבויים מופיעות . ה כפותות מאחורי גבה וידיה על ברכיתיושב, הכפותת ת

 אף שדמותו מסמלות את המלך המנצח בקרבו ,54 בעיקר בממלכה החדשה,תמנו המצריהרבה בא

 במצרים 18-דמויות שבויים מופיעות כבר בזמן השושלת ה. ) לסצנה של מלך ושבוי סעיף ' ר(נעדרת 

עליהן ששלוש חרפושיות בכנען נמצאו  ).ורה רביעית מלמעלה במרכז השורה ש66

 .

ת את 

 נושא המשרהמופיעיות לוחיות מלבניות עם דמות , 'בבעיקר בזמנו של רעמסס , 19-בזמן השושלת ה

. ) סעיף ' לגבי הכתובות ר (בצד השנייהם ותארשמות פקידים ו  בצד אחד או אלכרטושמול 

 227–224, 2000ספייזר ' סיכום לגבי קבוצה זו ר(אחת  סדנהלוחיות מראה זהה ונראה שנוצרו בל

 ,740+453 ,שבור – 452, 739+451(ארבע לוחיות כאלה נען נמצאו ב 

                                                

438

תיארוך ההקשר הארכיאול על בסיס

  אוראוס מכונף 5.2.6.2.3

, אוראוס

443 (mnאו סימן ) 42–440(

מופיע האוראוס חובש את הכת) 447(על גבי חרפושית מלכיש . גלגל חמה בין כנפיו וללא סימן נוסף

 חרפ.n6r nfr nb t3.wy –' אדון שתי הארצות, האל הטוב' ומעליו התואר nbwמתחתיו סימן , הכפול

לאוראוס זה יש את הזנב הארוך הטיפוסי לשושל. מרמזת שזוהי קומפוזיציה מלכותית ולא אלוהית

 מתוnb-הקומפוזיציות עם סימן ה.  המאוחרת18- והחרפושית מתוארכת לשושלת ה) 4.7.5 סעיף ' ר(

  .20- מתוארכות לשושלת הmn-ם סימן הלתקופה הרעמססית ואילו החרפושיות ע

  דמות אדם 5.2.7

  דמות לא מלכותית 5.2.7.1

  שבוי 5.2.7.1.1

18 

מתוארדמו שבוי 

ת

2

איור , 1959הייס (

יאולוגיארכ חסרות הקשר ,)450(ומגזר ) 449(משכם , שתיים מהן. מופיעה דמות שבוי כפותת ידיים

מתארכוהיא  3הברונזה המאוחרת המתוארך לתקופת ) 448(עמון  השלישית נמצאה במקדש ברבת

  .19-הקבוצה לזמן השושלת ה

  נושא משרה 5.2.7.1.2

5.2.9.2

בכ). 321-2 'עמואיורים

 
כל עיר , אוחז בשערם של קבוצת אויבים ומתחתיו רשימת ערים שנכבשו' למשל על הפילון השביעי בכרנך מופיע תחותימס ג 54

  ).163תמונה בעמוד , 1998שולץ וסורוזיאן (מוקפת בדמות שבוי כפות 

441

448 

451
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  קומפוזיציות 5פרק  

 עם שמו של רעמכרטושמציגה בצד אחד מאמין סוגד ל) 739+451(ת מתל דיר עלא לוחיה. )741+454

ול 'לוחית מתל עגה. נחת- כאשמו ותאריו של  ובצד השני 'אדון שתי הארצות' התואר כרטושומעל ה

כ ומעל ה'ב עם שמו של רעמסס כרטוש חלק ממאמין סוגד ל,צד אחדמחצית מרק נותרה שבורה ו

  .הצד השני הכיל מן הסתם את שמו ותוארו של האיש. 'אדון שתי הארצות' התואר

ידועבצד השני  כתובתעל פי ה .  סוגד לאל תחותנושא המשרהמציגה את ) 740+453 ()ד(תל פארעה וחית מל

  .תחותשהאיש נקרא על שם האל 

של  השני הבצדר הפקיד אשר שמו מוזכ.  סוגד לאל אמוןאת הפקידמציגה  )741+454(לוחית ממגידו 

  ).46–39, 1980ן 'קיטצ ('בהואזיר חעי אשר פעל תחת רעמסס הלוחית הוא 

 'בסס 

)452 (

רטוש 

 

  מלכותי.2

 אחד על ;8,3המלך אוחז במוט ) 457–460 (העל ארבע. סאוימלך יושב על כ

מול המלך כתובת המורכבת ) 460, 459(ות י הדוגמאות האחרתבש. מות אנושיתמופיעה איתו ד

תחותימס , אדון שתי הארצות, האל הטוב' הכתובת ה מופיע)459(חרפושית ממגידו ב. ומשמו ותארי

 wsr m3;t ומעליו כרטושבתוך '  מופיע שמו של תחותימס ג)4.''ג

-ד

: 189 ח

. מול המלך מופיע שמו. 8,3אוחז במוט ו  רע–סאו בתוך הסירה של אל השמש ימלך יושב על כ

 עם כתר המורכב מזוג נוצות או ראש בז) 461( ראש מלכותי הם בדמות הספינה ירכתיחרטום ו

 נושאות את שתיהן, מקבוצה זוחרפושיות שתי בכנען נמצאו ). 462 (המייצג את האל מונתו, אוסואור

 ).59, 1990ויזה  (18- יות עם שמות מלכים אחרים מהשושלת הש

שרים 

דוגמה אחת בלבד נמצאה .  המייצגות את האויבים המסורתיים של מצריםמלך יושב על תשע הקשתות

 מציגה את המלך בדמות 'רכת לתקופת שלטונו של תחותימס גהמתוא, החרפושית). 463(ול 'בתל עג

,  זוהי חרפושית נדירה.'תחותימס ג ולפניו שמו של 'האל הטוב' –  n6rמאחוריו מופיע התואר . ילד

  .הצגת המלך בדמות ילד על גבי חרפושיות

החרפושית . יש לציין שהקבוצה אינה הומוגנית. תנוחת כריעהשתי חרפושיות מציגות את 

לה ציר רוחבי464(הראשונה נמצאה בגזר  ו ומעליו סימן במרכז מופיע המלך עם אוראוס לראש. ויש

חרפושית זו . ומאחוריו בז פורש כנפיים בתנוחת הגנה' מולו כרטוש עם שמו של תחותימס ג. 

ייגר מתארך . המקבילה לתקופת עמארנה, 2 המתוארך לתקופת הברונזה המאוחרת 56נמצאה בקבר 

  מלכותי 5.2.7.2

  מלך יושב  5.2.7.2.1

 :לך יושב מופיע בשלוש קומפוזיציותמ

5. על כס  7.2.1.1

 פריטים מציגים השיש

 60459(על גבי החרפושית מתמנע  

את שתי החרפושיות האלה יש לתארך לתקופה . אמוןומתחתיו גרסה מקוצרת של שמו של האל 

 על סמך תיארוך השכבות והשימוש בקו בסיס ובמסגרת מעגלים ח19-השושלת הכנראה , הרעמססית

  . )4.1.2.2 - ו4.1.2.1 סעיפים ' ר (מרכזיים

 לו,1971רלס 'צ;  שתיהן ללא הקשר ארכיאולוגי– 553, 551: 25לוח , 1981 תומס –גורוב : מקבילות

182.  

  מלך יושב בסירה 5.2.7.2.1.2

ה

ה

461 

 גם חרפושיש .'מו של תחותימס ג

 על סמך שמות המלכים המופיעים בה ועל סמך תיארוך ההק18-קבוצה זו מתוארכת לשושלת ה

  .אולוגיים שבהם נמצאוהארכי

  שונות 5.2.7.2.1.3

nfr
אין הרבה דוגמאות של  463

  כורעמלך  5.2.7.2.2

המלך ב

 ( 

nfr

465
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  קומפוזיציות 5פרק  

ת כאן החרפושית מתוארכ, ומאחר שאין לה מקבילות) 425 והערה 143, 1982 (18-ת ה

 n9;ן 

  .'מס ג

) 469( וחרפושית מבית שאן המתוארכת לתקופה הרעמססית, )468 ()ד(תל פארעה ית מבהתאמה

 חפץ דמוי מטה שנייה ובידו הw3sאוחז המלך מטה  466בחרפושית .  הרעמססיתהמתו

בשלוש החרפושיות .  ומאחוריו כדnfrל פניו סימן 

 ,)467) (?(חרב: בחפץ כלשהו מושטת כלפי מטה ואוחזת שנייההיד האוחז המלך במטה פשוט ו האחרות

;n9המלך. 

8,3 

 על פי' חותפ ב

קבוצה זו -תת

 וחובש את הכתר 8,3 לרוב המלך אוחז במוט). 487–471( חרפושיות 17ו גדולה יחסית וכוללת 

המלך מנחה מגיש ) 480, 479(גזר מול ו' מתל עג,'של אמנחותפ בכ

 על גבי שמונה חרפושיות מופיע .n9; מקובלת לאחיזת סימן דרך

, 481('  דעל שתיים תחותימס, )480 ,479(' על שתיים מופיע אמנחותפ ב

שחוקה ולא ניתן ) 487חרפושית מתל עג). 486(' ועל אחת רעמסס ג) 485–483(' על שלוש רעמסס ב, )482

החרפושיות 

474–

המלך מופיע 

המתוארכות 

את החרפושית לשושל

  .18- על פי תיארוך הקבר לשלב האחרון של השושלת ה

 ביד אחת וסימ8,3המלך מוצג אוחז מטה . ויש לה ציר אורכי) 465(החרפושית השנייה נמצאה בלכיש 

החרפושית מתוארכת לתקופת תחותי. 'מולו מופיע כרטוש עם שמו של תחותימס ג. בידו השנייה

  מלך עומד 5.2.7.2.3

  : קומפוזיציותבכמההמלך עומדת מופיעה דמות 

   סימנים נוספים ואיתו טהאוחז במ, מלך עומד 5.2.7.2.3.1

 19-  וה18-רכות לשושלות ההמתוא) 467, 466(ול 'שתיים מתל עג:  חרפושיות כאלהבכנען נמצאו ארבע

חרפוש, 

ארכת לתקופה
467 

מו .הכאת אויבדומה לשאותו הוא מניף בתנוחה ה

 מאחורי מניפה יש )467(ול 'בחרפושית מתל עג .)468( ן סימ

    אוראוסיםביןהמלך  5.2.7.2.3.2

 - מופיע המלך עם מטה ה ועליה)470(לוחית אחת מקבוצה זו נמצאה על פני השטח בתל שמיר 

לוחית מתוארכת לאמנה. עומד על מעין קו בסיס שנוצר משני אוראוסים מחוברים,  ושוט

ם לתיארוכה הכללי של יתאמתיארוך הלוחית . )1127( המופיע בצדה השני ו של המלךשמ

  ). אצלוB.I קבוצה ,24–18, 1990ויזה  (18-לשושלת ה

  ליד שם מלכותי 5.2.7.2.3.3

קבוצה ז

470 

רפושיות עם שמו על גבי שתי ח. חול ה

על . מטה כזה מופיע מאחורי המלך, על גבי החרפושית מגזרש אף, 8,3של לחם ואינו אוחז במוט 

 ומבית )ד(תל פארעה מ, תו על שתי חרפושי. ובשוט8,3אוחז המלך במוט ) 471(חרפושית נוספת מגזר 

 כי היד חרפושיותיתה הכוונה ברוב היהשלכך  ייתכן. שנייהה  בידוn9;המלך אוחז סימן , )482, 476(שאן 

ב למטהלרוב  מושטת 8,3-שאינה אוחזת ב

475 

, )478–471(' שמו של תחותימס ג

(ול '

. הסימן היחיד שניתן לזהות הוא גלגל חמה בחלק העליון של הכרטוש. לזהות את שם המלך

(' רונות של תחותימס גמתוארכות לזמנו של המלך ששמו מופיע עליהן חוץ מחמש החרפושיות האח

 ובידו השנייה של 55 חסר כרטוש18-בחרפושיות מהשושלת ה. 19-המתוארכות לשושלת ה) 478

וכן מופיעים תארים שאינם מופיעים בחרפושיות ) 472 (n9;או סימן ) 471(שוט : חפץ כלשהו

' בדמותו של אמון '– tit imn-ו) 472(' י הארצותאדון שת '– nb t3.wy, )471(' חזק '– wsr: 19-לשושלת ה

 הומוגניות יותר ובכולן מופיע שם המלך בכרטוש והמלך אוחז במטה 19-החרפושיות מהשושלת ה). 473(

  .19-כמו כן ברובן מופיע קו בסיס האופייני לשושלת ה.  בלבד8,3

                                                 
הבחנה זו מתייחסת רק לחרפושיות עם שמו של . ם ללא כרטושאין להבין מכך שאין חרפושיות עם שמות מלכים רעמססי 55

 .'תחותימס ג
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  צד 5.2.7.2.3.4

  :  מציגות את המלך צדשתי קומפוזיציות

או ) 489( אוראוסים עומד על זוג , )488(מופיע לבד מלך ה. שת דרוכהדמות המלך עומד ואוחז בק .1

ייתכן שהסצנה מציגה את המלך הלו). 'אדון שתי הארצות, האל הטוב' – 490(תארים עם 

בגלל הדמיון בתנוחת המלך וציודו לקומפוזי. ולא את המלך הצד

חם 

, צה המציגה את המלך צד

 על סמך תיארוך ההקשר 18-רכת לשושלת הקבוצה זו מתוא. נה סצנת ציד

לוח , 1891פיטרי  (ועל סמך מקבילות ממצרים, שנמצאו בכנען

2. 

nfrלכותי .

רונזה 

ב טיפוסי 

 .ת

.3.5

אח

 ויא

לך 

עד ממשיכה הנפוצה באמנות המצרית סצנה ה .)Jלוח , 1953פיטרי  (ם התחתונהמכ

מתחילה להופיע , )5לוח , 1996קל  (המכה בעיקר בעלי חיים, מלך מכה

ים 

דו 

ימן ב ס

wsr פיע

 

, או כך

( 

wsr .

wsr 9pr w r;

 החרפושיות הנושאות שמות מלכותיים  תאיציע דרך חדשה לקרוא מקיצור שמות מלכותיים וה

המהווים חלק , לפי שיטתו צריכים להופיע לפחות שני סימנים אחד אחרי השני בסדר הנכון. מקבוצה זו

                              

497 

הוגדרה הסצ

הארכיאולוגי של שתי החרפושיות 

23 :78 .(  

ארבע בכנען נמצאו . אותם הוא צדשבעלי החיים עומדת עם קשת דרוכה ומולו דמות המלך 

י נובשלוש הוא צד ש)  אריה– 492( בעל חיים אחדהמלך צד בחרפושית אחת . חרפושיות כאלה

על גבי שתי ). וציפור) ?( אריה– 494, סוס יאור ואייל – 493, ים זוג צבא– 491 (יםחיבעלי 

 דמות אדם לא מנוספת) 494(ובחרפושית אחת ) 493, 492 (חרפושיות מופיע סימן 

הבוארך לתקופת קבוצה זו נמצאה בלכיש בהקשר ארכיאולוגי המתמ) 492(חרפושית אחת 

קבוצה ה  מתוארכת זאתלמרות. שאר החרפושיות חסרות הקשר ארכיאולוגי. 4המאוחרת 

לתקופה הרעמססית על בסיס תיארוך ההקשר הארכיאולוגי של החרפושית מלכיש ושילו

האופייני אף הוא לתקופה הרעמססי) 494( של החרפושית מאשקלון )II-4( והראש )1C(הגב 

 כה את אויבומ 5.2.7.2
של  ראש היא הסצנה המראה את המלך אוחז, ת הסצנות הנפוצות באמנות מצרים העתיקה

מלך'סצנה זו מוכרת בשם ). 1987שולמן ' על הסצנה ומשמעותה ר(ב כפות או מתחנן על חייו 

 על לוח השחיקה של נערמר מופיע המ: מוכרת כבר מהתקופה הארכאיתוהיא' מכה את אויבו

אויב ממצריה 

הסצנה של . 56תקופה הרומיתל

 באיכות של תקופת ינןאשדות אחאבל אלו דוגמאות , שנייהתקופת הביניים ה בעל גבי חרפושיות

 פריט22בכנען נמצאו . תקופה הרעמססיתבהקומפוזיציה נעשית פופולרית בעיקר .  החדשההממלכה

 המורכבת מדמות המלך אוחז בידו באויב כפות או מתחנן על חייו וביזועם קומפוזיציה ) 516–495(

מאחורי המלך ומעל האויב יש על פי רו.  הוא אוחז בחרב חפש ומתכוון להכות את האויבשנייהה

חרפושיות מועל גבי שלוש . עוצמה,  כוח–  כמו ',באיתצ'לרוב משמעות לסימנים יש . היירוגליפי

 דורס– 511; ץ אדון האר– 495(לא גוון דתי לצבאית ו-תארים משמעות שלטוניתלגם . תואר מלכותי

מופיע שם ) 511, 506(על שתי חרפושיות ).  שתי הארצות>אדון<,  האל הטוב– 514; ארצות זרות

 מאעת מעל ה מופיעה דמות יושבת של האלחרפושיותבשתי . ' זהו שמו של רעמסס בהןית בש–מלכותי 

כך .  סימן המעיד על צדקת דרכו של המלךאוקיצור שם מלכותי שזהו  ייתכן. )497 ,496 (האויב

מלך ' ר(וזיציות חודית לקבוצה זו ומופיעה בעוד קומפי יאינהתופעה של הוספת דמות המאעת ה

513(שהתייחס לחרפושית מתל משוש ) 1983גבעון וקמפינסקי ; 1974(גבעון ).  להלןמלך ואל, במרכבה

שבה עומדת דמות המלך כמונוגרמה במקום הסימן צנה זו היא למעשה כתובת סה להראות שניס

). כך הוא מצליח לקרא את השם  זהו ען שולעומתו ט) 1982(ברנדל . ' שמו של סתי ב–  (

                   
 ).  תמונה עליונה217, 1994קלייטון (למשל הקיסר טיטוס מופיע בסצנה זו על קיר המקדש באסנה  56

490 

492 
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', סנוסרת א:  מלכיםשילוב המופיע בשמותיהם של חמישה, ;9pr rבחרפושית מתל משוש אלה . מהשם

מאחר ) 383, שם(' המתאים מהם לדעתו הוא רעמסס י. ונכתנבו' רעמסס י, איי, אמון'תותענח

ברנדל מציין שלוש שיטות . שהחרפושית רעמססית מבחינה סגנונית ומתיארוך ההקשר הארכיאולוגי

  : נוספות לקריאה ותיארוך חרפושיות עם קומפוזיציה דומה

שבה מתארכים את החרפושית על פי סגנונה ללא כל התייחסות לסימנים ' הסגנונית'השיטה 

שאז הן בשיא תפו', לפי שיטה זו החרפושיות מתוארכות לרעמסס ב). 377–375: שם(יירוגליפיים 

על פי שיטה ). 379–377, שם(שיטת הקריפטוגרמות שבה הסימנים נחשבים כתיבה סודית לשמו של אמון 

הבעיה בשיטה זו היא שלפעמים אין שלושה סימנים על . ימנים יכולים להקרא כאמוןל שלושה ס

בעיה נוספת היא שאין כל סיבה נראית לעין לכתיבה סודית של שמו של אמ. פושיות מקבוצה זו

  .קופה זו

השיטה המינימליסטית שבה כל השמות שבהם מופיעים הסימנ

1 (

  .צתןהה

2 (

זו כ

ון חר

בת

, שם(ים ההיירוגליפיים מובאים בחשבון ) 3

פושיות עם 

 

כותי 

אכן יש תארים ושמות מלכותיים על חרפושיות מקבוצה זו אך עם אלה ). שם(של עצמו 

ראה סביר יותר מהניסיון להתאים בכוח את הסימנים לשם 

בהן 

שחר' או רעמסס ב' אמנחותפ ג', לפי שיטה זו משויכות רוב החרפושיות לתחותימס ג). 380–379

  . שמם נפוצות מאוד מבין המלכותיות

ערכם יכול . הסימנים לא חייבים להיות חלק משם מלכותי: 'הסגנונית'השיטה הנהוגה כאן נגזרת מהשיטה 

סימנים עם ערך קמעי הם הפשטה יתרה) 376, שם(עת ברנדל לד. באותה מידה להיות קמעי או תוארי

מכיוון שעל החרפושיות תארים וקיצורי תארים ואין צורך בסימנים קמעיים נוספים שהרי לשם המל

ערך קמעי מ

שמות או סמלים , בהרבה קומפוזיציות עם דמויות. ק בקבוצה זומופיעים גם סימנים קמעיים ולא ר

 ,507 –נוצות מאעת , למשל(מלכותיים מופיעים סימנים קמעיים למרות ערכם הקמעי של השמות עצמם 

פירוש זה נ). wsr – 499–504סימן ; 508

החיפושית יכולה להיות האל חפרי : פושית ממשוש יש לציין שני דבריםבהקשר לחר, יתרה מזו. מלכותי

על פי השוואה לשאר החרפושיות מקבוצה זו ש, ונראה שגלגל החמה אינו אלא קצות השיער של האויב

מעל , זה גם ההסבר לכך שהסימן לא מופיע במקום הצפוי. מעל ידו של המלך מופיעות תמיד קצוות שיער

  .הו גלגל חמה שהוא חלק משם מלכותיאם ז, החיפושית

  . זות חרפושיותתוספות בקבוצוקלים מציגה שינויים  41 טבלה

  
סימן   אויב  בגד  נשק כתר  אתר'מס

 מאחורי מלך
סימן מעל 

  אויב
  הערות תיארוך  כתובת

שמלה   חפשכחול  ת'תל ג 495
ארוכה עם 

  צעיף

 לתשושnb t3.(wy)  בתכתו  - מתחנן
19  

  

דמות אלת   - מתחנןשמלה   חפשכחולתל פארעה  496   )?(אויב אוחז פרח  לתשוש
ארוכה עם   )ד(

  צעיף
  19  )?(מאעת

דמות אלת    רעמססי   לא ברור  כפותשמלה   חפשכחול  לכיש 497
ארוכה עם 

  צעיף
  מאעת

חצאית   לא ברורכחול  תל רידאן 498
עם 

 

עת נוצת מא כפות
קצרה 
ציצית

  
ן לא 

nbלתשוש    
סימ+   19

  ברור
 wsrלתשוש    ה 

19  
גלגל חמ  חצאית  כפות

קצרה עם 
  ציצית

כחול   חפש תל פארעה 
  )ד(

499 

 wsr  לתשוש   nb  כפות
19  

חצאית 
קצרה עם 

 ציצית

כחול  חפש  -דיר אל
  בלח

500 

 w  לתשוש  sr כפות
19  

חצאית נוצת מאעת 
קצרה עם 

 ציצית

כחול  חפש  501  לכיש

, )?(אלה כחול  יבנה 502
חרב ישרה 

)?(  

 
קצרה עם 

 ציצית

 לתשוש  -wsr כפות
19  

חצאית   
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סימן   אויב  בגד  נשק כתר  אתר'מס
 מאחורי מלך

סימן מעל 
  אויב

  הערות תיארוך  כתובת

תל בית  503
  מירסים

 לתשוש  wsr חיפושית
19  

חצאית  מתחנן  
קצרה עם 

 ציצית

כחול  חפש

wsr  לתשוש 
19  

חצאית   כפות  - 
קצרה עם 

  ציצית

כחול   חפש  504  מגידו

ות בתנוחת הערצה  מניפה 
  מאחורי האויב

 לתשוש
19  

חצאית   כפות  - 
קצרה עם 

 ציצית

כחול  חפש דמ 505 בית שאן

עה 
  )ד(

 ;m3;t r  מניפה

stp n r;

wsr   רעמסס
  'ב

חצאית   כפות  -
קצרה עם 

 ציצית

כחול  ללא תל פאר 506 

 

wsrלתשוש 
19  

עת       אתפ  בית שאן 507
ם 

נוצת מא מתחנן חצאית 
קצרה ע

   חפש

 ציצית
עת    גלגל חמה   ססי 508 

  )ד(
  חפשכחול

ם 
נוצת מא  כפות חצאית 

קצרה ע
תל פארעה 

 ציתצי

רעמ

גלגל חמה  :למעלהססי
  מכונף

תל פארעה  509 
  )ד(

דמות  מתחנן  ללאכחול

+  

נוספת   - שמלה 
 nfr ) ?(  ארוכה

רעמ

תל פארעה  510
   )ד(

;n9 + s3  שמלה  מתחנן  - רעמססי
ארוכה עם

 כחול  חפש

  צעיף

wsr m3;t r; 

stp n r; +

רעמסס   
  'ב

חצאית   ללא אתפ  בית שאן 511
קצרה עם 

 ציצית

כ  תובת  ובתכת  כפות

 

ptpt 93s.wt
תל פארעה  512   ססי

  )ד(
 חרב ישרהכחול

ם 
דמות  מתחנן

 אנושית
חצאית   -

קצרה ע
  ציצית

רעמ

דמות  מתחנן חרב ישרהכחול  תל משוש 513   רעמססי
 אנושית

  לא ברור  חיפושית

 
 

 
  ברור

 + nfr   בת

nb) t3.(wy)

n6r  רעמססי כתו דמות 
  אנושית

לא  חצאית
קצרה עם

כחול  ללא  514  מה'תל ג

(  ציצית
כחול  חפש  לא ברור  כפות  גלגל חמהלא   ברור רעמססי    515  עכו

. חלוקה לשני מדוריםרעמססיnb 8px  -  -  כפות  ר  חפשכחול  ול'תל עג 516
תובת במדור 

  התחתון

 לא ברו
הכ

   מלך מכה את אויבו- 41 טבלה

למשל ( מקבילות רבות ודויות עם קומפוזיציה של המלך מכה את אויבו היו נפוצות מאחרפוש

  

השו ב ות  שתי ו (1 גבי

א הורנונג ושטהלין (סף 3: 44לוח , 1976סמית  (מבוהן ,'חרפושיות כאלו שמו של א

ו' פ א וש מו3

ה,)81, 1990ויזה (' תחותימס ג ש (19- אולם רוב החרפושיות מקבוצה זו שייכות 

' צבאית'יות מציגות איקונוגרפיה ממכקבוצה זו קשורה לקבוצה הקודמת 

על ). 523, 522(או בורחות ממנה ) 525–521(ם נדרסות על ידי המרכבה 

 wsr –מופיעה הכתובת ) 524, 520(על שתיים , )523–521(' של רעמסס בש 

m3;t r;57 צאה בקבר

לקבוצה ז ו

XL :50(. VAלוח , ג1978 וורד –ר  צו

מלך רוכב במר  כבה 5.2.7 .2.4

1, 1990יזה  על). 82–8

מאוו, )165

8- שלת ה תחילת  כבר   חרפושי

מנחותפ 

מלך במרכבה מופיע על

שלו ם שמ  חמש ע

לשושלת 

של אמנחות עם שמות  אחית  חרפכרות  כמו כן 21 .( ' ס מ 19 , 76

. )83–81, ם

שתי הקומפוזיצ: טים היבה

. מעין קישוט צבאי, במרכבה הצבאית הרתומה לסוס עם נוצות קשורות לראשוו בכתר הכחול הניכרת

נה דמויות אויביעתים מופיעות בסצל

חרפושיות מופיע שמו  גבי שלו

מ נ524 אולם חרפושית , מלכים רעמססיםהמכהחלק הראשון של שמם של  שהיא 

                                                 
  .5.2.9.3.2.1 סעיף ' על צורת כתיבה זו ר 57

518
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ה של 

ה 

לפעמים הם אוחזים ידיים ולפעמים הם אוחזים יחדיו . בדרך כלל המלך עומד בתנוחת הערצה מול האל

קו בסיס . בוצה זו הוא השימוש בקו בסיס שעליו עומדות הדמויותאחד המאפיינים של ק. במוט 

אכן כל החרפושיות בקבוצה  ו19- ובעיקר לשושלת ה)13 והערה 7, 1990ויזה (אופייני לתקופה הרעמססית 

  :האלופיע עם אלים מהמלך . זו מתוארכות לתקופה הרעמססית

5.2   חראחתי-רע/רע 1

 בשילוב עם – 528 ,529 (w3sלאחוז איתו מטה , )527( בתנוחת הערצה מול רעהמלך יכול לעמוד 

והן ) 529, 527(' על גבי שתי חרפושיות מופיע שמו של רעמסס ב). 530(ו לאחוז ידיים ערצ

  . 19- השושלת לבעיקר ,  את הקבוצה לתקופה הרעמססית

  . ארכיאולוגי הקשרחסרת – 584: 28לוח , 1981תומס : מקבילות

  פתח5.2.7.2.5.2

 בראש הסצנה גלגל עתיםל). 539(ד בתנוחת הערצה מול האל פתח שעומד בתוך מקדשון המלך עומ

 המכ חלק משמם של )539 ( הכתובת ה מופיעעתיםול, )538, 536, 531(חמה מכונף 

 –שונים מהשאר ) 541, 540(שני פריטים . 'רוב הכוונה היא לרעמסס בלמלכים רעמססים אבל נראה ש

  .'שניהם מופיע שמו של רעמסס ב ובכורעיםלך האל והמ

  תחות5.2.7.2.5.3

ת בבון עם דמויושב האל תחות ב מולו.  וידיו שלוחות בהערצהכורעשתי חרפושיות מופיע המלך גבי על 

 האל הטוב ואילו –   ואר542(על גבי החרפושית מתל גריסה . סמל הירח מעל ראשו

עיר זו היתה מרכז . הרמופוליס– פיע התואר מו) 543(על החרפושית מתל פארעה 

מציגה את המלך עומד ומולו האל תחות המוצג ) 544(חרפושית מסחם . הפולחן של האל תחות במצרים

בצורה זו מופיע האל גם על גבי . אחד מסמלי אל זה, אשו סמל הירחמעל ר.  גוף אנושי וראש איביסםע

למרות ). 5.2.7.1.2 סעיף '  ר– 453(קום מלך עומד מולו נושא תפקיד אלא שבמלו

כריע 

ת ורכ

וחזים  (זהדמות המלך עומדת מול האל אמון בצורה אנושית עם כתר הנוצות האופייני לאל 

הקשר תיארוך ה, החרפושית מתוארכת לתקופה הרעמססית על פי קו הבסיס. יחדיו במוט

תל חרפושית מגבי על צורה מיוחדת ב האל אמון מופיע. הארכיאולוגי והנושא האופייני כל כך לתקופה

, שתיהמזכירה פלאדם לא מלכותי יל וכתר נוצות עומד מול דמות יהאל עם ראש א). 546 ()ד(פארעה 

על גבי . ' ולכן יש לתארך אותה לזמנו של רעמסס ב19שושלת  = 3מ "במתל רידאן המתוארך לתקופת ה

ו כדי להציג את המלך א םשכקיצור , מופיעה רק דמות המאעת מתוך הכתובתשלוש חרפושיות נוספות 

ייחוד. )הסעיף הקודם' ר (דמות אלת המאעת בדומה להצגתה בקומפוזיציה של המלך מכה את אויבו

זוהי דוגמ. ולא אויבאו סוגד כנראה חייל , לפני הסוס דמות אנושיתבכך שא ובלח ה- מדיר אל526לוחית 

 על סמךהן '  שמו של רעמסס בעל סמך הן 19-קבוצה זו מתוארכת לשושלת ה. א מקבילותנדירה לל

  . 20- ממשיכה לשושלת הה קבוצשהייתכן . התיארוך הארכיאולוגי

  מלך ואל 5.2.7.2.5

w3s

.7.2.5.

א, )ה

מתארכות

ה

 

531–

wsr m3;t532, 

 

n6r nfrמופיע הת) 

nb 9mnw אדון 

) ד(חית מתל פארעה 

 רובן המ,)14–12: 3 לוח ,1977הארי  (18- שהאל תחות בדמות בבון מופיע על חרפושיות כבר בשושלת ה

 מתואנמצאו בכנעןהדוגמאות מקבוצה זו ש .)5, שם(' של הדוגמאות הן מתקופת שלטונו של רעמסס ב

 . כולל שם המלך– 852: 28לוח , 1981תומס : מקבילות. 'לימיו של רעמסס בכאן 

  אמון 5.2.7.2.5.4

הם א). 545

527

539

542

545
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 מלך ינההאנושית א

זיהוי הדמויות או נושאים גבי לממנה חודית ולכן קשה להסיק יחרפושית זו י. פלשתימצ

דמות .  שאכן מדובר בדמות פלשתיכןייתיחודי ויו מלך מצרי עם כתר שזה ייתכן. איקונוגרפיים אחרים

.לתארך את החרפושיתגם היא קשה על גבי החרפושית מהייחודית האל אמון 

( ,

סת -פעות הקדומות של בעל

 .'דמות המלך עם אל'א מושפעת ללא ספק מחרפושיות אחרות בקבוצת 

מות לא 

–549( ורע  עם המלך הם זוג האלים המופיעים. ת אליםידמות המלך יכולה להופיע עם זוג או שלישי

 ).554(חוראחתי -ופעם אחת מופיעים האל רע והאל רע, )553( מופיע תחות במקום רע פעם אחת). 552

ז והוא אוחז את ידיה מופיע המלך , 555- ו551בחרפושיות .  של שני האליםםב

ך 

מולו  ,מופיע פתח עומד) 555(על גבי מנסרה מגזר  . בקו בסיס

 עם שמו של כרטושמתחת לכל הדמויות . תאשס או

  ).893, 890(ששמו מופיע על צדדים אחרים שלה ' המנסרה מתוארכת לרעמסס ג. 'תחותימס ג

שתיהן , שתי דוגמאות כאלהבכנען נמצאו . אמון ורע, ית אלים מופיעים איתו פתחי המלך עם שלישבהופעת

ושמו ) 556(של הלוחית מתל בטש שר הארכיאולוגי  על סמך ההק18-לוחיות ושתיהן מתוארכות לשושלת ה

   ).348+557(המופיע על צדה השני של הלוחית מלכיש ' של אמנחותפ ב

                                                

חרפושית זו ) 17–15, 1988(לדעת אולינגר . ' ומעליו מופיע שמו של תחותימס גn9;ם אוחזים בסימן שניה

הדמות שמאחר , 58עזה באמוןלמקדש לאל , I האריס פפירוסעם , נוספת עדות יאה

יל ירי אלא דמות ח

 

  סת- בעל 5.2.7.2.6

תל פארעה בקצה הדרומי של חרפושית נמצאה ה). 547(המלך עומד מול האל ואוחז בידו  –סת - בעל

 שנמצאה ביותרהקדומה הי הדוגמה זו .4–3הברונזה המאוחרת תקופת להמתוארך במכלול  ,)ד(

. )184–183, 1994קורנליוס ( יכול להיות גם רשף ,יםקרניהסת על פי - בעלכאן עם מזוהה ההאל . בכנען

שנמצאה ) 650 ()ד(תל פארעה  כנפיים מופיע על גבי חרפושית נוספת מובתוספת ים קרניזה עםאל 

253, שם( אצל רשף ותיימ קואינןסת - לבעלותכנפיים אופייני. 4הברונזה המאוחרת  מתקופת 960בקבר 

זוהי אחת ההו. סת- ולכן ניתן לזהות את האלים על גבי שתי החרפושיות עם בעל

על גבי חרפושיות והי

  לא מזוהה 5.2.7.2.6.1

מולה עומדת ד.  ועל ראשה אוראוסדת עומ, מופיעה דמות המלך)548(ול 'על גבי חרפושית מתל עג

 והיא מתוארכת טנטטיבית 2החרפושית נמצאה בקבר המתוארך לתקופת הברונזה המאוחרת . מזוהה

 . המאוחרת18-כלומר השושלת ה, לשלב זה

  )יהיזוג או שליש(מלך וקבוצת אלים  5.2.7.2.7

אמון

דרך כלל המלך עומד במרכ

היא גם שללא גלגל החמה ) 552 (ית אחתחרפוש למעט גלגל חמה מכונףמופיע תמיד הסצנה בראש . בצד

 על סמך תיארו19-השושלת לבעיקר , קבוצה זו מתוארכת לתקופה הרעמססית.  רוחביהצירשהיחידה 

ההקשר הארכיאולוגי של הפריטים והשימוש

 מאעת אולי, אלה לא מזוהההמלך ומאחורי האל 

  מיתולוגי/מלך ויצור כלאיים 5.2.7.2.8

, המלך מול ציפור הבנודמות על פני השטח בעכו ועליה ) 558 (אחת. שתי חרפושיות כאלהבכנען נמצאו 

 מסמלת את אל ציפור זו, בשל כך). 93, 1980לרקר (אל רע המקודשת בהליופוליס ונחשבת לבא של ה

 חרפושית זו מתוארכת לתקופה הרעמססית על בסיס שיקולים סגנוניים וקו הבסיס האופייני .השמש

המלך יושב בתנוחת הערצה מול ספינקס  ומופיע עליה )559(לכיש נמצאה ב השנייההחרפושית . לשלב זה

 לתקופה תהיא מתוארכת טנטטיבי, לחרפושיתבהעדר מקבילות . יושב עם ראש מלכותי וכתר אתףה

 
רעמסס בצורה -מת העדויות למקדש אמון בעזה גם את קבוצת החרפושיות עם שם העיר פימוסיף לרשי) 15–6, 1988(אולינגר  58

 ).5.2.9.1.2 סעיף ' אבל ר(' הכוללת את שמו של רעמסס ג

547

550 

558
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  אל אחד5.2.8.1.1

אלים הנפוצים על  ההבדל בין . חוראחתי-רע ורע: למעשה אלו שני אלים. גבי חרפושיות 

אין הבדלים נוספים והאלים , למעט הבדל זה. האלים הוא האוראוס שנוסף לגלגל החמה שמעל ראש האל

  :יכולים להחליף זה את זה בקומפוזיציות המפורטות להלן

  מידו יוצא אוראוס , עומד5.2.8.1.1.1.1

שתי , )564–560(נמצאו חמש חרפושיות כאלה . הקודמתקבוצה של הקבוצה קבוצה זו היא 

תל ראשונה מחרפושית על גבי ה.  והשאר לתקופה הרעמססית19-הראשונות מתוארכות לשושלת ה

 נוצה ,)564( מאל אחווט ,האחרונהעל גבי . מופיע דבר מלבד האל והאוראוספא

  'אדון שתי הארצות '– nb t3.wyהתואר 

) 574( למעט אחת 19-המתוארכות לשושלת ה) ו 

יע רק 

נמצאו שש . 'אדון שתי הארצות '– משתי ידיו יוצאים אוראוסים ומתחתם התואר , עומד

 .20-כולן מתוארכות לשושלת ה, )584–579(חרפושיות מקבוצה זו 

שיות בקבוצה זו הוא האל רעככלל נמצאו שמונה חרפושיות. חוראחתי- על 

אחת ו )590) (ד(אחת מתל פארעה : למעט שתיים, 19-מתוארכות לשושלת הכולן , )592–585כאלה

שלוש חרפושיות מופיע האל ללא הכתר האופייני 

יבו 

–607(או נוצת מאעת ) 606–600(ס לב

61 (

יקר 

  . הרעמססית על סמך תיארוך ההקשר הארכיאולוגי

  דמויי אדם 5.2.8

  אלוהי 5.2.8.1

 

הקבוצה מסודרת על פי האלים לפי הפירוט . קבוצה זו מציגה אל אחד בליווי סימנים וסמלים נוספים

 .בסעיפים הבאים

  רע 5.2.8.1.1.1

רע הוא אחד ה האל

 

-תת

562 לא ) 560 ()ד(רעה 

-מופיע רע) 562( על גבי זו ועל חרפושית נוספת . בלבד20-  מוטיב אופייני לשושלת ה,יוצאת מזרועו של האל

 .חוראחתי במקום רע

מידו יוצא אוראוס ומתחת לאוראוס , עומד 5.2.8.1.1.1.2

576–565( חרפושיות כאלה 11בכנען נמצא

מופ, )576 ,574 ,565(וס על גבי שלוש חרפושיות מתחת לאורא. המתוארכת לתקופה הרעמססית

 ).576 ,575(חוראחתי במקום רע - על גבי שתי חרפושיות מופיע רע. nb t3.wyקיצור לתואר , nbסימן 

  משתי ידיו יוצאים אוראוסים, עומד 5.2.8.1.1.1.3

nb t3.wy

567

 .10917: 41לוח , 1911מקיבר ווולי -רנדל: מקבילות

  מידו יוצא אוראוס ומתחת ליד אוראוס נוסף, עומד 5.2.8.1.1.1.4

גבי החרפו,   ה

 )

אל המופיע

ב. המתוארכת לתקופה הרעמססית) 59 מתל רידאן )1

ללא האוראוס סב, ופעם אחת עם גלגל חמה בלב, )590 ,586(פעמיים ללא כתר כלל : חוראחתי- לרע

)591.(  

  w3sטה אוחז במ, עומד 5.2.8.1.1.1.5

ד  לפניו או מאחוריו יכולים להופיע אוראו, )599–593(האל מופיע 

0–593( חרפושיות מקבוצה זו 17נמצאו . האל אינו אוחז במטה, )610(בחרפושית אחת מתמנע ). 610

 והשאר בע20-אלה עם אוראוס מתוארכים ברובם לשושלת ה; והיא מתוארכת לתקופה הרעמססית

 18-שושלת הה/2הברונזה המאוחרת  מופיע כבר בתקופת w3s עומד ואוחז במוט רע .19-לשושלת ה

 ).140: 15לוח , 1894פיטרי ; 15 איור 26, 11–9, 2004אהרנס (

583

585

597
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  . 140: 15לוח , 1894פיטרי ; 15 איור 26, 11–9, 2004אהרנס  :ת

.2

 .

על . מון

  . וגלגל חמהnbהאל אמון ומעליו סימן 

הנפוצים על גבי חרפושיות   : קומפוזיציות בכמה18- הוא מופיע החל מהשושלת ה. פת

נוצת מאעתמולו סימן , עומד בכנען נמצאו חמש חרפושיות מקבוצה זו .  שעליו האלה מאעת

  .19-והן מתוארכות לשושלת ה) 622–618(

 ,623(על גבי שלוש חרפושיות גלגל חמה מכונף מעל האל . b3 שעליהם ציפורי cdעו

  .19-כולן מתוארכות לשושלת ה, )627–623(בכנען נמצאו חמש חרפושיות מקבוצה זו ). 626 ,624

מנים היירוגליפים 5.2.8.1.1.3.3   עם

היירוגליפים, עומד שם האל עם , 630 –' יפה הפנים '–  nfr 8r(הסימנים יכולים להיות תואר . מולו סימנ

) 639–637(נוצת מאעת , )634 ,633 ,631(אעת ונוצת מסימן, )640 –שם האל בלבד  ,632 – סימן 

-ייתכן שסימן ה). n9 + cd – 629 ,;n9 + wsr – 636;, 628 – (או שילובים של סימנים 

החרפושיות . )105–104, 1982הסטרין ואחרים (pt8 nfr 8r   –' הפניםצו

'צ

. ה

 .  תיארוך הקבר שבו נמצאה

האל פתח ולידו אוראוס לאחת ציר אורכי והיא מציגה . ו 

 חת

. קומפוזיציה שונה משאר הקומפוזציות עם האל פתח) 645(על גבי חרפושית מתל ציפור 

מקבילו

5   אמון 8.1.1.2.

כל חרפושית היא ייחודית והקבוצה אינה הומוגנית). 617–611(ושיות האל אמון מופיע על גבי שבע חרפ

) 611(על גבי החרפושית מתענך ). w3s) 611, 612, 614, 616, 617נושא האל מטה , על גבי חמש חרפושיות

מופיע ) 614(על גבי החרפושית ממגידו . בשאר הוא עומד ולידו סימנים היירוגליפיים, האל יושב על כיסא

ייתכן שהכוונה הייתה לתאר את האל מונתו אך הדמות נראית כמו א. 'נבחרו של רע, מונתו'התואר 

אחד מסמלי , מופיע ברווז) 616) (ד(גבי חרפושית מתל פארעה 

  פתח 5.2.8.1.1.3

ח הוא אחד האלים 

   ומאעתcdעם  5.2.8.1.1.3.1

cd או 

  cdעם זוג עמודי  5.2.8.1.1.3.2

מולו זוג סימני , מד

 סי

ים 

nfr nfr 

;n9 + nfr (cd?)

nfr ר לתואר פתח יפה ' הוא קי

השאר מתוארכות . 636 וכך גם חרפושית 19-ארכות לשושלת המתו) 639–637(עם האל ונוצת מאעת 

  . 18-לשושלת ה

  .965: 189  לוח,1971רלס  –מקבילות 

  .האל פתח ללא סימן נוסף 5.2.8.1.1.3.4

ללא כל , מופיע האל פתח אוחז במטהו) 642) (ד(ולוחית מתל פארעה ) 641(ול 'על גבי טבעת מתל עג

 התיכונה על פי תיארוך הקבר שבו נמצא18-ת ההטבעת העשויה מכסף מתוארכת לשושל. סימן נוסף

) 599(והאל רע ) 642(על הצדדים הצרים מופיעים האל פתח . ארבעה צדדים) ד(ללוחית מתל פארעה 

ללוחית אין מקבילות והיא מתוארכת לתקופה ). 1503+1502(ועל הרחבים כתובות לא ברורות 

הרעמססית על פי

  ראוסואופתח  5.2.8.1.1.3.5

שתי חרפושיות המציגות את  בכנען נמצא

 .19- ומתוארכת לשושלת ה) 643(החרפושית נמצאה בלכיש . את האל פתח עומד ולפניו אוראוס

מת. מופיע האל פתח יושב ולפניו אוראוס עם גלגל חמה מעל הראש, )644(מגזר , על גבי השנייה

  . 20-החרפושית מתוארכת לשושלת ה. nbלשניהם סימן 

  שונות-פתח  5.2.8.1.1.3.6

611 

622

623

629

 641

643

645
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מופיע יושב על כיסא  – nb t3.wyלפניו ומאחוריו מופיע שמו עם התואר , ה 

, w3sהוא מופיע אוחז מוט ) 646(מלכיש 

) 647) (ד(מתל פארעה , החרפושית השנייה). 5.2.8.1.1.1 סעיף ' ר(רע 

 nb התואר 

אל סת ל סמך הפופולריות של ה

 וכן על בסיס ההקשרים הארכיאולוגיים ושיקולים 19-שושלת ה

  .סגנוניים כגון מאפייני החרפושיות

ת 

  ).49–48לוחות , 1994קורנליוס 

הוא עומד ומידו ) 653( מירסים 

-זוהי קומפוזיציה זהה לזו המציגה את האל רע. ראוס נוסףלאוראוס יש אויוצ

, יה

(ה 

האל רע

היו לאל זה קומפוזיציות ייחודיות משלו וכדי לתארו על גבי חרפושיות 

  .השתמשו בקומפוזיציות של אלים מוכרים

  בס 5.2.8.1.1.8

 ,656(בלח -ומדיר אל) ד(מתל פארעה , בשתי הטבעות. בס מופיע על גבי שתי טבעות וחרפושית אחת

ציר רוחבי והאל  לקומפוזיצי

  . מתוארכת לתקופה הרעמססיתהחרפושית. 'אדון שתי הארצות'

  .d: 30לוח , 2003טיטר : מקבילות

  סת 5.2.8.1.1.4

על גבי חרפושית . האל סת מופיע על גבי שלוש חרפושיות

כמו זו של האל  ה בקומפוזיצי

מידו יוצא אוראוס ומתחת לאוראוס. מציגה גם היא את האל בתנוחה כמו זו של האל רע

t3.wy –' גם היא . החרפושית השלישית שונה מהשתיים ומציגה את האל יושב. 'אדון שתי הארצות

 ע19- שלוש החרפושיות מתוארכות לשושלת ה). 648(נמצאה בלכיש 

בעיקר בזמן ה, בתקופה הרעמססית

  סת- בעל 5.2.8.1.1.5

מציגה את האל עם כנפיים ) 649(אחת ). ד(סת נמצאו בתל פארעה -שתי חרפושיות עם האל בעל

 על פי ההקשר הארכיאולוגי וטיפוס 19-שלת האוחז בחנית ודוקר נחש והיא מתוארכת לשו, פרושות

מופיע האל עומד עם כנפיים ) 650(גם על גבי החרפושית השנייה ). II.7(הראש הייחודי לתקופה זו 

החרפושית מתוארכת לתקופה הרעמססית . מעליו סוס יאור ולפניו בז עם שוט היוצא בגבו. פרושות

סת הגיע לשיא הפופלריות שלו על גבי חרפושיו-עלב. על פי תיארוך ההקשר הארכיאולוגי שבו נמצאה

למשל  (2ראשית –1בתקופת הברזל 

  רשף 5.2.8.1.1.6

על גבי ). 652(והשנייה מבית שאן ) 651(בלח - אחת מדיר אל. האל רשף מופיע על שתי חרפושיות

 על 19-רכות לשושלת השתי החרפושיות מתוא. עומד ואוחז במטה: שתיהן הוא מופיע בתנוחה זהה

סת כפי - ייתכן שזהו בעל, אף שכאן האל המסווג הוא רשף. פי ההקשר הארכיאולוגי שבו נמצאו

  ).183, 1994(שמציין קורנליוס 

  תחות 5.2.8.1.1.7

על גבי הראשונה מתל בית. האל תחות מופיע על גבי שלוש חרפושיות

מתחת . א אוראוס

על גבי החרפושית השני. 19-החרפושית מתוארכת לשושלת ה). 5.2.8.1.1.1.4 סעיף ' ר(חראחתי 

החרפושית השלישית מעזק.  ולפניו נוצת מאעתw3sמופיע האל עומד ואוחז במטה ) 654(מבית שאן 

הקומפוזיציה של שתי האחרונות זהה לזו של . w3sמציגה אף היא את האל עומד ואוחז במטה 

נראה שלא ). 5.2.8.1.1.1 סעיף 

655 (

' ר( 

הטבעות . מופיע האל ברור יותר) 658(על החרפושית מאכזיב . מוצג האל סכימטית)  בהתאמה657

  . והחרפושית לתקופה הרעמססית על פי שיקולים סגנוניים19-מתוארכות לשושלת ה

  .S.150: 37לוח , 1914פיט : מקבילות

648

649

651

654 

658
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.  וסוגד לאובליסקnbהמציגה את האל יושב על סימן ) 

ימן  על האובליסק כמה סימנים לא . 8sרואה בו כד ) 556, 1997( שקל 8mבין

ון מופיע האל 

. נים הסוגדים לאובליסקובמדור העליון זוג בבו', של תחותימס ג

החרפושית  .'גם שם סוגד האל לכרטוש עם שמו של תחותימס ג, )1076(החרפושית השנייה נמצאה בלכיש 

טח ותיארוכה מתבסס על שיקולים סגנוניים דמות האל דומה לדמות האל : מע

קר 

 18-ת ה

  שונות –אלים דמויי אדם 5.2.8.1.1.10

גה 

  חעפי 5.2.8.1.1.9

659(האל חעפי מופיע על גבי חרפושית מעכו 

 האל לאובליסק ס

ועדו לציין שהאובליסק נראה שסימנים אלו נ). שם(מזוהים שקל מפרשם כקריפטוגרמה לאל אמון 

האל חעפי מופיע על שתי . אך אין כאן כתובת קריאה ולכן גם לא קריפטוגרמה, מעוטר בכתובת

במדור התחת. המחולקת לשני מדורים) 334) (ד(אחת מתל פארעה : חרפושיות נוספות

סוגד לכרטוש עם שמו , בתנוחה דומה

כו נמצאה על פני הש

דמיון זה ניכר בעי. יתהמתוארכת לתקופה הרעמסס) 334) (ד(המופיעה על החרפושית מתל פארעה 

החרפושית מלכיש לעומת זאת מתוארכת לשושל. ובגוף האל, בפרחים שעל הראש, בראש האל

  .התיארוך המוצע כאן הוא אם כן התקופה הרעמססית. שם דמות האל סכימטית יותר, התיכונה

 

 מצי42 טבלה. פיע לעתים נדירות על גבי חרפושיות חרפושיות מופיע אל לא מזוהה או אל המו16על גבי 

  .פירוט

  
  הערות  תיארוך  תיאור  אתר מספר

    19שושלת    ומולה נוצת מאעתnbמאעת יושבת על סימן   תל בית מירסים  660

    רעמססי  מולה ומאחוריה נוצת מאעת. nbמאעת יושבת על סימן   מה'תל ג  661

דמות יושבת ועל ברכיה , מרכזיים- בתוך מסגרת של מעגלים חד  חניתה  662
  סימן לא מזוהה

  ?מאעת  19–18שושלת 

  ?מונתו   תיכונה18שושלת   אל בז עם כתר נוצות  לכיש  663
  אל בז עם כתר נוצות  לכיש    ?מונתו   תיכונה18שושלת 664
    19שושלת   מין עומד ומולו כתובת לא ברורה  )ד(תל פארעה   665
    18שושלת   אוחז בחנית ומולו שם האל, האל אונוריס עומד  ול'עגתל   666
יחד הם יוצרים את הכתובת . יושב ואוחז בשני ענפי דקל' ח'האל ח  ידומג  667

  'מיליוני שנים'
 18שושלות 
  19 –מאוחרת

  

  ?מלך   תיכונה18שושלת    ומולו כתובת לא ברורהn9;אל לא מזוהה אוחז בסימן   לכיש  668

 1  מאחוריו קווים אלכסוניים ומולו גלגל חמה,   חומריה-לאהרת 'ד  669
  

8שושלות אל יושב
19 –מאוחרת

  

מאחוריו אור, על ברכיו סימן , אל לא מזוהה יושבתל פארעה  ?מאעת  אוס ולפניו n9;  )ד(   670
  סימן לא מזוהה

19שושלת 

    רעמססי  מולו סימן לא מזוהה, אל לא מזוהה עומדתל פארע  )ד(ה   671
    רעמססידמות יושבת ומאחו  ריה אוראוס  עכו  672
  ?רע   19שושלת דמות יושבת ומעל ראש  ה גלגל חמה  בלח-דיר אל  673
  nbל סימן דמות יושבת מע, בתוך מסגרת חבלתל פאר  )ד(עה   674

  ?רוס
? מאעת  רעמססי

הו
? אעת  רעמססי  nbדמות יושבת מעל סימן , בתוך מסגרת חבל  לכיש  675

  ?רוס
מ
הו

  שונות–אלים דמויי אדם - 42 טבלה

2.

מוכ1.

שני  תוארכו, )677 ,676(ות כאלה ל 

ש

יבר ובי

5.2. פתח  2

). 686–678(חרפושיות מקבוצה זו  w3sאוחז במטה , האל פתח עומד

 

 זוג אלים8.1.2 .5

רע פל   5.2.8.1.2

נמצאו שתי חרפושי. האלים אובליסק רע מוכפל ובין  ת הא שתיהן מ

לשו  .19-לת ה

מק-רנדל :לות   .10002: 56לוח , 1911וולי מק

בכנען נמצאו תשע . ל רעומולו הא

659 

677
  ורע.8.1.2

679
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תל פארעה  בצדה השני מופיע שמו של .  התיכונה18-המתוארכת לשושלת ה) 683) (ד( 

  .19-שאר הפריטים מתוארכים לשושלת ה). 983('  שתי הארצותתח

על גבי שתי . מופיעה האלה מאעת) 687(על גבי חרפושית מלכיש . ספתואיתו אלה נו

שלוש ). 689) (?(והאלה סחמת , )688 (59סיס

ושלת ה   .19- הח

 

). ?רע? הורוס(זהות בוודאות את האל השני מלבד הכתר הכפול שלראשו ז

) 695( על חרפושית אחת .ניתן לשער בסבירות גבוהה שזהו האל סת, עם זאת ועל סמך המקבילות

למעט החרפושית האחרונה מאשקלון , 19-קבוצה זו מתוארכת לשושלת ה.  בין האליםמופיע סימן 

  .המתוארכת לתקופה הרעמססית, )696(

שתי 

ומאחוריו יושב האל , mry או nbהאל אמון יושב מעל סימן 

חרפושית . 'אהוב תחות/אמון אדון'ייתכן וזוהי כתובת . תחות בדמות בבון עם סימן הירח מעל ראשו

  .19- וכל השאר לשושלת ה20-ארכת לשושלת האח

,  האל רע אל נוסףמול. מעל המטה דמות יושבת של האלה מאעת. w3s אוחז במטה 

הוא חובש , נראה שזהו אחד האלים עם ראש בז. גועה באזור זהק

חלוקת המשטח ותיארוך . כנראה את הכתר הכפול ואם כך זהו האל הורוס החרפושית  

  .ההקשר הארכיאולוגי לתקופה הרעמססית

מולו עומדת האלה , עומד ואוחז במטה , מופיע האל תחות, )704(מתל שרע , על גבי החרפושית השנייה

החרפושית .  שמשמעותו כאן אינה ברורהמעל שני האלים סימן . אוחזת אף היא במטה, מאעת

פי שיקולים סגנוניים ועל פי תיארוך ההקשר הארכיאולוגי שבו נמצאה   .מ

                                                

היא לוחית מ הקדומה

אדון'עם התואר ' ותימס ג

  פתח ואלה 5.2.8.1.2.3

האל פתח עומד 

חרפושיות נוספות מקבוצה זו מופיעות חתחור או אי

רפושיות מתוארכות לש
687 

  פתח/ורעסת  5.2.8.1.2.4

. nbושבים מעל סימן מופיעה קומפוזיציה המורכבת משני אלים י) 696–690(על גבי שבע חרפושיות 

ניתן) 692) (ד(על גבי חרפושית מתל פארעה ). 696–693 ,691(או סת ורע ) 690(האלים הם סת ופתח 

אך לא ניתן ל, הות את רע ל
693 

cd

  אמון ופתח 5.2.8.1.2.5

שתי הלוחיות שחוקות ולמעט ). 698 ,697(על גבי שתי לוחיות מלבניות מופיעים האלים אמון ופתח 

 על סמך תיארוך הקברים 19-שתיהן מתוארכות לשושלת ה. בחין בפרטים נוספיםהדמויות קשה לה

  . שבהם נמצאו

  )בבון(אמון ותחות  5.2.8.1.2.6

מופיע ) 702–699(על גבי ארבע חרפושיות 

697

מתו) 700(ת מתל סעידיה 
701

  שונות -זוג אלים  5.2.8.1.2.7

מצד שמאל ניתן ). 703) (ד(אחת מתל פארעה . שתי חרפושיות ייחודיות עם זוג אליםבכנען נמצאו 

רעלזהות את האל 

בשל היות החרפושית פ, שה לזיהוי

על פי  מתוארכת

w3s

wp

704

תוארכת לתקופה הרעמססית על 

 שלישיית אלים 5.2.8.1.3

  מוכפלאמון והאל רע  5.2.8.1.3.1

 
 59 .תיאור כזה אופייני לשתי האלות. דמות האלה מופיעה עם גלגל חמה בין שתי קרניים
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. האל אמון במרכז ומשני צדדיו האל רע מוכפל: יות

711( 

גלגלי 

 אדון –וכך מסמלת הקומפוזיציה את הדואליות במצרים ' אדון הארץ '– nb t3ר 

  .1152: 189  לוח,1971רלס 'צ; )רע וסת, אמון (276: 111, 1999 נון –מקבילות 

  בס והאלה תאורת מוכפלת 5.2.8.1.3.2

  :על גבי חמש חרפושיות מופיעות דוגמאות ייחודיות של קבוצות אלים

עליה מופיעים האל בס חובש כתר עם שלוש נוצות ומשני צדדיו דמויות לא ש) 722(חרפושית מאכזיב  .1

ים סגנוניים לתקופה חרפושית נמצאה על פני השטח והיא מתוארכת על פי שיקולה. מזוהות

  .הרעמססית

לים מופיע מתחת לא. הורוס ומין, ליה מופיעים האלים אמון

חייל לפני 

 .הארכיאולוגי

 אלים 

נראה שזוהי טריאדה של ממפיס ואם כך . אלה לא מזוהה ואחריה אל לא מזוהה: שקשה לזהותם

 ההקשר  על פי תיארוך19-החרפושית מתוארכת לשושלת ה

  ).3.2.1.7 סעיף ' ר(לתקופה זו 

תם 

 .יועלשאלים הכנעניים 

  כתובת5.2.9

.9.1

5.2.9.1.1

חר

עד ממשיכות  ו17-שושלת המתחילות להופיע בלב שימנעו 

תל

ירוק וע

קומפוזיציה זו מורכבת משלוש דמויות מרכז

. 19-בעיקר לשושלת ה, והיא מתוארכת לתקופה הרעמססית) 719–705( חרפושיות 15בקבוצה זו 

(על גבי החרפושית מדיר עלא . מעל ראשי האל רע המוכפל מופיעים גלגל חמה אחד או שניים

ייתכן שאלה שני . לרוב יש שני סימנים מעל ראש האל רע. חראחתי- מופיע בצד ימין האל רע

חמה או שמופיע כאן התוא

718

  . שתי הארצות

מופיעה , )721(ועל חרפושית מסרפטה ) 720(על גבי חותם טביעה עם ידית שנמצא בגן הפרסי בעכו 

. ומשני צדדיו עומדת האלה תאורת בדמות סוס יאור, קומפוזיציה המורכבת מהאל בס במרכז

וסרפטה שבהם נמצאו  המאוחרת על פי תיארוך הקברים בעכו 18-הקבוצה מתוארכת לשושלת ה

 .הפריטים

7 20

  שונות –ת אלים  ישלישי 5.2.8.1.3.3

עש) 723(בלח - לוחית מלבנית מדיר אל .2

יחודית של מלך במרכבה עם ידה השני של הלוחית קומפוזיציה על צ. 'שמו של רעמסס ב

ארוך ההקשר  ותי על פי שמו של המלך19-לוחית מתוארכת לשושלת הה. המרכבה

שעליה מופיעים האל פתח ומאחוריו זוג) 724(חרפושית עשויה קרניאול שנמצאה בבית שמש  .3

. סחמת ונפרתם, האלים הם פתח

הטיפוסי ,  קרניאול–הארכיאולוגי והחומר שממנו היא עשויה 

 כנפיים ומאחוריו עומד םעמולו האלה עשתורת , ופיע האל פתחעליו מש) 725(חותם ראש אדם מעכו  .4

מקור החו. ופת הממלכה החדשהתיאון המצרי בתקאלים כנעניים אלה נכנסו לפנ. האל רשף

 המצרי על אך

הדמות במרכז גבוהה יותר משתי . עשויה המטיט ועליה שלוש דמויות, )726(חרפושית משכם  .5

מלך , אויב ואל, שלוש הדמויות לא מזוהות ואפשר שאלה מלך. האחרות ולובשת חצאית ארוכה

  .19- מתוארכת טנטטיבית לשושלת ההחרפושית. ושני אלים או שלישיית אלים

 

  קמעי 5.2

  חרפושית לב 

 עתים ול30bבדרך כלל מופיע פרק . חרפושיות לב נקראות  פרק מספר המתיםשעליהןפושיות 

בכך לסייע לנפטר במעבר לעולם הבא החרפושיות נועדו  .)36, 1978מלייז (גם פרקים אחרים מופיעים 

727חרפושיות . מלבו של האדם להעיד נגדו

 עשויה מישפה ,)727(תל גריסה ב, בארץ נמצאה חרפושית לב אחת). 77–73, שם(קופה המאוחרת 

. מצריםמנוהג על פי ,  שם הנפטרפתבראש החרפושית הושאר מקום ריק להוס. ליה חרות הפרק
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שימשה חרפושית האמונו

 מעבר היותה הדוייח. קמע כשאר הקמעות גם אם שונה במקצת, פושיות אחרות בכנען

  .חרפושית לב הוא גודלה והחומר שממנה היא עשויה ונראה שהתייחסו אליה כאל חפץ יוקרה

  כתובות ערים 5.2.9.1.2

 ןוהאדרתערים  הנצחת תתופע. אמרותכתיבת שם העיר או שימוש בבבמצרים חרפושיות מנציחות ערים 

ופה 

ל 

ן 

רה 

חצי חותם  

. 'במסס  עם שמו של רעכרטוש ועל גבו זוחונו מופיעה כתובת שעל ג, )959+732(ם ח

רי 

ת 

 בראשונה שם העיר הכולל את שמו של :קבוצות- י תת

, רדינרבניגוד לטענת ג ).137–136, 1918ינר 

 קבוצת :'בים המתוארכים לרעמסס ב

ניים מבניו 

 53נה 

 לציון שמו 

19 ,33–

שלת 

                                                

ולכן חרפושית זו לא הכנענים אצל המצרים ו אצל היו שונות זו מזות בעולם הבא 

לב אלא כמו חר

 בתקהושיא) 1994גוקש  (18-  בשושלת הו זתחילתה של סוגה. יםימוכרת גם מספרות ושירה מצר

ישנן שלוש קבוצות עיקריות ש).  ושם ספרות נוספת51–50, 2002מסקל ; 1980ליכטהיים (הרעמססית 

  . אחרתבוצה מתייחסת לעיר  כל ק,חרפושיות ערים

דריוטו (אמרהשימוש בב, ממפיס, הקבוצה הראשונה מנציחה את הבירה הקדומה של מצרים .1

ממפיס ' – mn-nfr wsr.s n88 8r60 (c.t)על גבי חרפושיות אלו מופיעה הכתובת ). 21–14, א1957

ל הפריטים למעט כ). 732–728(חמישה פריטים מקבוצה זו בכנען נמצאו . ')נצחים(גדולה לנצח 

מקו, )728(החרפושית שנמצאה בהקשר ארכיאולוגי .  חסרי הקשר ארכיאולוגיחרפושית אחת

פריט נוסף הוא. 4–3הברונזה המאוחרת  המתוארך לתקופת )ד(תל פארעה  ב934בקבר 

 מתל חרסיביתי

  .19-שני אלה מתארכים את הקבוצה לשושלת ה

והיתה לאחת מע' רעמסס אשר נבנתה על ידי רעמסס ב-  מנציחה את העיר פישנייההקבוצה ה .2

ארבע חרפושיות המנציחות אבכנען נמצאו . רוב התקופה הרעמססיתלמשך הבירה של מצרים 

ניתן לחלק אותן לשתו )736–733 (רעמסס- פי

 . ' רעמסס גשנייה שם העיר הכולל את שמו שלוב' רעמסס ב

מופיעה ו) 733( בגזר ,חרפושית אחת בלבדבכנען הקבוצה הראשונה נמצאה -מתת  .א

בית רעמסס אהוב ' – pr r; mss mri imn p3 k3 ;3 n p3 r; 8r-39tiהכתובת עליה 

שם זה מופיע כנראה משלהי שלטונו . 'אחתי- ורח- רע- הנשמה הגדולה של פא, אמון

שמה ). 137–136, 1918גרדינר (התקופה הרעמססית במרוצת , ילךוא' של רעמסס ב

בית ' – pr r;-ms.s mri imn ;3 n9twהיה ' של העיר רוב תקופת שלטונו של רעמסס ב

גרד ('גדול בנצחונות, רעמסס אהוב אמון

733

נראה שהשינוי חל כבר בימיו של , שינה את שם העיר, מרנפתח', שיורשו של רעמסס ב

ן 'קיטצ( תגיות יין המהחרפושית מגזר נמצא גם על כמופיע על ה העירשם . 'רעמסס ב

שם העיר עם שנת פענח את שברים ניתן להחיבור ב ;שבורות ברובן, )5–4: 462 ,א1979

 מכתכמהזה מופיע גם בשם ). 12: 462, :שם(שלטון 

שמות שעל פי ' ותוארכה על ידו לרעמסס ב) 1960( ינסן םמכתבים שפרס

הראשון חי לפחות עד ש. פתח-מאעת-ואסת ורעמסס- מ-חע: םהמופיעים בה

רועל השני לא ידוע הרבה מעב) 105, 2001 'פישר מ(' טונו של רעמסס בללש

90וונטה ( I ,360 ליידן  פפירוסשם העיר בצורה זהה מופיע גם ב. במכתבים

 שכל המכתבים הללו נכתבו אף). 32–31, שם (367-ו) 32, שם (366, )33, שם (364, )34

ששם זה של העיר כולל את שמו של ואף הם חסרי תאריך מדויק ', בימיו של רעמסס ב

ארך את החרפושית בוודאות למלך זה והיא יכולה להיות לא ניתן לת', רעמסס ב

סוף שותאריך סביר נראה אם כי , א" לרעמסס יועד' מתוארכת לכל מלך מרעמסס ב

 
  . צורה נכונה יותר אבל לא מה שכתוב, 8r במקום ;8nתרגם מ) 15 ,א1957(דריוטון  60

730
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ית 

ית 

.ב

pr r

 .(

1 ,

ת למקדש אמון בעזה ושייכו את החרפושי) 101–100, 1990(ימר תיו ו

ודוחה 

לה 

ים 

הקבוצה  .3

מופיעה 

חרפושי

מאוחרו

רנטון המקבי

1948 , 

לא לוגי 

 )737נר. ידוע

ים עשויה 

 ). 890–874: למשל(קר לשמות מלכותיים nסימן ב

שאינו ממשפחת המלוכה ותוארוחרפושיות  פ בתקופת הברונזה .  

נראה . נושאי תפקידיםעם שמות ד חרפושיות ויש מעט מא, בניגוד לתקופה הקודמת, 

                                                

,  מגזר אין כל מידע על ההקשר הארכיאולוגי של החרפושיתרוע המזלל. 20ראשית –19

רך את החרפושתיא) II ,324 1912(מקליסטר . שיכול היה לצמצם את טווח התיארוך

תארך את החרפושל חוקרים לטעות והמכובעקבותיו ממשיכים עד היום ' לרעמסס ח

הוא מוסיף הערה שלדעת ברנדל החרפושית מתוארכת . 21, 1996ינאי : למשל(זה למלך 

  ). 'לרעמסס ב

בתקופת שלטונו של רעמסס . אחרבשם זו אך  מתייחסת לעיר שנייההקבוצה ה- תת  

גרדינר (' יש לעיר שם נוסף הכולל את שמו של רעמסס ג, 12- משנתו הכנראה החל', ג

 pr r; ms.sw 8,3 היא מכנען חרפושיות ופיעה על שלושהכתובת המ). 193–192, 1918

iwnw – 'ואילו שמה המלא של העיר הוא 'בית רעמסס שליט הליופוליס ; ms.sw 

8,3 iwnw wr ;,w n kmt – 'או , 'גדול באספקה של מצרים, יסבית רעמסס שליט הליופול

שתיים ). שם('  עם שמו של רעמסס גאך, שהוזכרה לעיל'  הגרסה של רעמסס בהופיעמש

736( בבית שמש 11ואחת מקבר , )735 ,734 ()ד(תל פארעה  ב934מקבר מהחרפושיות הן 

תיארוך . 'ארך לתקופת שלטונו של רעמסס גשלושתן נמצאו בהקשר ארכיאולוגי המתו

988(גר נאולי. העיר הנזכרתלא כולם מסכימים על אך , מובן' פושיות אלה לרעמסס גחר

ובעקבו) 15–11

736

חולק עליהם ) 59, א2004(ברנדל . I האריס פפירוסזכר בנו' שהוקם על ידי רעמסס ג

 משתמשים במיI האריס פפירוסב:  סיבותכמהון מאת שיוך החרפושיות למקדש אמ

8wt – 'ולא במילה 'מבצר, מקדש pr – 'מכיל'  שמות המקדשים שבנה רעמסס ג;'בית

לפחות חמש במצרים נמצאו  ;דבר שלא קיים בקבוצה הנדונה, יסוד גיאוגרפי בשמם

 ם של כמהשמ .ולא נראה לו הגיוני שחרפושיות מכנען יגיעו למצרים חרפושיות כאלה

ברנדל לא מציין לאיזו עיר מתייחסות ו' תחיל בשמו של רעמסס גה במצרים ערים

שאר הערים היו קטנות וחסרות חשיבות ; רעמסס- לי נראה שמדובר בפי.החרפושיות

כמו גם , רעמסס מופיעה בשירה שנועדה להלל ערים-פי,  ונוסף על כךרעמסס-לעומת פי

  .צחהממפיס ותביי שגם להן חרפושיות הנ

 על גבי חרפושיות אלה. השלישית היא של חרפושיות עם כתובות המנציחות את כרנך

שתי בכנען נמצאו . 61'כל צעדי למקדש כרנך' – nmtt.(i) nb.t n ipt-swtהכתובת 

שתיהן בשכבות , )בהתאמה 738, 737 (מה'אחת מאכזיב ושנייה מתל ג, ות מקבוצה זו

רוב מקור  קבוצה זו קשה יותר לתיארוך שכן. ת הברונזה המאוחרתת לתקופ

ב(ר במצרים מקבילה אחת ממטמ). 2 הערה 67, 1951דריוטון (לות הידועות מאוספים 

ההמקביל, 20-שלבים המתקדמים של השושלת ה המתוארך ל708נמצאה בקבר ) 47: 62

שהקשרה הארכיאו, )2: 166, 1985גבעון  (ינוהנוחרפושית נוספת מ, לראשית תקופת הברזל

(  מאכזיבחרפושיתה: שתי סיבותמעמססית אה שיש לתארך את הקבוצה לתקופה הר

סעיף ' ר (19- השושלת  הןמבעיקר בז נפוץה, קרניאול

737 

והחלוקה של כתובת לשני, )3.2.1.7 

 בעי, לתקופה הרעמססיתת אופייניmriאו  

  נושאי תפקיד 5.2.9.2

קיד יםשעליהן מופיע שם   ןאלו ה

המאוחרת

 
 .'כל צעדי לאמון': מתרגם) 67, 1951(דריוטון  61

741
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 שהשימ

1971

 ,דבזמן

ודמות

סדנהב

נמצאו

בצד דיר 

  .'אדון שתי הארצות' התואר כרטוש ומעל ה'ב עם שמו של רעמסס טושה

. תחות אדון הרמופוליס' – c8wty nb 9mnw sx c3mw הכתובתמופיעה ) 740 ()ד(תל פארעה וחית מעל ל

  . סוגד לאל תחותהפקיד דמות מופיעה) 453(השני בצד . 'סופר החיילים

זה אשר בעיני ' –  הכתובתמופיעה )741(לוחית ממגידו על 

הקול', הואזיר חעי, ראש העיר, האנשים  תחת הי הוא דמות מוכרת שפעלעזיר חהוא. ')המנוח ('אמי

 להכין את אך הוא עשוי היה, מותו מציין את 'אמיתי הקול'התואר ). 46–39, 1980ן 'קיטצ ('ברעמסס 

  .ד לאל אמוןדמותו  מופיעה) 454(בצד השני  .החותם עוד לפני מותו

 81, 1980(הן שפרסם את שתי, ברנדל). 743 ,742( שתי חרפושיות של נושאי תפקידים  נוספות עודללוחיות

שתיהן נמצאו בהקשר . טוען שהן מתקופת הברונזה המאוחרת, )205 איור 86-7, 84, 1979; 16' מס

הראשונה . תקופת הברונזה המאוחרתשל ינים הברונזה ההמתוארך לתקופת 

רניאול שהיה נפוץ בעיקר בשלב זה של עשויה מק(נמצאה במטמון מבית ש) 742(

 זוג במדור העליון):  ?(ני נחלקהקומפוזיציה . תקופת הברונזה המאוחרת

גברת  '–  מופיע התואר .- ווביניהם הסימנים אלים יושבים זה מול זה 

אלים יושבים זה המוטיב . 'הבית גם החלוקה לשני של זוג

גברת ' התואר .)890: אופייני או סימןסימן , מדורים בסימן מלבני

, 51–35' חרפושיות מס, 1971מרטין : למשל(אופייני בעיקר לחרפושיות מתקופת הביניים השנייה ' הבית

 18-והוא ממשיך לשושלת ה)  לרשימה מלאה של חרפושיות עם תואר זה180' שם עמ' ר. 288–286, 69, 68

 מתוארכת כאן )742(החרפושית  ).9, 8: 26לוח , 1891 פיטרי –חרפושית וטבעת מקבר מקת בקהון : למשל(

ו  א19-ייתכן שזו הופעה נדירה של התואר בשושלת ה. 'גברת הבית' למרות השימוש בתואר 19-לשושלת ה

, בלח-מדיר אל, )743 (שנייההעל החרפושית . שזו העתקה של התואר שראה הגלף על גבי חרפושית קדומה

. 63'איב, )המנוח (חוזר על החיים, )?(העזיםסופר , האחראי על הבית '– הכתובת 

אולם הכתובת , מאוחרתתיכונה והת הברונזה הוהאופייני לתקופ) 1(פשוט טיפוס גב  חרפושית זול

קופת הממלכה התיכונה פרהמ ,המופיעה עליה מזכירה את חרפושיות הפקידים .  טע

של חרפושית מימי הממלכה התיכונהזוהי ברנדל ש טועןיבות אלהמס חרפושית זוהי אם.  העתקה 

דשה עד זמנו של , 18-שלת הה לראשית השוכסיכויים שיש לתארר, נושא תפקיד מימי הממלכה

מרטין: למשל ('געדיין בתחילת הממלכה החדשה ונעלם לחלוטין בזמנו של תחותימס היה הן וש ב

  ). 9–7: 26, 1891פיטרי ; K -A.18.6: 29, 1917פיטרי ; 186' ס

מופיעות לוחיות מלבניות עם שמות פקידים בצד אח, 'בבעיקר בזמנו של רעמסס , 19-שושלת ה

לוחיות מראה זהה ונראה שנוצרו ל. )5.2.7.1.2 סעיף ' ר ( או אל בצד השניטושכרמול  של הפקיד

הכנען ). 322-321 'בעמ ואיורים 227–224, 2000ספייזר '  רבכללותהקבוצה הסיכום לגבי (אחת 

לוחית מתל על . )741+454 ,740+453, ה וחסרה הכתובתשבור – 452, 739+451(ארבע לוחיות כאלה 

 .'של חיל המרכבות, נחת-כא, לא מקוםממ' – idnw k3-n9t n ti-nt-8triהכתובת מופיעה ) 739(עלא 

מ, 

 ה

ו 

 

 

כרמאמין סוגד ל )451(שני 

 imy ir.ty  n r9yt imy-r niwt 636y 9;y m3;-9rw

תי 

 סוגשל חעי

 ולשתיהן מאפי3מאוחרת 

, )81, 1980ברנדל שמש 

mri

62

 בסימן מלב לשני מדוריםת

nbnfrבמדור התחתון  מעליוnb.t pr

. )696–690למשל  (19-מול זה אופייני לשושלת ה

mri n 874למשל( לתקופה הרעמססית ת–

 

imy-r pr sx ib w8m-;n9 ib 

B

ויות סוכעם  מת

 מאוחרת 

וב ה הח

                                                 
 ;3שמו מופיע עם התואר . הדוגמה הטובה ביותר היא התיאור הנילווה לשמו של הנסיך מרנפתח לפני שירש את כיסא אביו 62

9rw כלומר כשם שאנשים במצרים הכינו את הקבר זמן רב לפני ,  עתידיתהמשמעות היא). 116–115, 2001' פישר מ( כמה פעמים

m

  .כך הם הכינו עוד בחייהם ציוד שישרת אותם לאחר המוות, מותם
שם הסופר וכך גם את שלושת הסימנים האחרונים = ' איב'מתרגם את סימן העז אחרי התואר סופר כ) 84, 1979(ברנדל  63

את . ודמות אדם יושבת המשמשת מגדיר לשם של אדם) i+b(עיצוריים -י סימנים חדשלושה סימנים אלה כוללים שנ. בחרפושית

נראה שיש לתרגם את הסימן כעז ואז התואר , מאחר שאין אחריו מגדיר לשם. 'ילד'או ' עז'סימן העז לעומת זאת ניתן לתרגם כ

  .'סופר העזים'יתורגם 
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ה 

ת מהן 

   משפחת המלוכה

ין 

  . 65ניו

2.

 מופיע שמו ותוארו ן שעליה,)745 (חוויה-בל אל'ובג) 744(ת שמש 

. 66'אמונחרחפשפ, גופושל בן המלך ' – s3 nswt n 7t.f imn-8r-9px.f: 'בשל אחד מבניו של רעמסס 

ו יש חרפושיות עם שמות של ימישמ) 43, 2001 'פישר מ ('בס נסיך זה הוא בנו הבכור של רעמס

 מלכותועם שמות  )641: 195, 1971מעתוק ; 4.50, 4.42, 3.22' מס, 2001' פישר מ(נסיכים נוספים 

התופעה של . ) סעיף ' ר( חרפושיות פקידים וכן .)1610–1603: 51, 1889 פיטרי: למשל (ונסיכות

  .'שמות נסיכים על גבי חרפושיות ייחודית לתקופת שלטונו של רעמסס ב

  מלכות5.2.9.3.1.2

, נושאת את שמה של נפרתארי) 746(ושית אחת חרפושיות עם שמות 

). 755–747 ('גאשתו של אמנחותפ , חרפושיות היא תיי  .יעחמסשתו של א

 הנושאת  את התואר) 754(למעט אחת , 'אשת המלך' –  כולן כוללות את התואר

האישה הראשית של המלךה 'אשת המלך הגדולה' –  חרפושית נוספת . מתייחס

מסכמת את תארי בני משפחת  43 טבלה. שמהללא ציון , 'אשת המלך הגדולה' נושאת את התואר )756(

חלק מהתארים , לגבי המלכה תיי. מופיעים על החרפושיות שנמצאו בכנעןה, לא כולל מלכים, המלוכה

ת הנושאות את שמה ותוארה    ).5.2.9.3.6.9 סעיף ' ר(עם שם המלך מו

  .'גתחותימס 

 חרפושיות עם שמות נושאי תפקידים מופיעות רק עוד פעם אחת בזמן הממלכ64אחרי שלטונו של מרנפתח

 בשלהי 'בשפעל בזמנו של סתי , באי,  קבוצת חרפושיות עם שמו ותוארו של האחראי על האוצר:החדשה

אולם אף לא אח, )19.6.4-6: 44, 1917 פיטרי :למשל(של באי רבות חרפושיות נמצאו . 19-השושלת ה

  .בכנען

 )קבוצה ממוינת לפי סדר המלכים- כל תת(מלכותי  5.2.9.3

בני 5.2.9.3.1

–854: 29; 796–707: 27, 1889יטרי למשל פ( היו גם לנשות המלך חרפושיות עם שמן 18-בזמן השושלת ה

בתקופה הרעמססית א. 18- בסוף השושלת ה תתופעה זאת נעלמ). 1300–1285: 42; 1085–1083: 35; 857

 חרפושיות עם שמם ותאריהם של ,'למעט תחת שלטונו של רעמסס ב, כהחרפושיות של בני משפחת המלו

חלק מב

5.   נסיכים 9.3.1.1

בבי, בכנען נמצאו שתי חרפושיות

744

5.2.9.2

 

חרפ.  נדירות בכנעןמלכותשל 

גבי המלכה ש שמה נפוץ על

8m.t nsw.t 8m.t 

nsw.t wr.t להיותה 

פיעים על גבי חרפושיו

  

)יעחמס(נפרתארי -יעחמס  תעתיק  תואר
  תיי 

)'אמנחותפ ג(
כ"סהללא שם)'רעמסס ב (ףאמןחרחפש

  n9.ty  2      2; הלוואי שתחיה

  8mt nsw.t  8     8 אשת המלך

                                                 
בן , מסואי'נושאת על צד אחד את הכתובת , )32: 54לוח , 1937שטיינדורף (לוחית אחת מקבוצת הלוחיות שנמצאה באניבה  64

, 2000ספייזר (ובצד השני מופיעה דמותו של מסואי סוגדת לכרטוש עם שמו של מרנפתח ' המלך מכוש ואחראי על ארצות הדרום

 ).127 איור 321, 135'  מס227
: 35לוח , 1906ניוברי (פארעחרונמף , )15, 14: 12וח  ל255, 1997לקלאן וקלרק ; 4.50קטלוג ' מס, 2001' פישר מ(חעמואסת  65

; 19: 35לוח , 1906ניוברי (פחת -וסר-רעמסס, )640' מס, 1971מעתוק (נחת - פא- רעמסס, )3.22קטלוג ' מס, 2001' פישר מ; 20

  ).641' מס, 1971מעתוק ; 556' מס, 1976הורנונג ושטהלין 

 .288, ב1986ויינסטין ' לעומתם ר. 563, 1993ן 'קיטצ; 689' מס: 164, 1936רואו ' ר

752

66 
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)יעחמס(נפרתארי -יעחמס  תעתיק  תואר
  תיי 

)'אמנחותפ ג(
כ"סהללא שם)'רעמסס ב (ףאמןחרחפש

  8mt nsw.t  wr.t  3   1  4 אשת המלך הגדולה

  8mt n6r 1       1 אשת האל

  s3-nsw.t n 7t.f    2    2הבן המלכותי של גופו

  17  1  2  13 1  כ"סה
   תארים של בני משפחת המלוכה- 43 טבלה

  מלכים 5.2.9.3.2

שם .5.2.9.3.2

א כל תוארשחסת לחרפו שם המלך  הדיכרטואו בלי , עליהן מופי

  .מלכים

השבכחרפו מיוחדת ה. בהקשר ידוע) 757(אחת באשקלון 

ב bik n n – של המ67ה הוא שם הו w38 rnp.wt  . תי ) 696, 1997(קל

ידועב פרטי  זה אחת של מלך:  על גבי חרפושיות ממוצא 

 ב' של תחותימס אשנייה והבברלין

 –השם הוא שם המלכות . 2–1מ " המתוארך לב5ביריחו בקבר ) 758(אה חרפושית אחת 

m3;t k3 r; .1959הייס (בחרי -חרפושיות של חאתשפסות נמצאו לרוב בהטמנות היסוד במקדשה בדיר אל ,

87 

מלכות 

שם זה . mri r; + 9;w m m3;t –כוללת שני אלמנטים משמות ההורוס ה) 769( 

H–7H ,

 

במקום קווי ריבוי מופיעה החיפושית , שית מחצור

  חרפושיות63 מופיע על ;nb m3;t r –שם המלכות ). 839–821 (ותבינוני 19-ו) 820–772(ות 

  

 כולן עם שם , של אחנאתוןעם שמו) 843(ולוחית סגלגלה ) 842–840(שלוש טבעות כנען נמצאו 

  ). 812('  שמו של אמנחותפ גדה השני אתצאה על פני השטח באשדוד נושאת בצלוחית שנמ

ול 'עג

                                                

1   בלבד

ון  . ש עם  בלבד לל ע  ת ושי קבוצה זו מתיי

על פי סדר ה

ם  שית שך חרפושית אה  לא נמצ –' אמנחותפ א

רוס הזה מציין ש bwלך המופיע עלי

מאוסף לא דוגמאות נוספות לשם הורוס הזה

  .מוזיאון הבריטי

נמצ – חאתשפסות

  ).48איור 

ת שם הא כולן נושאות ,עם שמו של מלך זה) 769–759( חרפושיות 11 נען נמצאובכ –' תחותימס ג

 למעט אחת;mn 9pr r – ושל

3 ]'תחותימס ג[ 227–226, 1984 פון בקראט( של המלך )ס" לפנה1458 (21-לא מופיע לפני שנתו ה

8H–10H.(  

םשניה ,)771(ול 'הורוס מתל עג- וחותם עין) 770( שמו של מלך זה מופיע על חרפושית מחצור –' תחותימס ד

 על החרפו.;mn 9pr.w r –עם שם המלכות של המלך 

  .שלוש פעמים

חרפושיות אלה נחלקות לשתי קבוצות על פי . ה פריטים עם שמו של מלך ז68בכנען נמצאו  –'  גאמנחותפ

קטנ 49: גודלן

מלך הראשון שייצר חרפושיות גדולות זהו ה). 820–816 (חמש על imn 8tp 8,3 w3st – ושם הלידה

 המכו) 5.2.9.3.7 סעיף ' ר(וללות את חרפושיות ההנצחה כה 68 חרפושיות גדולותגםיש . ותשיטתיב

).1205, 1204 ,1202(ים של המלך או שלו ושל המלכה כרטוש שני םעלמשל חרפושיות , חרפושיות נוספות

ב – אחנאתון

, הראשונה. עזקה וגזר בהתאמה, הטבעות נמצאו בבבית שאן. ;nfr 9pr.w r; w; n r –המלכות של המלך 

והאחרות חסרות הקשר , 2–' ב1נמצאה בחדר המתוארך לתקופת הברונזה המאוחרת , מבית שאן

ה. ארכיאולוגי

גם כאן מופיע ). 844( שמו של מלך זה נמצא על טביעה שנמצאה על פני השטח בתל גריסה –כארע 'סמנח

  .;n9 9pr.w r; w; n r; –שם המלכות של המלך 

בתל ) 'קבר המושל' (419אמון נמצאה בקבר 'עם שמו של תותענח) 845( טבעת זהב –אמון 'תותענח

 
  על גבי חרפושיותמאוד שאר שמות המלך נדירים ). פעמים41(ופחות שם הלידה )  פעמים467(שם המלכות רוב מופיע ל 67

  3.1.1.1. 

 .בקטלוג
סעיף' ר 68

785
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 .

נושאים ) 868–849( מהפריטים 20). 877–849(' ל רעמסס ב

ם 

 ;r: הגרסה המאוחרת

חרפושית ל). 876–873(סה המאוחרת 

נב 

תל 

 2(, 

–

 שעליו מופיע שמו של 555 אחת הכוללת גם את הם שני צדדים של מנסרה 893- ו8

ובמדור התחתון , ה מכונף

החרפושיות של מלך זה נחלקות . 'עם שמו של רעמסס ד) 913–895( פריטים 19בכנען נמצאו  –'  ד

. 70'ות אלו שייכות לרעמסס דסכימים שחרפושי

ו 

ת 

 בשם של i- וללא ה;r ללא הסימן –ת השם 

                                                

 .;nb 9pr.w r –על הטבעת מופיע שם המלכות . נ"סה לפ14-למאה ההמתוארך 

19- ימי השושלת ה, 3מ "ב בלכיש המתוארך ל4011עם שמו של אי נמצאה בקבר ) 846( חרפושית אחת –אי 

  .;9pr 9pr.w r –מופיע על החרפושית הוא שם המלכות שלו ההשם 

על . 19-ה ימי השושלת, 3מ "במתוארך להבלכיש  4013צאה בקבר מנ) 847( חרפושית אחת –חורמחב 

  .csr 9pr.w r; stp n r; 8,3 m3;t69 –החרפושית מופיע שם המלכות של המלך 

 mn –על החרפושית מופיע שם המלכות . נמצאה על פני השטח בתל עמר) 848( חרפושית אחת –' סתי א

m3;t r; . דמות המאעת במרכז ומשני צדדיה מופיעים סימניmn ו -r; ,א משני הכיווניםוניתן לקרכך ש.  

 פריטים עם שמו ש29בכנען נמצאו  –' רעמסס ב

 מתחת לשnbסימן ) 868 ,867(בשני האחרונים מגזר . ;wsr m3;t r; stp n r –את שם המלכות של המלך 

 וr; ms.s mri imn: מההגרסה הקדו. שתי גרסאותלשם הלידה שלו . ממלא חלל

ms.sw mri imn .1980ספלינגר ; 385–384 ,ב1979ן 'קיטצ (20-השינוי בצורת כתיבת השם חל סביב שנתו ה ,

 הגרולארבע )872–869( חרפושיות הגרסה הקדומה לארבע). 97–95

 וסימן r; ms.(s) mri (imn) –וצרת של שם הלידה של המלך  גרסה מק)ד(תל פארעה  ב960מקבר ) 877(

  . בחלק התחתון

מהן שתיים ב, .;mri pt8 b3 n r –בכנען עם שם המלכות של מרנפתח  שלוש חרפושיותנמצאו  –מרנפתח 

  ) 880(ואחת ברחוב במגידו , ) בהתאמה879 ,878( 914- ו981קברים , )ד(פארעה 

 בבית 11נמצאה בקבר , ;n r; stp n r 39 –עם שם המלכות של  סיפתח ) 881(  חרפושית אחת –סיפתח 

  .שמש

:63 ולוח 64, 1970אוהטה (בקבר מהתקופה הרומית בתל זרור ) 882(חרפושית אחת נמצאה  –סתנחת 

  .wsr 9;.w r; stp n r; mri imn –הנושאת את שם המלכות 

883(שמונה מהם . 'עם שמו של רעמסס ג) 894–883:  משטחי טביעה12( פריטים 11  בקטלוג–' רעמסס ג

 r; ms.s 8,3 –את שם הלידה ) 894–891 (וארבעה, wsr m3;t r; mri imn –נושאים את שם המלכות ) 890

iwnw . 90פריטים

הצד האחרון ). 5.2.7.2.7 סעיף ' ר (פתח ומאחוריו אלה לא מזוההל מלך מול האעם סצנה של ' תחותימס ג

בעליון ספינקס רובץ מול סימן לא מזוהה ומעליו גלגל חמ: מחולק לשני מדורים

  .)5.2.6.1.2.4 סעיף ' ר(סצנה של איילה מניקה ומאחוריה ציפור 

רעמסס

 ציר אופקי הכוללות את שם המלכות םע) 899–895(ראשונה חמש חרפושיות הקבוצה ב:  קבוצותארבעל

לא כולם מ. wsr m3;t r; stp n imn –' הראשון של רעמסס ד

אף ', מתאימה לשמו של רעמסס דהצורת כתיבת השם : הם' ו לרעמסס דהטיעונים בעד שיוך קבוצה ז

–19, שם(הסגנון וחלוקת המשטח האופיינים לתקופה , )19, 2004ללקין ( אפשרויות נוספות המכשהוצעו 

 ושיקולי''רפושיות פסאודו רעמסס דח'ברנדל מכנה אותם ). שם(ותיארוך ההקשר הארכיאולוגי , )20

היא חרפושיזה חרפושית נוספת המציגה שם ). 60, א2004ברנדל (מתבססים בעיקר על צורת כתיבת השם 

היא שונה מהקודמות . 'זיהה אותה בצדק עם רעמסס ד) 1994(שקראוס , ללא הקשר ברור, )900(מלכיש 

של כתיבבציר המשטח ובצורה מקוצרת , באופן חלוקת המשטח

  . 'כל החרפושיות האלה מיוחסות בעבודה זו לרעמסס ד). imn(אמון 

 
  .2T) חורמחב (14: 233, 1984 פון בקראט' ר,  איננה תואר אלא חלק משם המלך

  .60, א20

m3;t 8,3 התוספת 69
04ברנדל ' לעומתם ר; 2004ללקין ; 63 והערה 21, 1988אולינגר ' ר', על קבוצה זו ושיוכה לרעמסס ד 70
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ות 

שייך 

' .  

ועל פני השטח ) 915 (206קבר , נמצאו בלכיש, imn 8tp –מנחותפ 

ת 

מסיבה זו . imn 8tp 8,3 w3st – 'שליט תבי' תוארעל פי רוב את ה

ומס 

 ;m3;t r 8,3 – 71שעליהן מופיע  שם המלכות המאוחר של המלך) 906–901( שש חרפושיות שנייהקבוצה הב

stp n imn. ארבע הנותר.  זו מזוכתיבה שונהאם כי בצורת , כוללות את כל השם) 902, 901( שתיים מהן

  . ;m3;t r 8,3 –כוללות גרסה מקוצרת של השם ) 906–903(

 שניתן לכאורה לאף. r; ms.s – עם שם הלידה של המלך )910–907(קבוצה השלישית ארבע חרפושיות ב

 הוא' נראה שרעמסס ד, )בלות התיארוךגבמ(לה לכל אחד מהמלכים הרעמססים את החרפושיות הא

תיארוך ההקשרים הארכיאולוגיים לא מאפשר לשייך אותן : שתי סיבות עיקריותמהאפשרות היחידה 

יש עדויות לשימוש בצורה בסיסית זו של כתיבת השם ' רק אצל רעמסס דוכן ' למלך מאוחר לרעמסס ד

  ).20.2.10,12: 45, 1917למשל פיטרי (

יאנט של שם הלידה של רעמסס עליהן מופיע ורש) 913–911(קבוצה הרביעית והאחרונה שלוש חרפושיות ב

ברנדל (אופייני רק למלך זה ו הכולל את השם רעמסס עם שתי נוצות מאעת מצדדיו r; ms.s m3;t.y –' ד

  ).2E: 247, 1984פון בקראט ; 58, א2004

חרפושית יכולה ה. c8wti ms –ול מופיע השם תחותימס 'מתל עג) 914(על חרפושית אחת  –תחותימס 

 ובכל זאת. 2מ "בנמצאה בהקשר המתוארך לשמאחר , תייחס לכל אחד מארבעת התחותימסיםלה

שני שכן בארץ כמעט ולא נתגלו חרפושיות של ' דאו ' לתחותימס גבסבירות גבוהה החרפושית שייכת 

 עם שמו של תחותימס ד18- ו'  חרפושיות עם שמו של תחותימס ג183 לעומת 72התחותימסים הראשונים

 שתי חרפושיות עם השם א–ותפ אמנח

 אבל נראה שהן שייכות , ניתן לשייך לכל אחד מהאמנחותפיםאת החרפושיות האלה). 916(בבית שמש 

איו אלקשה לשייך , כל מלך אחרליש יותר חרפושיות עם שמו מ'  שלאמנחותפ גאף. 'או ב' לאמנחותפ א

כולל הבגלל אופן כתיבת שמו החרפושיות 

  . שלא ניתן להכריעאף, נראה שיש להעדיף את אחד משני האמנחותפים הראשונים

ת; 7p ,1q ,1d: 34 איור 70, 1937 ברוייר ;1: 4איור , 1993 פינץ ;P: 40לוח , 1880מרייט : מקבילות 

  .595–592, 590–588: 29 לוח ,576: 28לוח , 1981

wsr m3;t r; – שם זה מופיע לראשונה כחלק משמו של רעמסס ב.  מלכים רעמססיםהמכ תחילת שמם של '

  : מציגה את המלכים ששמם מכיל מבנה זה44 טבלה. 23- מהשושלת ה' וממשיך עד יופות ב

  
שלתשו  שם  מלך

  wsr m3;t r; stp n r; 19  'רעמסס ב

 wsr m3;t r; mry imn  'רעמסס ג

 wsr m3;t r; stp n imn  'רעמסס ד

 ;wsr m3;t r; s9pr n r  'רעמסס ה

 n stp n r;wsr m3;t r; mry im  'רעמסס ז

 wsr m3;t r; 39 n imn  'רעמסס ח

20  

  wsr m3;t r; mry imn stp n r; 21  אמנמופה

 wsr m3;t r; stp n imn 'ון בכאוסור

 ;wsr m3;t r; stp n r  'גק שיש

wsr m3;t r; stp n imn  פאמי

22  

wsr m3;t r; stp n imn  פדיבסתת

 wsr m3;t r; mry imn  'שישק ד

23  

                                                 
 ).247–246, 1984פון בקראט ; 15, 1994פדן  (שינה את שם המלכות שלו כנראה בשנת שלטונו השנייה ' רעמסס ד 71
 ). 976, 973(' חרפושיות עם שמו של תחותימס ב ויש רק שתי' ל תחותימס א אין כלל חרפושיות עם שמו ש72
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שלתשו  שם  מלך

wsr m3;t r; stp n imn 'אוסורכון ג

wsr m3;t r; stp n imn  'תכלות ג

wsr m3;t r; stp n imn  רודאמון

wsr m3;t r; stp n imn  'יופות ב
 t r;wsr שמות מלכים עם המרכיב - 44 טבלה

  

עם , )921, 922( nbללא סימן , )920מהן . חרפושיות עם  13בכנען נמצאו 

מאחר שתיארוך ההקשר  .)928  או עם)r;) (3( וללא גלגל חמה nbסימן 

ם המאוחרים לרעמסס ד פושיו נשארים ', הארכיאולוגי אינו מאפשר ליי

נהוג בדרך כלל לתארך את  ' רעמסס ג: שלושה מלכים אפשריים

) 923, 917 (רפושיות מקבוצה זו36רואו : למשל(' החרפושיות האלה לרעמסס ב

עמסס בנמצאו בהקשרים   ,925 ,924 ,920–918 (שש ',רכים ל

ופה הר) 928 שאר החרפושיות חסרות הקשר נמצאו בהקשרים המתוא

 בעייתית 'עם רעמסס ב) 928 (הזיהוי של . ארכיאולוגי

 – wsr m3;t r; mri imnטוען שהכתובת היא קיצור של ) 52, 1985(גבעון .  בתחתית הכתובת mnגלל סימן

תם 

יות 

   סיכום ביניים–שם מלכותי 5.2.9.3.2.2

: 52לוח ,  שם–סיפתח ; 1390–136: 44לוח ,  שם–ורמחב ח; 

 המלכות הן את שם הלידה של המלך 

  ).5.2.9.3.6.9 סעיף ' ר. 1206- ו1202למשל (

הדגם הראשי כמו למשל ם הוא לא אי גם יע שם מלכותהט

 m3;

–nb )791 עם סימן ותופיעכתובת זו

( nbבמקום   mnסימן927–92

ת מקבוצה זו למלכי חס את החר

במחקר.  'רעמסס ד', רעמסס ב ו

 חתיש ).675'  מס161, 19

תקופת שלטונו של רארכיאולוגיים המתוא

רכים לתק וותעמססית בכללי

)ד(רעה תל פאחביתי מ-הכתובת על גבי החותם החצי

ב

בו נמצאה ש 940קבר . 'מיוצב' כתואר mn -א את סימן הומציע לקר) 221, 1987(מרטין . 'שמו של רעמסס ג

 על החובמידה רבה אולם תיארוך הקבר מבוסס , 4 הברונזה המאוחרתהלוחית מתוארך לתקופת 

היה הראשון שהשתמש בשם זה ונראה שחלק גדול מחרפוש' רעמסס ב, מכל מקום. חביתי שבדיון-החצי

  .מתוארכות לשלטונו, אם לא כולן, אלה

  .21: 23לוח , 1907פיטרי ; 591: 29לוח , 1981תומס : מקבילות

 

 41( נפוץ פחות  שם הלידה.) פעמים469( השמות המופיעים על גבי חרפושיות הם שם המלכותטיפוסי  רוב

 45 טבלה). 769, 757( שתי דוגמאות בלבד יש ו על גבי חרפושיותמאודשאר שמות המלך נדירים ו) פעמים

ניתן לראות ששם הלידה נפוץ יותר בתקופה . בי חרפושיותמציגה את טיפוסי השמות המופיעים על ג

חרפושיות עם שם . 'ואמנחותפ ג'  דוגמאות קדומות יותר מימי אמנחותפ אכמהאולם יש , הרעמססית

; 928–919: 31לוח , 1889 פיטרי –חאתשפסות : למשל(הלידה של מלכים אחרים נדירות יחסית 

1349–1345: 43לוח ,  שם–אמון 'תותענח

ן את שםים המכילים הכרטושישנן גם חרפושיות עם שני ). 1622

עליהן מופשבלה כוללת את כל החרפושיות 

  .הם מופיע שם מלכותיינספינקסים שלפ

  
 אחר שם לידה שם מלכות מלך קומפוזיציה

1'רעמסס בערים      
  3  'רעמסס ג 

   2 'רעמסס ב פקידים
2'אמנחותפ בגריפון      

   1 'רעמסס ב 
   7 'תחותימס ג ספינקס

א   4 'מנחותפ ב 
   1'תחותימס ד 
   2 'אמנחותפ ג 
1'רעמסס ב     

   6 'תחותימס ג מלך יושב
   6 'תחותימס ג מלך עומד
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 אחר שם לידה שם מלכות מלך קומפוזיציה
   2 'אמנחותפ ב 
   2'תחותימס ד 
   4 'רעמסס ב 

   2 'רעמסס ב מלך מכה
   3 'רעמסס במלך במר כבה

   2 'תחותימס גמלך ו אל
  1 4 'רעמסס ב 

ת ילישי    1 'רעמסס באליםש
21 'נחותפ אאמש   ם בלבד

   1 חאתשפסות 
1   10 'תחותימס ג 
   2'תחותימס ד 
 5   גדולות19 +44 'אמנחותפ ג 
   4 אחנאתון 
   1 סמנחכארע 
   1וןאמ'תותענח 
   1 אי 
   1 חורמחב 
   1 'סתי א 
  9 73ראשון חלק - 12  +18 'רעמסס ב 
   3 מרנפתח 
   1 סיפתח 
   1 סתנחת 
  4 8 'מסס גרע 
  6 מיוחדים2ם ה מ- 'רעמסס '7 + 6 'רעמסס ד 
   1 תחותימס 

' ם ותואר   1 2אמנחותפ אש
   2'תחותימס ב 
   2 חאתשפסות 
   151 'תחותימס ג 
  17אמנחותפ   'ב 
  11תחותימס ' ד 
 1 1 45 הנצחה5+ כפול  'אמנחותפ ג 
   2 'סתי א 
'ב   415   רעמסס 
   שילוב- 1  'סתי ב 
   1 'רעמסס ג 
  'רעמסס '– 2  'רעמסס ד 

12 4 467 ס  כפולים6 +  כ"ה
י מלכים- 45 ה    טיפוסי שמות

שם בתוך  9.3.2.3

מסגרת 5.2.9.3.2.3.1

שם המלך . עם שם מלכותי בתוך מס לוליין) 930 ,נמצאו (בתל פארעה 

ל מלך זה הוא המופיע ב היתה נפוצה . מתוארכות כאן לימיו

נעשה עד ימיו של אמנחותפ ב) 29ח בתקופת התיכונה , 1982ייגר (' והשימוש 

98(.   

  מרכזייםמסגרת 9.3.2.3.2

מבית שאן ) 931(בי חרפושית בתוך מסגרת ' שמו של תחותימס ג

מרכזיים אופיינית לתקופת הביניים -רת של מעגלים חדהמ

                                                

 לפטבל

  מסגרת.5.2

  ןילולי 

גרת929(שתי חרפושיות ) ד

ו' תחותימס ג מסגרת לוליין הן  ששתיהן

 הברונזה ( 

5.2.

בה לו, 9841טפנל

-חדמעגלים  

יע על גמרכזיים מופ- של מעגלים חד

מסג. תוארכת לזמנו של מלך זה

 
  .;wsr m3;t r –' הכוונה לחרפושיות עם החלק הראשון של שמו של רעמסס ב 73

929

931 
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והשימוש בה בזמנו ) 3015, 3014: 51לוח , 1993–1983: 22לוח , 1984טפנל , לנז

  עם נוצות מאעתשם  5.2.9.3.3.1

  :  קבוצותלשתיחלקת נוזיציה זו ך 

 . לתקופה הרעמססיתכתאר

ועד ' ותימס ג

; 560, 559, 26לוח , 1981תומס ; 5c ,4d: 34 איור 70, 1937ברוייר : תל

  .20: 4לוח , 1913פיט ולואט ; 10: 22איור , 110, 1984טפנל  ;568: 27לוח 

 עם שם מלכותי ומשני כרטושמופיע במרכז ) 3.1.13 סעיף ' ר(ם חביתיי-  הקמעות החצי גבעל .2

שמות . קווים ניצבים היוצרים מעין דגם חבלהעליון והתחתון 

 8(' אמנחותפ ג, 

9 .(

שם המלך

  

  עם נוצות מאעת ואוראוסיםשם  5.2.9.3.3.2

במרכז 

על רוב ). 9גבי עשר

ח

' ס ג74של תחו

)963, 4

מקבילו

.3.3

n.נמצאו שתי חרפושיות כאלה  .

מתל ) 974(על גבי השנייה . ששמו מופיע בכרטוש' מתוארכת לתחותימס ב) 973(הראשונה מלכיש 

, 18- חרפושית זו מתוארכת כאן לשושלת ה. ללא כרטוש' מופיע שמו של תחותימס ג) ד(פארעה 

וש ותיארוך ההקשר העדר כרט', המקבילה עם שמו של תחותימס ב, אולם הביצוע של נוצות המאעת

  .הארכיאולוגי מרמזים על האפשרות שזהו חיקוי רעמססי של קומפוזיציה זו

ה תיכונה /השנייה למש (2ברו

  .18-ם בתחילת השושלת ההוא דוגמה נוספת לשימוש בדגמים קדומי' של תחותימס ג

  ).'אמנחותפ ב (2: 34איור , 1998אסטון ובדר ; 95, 94: 28לוח , 1917פיטרי : מקבילות

 שם עם סימנים וסמלים  5.2.9.3.3

ומשני צדדיו נוצות מאעת קומפ. שם של המל

מופיעות נוצות ) חיפושית (9pr- ה ומשני צדדיו של סימןכרטושללא ' שמו של תחותימס ג .1

 התיכונה 18-המתוארכת לשושלת ה) 932(שמש חרפושית מבית הקדומות הן . מאעתה

) 944–934( חרפושיות 11 .18-לשושלת האף היא מתוארכת ה) 933(שאן וחרפושית מבית 

 940מתו) 945(חרפושית אחת מבית שמש ו 19-לשושלת המתוארכות 

 ימי תחלמן, 18- לשושלת הכאמור  מתוארכת , חרפושיות14כוללת ה, זוקבוצה 

מקבילו. תקופה הרעמססית

בחלק . צדדיו נוצות מאעת

)949–946 –  דוגמאות4(' תחותימס ג: המלכים המופיעים בקבוצה זו הם

60 – דוגמה אחת(' רעמסס ג, )959–958 –  דוגמאות2(' רעמסס ב, )957–950 – דוגמאות

 ולא ניתן לזהות את יםשחוק) 962, 961 ( וגזר)ד(תל פארעה  מיםחביתי- החציותהקמע

  . שחוק– 574: 27לוח , 1981ס מתו –גורוב : מקבילות  

קומפוזיציה זו מופיע על .  שממנה יוצא אוראוסי צדדיו נוצת מאעתכרטוש ומשנמלך בשם ה

72(וממשיכה עד לתקופה הרעמססית ) 963(' החל מתחותימס ג,  חרפושיות

948 

 . 

על אלה נוספות חרפושית עם שמו ). 970–963(' רפושיות בקבוצה זו מופיע שמו של של תחותימס ג

שתי חרפושיות הנושאות את שמו של תחותימ. )972(' ועם שמו של רעמסס ד) 971 ('תימס ד

 .19- וכל השאר לשושלת ה18-מתוארכות לשושלת ה) 96

  .554: 25לוח , 1981 תומס – גורוב :ת

  nbעם נוצות מאעת וסימני שם  5.2.9.3

ה 970

b ומעבר להן סימני מאעתמשני צדדיו נוצות , במרכז שם המלך

973 

  nfrעם נוצות מאעת וסימני שם  5.2.9.3.3.4

בכרטוש שבמרכז החרפושית מופיע שמו של ). 975(ול 'בתל עג, נמצאה חרפושית אחת בלבד מטיפוס זה

  .לזמנו של מלך זה, 18- החרפושית מתוארכת לשושלת ה. 'אמנחותפ ב

                                                 
 .5.2.9.3.2.1 סעיף ' ר' לשיוך צורת כתיבה זו של שם המלך לרעמסס ד 74
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המשותף . ורים שהאמצעי נחלק לשלוש עמודות

על גבי חרפושית מלכיש .  במדור התחתוןnbוסימן , כזי

האל  '– n6r nfr nb t3.wy – 976( מכיל תארים  העליון77(

nb

: אחד

צה הזו יש 

ימוש במוטיבים 

  ).19השוש(דומים בתקופת שלטונו ובדגמים ק

  B5 חלוקת משטח –שם עם נוצות מאעת  5.2.9.3.3.6

מדור התחתון לשלוש עמודות 

בשתיהן שם . בשתי החרפושיות מופיע במדור התחתון כרטוש ומשני צדדיו נוצת מאעת). 981 ,980(

ופיעים שלושה פרחי פפירוס במדור העליון המ

  ףשם עם נוצות מאעת במדור אחד ותואר במדור 7

ת 

n6r nfr nb t3 wy

75

שלוש הלוחיות מתוארכות . ללא כרטוש והתואר במדור התחתון' ב

- סגנוניים והתואר האופייני לשושלת הלזמנם של המלכים המופיעים עליהן על פי שיקולים , 18-לשושלת ה

  .ם אלה18

   שונות–שם עם נוצות מאעת 5.2.9.3.3.8

nbw

לתקופת שלטונו של ,  המאוחרת18

  .'אמנחותפ ג

  עם שני כתרים 5.2.9.3.3.9

מקורו , והשימוש בזוג כתרים בסידור משטח כמו זה שבקבוצה זונפוץ בתקופת הברונזה התיכונה 

  D5 חלוקת משטח –שם עם נוצות מאעת  5.2.9.3.3.5

בכנען נמצאו ארבע חרפושיות המחולקות לשלושה מד

לכולן הוא הכרטוש עם זוג הנוצות במדור המר

המדור.  שבמדור התחתון הפוךnb-סימן ה, )9

שמות המלכים ). 978( נוסף או סימן ) 979 ,977(גלגל חמה מכונף , )'אדון שתי הארצות, הטוב

). 979(' ורעמסס ב) 978 ,977(' תחותימס ג, )976(' תחותימס ב: המופיעים על גבי קבוצה זו הם

בהבדל עיקרי , זיצה וחלוקת משטח דומותהקבוצה קשורה קשר הדוק לקבוצה המציגה קומפו

את הקבו).  5.4.3.9.25.סעיף ' ר( מופיעים אוראוסים משני צדי הכרטוש מאעתבמקום נוצות 

בין המלכים בקבוצה זו היא בשל הש' הופעת שמו של רעמסס ב. 18-לתארך לשושלת ה

976 

-לת ה

בכנען נמצאו שתי חרפושיות עם חלוקת משטח לשני מדורים וחלוקת ה

מ, )980(ול 'מתל עג,  על גבי הראשונה.'לך הוא רעמסס ב
981

שתי . במדור העליון קווים ניצבים ונראה שכתוב שם שמו של האל פתח, )981(מלכיש , ועל גבי השנייה

  .על פי שמו המופיע עליהן' החרפושיות מתוארכות לרעמסס ב

וסנ 

התואר על שלוש הלוחויו. על גבי שלוש לוחיות מלבניות מופיע שם מלכותי עם נוצות מאעת משני צדדיו

.   הוא  ) ד(ומתל פארעה ) 982(ול 'מתל עג, שתי לוחיות. 'אדון שתי הארצות, האל הטוב '–  

נושאת את שמו של אמנחותפ , )984(מלכיש , הלוחית השלישית. 'נושאות את שמו של תחותימס ג, )983(

בתוך כרטוש והתואר במדור העליון ואילו בלוחית ' בשתי הראשונות מופיע שמו של תחותימס ג. 'ב

השלישית מופיע שמו של אמנחותפ 

5.2.9.3.3.

983

אף שכולן נמצאו בהקשרים מאוחרים לזמנם של מלכי, 

 

ומשני צדי הכרטוש ' על גבי לוחית מלבנית מלכיש מופיע במדור העליון כרטוש עם שמו של אמנחותפ ג

על צדה השני של הלוחית . כים עד למטה וקצותיו מתארבמדור התחתון סימן ). 985(נוצות מאעת 

- הלוחית מתוארכת לשושלת ה). 1278(רע - מופיע שמו של אמון
985 

. כושי אחד- ועל חותם דמוי פי חרפושיותתישם מלכותי בין שתי כתרי מצרים התחתונה מופיע על ש

החותם נמצא ). 987, 986(' ל ועל שתיהן מופיע שמו של אמנחותפ או'שתי הראשונות נמצאו בתל עג

כתר מצרים התחתונה היה דגם . 'א נושא את שמו של תחותימס גווה) 988(על פני השטח בתל מבורך 

                                                 
אולם לאור מיעוט החרפושיות עם שמו של מלך זה ) 3 הערה 103, 1982הסטרין ואחרים ('  בייתכן שזהו שמו של תחותימס 75

 .'נראה סביר יותר שזהו אמנחותפ ב', בכנען והקרבה האיקונוגרפית לשתי הלוחיות עם שמו של תחותימס ג

987
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306 .(

ב השימוש בדגמים מתקופת 

  .' עד תחותימס ג18-השושלת הזו מתוארכת לראשית הב

  ).'אמנחותפ א (31: 22, 1927ברנטון ואנגלבך : מקבילות

ת 

  . מציגה פירוט של חרפושיות אלה46 טבלה. ותקביל

  

1: 52לוח  ;1567, 1565, 1564, 1561, 1556: 12לוח , 1984למשל טפנל ' ר(בתקופת הברונזה התיכונה 

.  קדום יותרם כמו בדגמים נוספים שמקורבכתר מצרים התחתונה עדיין השתמשו 18- בראשית השושלת ה

ואז לאחר פער קצר חוזר שו' השימוש בדגמים קדומים ממשיך עד תחותימס ג

קבוצה . 'ונה בימיו של רעמסס ברונזה התיכ

   שונות–שם עם סימנים וסמלים  5.2.9.3.3.10

לרוב החרפושיו. קבוצה לא הומוגנית של חרפושיות עם שמות מלכים ומגוון סימנים היירוגליפיים

בקבוצה אין מ

חלוקת   אתרמ ספר
 משטח

  תיארוך  הערות  תיאור

. 'במדור העליון כרטוש שוכב עם שמו של תחותימס ג  B1  ול'תל עג  989

 עם nfrבמדור התחתון סימן איחוד מצרים המורכב מסימן 
  .נוצות מאעת ואוראוסים

שושלת 
18 

  התיכונ

  

-כאמד אל  990
  לוז

B5   במדור העליון סימן;n9במדור ). ?( ומשני צדיו ציפורים
בשתי . ' שמו של תחותימס ג–עמודה מרכזית , התחתון

העמודות החיצוניות סימנים היירוגליפיים זה מעל זה 
  .שאינם ניתנים לקריאה ככתובת

שושלת 
18 

  תיכונה

חיקוי של 
קומפוזיצי
הברונזה 

ה מתקופת 
  .התיכונה

במדורים העליון והתחתון כרטוש שוכב עם שמו של   D1  בית שאן  991

  .n9;במדור האמצעי שלושה סימני . 'תחותימס ג

שושלת 
20  

  

D3  nb  לכיש  992
בעמודה . ' כרטוש עם שמו של אמנחותפ ב–שמאלית 

שושלת 
18 

  תיכונה

עמודה , במדור המרכזי. במדורים העליון והתחתון סימן   

  . ונוצת מאעתnfrהימנית סימן 
סביבו רצועת ', במרכז כרטוש עם שמו של רעמסס ב  G1תל פארעה   993

): מלמעלה למטה(מהסימנים 

  .n9 ,cd ,nbw;, אוראוס

שושלת 
19  

חיקוי של 
קומפוזיציה מתקופת 

  .הברונזה התיכונה
סימנים סימטרית המורכבת   )ד(

, ולב בוסביבו ומש. 'במרכז כרטוש עם שמו של רעמסס ב  G1  תל גריסה
1.2סעיף ' ר(דגם צמחי שיוצאים ממנו אוראוסים 

  994  שושלת 
 5.2.3..(  19  

  ת שונו–שם עם סמלים  - 46 טבלה

ח2 שם ל

אוראוס  1.

ציר , )995(ת , ושיותלכל הח). 1003–99בכנען נמצאו תשע חרפוש

ראבי אוס מהכרטוש ומ

מ-ת ה) 998(ול 'מתל עג

או ) 999ל חמה nfr99576: ני

הם תחותימס ג '– 8m n6r – 1002(תואר  –995(' ים בקבוצ

תי0 ,תפ ג, ) הן בנות זמנו '  

  .של המלך

ם ז2.

מוטיב זה  . אוראוסשמשני צדדיו מלכותי יה זו ציר רוחלקומפוזיצ

ונ  חרפושיות 13כנען נמצאו משני הצדדים  סי

  : שלוש קבוצות משנה מתוארכות לןכול, זועם קומפוזיציה 

                                                

יד בעל   יים .5 .9.3.4

  דאח

רפ5(יות עם אוראוס אחד 

5.2.9.3.4

למעט אח

בחרפושית 

ופיעים 

יוצא האור) 997(בחרפושית מגזר . וס ליד השם

האוראוס מקיף את שם המלך בצורה אופיינית לשושל

nb

ד האו . לרוב עו רוח

לעתים . 18

( ,) 995, 996, 1002, 1003( ,mn) 998( ,, 97 6(מכונף 

ה זו 

גלג

שמות המלכים המופיע). 'כוהן, משרת האל

ם נוספים ( 1002סימ

מס ג של תחו החרפושיות עם שמו). 1003–1001(' ורעמסס ב 100 (  ')999 אמנחו 998

  וג אוראוסים 5.2.9.3.4

שם בי והיא מורכבת מ

שם ע

של זוג אוראוסים

ב. ה מן אחר ביניהם מופיע כבר בתקופת הברונזה התיכ ושם או

קבוצה זו נחלקת ל. 18-שושלת ה

 
mn  .החרפושית שבורה במקום זה ולא ניתן לדעת בודאות.  היה גלגל חמהייתכן שמעל הסימן  76
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 אבו 

', גם היא עם שמו של אמנחותפ ג, )1008(על חרפושית מאשקלון . האוראוסים כתר במקום אוראוס

snהן על פי 18-קבוצה זו מתוארכת לשושלת ה. ד האוראוס השמאלי 

  .שמות המלכים הן על פי ההקשר הארכיאולוגי

ועל כולן למעט ) 1014–1009(בקבוצה זו שש חרפושיות . האוראוסים פונים כלפי הכרטוש.2

. 'מופיע שמו של אמנחותפ ג, )1014(על האחרונה . 'אחת מופיע שמו של תחותימס ג

קבוצה זו . ראוסים מוצגים ללא גלגל חמה ואין כל דגם נוסף לכרטוש ולאוראוסיםהאו

  .המלכים המופיעים בקבוצה זו  שמות על פי18- מתוארכת לשושלת ה

על שתיהן מופיע ). 1016 ,1015(בכנען נמצאו שתי חרפושיות מקבוצה זו . אוראוסים מכונפים

 האוראוסים יוצאים מתוך החיפושית ,מאשקלון, על גבי הראשונה. 'שמו של תחותימס ג

השם כתוב ללא . הם פונים כלפי חוץ וחובשים כתר לראשם, המהווה חלק משמו של המלך

בין כנפיהם מופיע גלגל . האוראוסים פונים כלפי הכרטוש, )ד(מתל פארעה , על גבי השנייה. כרטוש

  . חמה

17 איור 41 ,1998' פאץ: מקבילות

ל בגזר נמ

ון של תחותי

ההקשר לא ידועים . ריםסיסטרו

בכנען נמצאו . אחד לכל כיוון, שם מלך בתוך כרטוש סגלגל פשוט שממנו יוצאים ארבעה אוראוסים

במנחת ) 1019(והשנייה ' נושאת את שמו של תחותימס ג, בעכו) 1018(אחת : שתי חרפושיות כאלה

 בא 18- חיזוק לתיארוך קבוצה זו לשושלת ה. 'היא נושאת את שמו של אמנחותפ ג, שליד ירושלים

  ).190, 2001וולרט - גמר(מחרפושית מתל בורק שבלבנון הנושאת את שמה של חאתשפסות 

nbw ובמדור 

– 

מות 

ה מתוארכת לימיו של מלך זה'  עם שמו של רעמסס בהחרפושית. 18-המ

הקבוצה קשורה לקבוצה עם . והיא דוגמה לשימוש בקומפוזציות קדומות בתקופת שלטונו של המלך

nbwnb סעיף' ר(במדור התחתון

 5.2.9.3.3.5.(  

שמות המלכים ). 1008–1004(בקבוצה זו חמש חרפושיות  .האוראוסים פונים כלפי חוץ .1

–1007(' ואמנחותפ ג) 1006(' אמנחותפ ב, )1005 ,1004(' תחותימס ג: המופיעים בה הם

על גבי , )1008 ,1007 ,1004(על גבי שלוש חרפושיות יש גלגל חמה מעל האוראוסים . )1008

על גבי הלוחית מתל). 1006(זוג גלגלי חמה מעל גוף האוראוס , ןמבית שא, חרפושית נוספת

לאחד , )1007(' על גבי חרפושית מלכיש עם שמו של אמנחותפ ג. אין גלגל חמה כלל) 1005(הוואם 

1006

 לי סימן דמוי כידון או סימן

 

3. 

.  

  ונות ש– זוג אוראוסיםשם עם  5.2.9.3.4.3

במדור העליון מופיע שמו ש. עם משטח המחולק לשני מדורים) 1017(צאה חרפושית 

במדור התחתון מופיע חלק תחת. בכרטוש ומשני צדדיו אוראוסים הפונים כלפי חוץ' מס ג

פרטים רבים לגבי חרפושית זו חס. ם עם זוג אוראוסים היוצאים ממנו

יש לתארכה . פורסם רק ציור של גחון החרפושית. המאפיינים והמידות שלה, החומר, רכיאולוגי

  . כשהקומפוזיציה המורכבת משם מלכותי עם שני אוראוסים הייתה נפוצה מאוד18-לשושלת ה

  מסגרת אוראוסים 5.2.9.3

הא

.4.4

  D5אוראוסים וחלוקת משטח  5.2.9.3.4.5

במדור התחתון סימן . האמצעי מחולק לשלוש עמודות, קומפוזיציה המחולק לשלושה מדורים

 1020(תואר : המדור העליון אחר בכל חרפושית. המרכזי כרטוש עם שם מלכותי ומשני צדדיו אוראוס

n6r nfr nb t3.wy –' או ) 1022(גלגל חמה מכונף , )1021(ל חמה גלג, )'אדון שתי הארצות, האל הטוב

' שמות המלכים המופיעים על החרפושיות הם תחותימס ג). 1023(כתרים של האוראוסים והכרטוש 

 על פי ש18-קבוצה זו מתוארכת לשושלת ה). 1023(' ורעמסס ב) 1022(' אמנחותפ ג, )1021 ,1020(

 לכים והתואר האופייני לשושלת 

  במקום שלה נוצות מאעת במקום אוראוסים וסימן , חלוקת משטח דומה 

1009

1015

1017

1018

1020
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102–

במדור , )1024(כיש 

) 1024(' קבוצה זו הם תחותימס ג- ם המופיעים בתת

 

nbw ו

עם .  וכאן אין חלוקה אחידהD5שם חלוקת משטח , ם שניים וכאן ארבעה וחלוקת המשטח

  .זאת הדמיון בין שתי הקבוצות ברור

  ת שונו–שם עם אוראוס  5.2.9.3.4.7

כל עמודה סגורה ). A4חלוקה ( משטח לשלוש עמודות 

ת בתו

אוראוס

.אהנמצ

  מדור התחתון 4.8.

קבו

1. 

וצאים 

. שלימיו היא מתוארכת' מופיע שמו של תחותימס ד

במדור התחתון חיפושית מכונפת ובעליון שם מלכותי ללא . ם

מעל החיפושית , במדור העליון). 1033(ו נמצאה באשדוד 

wsr m3;t r;ה 

ת שייכת 

  .בסבירות גבוהה' רעמסס ב

חרפושית אחת מקבוצה זו נמצאה בקבר בכפר ערה . יםציר אורכי וחלוקה לשלושה מדור .3

ומתחתיו '  שמו של תחותימס ג

החרפושית . כירות נוצת מאעת ואוראוסים היוצאים מהן

גלפים 

רטוש 

  זוג אוראוסים בכל צד 5.2.9.3.4.6

4(בכנען נמצאו שש חרפושיות מטיפוס זה . עם זוג אוראוסים בשני צדדיו, בכרטוש במרכזשם מלך 

  : קבוצות-ניתן לחלק אותן לשתי תת). 1029

על גבי חרפושית מל). 1026–1024(במדור העליון מופיע גלגל חמה מכונף  .1

 שמות המלכי. זהב– nbwהתחתון סימן 

, 18- הקומפוזיציה הזו מתוארכת על פי שמות המלכים לשושלת ה). 1026–1025(' ואמנחותפ ב

  . 'כולל החרפושית עם שמו של תחותימס ג

, )1027(' על חרפושיות אלה מופיעים שמותיהם של תחותימס ג. על הכרטוש יש כתר אתף .2

,האחרונה שבורה בחלקה התחתון של הקומפוזיציה). 1029(' ורעמסס ב) 1028(' ס דתחותימ

השלישית עם שמ, 18-שתי הראשונות מתוארכות לשושלת ה. אבל נראה שהיה שם סימן 

 והיא דוגמה נוספת לחיקוי דגמים 19-מתוארכת כמובן לשושלת ה' של רעמסס ב

 . וקומפוזיציות קדומות מימיו של מלך זה

מספר : עם כמה הבדלים) 5.2.9.3.4.5 סעיף (קומפוזיציה זו קשורה קשר הדוק לקומפוזיציה הקודמת 

ש, האוראוסים

עם חלוקת) 1030(ול 'טבעת סטיאטיט מתל עג

ובעמודה המרכזי' בשתי העמודות החיצוניות מופיע שמו של תחותימס ג. ך כרטוש סגלגל פשוט

על פי תיארוך הקבר שבו ' הטבעת מתוארכת לימיו של תחותימס ג). ?( עם כתר נוצות

  

שם מלכותי עם חיפושית מכונפת ב 5.2.9.3

  :צה זו נחלקת לארבע קבוצות משנה

בכנען . בחלק העליון כרטוש על הצד ומתחתיו חיפושית מכונפת. ציר קומפוזיציה רוחבי

' כוללת את שמו של תחותימס ג) 1031(הלוחית מלכיש . נמצאו לוחית וחרפושית מקבוצה זו

מהכנפיים י. נפת עם כנפיים גדולות המזכירות נוצת מאעתומתחתיו חיפושית מכו

) 1113(על צדה השני של הלוחית  .אוראסים

שלימיו היא מתוארכת והיא ' ומופיע עליה שמו של רעמסס ב)  1032(החרפושית נמצאה בגזר 

  .18-כאן מהשושלת ה, דגמים וקומפוזיציות קדומותשייכת לקבוצת חרפושיות מימיו המעתיקות 

ציר אורכי וחלוקה לשני מדורי .2

חרפושית אחת מקבוצה ז. כרטוש

טבל' ר (   –ם מופיע החלק הראשון של שמם של כמה מלכים רעמססי, המכונפת

 ולא ניתן לדעת 1החרפושית נמצאה בהקשר ארכיאולוגי המתוארך לתקופת הברזל ). 44

אולם החרפושי. לפיכך היא תוארכה לתקופה הרעמססית, בדיוק באיזה מלך מדובר

ל

מתחתיו כרטוש עם. במדור העליון גלגל חמה מכונף). 1034(

חיפושית מכונפת עם כנפיים המז

זו הועתקה על ידי קומפוזיציה . מאוחרת– תיכונה18-מכפר ערה מתוארכת לשושלת ה

במקום שם מלכותי בתוך הכ: עם שני הבדלים עיקריים, )סעיף ' ר) (ד(מסדנת תל פארעה 

1024

1028

1030

1031

1033

1034

 6.5



  קומפוזיציות 5פרק  

140  

דדיו 

4. 

.4.9

נמצאו שתי חרפושיות . ש עם שם מלךזוג חיפושיות מכונפות וביניהן כרטו: שלוש עמודות

ייגר מתארך קבוצה זו לשושלת . 'ועליה שמו של תחותימס ג) 1038(אחוואט -אחת באל,  זו

 20-החרפושית מתוארכת כאן לשושלת ה. 'על בסיס חרפושית דומה עם שמו של תחותימס ד

ת השנייה נמצאה בבית שמש החרפושי. ולים סגנוניים ותיארוך ההקשר הארכיאולוגי

דעת מי המלך. 'רעמסס'ועליה השם ) 1039( תוארכה כאן החרפושית בכלליות לתקופה , מאחר שא

.20-עם נטייה לשושלת ה, הרעמססית

4.10

שם בכנ

 :מלכותי

חת 

שוט ובין רגליו 

 .מאוחרת– תיכונה18- לשושלת ה

. נוחת הגנהבמרכז שם בכרטוש ומשני צדדיו בזים פרושי כנפיים בת. חלוקה לשלוש עמודות .2

. 'שמו של אמנחותפ ב) 1042(על הראשונה מגבעון . נמצאו שלוש חרפושיות מטיפוס זה

' או תחותימס ד' עם שם קטוע שיכול להיות אמנחותפ ב) 1043(ול 'השנייה מתל עג

החרפושיות מתוארכות לזמנו של המלך . 'עם שמו של תחותימס ד) 1044(והאחרונה מלכיש 

.ששמו מופיע עליהן

בכל מדור מופיע ). 1045(חרפושית אחת מקבוצה זו נמצאה בעכו . וקה לשני מדורים זהיםחל.3

מתחת לבז כרטוש עם שמו של תחותימס . בז פרוש כנפיים המוצג חזיתית וראשו מוטה הצדה

 מתחת לסימנים ההיירוגליפיים ובמדור nbבמדור העליון סימן . sw- וn9;סימני 

ז 

                                                

 עם שני כתרים מצcdיש נוסחת ענרע ובמדור התחתון במקום חיפושית מכונפת יש סימן 

)1667, 1668 .(  

כרטוש עם , בעמודה האמצעית, חתון חיפושית מכונפת ובעליוןבמדור הת, B5חלוקת משטח 

) ד(על גבי הראשונה מתל פארעה . בכנען נמצאו שלוש חרפושיות מקבוצה זו. שם מלכותי

ותל שרע ) 1036) (ד(מתל פארעה , ועל שתי האחרות', מופיע שמו של תחותימס ג) 1035(

אלה עם . רכות לתקופה הרעמססיתכל החרפושיות מתוא. 'מופיע שמו של רעמסס ב) 1037(

מתוארכת לתקופה ' מתוארכות למלך זה ואילו זו עם שמו של תחותימס ג' שמו של רעמסס ב

  . הרעמססית בכלליות על פי תיארוך ההקשר הארכיאולוגי ושיקולים סגנוניים

  שם עם זוג חיפושיות מכונפות 5.2.9.3

ל חלוק

מקבוצה

 1877-ה

על פי שיק

ה 

ין ל

 

  בז .5.2.9.3

חרפושיות עם בזים פרושי כנפיים המגינים על . ען נמצאו תשע חרפושיות עם בז ליד שם מלכותי

ניתן לחלק אותן לארבע קבוצות משנה. 19-  ולראשית השושלת ה18-ת ה אופייניות לשושל

בצד ימין כרטוש עם שם מלכותי ובצד שמאל בז פורש כנפיים בתנו, חלוקה לשתי עמודות

 והיא מציגה בז פורש כנפיים בהגנה  רוחביציר המשטח) 1040(לחרפושית מבית שמש . הגנה

בעמודה . ציר רוחבי) 1041(ושית שנייה מעכו לחרפ. 'על כרטוש עם שמו של תחותימס ג

מגבו של הבז יוצא . בכרטוש ולידו בז פורש כנפיים' הימנית שמו של תחותימס ג

1. 

שתי החרפושיות מתוארכות. גלגל חמה

 

 

ומצדדיו ' ג

 .מאוחרת– תיכונה18-ושית זו מתוארכת לשושלת החרפ. התחתון פפירוס

בכנען נמצאו שלוש חרפושיות . בז עומד עם כתר כפול ומאחורי גבו או מתחתיו שם מלכותי .4

) 1048(וממגידו ) 1047(ומשקמונה ' עם שמו של תחותימס ג) 1046(מתל חרסים : מקבוצה זו

השם , ונף מאחורי הבזעל גבי החרפושית מתל חרסים אוראוס מכ. 'עם שמו של סתי א

מאחורי הב' בשתי האחרות מופיע שמו של סתי א. המלכותי מופיע מתחת לבז בכרטוש

 
  .להוציא כמובן את אלו עם שמות המלכים המאוחרים

1037

1038

1041

1042

1045

1048

77 
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4.11

המייצג את האל תחות מופיע , הבבון. בכנען נמצאו שתי טביעות המציגות בבון ליד שם מלכותי

מופיע שמו של ) 1050(ומתל שרע ) 1049(מתל גריסה , על גבי שתי הטביעות. מלכותייושב ליד השם ה

העמודה השמאלית לא , לטביעה מתל גריסה ציר רוחבי והיא מחולקת לשלוש עמודות. 'רעמסס ב

מעל ראשו של הבבון על גבי טביעה זו . לטביעה מתל שרע ציר אורכי והיא לא מחולקת

שתי הטביעות . פייני לאל תחות ואילו בטביעה מתל גריסה אין לבבון כיסוי ראשסימן הסהר האו

ב .פי שמו לימיו של רעמ

. מוגנית

תחותימס 

המלך המופיע ). 1052) (ד( .2

ומות מהממלכה החדשה שנמצאו והיא אחת החרפושיות המלכותיות הקד' חותפ א

  .עם זאת יש לציין שהחרפושית נמצאה בהקשר מאוחר לזמנה. בכנען

והיא מזמנו של מלך ) 1053(ול 'נמצאה בתל עג' ירף ושמו של תחותימס ג' חרפושית אחת עם ג–ירף 'ג.3

.זה

והיא ) 1054(נמצאה בבית שאן '  חרפושית אחת עם פר ומעליו כרטוש עם שמו של תחותימס ג–פר .4

שם . ועליה פר דורס אויב ולפניהם בז) 1059(ול 'חרפושית נוספת נמצאה בתל עג. מזמנו של מלך זה

.'המלך המופיע על החרפושית הוא אמנחותפ ב

על ). 1056 ,1055(ולידו אייל '  בכנען נמצאו חרפושית ולוחית עם שמו של תחותימס ג–אייל .5

בתוכה אייל רובץ ומאחוריו הסימן , סגרת חבלמפוזיציה מוקפת במ

מציגה

על צדה השני של הלוחית מופיע שמו של . ך

–כונה

האריה מייצג את המלך הרומס את אויביו והחיפושית מייצגת את אל ). 1058) (ד(פארעה 

 

מתוארכת ' חרפושית עם שמו של תחותימס ג

5.2.9.3.5

שם מלכותי ולידו דמות אל היה נפוכרטוש בזמן  19- בעיקר בשושלת ה, ססיתד בתקופה הרעמו מאץ 

  :אליםים כמה מדועליד שם המלך . ' רעמסס בשלטונו של

 .החרפושיות מתוארכות לימי המלך ששמו מופיע עליהן. וללא כרטוש

  בבון .5.2.9.3

. ברורה

 על ' סס 

   שונות–בעלי חיים  .5.2.9.3

מופיע 

מתוארכות

4.12

 הונהאיהקבוצה יחודיות וימפוזיציות המציגות את השם המלכותי ליד בעל חיים בקבוצה זו הן 

  :חיים המופיעים ליד שם מלכותי הם

מופיעות שתי לביאות משני צדי שמו של ) 1051(בלח - על גבי חרפושית מדיר אל–לביאה 

 .19- החרפושית מתוארכת לשושלת ה. 'ג

 דוגמה אחת בלבד של שם מלכותי עם אריה נמצאה בתל פארעה –אריה 

קו

בעלי ה

1. 

עליה הוא אמנ

 
 

 

 

 
הקו, מה'מתל ג, החרפושית

9;i .1056(הלוחית מגזר . לפני האייל מופיעים נוצת מאעת והכרטוש עם השם המלכותי (

עומד ומאחוריו כרטוש עם שמו של המל) ?(אייל

 

 התי18-רכות לשושלת השתי החרפושיות מתוא). 1005(עם שני אוראוסים ' תחותימס ג

 .מאוחרת

מעליו , עם בז' הנושאת את שמו של תחותימס ג, )1057) (ד( חרפושית מתל פארעה –בז וחיפושית  .6

הקשר בין המלוכה לאל . הבז והחיפושית מייצגים את אל השמש. גלגל חמה ומאחוריו חיפושית

 .השמש מבוסס מהממלכה הקדומה

לידו אריה טורף אויב ומעליו חיפושית נמצאה ',  של תחותימס ג חרפושית עם שמו–אריה וחיפושית  .7

בתל 

ממגידו, אריה טורף אויב מופיע גם על שתי חרפושיות נוספות. השמש הקשור קשר הדוק למלוכה

על החרפושית ממגידו נוסף על האריה גם סוס . שם מלכותיאך ללא , )192) (ד(ומתל פארעה ) 191(

ה. אריה נוסף) ד(יאור ובחרפושית מתל פארעה 

 .  ואילו שתי האחרות מתוארכות לתקופה הרעמססית19–18לשושלות 

  עם דמות אל 

עם 

1049  
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.5.1

ד על קו בסיס  11מופיע על גבי הוא .  ומולו שם מלכותיw3sאוחז במטה , האל רע

חר

שמו של

  פתח5.2.9.3.5.2

w3sמפתח 

nbהתואר  t3 wy

תחותי

מתואר

  שונות –אל 3.

ת בבון דמול תחות באם שם מלכותי ליד ה

חרפושית זו שונה במקצת משאר . 583, 1981תומס ; 517 איור 209, 1983מרטין : למשל, מוכרות

 מיקוםבו  המלךםבאופן כתיבת ש ,)סרפנטין( היא עשויה וממנשבקבוצה זו בחומר 

בעיקר, ופה הרעמססית על פי מאפייניה

  .19-האופייני בעיקר לשושלת ה

דה מעל שמו 

n9;וסימן 

nbעמסס

 : בכנען נמצאו כמה חרפושיות עם אל לא מזוהה ושם מלכותי–לא מזוהה ם 

בעמודה המרכזית ומשני ' מציגה את שמו של תחותימס ג) 1078(חרפושית נוספת מלכיש   .א

 .גם חרפושית זו מתוארכת לתקופה הרעמססית.  על הראש

ן 

מו 

 –' מס גבין 

1תומס 

  שם ותואר9.3.6

.6.1

           

  רע 5.2.9.3

 מתואר עומ

שעליה מופיע , )1061(מעזקה , הראשונה למעט' כולן עם שמו של רעמסס ב, )1071–1061(פושיות 

  .מתוארכת לתקופה הרעמססיתהיא  גם אך', תחותימס ג 

 

מעל השם המלכותי מופיע .  ומולו שם מלכותיאוחז במטה  ,תואר עומד על קו בסיס

 אחת מאשקלון עם שמו של ,שתי חרפושיותנמצאו . 'אדון שתי הארצות '– . 

שתי החרפושיות ). 1073('  של רעמסס ב עם שמו)ד(תל פארעה  משנייהוה) 1072(' מס ג

קו הבסיס האופייני לתקופה זו והאל פתח ,  בגלל מאפייני החרפושית19-כות לשושלת ה

  .הטיפוסי לתקופה

5.2.9 שם ליד  5.3.

. 'מופיעה דמותו של תחות ליד שמו של רעמסס ב) 1074( על גבי חרפושית אחת מתל שם –תחות  .1

חרפושיות ע. ש איביסהאל מורכב מגוף אנושי ורא

החרפושיות 

 . ה את מיקום הדגמים בקומפוזיציההחומר הקשה הכתיב במידה רבייתכן ש. השם

סת עומד ליד שמו של -מופיע האל הכנעני בעל) 1075(מה ' על גבי חרפושית מתל ג–סת - בעל .2

 החרפושית מתוארכת לתק. nbמתחתם סימן . 'תחותימס ג

טיפוס הראש 

מופיע האל חעפי יושב וידיו שלוחות בתנוחת סגי) 1076(לכיש  על גבי חרפושית מ–חעפי  .3

 .'החרפושית מתוארכת לימיו של תחותימס ג. 'של תחותימס ג

' מציגה את האלה יושבת ליד שמו של תחותימס ג) 1077( חרפושית מאשקלון –מאעת  .4

ת מתוארכת לתקופה הרהחרפושי. מעליהם גלגל חמה מכונף ומתחתם סימן . ברכיה

דמוי אדאל  .5

 על 

 .ית

צדדיו דמות עם נוצה

ייתכ. ' מופיעה דמות לא מזוהה ליד שמו של אמנחותפ ג)1079(ית מלכיש על גבי חרפוש  .ב

 מהאחרות נהושחרפושית אף שה.  שעל ברכיהn9;-שזוהי האלה מאעת על פי סימן ה

שתי מ מתוארכת לתקופה הרעמססית היאנראה שגם , החלפת מיקום האל והשםב

בשמשך השימוש וה 18- טיפוסית לשושלת הינהאששלנית הרתיבת שם המלך כ: סיבות

 .78מאוחרות ותשל מלך זה בתקופ

 שמו של תחותילידעומד הסת יכולים להופיע ליד שם מלכותי יש לציין את האלים הנוספים ש

   .556: 25לוח , 198

 5.2.

  'האל הטוב'עם  התואר  5.2.9.3

                                      
 איור 2755' עמ, 1994דל 'ג- למשל סקון' ר. בעולם היווני, נ"רפושיות עם שמו נפוצות בעיקר באלף הראשון לפסה  .6–4ח 78

1063
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ל

, יוצרים את התה

אבל בחלו

לזמן השושלת ה

  . עמארנה

גורוב: מקבילות

5.2.9.3.6.2 

האל  '– במקום התואר :  מציגות קומפוזיציה זהה לקודמת בהבדל אחד1095–1091חרפושיות 

הקבוצה . על גבי החרפושיות' ק שמו של תחותימס גגם כאן מופיע ר .n6מופיעים שני סימני ', הטוב

ומתל פארעה ) 1094(ול 'מתל עג, שתי החרפושיות האחרונות. מאוחרת– תיכונה1ת

  .18- עם נטייה להקדים את התיארוך לשושלת ה)ד(

ת 

  'בדמות אמון'שם עם התואר 5.2.9.3.6.3.1

בדמותו של 'ר 

התואר בדמותו .  והתואר מתערבבים זה בזהכרטושלא מופיע בששם ה. )tit imn )1096–1098 – 'אמון

החרפושיות בקטלוג ). 60, 1982ייגר  (18- של אמון גבי חרפושיות בחלק הראשון של השושלת ה

  מ

ותואר שונה 

כוללות את ) 1101 ,1100(שתי חרפושיות נוספות . 'תי הארצותבמ

 על פי שמות המלכים המופיעים 

  ). בהמשך49 טבלה' ר (18- עליהם ועל פי התואר האופייני בעיקר לשושלת ה

 

;3 9pr

. זה לא נמצאו מקבילותלתואר ייחודי . 'השליט היחיד, וב אמון

  .שמו מופיע עליה

 n6r nfr nb t3.wyעם התואר ' ול מופיע שמן של תחותימס ד' על גבי חרפושית מתל עג–' תחותימס ד .2

1104.(  

im

8tp nfr 8s.wt –' הנושאות 18-האופייני דווקא לחרפושיות המתוארכות לשושלת ה', יפה החסדים 

היית5.2.9.4.1.18.2

 18- חותם זה מתוארך לשושלת ה. 8tp-ההבדל הוא בסימן ה, לאל אמון ויש כאן טעות של הגלף

סימנים עם '  של תחותימס גנושאות את שמון הציר אורכי ללא חלוקת משטח ו 1090–1080חרפושיות 

ד אצל מלכיםותואר זה נפוץ מא .די שם המלכותצמשני ' האל הטוב' – n6r nfrואר 

 את הקבוצה הזו יש לתארך .'הוא מופיע כאמור רק עם שמו של תחותימס גזו קת משטח 

 האלה ממשיך עד תקופת יצור החרפושיותי שייתכןו'  מזמנו של תחותימס ג,18-

 .11: 22 איור 110, 1984טפנל , קבר מכת; 558: 26לוח , 1981 תומס – 

  n6rעם שני סימני 

1081

n6r nfr

r

81094- מתוארכ לשושלת ה

19–18- מתוארכות לשושלות ה, )1095 (

  שם ותואר ללא חלוקה 5.2.9.3.6.3

 אלה שלוש קבוצולחרפושיות. י ותואר ללא חלוקת משטח ברורהחרפושיות אלה כוללות שם מלכות

  .ושונות" שליט תביי"עם התואר , "בדמות אמון"עם התואר : משנה

 

והתוא'  שמו של תחותימס גהנושאות את,  עם ציר אורכי וללא חלוקת משטחחרפושיות

 נפוץ על

. ' של תחותימס גזמנותוארכות ל

  .552: 25לוח , 1981 תומס –גורוב : מקבילות

  ' תביישליט'עם התואר שם  5.2.9.3.6.3.2

. המתערבבים זה בזה' שליט תביי '– w3st 8,3 חלוקת משטח עם שם מלכותי והתואר חרפושיות ללא

) 1099(עם שמה של חאתשפסות , אחת מתל יצחקי. נמצאו ארבע חרפושיות עם תואר זה

אדון ש, שליט '– nb t3.wy 8,3: קצת

עם ) 1102) (ד(מתל פארעה ' והתואר שליט תביי ועל האחרונה שמו של סתי א' ותימס גשמו של תח

19- ולראשית ה18-חרפושיות אלה מתוארכות לשושלת ה. 8,3התואר 

   שונות- תואר ללא חלוקה עםשם 5.2.9.3.6.3.3

  .הקבוצה מסודרת לפי סדר המלכים). 1A( ומשטח לא מחולק  חרפושיות שם מלכותי ותוארלכמה

 w.עם התארים ' מופיע שמו של אמנחותפ ב) 1103( על גבי חרפושית מבית שמש –' אמנחותפ ב .1

r; mry imn 8ry tp w; –' אה

ש' החרפושית מתוארכת לאמנחותפ ב

(' אדון שתי הארצות, האל הטוב '–

 nעם התואר ' מנחותפ גמופיע שמו של א) 1105(חביתי מלכיש -על גבי חותם חצי  –' אמנחותפ ג .3

ה ייתכן שהכוונה . ולא שמות מלכים)  סעיף ' ר .1427–1424(את שם האל אמון 

1096
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 r; mss mry imn 39 nעם התואר' מסס ב

r;–' ובות שעל גבי החרפושיות את שמו של רעמסס ח '

מקללן (ובעקבותיהם ייחסו אותן גם חוקרים אחרים למלך זה ) 31, 26, 1932קדונלד ואחרים מ(

הראה שהחרפושיות נושאות את שמו של רע) 1949(יויוט ). 375, 2002ינאי ; 67–66, 1979

על פי השוואות לחרפושיות אחרות עם כתובת , ת פסל של המלך

, 1988אולינגר ; 88–86, שם(פתח או סת , האל רע מופיעים שמותיהם של אמון

 אינו דומה ;wsr m3;t r –שמו '; ברור שאין זה שמו של רעמסס ח). 23

, כנראה הטעה' ..המועיל ל '–  חלקו הראשון של התואר . החרפושיות

  .i.P.3: 37לוח , 1914פיט : מקבילות. אחרהנזכר בתואר הוא 

עם התארים ' מופיע שמו של סתי ב) 1110(י חרפושית אחת .5

ל סת מופיעה האלה מאעת וייתכן אהוב ת, נבחרו של רע '– 

 –' ב תחות, נבחרו של רע ,אדון המאעת'ששחזור השם צריך להיות 

וגבעון .  מציין ) 21'  מס2, 1985(מכל מקום זוהי חרפושית נד

.מקבילה אחת שלא פורסמה מאוסף דיין

  מתואר

רפושי

169–70

1137 .(

 על ס18

 החרפו

 ומכאן 

בדרך כלל . 'מו של תחותימס גהמשטח

ות אריך ת

מלכי ממצאי

', תחותימס ג  '– mn 9pr r; mn.y m pr imnת הכתובת חרפושי

זו וזהות לה נועדו להנציח את אירוע ) 1950(נובלקורט -ושהמ

וג האובליסקים הוקם בשלהי שלטונו של תחותימס ז. במקדש כרנך' הקמת האובליסקים של תחותימס ג

החרפושית מתוארכת אם כן לשלהי שלטונו של ). 160, 1998שולץ וסורוזיאן (בחזית הפילון הרביעי ', ג

  . 'תחותימס ג

  .6–2 הערות 258, 1950נובלקורט - דסרושה; 18: 26לוח , 1917פיטרי : מקבילות

יוצר  '– עם התואר ' שמו של אמנחותפ גמופיע , )1148(ול 'על גבי חרפושית מתל עג

 .המאוחרת הן על פי שמו של המלך הן על פי יארוך ההקשר הארכיאולוגי

בלח -על גבי שתי חרפושיות מדיר אל : ארבע חרפושיות עם שני טיפוסי תארים–' רעמסס ב .4

אהוב  '– mri c8wtiעם התואר ' מופיע שמו של רעמסס ב)  בהתאמה1107 ,1106(ומלכיש 

על גבי שתי חרפושיות . על פי שמו המופיע עליהן' החרפושיות מתוארכות לרעמסס ב. 'תחות

מופיע שם הלידה של רע) 1109, 1108) (ד(מתל פארעה 
1106

החופרים זיהו את בכת. 'המועיל לרע  

' מסס ב

אלא , דומהוטען שהכתובת מציינ

מו של שבמקום ש

 39 n imn לשם על שתי

...39 n אולם אפילו האל

 sty mry n pt8 stp nעל גב –' סתי ב 

r; mry c8wti מאחורי הא. 'חות

 sty mry n pt8 (nb)אהו

m3;t stp n r; mry c8wti 8ירה

 

1110

5.2.9.3 .6.4

חרפושי

אחד מו

  עמודות/חלוקה לשני מדורים

בחלק  .אורכי או רוחבי , עמודות או שני מדורים על פי ציר הקומפוזיציהחלוקה לשתיות עם 

קבוצה ה). 1148–1111( ובחלק השני מופיע התואר, כרטושעל פי רוב בתוך , פיע השם

. בכנען נמצאו דוגמאות אחדות;  וכוללת כמה חרפושיות עם תארים נדירים18- כת לשושלת ה

, 1986-7( על ידי ברנדל ה תוארכ'מפקד של חיילים רבים'עם התואר ) 1136(ת מהר עיבל 

 המקבילה בו נמצאהש ובעיקר לתאריך הקבר )ד(תל פארעה  ממקבילה על סמך 19- לשושלת ה) 1

- לשושלת האלה ייגר לעומתו מתארך חרפושיות ). שם( מאוספים הןשאר המקבילות לחרפושית זו 

ממיעוט ת  נובעהתיארוך החרפושיות עם תואר זית בעי). 144–142, 1982ייגר (קת המשטח מך חלו

19-שכבות המתוארכות לשושלת המ ן שתיה,בהקשר ארכיאולוגירק שתיים מהן , שנמצאושיות 

חלוקת נובעת מ18- להקדים את החרפושיות לשושלת ההייהנט, מנגד.  לשלב זהכןיה לתאריהנט

מופיע רק עם שהיחודי יהתואר המ ו18-אופיינית לשושלת הה 

1118

ח

)

השיקולים בעד גוברים  כאןאולם , ארכיאולוגיהחשיבות רבה לתיארוך ייחס יה בעבודה זו היא ליהנט

עקב עם אפשרות לאחר את התאריך ב18-השושלת ההתיארוך המוצע כאן הוא אם כן . קדום

עים הם  וכן רוב המלכים המופי18- בוצה מופיעים רק בשושלת ה התארים בקרוב .ם חדשים

   .18-השושלת ה

היא נושאת א). 1141(ת כזו נמצאה בלכיש 

על פי דסר. 'קים שני האובליסקים בבית אמון

nb m3;t r; msi m3;t
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פייר (חרפושית עם כתובת זהה אך צורת כתיבה אחרת נמצאת באוסף המכון לאמנות בשיקגו . 'המאעת

םשמות המלכים והתארימציגה את  47 טבלה .'החרפושית מתוארכת לימי אמנחותפ ג). 1350: 8לוח , 1906

  .בקבוצה

 שפסותחאת  תרגום  תואר  מספר
 ימסתחות

  'ג
 חותפאמנ
  'ב

 ימסתחות
  'ד

 חותפאמנ
  'ג

 כ"סה

111–
111 tit imn 7  2    5      בדמותו של אמון 

1
8

 

111–
 tit r; 4          בדמותו של רע  

9
1122

4  

112–
1124 mri imn-r; 2          רע-אהוב אמון  

3
2  

112–
113 s3 imn-r; 5

0
  6  2  2  1  1    רע- הבן של אמון

113–
113  1

3
mn mnw 3  3          יציב המונומנטים  

1134–
5

 
113 nb hk3im 2    אדון היכלים  

 
    2 

1136–
113 nb mx; ;x3 2        2    אדון של חיילים רבים  

7

113  w6s 9;w 8  1          1  חובש הכתרים

113 
9pr.w m 

9       1    התגלמות הזריחות
h;.w 

1  

1140  nfr.w 9;.w 1         1  ההופעות היפות  

114  
imn 

 1  
mn.y m (pr)  מקים שני

האובליסקים בבית
  אמון

  1       1

 2 1       1    לא ידוע  79לא ידוע  114

114  
mry itm nb אדון , אהובו של אתום

    1      1  3
iwnw הליופוליס  

1144  

nb w3s

n y 
הבן של , )?(י

  ים
  1  

t s3 

im  mr

n6r.w 

יאדון תב
האל) ?(אהוב, אמון

    1    

1145  ptpt 83s .wt1  1        דורס ארצות זרו  ת  

1146  nb 9;.w 1  1          אדון ההופעות  

1147  
mry nb.t  

nhwt  
  1  1        אהוב גברת השקמ  ה

1148  msi m3;t 1  1          יוצר המאעת  

31737  19        7    כ"סה
י מדורים- 47 לה תואר   עמודות/ 

   שונות– ק3.6.5.

חלק ,  אלא שבניגוד לקבוצה הקודמת, עמודות/שם ותואר המחולקים לשני מדוריםקבוצה זו מ

רת כתיב) 1150,11 (חוף הים באשדוד ומלכישיותואר מופיע זוהי

ריד    . חלק מהכתובת) mryסימן ( של 

ים לו   :קבוצה 

ל פארעה  .1 י ' מופיע שמו של אמנחותפ ג, המחולקת לשתי עמודות, )1149) (ד(על גבי ח

nהתארים  -biti tit / m –'  רע-אהובו של אמון/בדמותואדון שתי' .

מון-ל אמוןשני ה לזמנו 8-אופייניים לשושלת ה' רע-אהובו 

, 1907ניוברי : לחרפושית זו  מקבי).  בהמשך49 טבלהעלפ

                                                

חלוקה לשנטב שם ו

/ה לשני מדורים 5.2.9 עמודותחלו

ורכבת מ

בשתי החרפוש. שם עם ה ה 51 מת מה  צו

השם המלכותי והסימן המפ הוא שונה

שה טיפוס

ות מת

זו נחלקת ש

רפוש

ם 

תארים

swע ry imn-r;הארצות ,

 ו1של א'ו' רעבדמותו ש, '

לותה ו למ47 טבלה' ר('  גתשל אמנחו כמה

 
  .אולי ספינקס רובץ ומאחוריו אוראוס מכונף, ייתכן שלא מופיע כאן תואר אלא סצנה כלשהי 79

1149
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  , המחולקות לשני מדוריםמחוף הים באשדוד ומלכיש) 1151, 1150(על גבי שתי חרפושיות 

נותן , רעמסס אהוב אמון' – r; ms.s mri imn rdi 63w.(w) n mry sw nb מופיעה הכתובת

: 5לוח , 1907ניוברי : מקבילות). 47, 1955דריוטון  ('נשימת חיים לכל מי שאוהב אותו

 שבמקום שמו של אלא, מקבילה כמעט זההלכתובת זו . 1600: 51לוח , 1889פיטרי ; 36270

ותר חרפושיות כאלה על י, למעשה). 6–5' מס: 47, 1955דריוטון (מופיע שם האל אמון רע

 חוזרת לאלים בכלל ולאמון בפרט' רעמסס בההקבלה בין . 'מון משמו של רעמסס ב

עם ראש ) 2.1.6.25.סעיף הספינקסים עם  זב יל  וא

הקבלה זו יוצרת מעין זהות בין  .'חד הביטויים להאלהה של רעמסס ב זהו א). 25..ס(

, ביותרהמלך

ה  .3 י ב, 2) (ד(על ג של רעמ mss m עם התארים ' מופיע  imn 

nb 9;.w nb 8b-sd m8 9 חגג , ם67שמלך  ז

יובל לפחות  חג היובל התשיעי שלו חל , על פי הכרונולוגיה הנהוגה כאן. 80 פעמים14את חג

מקבילה זהה . הוא בדיוק שניתן לתארכה

ה 

ותבניות לייצור ) 403ר 

איור , שם(והשישי ) 5: 15 איור, 1930חמזה (ת את חגי היובל השלישי 

6

חרפושי

 40כוללת  זוקבוצה גדולה . במקום עמודות יש מדורים, ציה אורכיסמלים

חר

לראשונ

 נפוהיא

) 11תחותי

ו

ראוס או , הטוב

גלגל ח

מציין א

  

:4לוח   ; 36219

2. 

1150

' מסס ב

של א  מופיע

יאכ לה  (המלכותי  הראש  קומפוהמ למשל ,יציות

6 1.2.עיף 

החשוב  .אמוןרעמס,  לבין האל ',  בס

r; ry  סס שמו  115( ת מתל פארע בי חרפוש

, ה שני ות '–  בל התש, אדון הז מלך. אדון  'יעי היו ריח

 ה

ייחודה של החרפושית . נ" לפסה1226בשנת 
1152

ידועות כמה חרפושיות של , וכן) 37427: 17לוח , 1907ניוברי (לחרפושית נמצאת במוזיאון קהיר 

למשל חרפושית מאוסף פרטי שיוצר, מחגי יובל אחרים שלו' אדון היובל'עם התואר ' רעמסס ב

 מספ272, 1976הורנונג ושטהלין (לכבוד חג היובל השמיני של המלך 

חרפושיות מקנטיר המציינו

   ) .22: 32לוח , 1971חוואם ; 15:6

  מדורים/עמודותחלוקה לשלוש  .5.2.9.3.6

בעמודה האמצעית שמו של המלך ומשני צדדיו תארים או , עמודותחלוקה לשלוש ות עם 

כשציר הקומפוזי. 

מופיעה קבוצה ה. דדיו תאריםצ ומשני כרטוש השם המלכותי במופיע מדור האמצעיב. פושיות

 אולם ,)'עד רעמסס ד - 134–133, 1982ייגר  (20-עד השושלת הממשיכה  ו18-השושלת הה בזמן 

: שמות המלכים המופיעים על חרפושיות בקטלוג מקבוצה זו הם. 19-  וה18-צה בעיקר בשושלות ה

87–1180(' אמנחותפ ג, )1179–1178(' תחותימס ד, )1177–1176(' אמנחותפ ב, )1175–1153('  גמס

האל ' – n6r nfr nb t3.wyמופיעים התארים , בדרך כלל הימנית, באחת העמודות). 1192–1188(' רעמסס ב

גם של אומופיע בדרך כלל תואר או ד כרטוששני של הה ובעמודה מצד. 'אדון שתי הארצות

המספר בסוגריים אחרי שם המלך . על פי המלכים םהתפלגותו שילובי תארים ציגהמ 48 טבלה. מה

  .ת מספר החרפושיות מטיפוס זה עם שם המלך שנמצאו בכנען

1157

 n6r nfr nb t3.wy 8,3 אוראוס w3st גלגל חמ  ה מכונף

ptpt 93s7('  גימסתחות(  
  )3(' ב' רעמ, )1('  גחותפאמנ

       .t nb.(t)

tit2('  גימסתחות(  
 

       imn 

di1('  גחותפאמנ, )1('  גימסתחות, )1('  בחותפאמנ, )3('  גימסתחות(      ;n9 ct   

w 93s.t nb.(t).        )3('  גחותפאמנ, )1('  גימסתחות, )1('  גימסתחות;9

                                                 
מלכים רבים לא פעלו על פי , מעשית.  שנות שלטון ולאחר מכן חוגגים כל שלוש שנים30 יובל ראשון לאחר עקרונית חוגגים חג 80

 .עקרון זה
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 n6r nfr nb t3.wy 8,3 w3st גלגל ח  מה מכונף אוראוס

m1('  בססרעמ(        ri imn 

imnגתחותימס )1('  גתחותימס    )2('  גתימסתחו  '  )1(  

)1(' ג אמנחותפ  8,3  w3st 
81     

nb       1('  גתחותימס(  

 )1('  גימסתחות       אוראוס
      אוראוס   )4('  גתחותימס מכונף

        )1('  באמנחותפ בז
  התפלגות שילובי תארים ודגמים לפי מלכים- 48 טבלה

  5 חלוקת משטח5.2.9.3.6.7

 מעכו, הראשונהעל גבי  .D5ת משטח חלוקו שם מלכותי ותאריםשתי חרפושיות עם בכנען נמצאו 

 מצדו הימני מופיעים .'שמו של תחותימס גבעמודה האמצעית של המדור האמצעי  מופיע ,)1193(

משמאל לכרטוש החרפושית שחוקה . 'אדון שתי הארצות, האל הטוב '– n6r nfr nb t3.wyהתארים 

החרפושית . nbבמדור העליון גלגל חמה מכונף ובמדור התחתון סימן . ה לזהות מה היה שםוקש

n6r nfr nb t3.wyמימין לכרטוש מופיעים התארים . ' נמצאה בגזר ועליה שמו של אמנחותפ ב)1194(השנייה 

עליון גלגל במדור ה. 'מקבל חיים לנצח '–  di ;n9 ctומשמאלו התואר ' אדון שתי הארצות, האל הטוב '–

שתי החר. nbwחמה מכונף ובתחתון סימן 

 D

 

 על פי שמות המלכים וחלוקת 18-פושיות מתוארכות לשושלת ה

  .משטח הייחודית

צוניים נוסעם שמו חלוקה לשלושה מדורים  5.2.9.3.6.8

ו של האל פתח במדור העליון והתחתון קווים אנכיים או שמ. ורים

חרפושיות כאלה . 'במדור המרכזי שמו של תחותימס גבסכמטיות , 1–1195(בכנען נמצאו ש

יש לה ארבעה , שאר החרפושיות

 המרכזי הנוסף ובמדור' נבחרו של רע '– ;stp n rשם המלך מופיע עם התואר , מדורים במקום שלושה

 מגזר שונה במדורים העליון 1201חרפושית .  וכתר מצרים התחתונהn9; ומשני צדדיו סימני cdסימן 

  .במדור התחתון) ?(וכד , במדור העליון) ?( וכוכב s3במקום הקווים ושמו של פתח מופיעים סימן . והתחתון

  םשני כרטושים ותארי.5.2.9.3.6

י שמו המוכולן מתוארכות , ארבע חרפושיות עם שני כרטושים

מלוכה, מופיעים שני שמות המלך) 1202(י חרפושית מלכיש עליהן זה ,  הלידה 

ושית היא nfr (nb m3ו r;) mry imn  r; (imn 8tp 8k3 w3st) nswt 

r6nw nb  ל , )אמנחותפ תבייהבן של ר, אהובו של אמון, )ב מאעת רע מל

אבל קריאה זו נראית פחות , )(תרגמה את התואר האחרון כשליט לכיש ) 362, 1953(טפנל . 'רתנו

ה נראה כמו  הגיוני יותר ' )כנען( רתנו מלך כל'והתואר ) ) (9ולא ) t) Tסב

119

ה

רים החי  ם במדופיםפתח וסימנישל 

קומפוזיציה המורכבת משלושה מד

)120בע . 

שונה) 1200(החרפושית מתל שרע . 19-ארכות לשושלת ה  מכולן מתו

  .578: 28לוח , 1981תומס  –גורוב : מקבילות

9 

פיע ע' לאמנחותפ גבכנען נמצאו  ל פ

ושם העל גב.  לצד שם

בת על גבי החרפ. זה n6r ;t  s3הכת

 שליט(, ענ(, האל הטוב '–

r9x

ך כ

ירה מכיוון שהסימן השני מלמעל

 ואילו על : בדרך כלל שם זה נכתב כך. יש לציין שגם הקריאה של רתנו לא מלאה. 'מלך כל לכיש'מ

. חסרים,  והמגדיר של ארץ זרהnw, שני הסימנים האחרונים.    :גבי החרפושית הוא מופיע כך

  .השם רתנו נראה מתאים כאןמקוצרת זו אופיינית לחרפושיות בגלל ההגבלה במקום ולכן 

הכתובת המופיעה על חרפושיות. )1205–1203(שלוש חרפושיות מופיע שמה של אשתו תיי על גבי 

כתיבה 

 אלה היא 

                                                 
, בצד אחד מופיעה המילה שליט. מחולק התואר בין שתי העמודות החיצוניות) 1187(שנמצאה בתל בטש , על גבי חרפושית זו 81

  ).w3st(במרכז שמו של המלך ובצד השני שם העיר תביי 

1198

4

1204
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 mn(שם המלוכה מופיע בכרטוש . 'כוללת את שני שמותיו של תחותימס ג) 1206(יש 

9pr r; ליפיms .

  ).1078: 35לוח , 1889פיטרי (חרפושית זהה מוכרת מאוסף פרטי 

ינה זו הן שונות מהחרפושיות הרגילות ששימושן 

מהקשר ) 1207(אחת מגזר , יםשתי. חמש חרפושיות מטיפוס זהו הע

דלדן -  אצל בלנקנברג וןAשייכות לטיפוס , 2ברזל ממבנה מתקופת ה) 1208( מבית שמש אחרתוה, לא ידוע

מהשלב האחרון של מקדש החפיר ) 1209(אחת מלכיש , ים נוספותישת. ומציינות את הנישואים לתיי

 ת לטיפוס המתוארך 

למלכותו110 - אצל בלנקנברג ון . ידי

מתוארת  ו היא מטיפוס .'א1בהקשר של תקופת הברזל ) 1211(אן נמצאה בבי החרפושית החמישית

ית  עליה סיכה    . נשים317ה עם פמליה של קהגע

צרים נמצאו חרפושיות זיכרון באתרים  בארמון של אוגרית נמצאה חרפושית : אלומחוץ  ישראל 

-בקבר מתקופת הברזל בפלאפאפוס, )42A, 1969דלדן - בלנקנברג ון; איור, 1956קריגר  (מקבוצה 

באזור פטרה , טוואל-בקלע א, )7 איור 389, 1983קלרק  (סקלס שבקפריסין נמצאה חרפושית מקבוצה 

המציינת את , Bחאדם נמצאה חרפושית מקבוצה -ובצרביט אל, בירדן נמצאה חרפושית נוספת מקבוצה זו

אף אחת . שיות אלה לארץ ירוציד שו

מבחינה כרונולוגית מסיבה זו קשה להוכיח . מהחרפוש

 שייחסו ייתכן). 235, 1998ויינסטין (מתנה כאת הדעה שהן נשלחו על ידי מלך מצרים לשליטים המקומיים 

עברו מדור לדורושמרו יותר וההן נילות בגלל גודלן ואיכותן ולכן להן חשיבות רבה יותר מלחרפושיות רג

  הבן הטוב של אמון 5.2.9.3.8.1

שמונת הראשונות ). 1220–1212( מופיע על גבי תשע חרפושיות -  s3 –הבן הטוב של אמון 

מקבל ', אמנחותפ ג, האל הטוב' –  n6r nfr (nb m3;t r;) di ;n9 8m.t nsw.t wr.t (tii) ;n9.ti): 1205לפי (

' כמו רע'מופיע התואר , ול' מתל עג1204בחרפושית . 'הלוואי שתחיה, תיי, אשת המלך הגדולה. חיים

  . אין תארים נלווים לכרטושים,  מכפר ערה1203ובחרפושית ' מקבל חיים'במקום התואר 

חרפושית נוספת מלכ

דמות בבון המייצג את האל תחות והסימן ההיירוגואילו שם הלידה מופיע לצד הכרטוש ב  (

  חרפושיות הנצחה 5.2.9.3.7

 מתאפיינת, )3, 1969דלדן - בלנקנברג ון(מ " ס11- ל5.2בין אורכן  ,קבוצה של חרפושיות גדולות מאוד

 מוכרת בעיקר הקבוצה. ת המנציח אירוע מחיי המלך שורום כמהגודלה הלא רגיל בטקסט ע לענוסף 

רוב ). 1983תור - בן; 168–166, שם (שמלכו אחריואצל מלכים מעט אך גם , )שם ('גמימי אמנחותפ 

121 המלך םהן שימשו להאדרת ש). 10–9, 1969דלדן - בלנקנברג ון(החרפושיות האלו עשויות מסטיאטיט 

מבחו ,)4–3, שם( בחייוחשובים ציון אירועים ב

בארץ נתגל. יקרי היה קמע של קבורה

82

Cשייכו, שנמצאה במילוי מודרני) 1210( ואחת מיפו 3הברונזה המאוחרת לתקופת 

ומציינות ציד   אריות על  המלך בעשר השנים הראשונות דלדן

D שת

המיתנ בלוחת הנ

ומ לארץ

A 204

C83

דוע כיצד הגיעו חרפולא י). 7: 155איור , 1906פיטרי  (הבר

יות בקבוצה זו לא נמצאה באתרה ובהקשר המתאים 

 .  

0

  תואר בלבד 5.2.9.3.8

  מופיע תואר מלכותי ללא שם מלכותיעליהן חרפושיות ש

 imn nfr

 nfr-האחרונה שונה במקצת ובמקום סימן ה. כיאולוגיר האר על פי ההקש18-כות לשושלת המתואר

חרפושית זו מתוארכת כאן .  בלבדmn נוסף וכמו כן שם האל אמון מיוצג על ידי סימן s3מופיע סימן 

 . הארכיאולוגי על פי תיארוך ההקשר20-לשושלת ה

                                                

1216

 
 הטקסט על. 'חרפושיות תיי'דלדן מעדיפה את השם הניטרלי -בלנקנברג ון. ן אולם כך נהוג לכנות, אין ציון תאריך של החתונה82

 .שם הוריה וגבולות הממלכה, שם המלכה, ן את שם המלך ותאריוגבי חרפושיות אלה מציי
 ).45: 1973וורד (אתר החרפושית נרכשה על ידי אגף העתיקות הירדני מתושב שגר בקרבת ה 83
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ת 

 .כנראה בגלל חוסר מקום, )s3(מן הברווז 

5.2.   )(מלך מצרים העליונה והתחתונה 8.3.

nsw t bity

, ול'עג

nb

   אדון המאעת

irtt nb m3;t 1264–1232( חרפושיות 33המופיעה על .(

המופיעות בדמות האלות ייתכן שהכוונה היא לאחת יצג את המלך אך ימההנחה כאן היא שהאוראוס 

 אך מהשוואה לאחרות ברור שאמור nb- החרפושיות הראשונות לא מופיע סימן המונהבש. נחש קוברה

סוף השלטון לועד '  תחותימס גימימ, הממלכה החדשהמשך כל קבוצה זו מופיעה . להיות שם סימן כזה

 .המצרי בכנען

  שונות –ותיים תארים מלכ 5.2.9.3.8.5

. של תארים מלכותיים ללא שם של מלך מסוים, לעתים ללא מקבילות

–של החותם המתוארך לסוף תקופת הברונזה התיכונה

' ר (18-לת היעים על גב החותם ואופייניים לשוש המופ8s-כדי ה ו1ת 

דה השני של 

  .מלך

ופת 

מאוחרת, מאוחרת– תיכונה18-לשושלת ה חיזוק . כלומר תקופת עמארנה, עם נטי

 ובצדה השני כתובת זו' של אמנחותפ ג

שמו 

חרפושיות נוספות עם תואר זה ). 1348: 8לוח , 1906פייר ; 1267: 41לוח , שם(מופיע תואר זה 

נמצאת במוזיאון הבריטי וייתכן ) 46: 125, 1985גבעון (אחת . 'נושאות את שמו של אמנחותפ ב

  ).334'  מס257 ,1976

אה באזור מקדש החפיר 

נובע ממקבילה שנמצאה בתל , עמארנהתקופת , 18-תיארוכה לשושלת ה. ללא הקשר ארכיאולוגי

  הבן הטוב של רע 5.2.9.3.8.2

הכתובת הזו מופיע על גבי . חרא שם האל ,כתובת דומה לקודמת –  s3 r; nfrהבן הטוב של רע 

,  האחרונות ושלוש18-ארבע הראשונות מתוארכות לשושלת ה). 1228–1221( חרפושיות שמונה

מתוארכו, )1227(או אוראוס ) 1226(דגם צמחי , )1225 (בנוצת מאעת מתחלף nfr- סימן העליהןש

שעל גבי הצד הצר ) 1228( לקבוצה זו הוכנסה גם לוחית שנמצאה בתל שמיר .לתקופה הרעמססית

הכתובת חסרה את סי.  ומעליו גלגל חמהnfrשלה מופיעים סימן 

9.3 nsw.t bity

. –מלך מצרים התחתונה והעליונה  הראשונה . זהשלוש חרפושיות עם תואר בכנען נמצאו .  

 )ד(תל פארעה  משנייהה. 1 נמצאה בקבר המתוארך לתקופת הברונזה המאוחרת )1229 (לו'מתל עג

אף היא מתל , )1231( והשלישית 4הברונזה המאוחרת נמצאה בקבר המתוארך לתקופת ) 1230(

עדיין היה  שבה ,18-ול מתוארכות לשושלת ה'שתי החרפושיות מתל עג. חסרת הקשר ארכיאולוגי

.  מתוארכת לתקופה הרעמסית על פי סגנונה)ד(תל פארעה השלישית מ.  חרפושיותשימוש בתואר זה על גבי

 .רק הדבורה מצוירת עליה עם סימן  –היא שונה משתי האחרות 

5.2.9 אוראוס3. 8.4.

ד וכתובת נפוצה מא.    –אוראוס אדון המאעת 

אחדות , קבוצה זו כוללת דוגמאות  

  :התארים הם

מתל ) 1265 (חצי חביתי חותם .n6r nfr ;n9 nb t3.wy –אדון שתי הארצות , האל החי הטוב .1

ובע משני שיקולים התיארוך נ. ' סביב שלטונו של תחותימס ג18- מתוארך לשושלת ה,ול'עג

ההקשר הארכיאולוגי : עיקריים

תקופת הברונזה המאוחר

 ). 2.5.44.סעיף 

על גבי צ). 1266( גבי לוחית מלבנית ממגידו תואר זה מופיע על. ;tit n r –בדמותו של רע  .2

אשר מתארך את הלוחית לתקופת שלטונו של ה) 795(' הלוחית מופיע שמו של אמנחותפ ג

תק בקבר המתוארך ל,בלכיש) 1267(חרפושית אחת נמצאה  .nfr.w 9;.w – היפות הופעותה .3

החרפושית מתוארכת . עמארנהת תקופ, 18-שושלת ה המקבילה ל2הברונזה המאוחרת 

יה חזקה ל

האחד מופיע שמו לתיארוך זה מגיע   שבצדה מלוחית

שלצד , הושתי חרפושיות של מלך ז) 772 איור 316, 1982ייגר  = 1253: 39לוח , 1889פיטרי (

הורנונג ושטהלין (והשנייה מאוסף פרטי , )110 ,שם(שמקורה בגזר 

שנמצ) 1268( מופיע על גבי חרפושית מלכיש תואר זה .nb t3 –אדון הארץ  .4

1221

1229

1244 

1265

1267
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בלח -בקבר בדיר אל) 1270( אחת כזו חרפושית

 ומוצע כאן 19-ולריות של אל זה בשושלת הפופמתאים לוך זה 

  .לחרפושית זו

נמצאה בתל בית ) 1271(יחודית זו י חרפושית .–יציבות, חייםכל .7

רדומותכתובות . מירסים  בזמן ות המקדשים במצרים מופיעות לידי דמות המלך על

הכתובת על גבי החרפושית כוללת גם ). 96 ואיור 174, 1959למשל הייס (הממלכה החדשה 

. תוספת שבדרך כלל לא מופיעה בכתובות על גבי קירות המקדשים,  בראש הכתובתסימן

על פי תיארוך ההקשר הארכיאולוגי שבו , 19-חרפושית זו מתוארכת טנטטיבית לשושלת ה

הרשימה .  במחקר זהכום לתארי המלךמציגה את כל התארים המופיעים  4טבלה

מקבוצות אחרותשם 'כוללת לא רק חרפושיות מקבוצת  גם שאינן כוללות שם  אלא

, כל החרפושיות האלה. 'האל הטוב' המציגות ספינקס צועד ומעליו התואר 397–392משל מלכותי כמו ל

  .' שםמיוצגות בעמודה הראשונה תחת הכו, הכוללות תואר מלכותי אך  שם של מלך מסוים

 

  ).B.II.3: 49לוח , 1933פרנקפורט ופנדלברי ( nb t3.wyעם התואר  עמארנה-אל

הקומפוזיציה ). 1269(נמצאה על פני השטח בשכם חרפושית ייחודית זו . n88 ;n9 –לנצח חיים  .5

חסרת מקבילות והקשר חרפושית ה.  משני צדי הציפורn9; ושני סימני n88מורכבת מציפור 

  .בלית ברירה לא ניתן אלא לתארך אותה לתקופת הממלכה החדשה. ארכיאולוגי

נמצאה  .mry st7 p8(ty) –אהוב סת החזק  .6

תיאר. 19- וארך לשושלת התהמ

n9 cd w3s nb; שלטון ,  

 קי

 8tp

  .צאהנמ

   סיכום–תארים מלכותיים  5.2.9.3.8.6

 מעין סי,על חרפושיות9 

  חרפושיות , 'ותואר

ללא'תרת ללא

קוד 
תואר

כ"סה' ד'מרע'סתי ב' ב'רעמ'אסתי ' ג'אמנ' ד'תחות' ב'אמנ'ג 'תתחושפסותחאת' ב'תחות' א'אמנללא שם תעתיק תואר

39 2    מועיל לרע  1 n r;        2    

2  
חובש 

w6s 1    הכתרים 9;w      1        

3  
מלך מצרים 
           bity 1 1   התחתונה

4  
דורס ארצות 

  ptpt 93s.wt         2  3 5  זרות

5  
דורס כל ארץ 

  t)  7 ptpt 93st nb.(     6     1 זרה

   mi r;         1 1   כמו רע  6

7  
 יציב

   mn mnw       1  2 3  המונומנטים 

8  
מקים שני 

האובליסקים 
  בבית אמון

n 1 mn.y m pr im     1         

      mri       1 1  האהוב  9

mri  8 2141   אהוב אמון  10 imn           

11  
, אהוב אתום

אדון 
  הליופוליס

 b
   1 

mri itm(w) n

iwnw 
      1    

 mri m3;t      1 1        2  צדקאהוב ה  12

13  
אהובה של 
גברת עצי 
 השקמה

  1 mry nb.t nhwt         1    

    mry m3;t         1 ם 1  אהוב האלי  14

15  
 אהוב סת

            mri st7 p8(ty1 1  ( החזק

 mri c8wti 1 4  1 2          אהוב תחות  16

  msi m3;t         1עת 1   יוצר המא  17

18  
אדון של 

 nb mx; ;x3      2         2חיילים רבים

1270

1271



  קומפוזיציות 5פרק  

151  

קוד 
תואר

כ"סה' ד'מרע'סתי ב' ב'רעמ'אסתי ' ג'אמנ' ד'תחות' ב'אמנ'ג 'תתחושפסותחאת' ב'תחות' א'אמנללא שם תעתיק תואר

            nb m3;t 1 1 אדון המאעת  19

      nb hk3im      2 2  אדון היכלים  20

21  
בעל היובל 
 nb 8b-sd  9           1 1   התשיעי

nb אדון הכוח  22 x 1             1  8p

23  
אדון 
 nb 9;.w        1  1   2הזריח

 ות
   nb t3 20    3     2 ארץ 25אדון ה  24

25  
אדון 
שתי  73 הארצ

  nb t3.wy 24  1 1 24 6 3 6  8 ות

  n6r nfr  13 1 1  37 9 3 10  5 הטוב  80 1האל   26

      nfr 8st        1חסדים 1טוב ב  27

28  
ב של  הבן 

nfr s3 imn  6            6 הטו
 אמון

29  
וב של 

             2
הבן הט
nfr רע-אמון   s3 imn-r;  2 

30  
הבן הטוב  של 

 nfr s3 r;  4            4 רע

31  bity  
ם 

העליונה 
 והתחתונה

מלך מצרי
nswt 2        1     3  

 n6r      2       2 האל   32

לכל מי  33
 nb  ותו

נותן נשימת 
 חיים 

rdi 63w.(w) n 

mri swשאוהב א
           2   2 

1        ת האל  34    8m n6r      1משר

 8   1 1  132   8,3 שליט       35

 w3st     2  1  1   4 8,3 שליט תביי    36

37   9;.w      3
ההופעות 
     nfr.w1  1 1 היפות

38  
בכל 

 nb   זורח
 w 93st    1  13     5.;9 ארץ זרה

39  
התגלמות 

 9pr.w m  9;.w       1          1  ותהזריח

 s3 imn  בן אמון 4     1 1  1     1  40

 s3 imn-r;       1 1  1    3 רע-בן אמון  41

 s3 r; 3             3 הבן של רע  42

 ;stp n rנבחרו של  1  1           רע  43
בדמותו של   4      44

tit אמון imn    5  3    12

45  
של 

       3
בדמותו 
   tit imn-r;   1 11 רע-אמון

46  
בדמותו של 

 tit r;     1  1 4     6 רע

 di ;n9        1    1מקבל חי  ים  47

48  
מקבל חיים 

 di ;n9 ct     3    211    7 לנצח

310 7121 39967 12     30   4 1 2    81   כ"סה  
   תארי מלכות- 49 טבלה

5.2.9.

5.2.9 

רע-ל אמון.2.9.4.1.

של חרפושיות אלוהיות היא  בכנען . רע-החרפושיות הנושאות את שם האל קבוצת בוצה 

 נמצאו ברבים מקבוצה זוחרפושיות . צורותמגוון את שמו של האל אמון ב 183 נמצאו

אלוה  י 4

  שם אל4.1.

  שם הא1 5

ולה  דהג אמוןהק

הנושאים יטים פר
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3) (ד(ארעה ה. מאתרי הארץ  מספר הגדול נמצא בתל פ

לישים מהממצא13 דוגמאות אחדותאתרים אלה יותר משני  נמצ אתרי . בשאר

ת  רפוש    .רע לפי אתריםאוצת

) ובית 26(כיש  ל )27( , ול 'ל עג אחריו ת, )שיות  חרפו5

או  ם  .  ה ש בארבעה ).  (שאן 

-מון יו ת תפ ח מציגה א 50 טבלה

  
 כמות אתר כמות אתר
 1 חסיתל  1 אחוואט-אל

 

 1 חרסיםתל  5אפ ק
 1 לוז-כאמד אל 1 אשדוד
 26 לכיש 3 אשקלון

 7 מגידו 3 בית מירסיםתל 
 מורבית שא 2תל  13 ן
שמש ול  27 'עגתל  7 בית

'ג  1עזקה 1 דורתל 
  4 עכו 8גזר
מ  53)ד(תל פארעה  3 ה'גתל 

1  קובי 1 גריסה בה
1  רידאןתל  1 'גתל  ת

  1שילה 2 בלח-דיר אל
  5מנעת 2 זרורתל 
קרקרה'ח 3         18       כ"סה 1רב ת 
  

רים - 50 טבלה  לפי 

האל והד. וסי משנה צת  רת הכתיבה שם הטיפוסים  על 

א פי הפירוט   .פיעים עם

  ון9.4.1.2.

מופיע על שני צדדים של לוחית מלבנית מתמנע , )רע(ללא תוספת גלגל חמה האל 

לזקוף זאת לגלף הלא מיומן שייצר את הלוחית12+ הלוחית . צורת כתיבה זו לא נפוצה ויש

סוף התקופה  שפעלה הכתובת הו6.6 ' רשייכת  הגס ש הביצוע

מקצועיים היו  של הסדנה שאנשיה  הסדהלוחית מ. מסימני על פי

לשושלת 

  רע-אמון 5.2.9.4.1.3

על פי רוב ציר הקומפוזיציה רוחבי אך בכמה ). 1289–1274( חרפושיות 16יע על 

כי  רע והוא מופיע כגלגל + אמון : שם האל מורכב משני חלקים). 1289–1286(ת

עם שני , )1288 ,1281 ,1277 ,1276(יר אידאוגרמה כגלגל חמה עם קו קטן המגד, )1287(חמה בלבד 

או בתוך ) 1286–1283 ,1280–1278 ,1275(לעתים סכימטיים , גלגלי חמה

  אמון רע עם סימן  5.2.9.4.1.4

רע - היא הצורה הנפוצה של חרפושיות אמוןnbרע עם סימן -כתובת המורכבת משמו של האל אמון

ם  45נמצאו . שנמצאה בכנען  פריטים ציר 43מ, )01334צורת כפרי

כי  האל רע מופיע בכמה צורות). 1334, 1333(קומפוזיציה רוחבי ולשניים צי : גם  

 ,1317–1315 ,1313 ,1312 ,0131 ,1299 ,41 ,1292 ,1290(שני גלגלי חמה 

 ,1301 ,1298 ,1295( חמה ושני קווים 34 ,1  וקו אגלגל חמה, )1324 ,1319

חמה ו ,1318 ,1314 ,1307–1304 , mnם קו רוחבי מתחת לסימן 323(ני גלג

את   רע-אמון

  

גמים  פי צו של  חולקו רבים יפרע ט-אמון לקבו

המו השם על  הב

אמ 5.2

, אמון

1273 .(

שם 

)72 

א  ל  (הרעמססית   ). סעיף לסדנת תמנע  ב

גלפים  לא  נה אחד  ההיכר  תוארכת  

 . 20-ה

רע מופ-שם האל אמון

חרפושיו הוא אור

כשני , )1282 ,1274(קווים קטנים 

נראה שמגוון . לא נמצא קשר בין כתיבת שם האל רע לבין תיארוך הפריטים). 1289(הסירה האלוהית 

החדשה ועם זאת בתקופה הרעמססית נראה ששני גלגלי חמה וגלגל הטיפוסים מופיע משך כל הממלכה 

 .הקבוצה נפוצה משך כל הממלכה החדשה. חמה עם שני קווים נפוצים יותר

nb

ה

(ו טים ע - הם ל–129תיבה ז

שם ר אור בקבוצה זו

129, 9621297, 130, 1303, 0913, 0

גלגל, )1322,33313 ,1302(חד 

שני קווים , )1327 ,1326 לי  ע, )1ש

1273

1276

1303
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ים במקום גלגל ) 1291(במקום גלגל חמה  ות צורת בשלוש חרפושי). 1328 ,או ע

ין צורת הכתיבה לתיארוך הפריט) 913 ,1321(הכתיבה אינה ברורה  למעט , וגם  לא נמ

מססית לתקופ תוא בוצה זו מתחילה להופיע בזמן הקו הרוחבי המופיע במקום ג

  .19-בזמן השושלת הבעיקר תפוצתה בת3 ,1291 ,1290 (18-השושלת ה

  .1 41, 1998' פאץ: מקבילות

   מוכפלnbרע עם סימן -אמון 5.2.9.4.1.5

 ,1348( ציר קומפוזיציה רוחבי ולשתיים אורכי 12-מהן ל, )

גלגל חמה וקו , )1347 ,1345 ,1337 ,1336(שני גלגלי חמה : יע בכמה צורות49

). 1349(ים 

1.  

בדרך כלל ). i) 1350- וnb-רע והכפלה של סימני ה-חרפושית אחת עם שמו של אמון

ניים ואילו בחרפושית ייחודית זו מוכפלים ג .  וגם קנה הסוףnb-ם סימן המו

 .(

או 

מהן מחולקות לשלושה 

אולם למעט זאת אין כל הבדל בינן לשאר החרפושיות , )1361 ,1360 מד

1352, 

מתחת לשם 

 חבל

ת 

 

  רע עם פרח לוטוס-אמון 5.2.9.4.1.9

 14בכנען נמצאו . העומד ליד השם וחלקו העליון מתעקל-שם

                                                

1320 ם שני קוו ,1311 (84חמה

צא קשר ב כאן 3 132, 2

ק.  ה הרע רך  לגל חמה ומ

, סית קופה הרעמס אך עיקר ) 133

7איור 

.  בצדו השני של השם לעיטור ולשמירת הסימטריהnbבתוספת סימן , קבוצה זו דומה לקודמתה

1349–1335(חרפושיות  15הקבוצה מונה 

1338 ל רע מופשם הא). 13

או שני קוו) 1346 ,1344 ,1340 ,1339(גלגל חמה ושני קווים , )1348, 1343–1341 ,1338 ,1335(

9-אך עיקר הופעתה בשושלת ה, )1348 ,1338–1336 (18-תחילת הופעתה של הקבוצה בזמן השושלת ה

  .2: 22 איור 110, 1984טפנל ; 3f: 34 איור 70, 1937ברוייר : מקבילות

   מוכפלi מוכפל וסימן nbרע עם סימן -אמון 5.2.9.4.1.6

 נמצאה ת'בתל ג

כפל רק סימן אחד מהש

  . על בסיס תיארוך ההקשר הארכיאולוגי שבו נמצאה19- החרפושית מתוארכת לשושלת ה

   מוכפלiרע עם סימן -אמון 5.2.9.4.1.7

imn( בשמו של האל אמון iשהוא העיצור ) 18Mסימן (רע עם הכפלה של קנה הסוף -שם האל אמון

לאפשר את קריאת הכתובת משני הכיוונים או מציע שההכפלה של סימן זה נועדה ) 18, 1999(ברנדל 

האפשרות השנייה נראית סבירה יותר מאחר שהגלפים המצרים . שהיא תוספת עיטורית וסימטרית

נמצ.  וקנה הסוףnbהדגמים הבולטים הם סימן ; נהגו להכפיל דגמים מסוימים כדי לשמור על סימטריה

ארבע . קומפוזיציה רוחבילכולן ציר , )1362–1351( חרפושיות מטיפוס זה 12

1350

1358 

,1359 ,1356(ורים בקווים מפרידים 

(גלגל חמה וקו , )1357 ,1356 ,1354 ,1351(שני גלגלי חמה : שם האל רע מופיע בכמה צורות. בקבוצה

בשתי חרפושיות יש ). 1361 ,1358 ,1353(או גלגל חמה ושני קווים ) 1362 ,1360 ,1359 ,1355

 קומפוזיציה דומה בתוספת של מסגרת שלה1384המופיע גם על חרפושית , )1360 ,1356(האל קו נוסף 

תחילת הופעת הקבוצה בזמן השושל. אך נראה כי הוא משמש ממלא חלל, משמעותו של הקו אינה ברורה

  .19-אך שיא תפוצתה בזמן השושלת ה) 1352 ,1351 (18-ה

  רע עם נוצות מאעת ואוראוסים היוצאים מהן-אמון 5.2.9.4.1.8

ונוצות מאעת עם אוראוסים היוצאים - נמצא חותם דמוי חצי חבית עם שמו של אמוןבבית שמש רע

נוצות . אשר לתקופתו הוא מתוארך, )960(' על גב החותם מופיע שמו של רעמסס ג). 1363(מהן 

שמו של האל רע מופיע כשני . מאעת מופיעות במקום קנה הסוף שהוא חלק משמו של האל אמוןה

  .גלגלי חמה

. 

 ופרח לוטוס nbרע מעל סימן  האל אמון

 
 .נראה שזהו גלגל חמה וקו המבוצעים סכימטית

1363 

84 
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  קומפוזיציות 5פרק  

הקבוצה נחלקת לשתי .  אורכיציר) 1373(לכולן למעט אחת , )1377–1364(חרפושיות מקבוצה זו 

  . משנה

והיא מתאפיינת בכתיבה נכונה של ) 1373–1364( בקבוצה עשר חרפושיות –קבוצה קדומה  .1

שלוש . 18- הקבוצה מתוארכת בעיקרה לשושלת ה. ודיוק רב יותר בפרטי פרח הלוטוס, האל

 על פי 19-ות לשושלת ההשייכות לקבוצה זו מתוארכ) 1372–1370) (ד(חרפושיות מתל פארעה 

קבוצות 

שם 

  .ים שבהם נמצאו

 nוהיא מתאפיינת בתוספת של סימן ) 137

סימן . לשם האל אמון ובפרח סכימטי יותר מזה שבקבוצה הקדומה  לשם האל nתוספת 

הרעמססית.  לשם האל-את בין סימן הרע נמצ-אמון בעיקר , הקבוצה מתוארכת 

  .20-לשושלת ה

.14: 22 איור 110, 1984טפנל : 

  רע עם זוג פרחי לוטוס-אמון5.2.9.4.1.10

ישיר . רע עם זוג פרחי לוטוס היוצרים מעין מסגרת סביב -שם האל אמון הקבוצה קשורה 

בכנען . יציה אך במקום פרח לוטוס אחד מופיע זוג פרחי לוטוסזוהי אותה קומפוז. לקבוצה הקודמת

. לשתיים ציר רוחבי ואילו לשלישית ציר אורכי). 1380–1378(נמצאו שלוש חרפושיות מקבוצה זו 

על גבי . רע ללא תוספת של סימן למעט פרחי הלוטוס-בכל שלוש החרפושיות מופיע שמו של אמון

בחרפושית ). סימן (חסר קנה הסוף בשמו של האל )  בהתאמה1380, 1379(ול ואפק 'החרפושיות מתל עג

-שלוש החרפושיות מתוארכות לשושלת ה. מופיע גלגל החמה בתוך סירה סכימטית, שלה ציר אורכי, מאפק

18.  

צאו 

–1381(ה רוחבי 

עם שני , )nb) 1381, 1383מן 85

שלוש עמודות או משטח מחולק ל) 1384 (85'רע' וקו נוסף מתחת לשם iעם שני סימני , )1382

דגם חבל ). 1386 ,1385(במרכז מופיע שם האל ובשתי העמודות החיצוניות קווים , מדורים

כל החרפושיות בקבוצה).  סעיף ' ר (19- אך הוא נפוץ יותר בזמן השושלת ה18-לת ה

  .19-לתקופת השושלת ה

  מרכזיים-רע בתוך מסגרת מעגלים חד-אמון2.9.4.1.12.

ם שמו של אמון ). 1387(מרכזיים -רע בתוך מסגרת מעגלים חד-בבית שמש נמצאה 

וסימן , ללא המרכיב של רע, כלומר שם האל אמון', אמון האדון'הכתובת על גבי החרפושית  

החרפושית מתוארכת . רכזייםמ-שם האל מופיע בתוך כרטוש סכימטי וסביבו מעגלים חד. 

  . הרעמססית על פי תיארוך הקבר שבו נמצאה

משמעות 

        

1366
ועל פי תיארוך הקבר, האופייני לשושלת זו) II-7(טיפוס הראש 

7–1374( בקבוצה ארבע חרפושיות –קבוצה מאוחרת  .2

ה

nb לתקופה

 

1375

מקבילות

 

קשר השם

i

  רע בתוך מסגרת חבל-אמון 5.2.9.4.1.11

חמש מהן נמ). 1386–1381(רע בתוך מסגרת חבל -על גבי שש חרפושיות מופיע שמו של האל אמון

לחמש חרפושיות ציר קומפוזיצי). 1381(ואחת בלכיש ) 1386–1382) (ד(בתל פארעה 

1379 

 1384עם סי:  שם האל מופיע בכמה צורות). 1386(ולאחת ציר אורכי ) 13

 (nbסימני 

לשלושה 

בזמן השוש

מתוארכות 

או 

מופיע 

4.1.2.1 זו 

5 

חרפושית ע

היא

nb1387 

לתקופה

1.13

בכנען נ

מקבילי

  בתחתון שם האל ובעליון קווים, חלוקה לשני מדורים .5.2.9.4

בשמונה הראשונות במדור העליון קווים ). 1396–1388(מצאו תשע חרפושיות מקבוצה זו 

לא ברורה . במדור התחתוןקווים מקבילים , )1396(ול 'מתל עג, ם ואילו בתשיעית

                                         
קו נ 85 

9.4.1.7

סעי' ר . nbייתכן שזהו סימן , משמעותו אינה ברורה. 1360-ו 1356מופיע גם על חרפושיות ' רע'וסף מתחת לשם

 5.2.. 

1391ף 
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הצעות  מסוגנן nbסימן , )775 חרפושית 185, 1936רואו ( לא מדויק mnסימן : דגם הק

 136, א1993ברנדל (או סתם ממלא חלל ) 2 חרפושית 52: 38 

 הן כממלא חלל מיותר הן כקו בסיס nbמוש בסימן ה לשיחר

רע בתוך -עם שמו של אמון: מדור כזה מופיע על כמה חרפושיות נוספות). 521–519 ,515 ,511: למשל

) 1474(עם שמו של פתח , )1399–1397(רע ושני מדורים כאלה -עם שמו של אמון, )1386 ,1385(מסגרת חבל 

 וזה אחד 19-כל החרפושיות עם מדור כזה מתוארכות לשושלת ה). 1196(' ועם שמו של תחותימס ג

  .ממאפייני התקופה

מדור עם .  החיצוניים דגם קווים מקביליםבשני המדורים, ק לשלושה מדורים במקום לשניים

  .וארכת לזמן זהדג

 .25: 23לוח , 1907פיטרי : מקבילות

מו של 

 ,

1 (

קבוצה זו קשורה קשר הדוק אל קבוצת חרפושיות . p וסימן 8ן 

באמצעי מופיע , לו מחולקות לשלושה מדוריםהנ

. רע-כמו בקבוצה עם שמו של אמון, ל האל פתח בסכימטיותשמו של המלך ובשני החיצוניים מופיע שמו ש

שלה חלוקה לשני מדורים עם מדור עליון ) 981(חרפושית נוספת הקשורה לקבוצה זו היא חרפושית מלכיש 

כל החרפושיות עם . 'ולל את שמו של פתח כמו בקבוצה הנדונה ובמדור התחתון מופיע שמו של רעמסס ב

  .19-מתוארכות לשושלת ה, ח כתוב בצורה זומדור הכולל את שמו של פת

  בתחתון שם האל ובעליון שלישיית פפירוסים, חלוקה לשני מדורים2.9.4.1.16.

רע ובעליון יש -בתחתון מופיע שמו של אמון. בקבוצה זו מחולק משטח הטביעה לשני מדורים

ונות מופיע על שתי הראש). 1405–1403(בכנען נמצאו שלוש חרפושיות מקבוצה זו . שלישיית פפירוסים

עג לושה . נוסף הסימן ) 1405(ול 'שמו של האל בלבד ועל גבי השלישית  דגם של זר המורכב

או כדגם )146–133(בדרך כלל הוא מופיע כדגם יחיד . פרחי פפירוס מופיע על כמה חרפושיות נוספות

למעט , 18-ות לשושלת הכל החרפושיות עם דגם של שלושה פרחי פפירוס מתו. משני כמו בקבוצה זו

. וגם עליה מופיע דגם שלישיית פפירוסים במדור העליון' הנושאת את שמו של רעמסס ב) 980(אחת 

  ).  סעיף ' ר(' חרפושית זו היא חיקוי של חרפושיות קדומות שנעשו בימיו של רעמסס ב

חרפושיות אלו נדירות ולא . רע בתוספת סימן אחד או יותר-ו של אמון

נמ

  . למטה מסכמת את המידע עליהן51 טבלה

  

ווים והועלו כמה 

,1985גבעון ; 2 חרפושית 25, 1961שולמן (

נראה שזהו אכן ממלא חלל בדומ). 9פושית 

)

  במרכזי שם האל ובעליון והתחתון קווים, חלוקה לשלושה מדורים 5.2.9.4.1.14

המשטח : והיא זהה לקבוצה הקודמת בהבדל אחד) 1399–1397(קבוצה זו כוללת שלוש חרפושיות 

מחול

 והקבוצה מת19-ם כזה אופייני לשושלת ה

  רע ובעליון שם האל פתח-בתחתון שם האל אמון, חלוקה לשני מדורים 5.2.9.4.1.15

 בתחתון ש,גם כאן המשטח מחולק לשני מדורים. קבוצה זו מזכירה את שתי הקבוצות הקודמות

בכנען נמצאו שלוש חרפושיות מקבוצה זו. רע ובעליון מופיע שמו של האל פתח בין קווים מקבילים-אמון

. שמו של האל פתח נכתב בדרך כלל בכתיבה חסרה). 1402(ואחת בתל חרסים ) 1401 ,1400(שתיים בלכיש 

401 (8שנייה מופיעה דמות יושבת וסימן על גבי ה, )1400( בלבד 8על גבי החרפושית הראשונה מופיע סימן 

סימ, ועל גבי השלישית מופיעה דמות

חרפושיות א). 1200–1195(' ושאות את שמו של תחותימס ג

הכ

5 

 משnbמתל 

 ,

ארכ

8.1.4.3

   שונות–רע עם סימנים -אמון 5.2.9.4.1.17

 חרפושיות מופיע שמ16על גבי 

  . צאו להן מקבילות בכנען

מקבי  לות  תיארוך  תיאור  אתר  מדיום מספר
טבעת   14

 יצוקה
imn  ול'תל עג 06   18 תלשוש3;

 
   – 'אמון הגדול'

  תיכונה-קדומה
    19–18 שושלת   ?msרע וסימן -אמוןתל  חרפושית  1407

1398

1405

1402
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  מקבילות  תיארוך  תיאור  אתר  מדיום מספר
פארעה 

  )ד(
    19–18 שושלת  רע וסימן דמוי סירה-אמון  תל גריסה חרפושית  1408
 18 שושלת   לא מזוהה וסימןnbwרע עם סימן -אמון  ול'תל עג חרפושית  1409

  19-מאוחרת
, 1907פיטרי 
  .24: 23 לוח

-במדור האמצעי שמו של אמון: שלוש עמודותחלוקה ל  ול'עגתל  חרפושית

mri

  1410    19 לתשוש

 ובשני המדורים הצדדיים שמו של האל רע עם סימן 
  פתח עם סימנים נוספים

תל  חרפושית  1411
פארעה 

 )ד(

אופן הכתיבה . iרע כתוב עם שלושה סימני - של של אמון

 iאך עם שלושה סימני ', דומה לשמו של תחותימס ג
   חיפושיתבמקום

    19 לתשוש

לוחית   1412
  מלבנית

תל 
פארעה 

 )ד(

    19 שושלת   מתחתיו וסירת אל השמש מעליוnbרע עם סימן -אמון

לוחית   1413
  מלבנית

תל 
פארעה 

 )ד(

    19 שושלת   וסימן נוסף לא מזוההnbרע עם סימן -אמון

אל   חרפושית  1414
  אחוואט

mnרע עם הכפלה של סימן ה-אמון    19 שושלת-  

לוחית   1415
  מלבנית

תל 
פארעה 

 

    רעמססי  n ושני סימני mnשם האל אמון הכתוב עם סימן 

)ד(
תל   חרפושית  1416

פארעה 
 )ד(

    רעמססי  רע בתוך סירה וליד השם דמות יושבת-שם האל אמון

תל חרפושית  1417

 )ד(

      20 שושלת
פארעה 

 בחלק nb מתחתיו וסימן nרע עם שני סימני -אמון
  התחתון

בחלק , mn-רע עם ארבעה קווים מתחת לסימן ה-אמון  ול'תל עג  שיתחרפו

   ומגלגל החמה יוצא קוnbהתחתון סימן 

 18 שושלת
  19- תיכונה

  1418  

מעל השם . i רע עם אוראוס במקום סימן-שם האל אמון  עכו  חרפושית  1419
  יש דבורה

    רעמססי

תל   חרפושית  1420
פארעה 

  )ד(

ליד . ה נוסף וגלגל חמnbרע עם סימן -שם האל אמון
  השם מופיעה דמותו של האל אמון

  1421  רעמססי

  
  שונות–רע עם סימנים נוספים - אמון- 51 טבלה

  אמרה/רע עם תואר-אמון 5.2.9.4.1.18

  . אמרה או תפילה הקשורה באל, רע בתוספת תואר-לכמה חרפושיות כתובות המורכבות משמו של אמון

  תי הארצות

–1421(מופיע על גבי שלוש חרפושיות ' דון שתי הארצות

מופיע שם האל מעל התואר ומשמאל לכתובת מופיעה ) 1421(ול 'על גבי החרפושית מתל עג). 142

ל א פיע גבי חרפושית מגזר ולוחית nbwמן ת

ופיע , זר). 1423 ,1422( והתו מופיע שם האל בחלק הת

החרפושית .  שם האל מופיע בחלק העליון ומתחתיו התואר–להיפך , מה'מעליו ואילו על גבי הלוחית מתל ג

 מה מתוארכת' ואילו הלוחית מתל ג19- החרפושית מגזר לשושלת ה, 18-ול מתוארכת לשושלת ה'מתל עג

  .לתקופה הרעמססית

אמו 5.2.9.4.1.18.2 ח

ר לקת חסדים  '8s.wt imnב

  :לשתי קבוצות

1..w 1426–1424שלוש (

כל הפריטים . 8s-שבורה וחסר סימן ה) 1426(שאן ה). 1427(וחרפושית 

מתוארכ בקבוצה 

אדון ש 5.2.9.4.1.18.1

א '– nb t3.wyרע עם התואר -שם האל אמון

3

שם האל  מה מו'מתל ג עליושב על סי . 

מג, על גבי הראשונה

ו של הא רע-מון דמו

חתון והתואר מבדאר בל

סדים ל  רע-ן

;r-יע טיפוס של הכתובת  פושיות מופ י שמונה ח ו נחקבוצה ז. 'רע-לאמוןעל ג

 t imn-r;nfr 8s'  לקבוצה זו שייכות . 'רע- חסדים טובים לאמון

ית לוחית הסגלגלה מב

(לוחיות 

זו  .18- ים לשושלת ה

1423

14251424
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  .f.7: 34איור ר מקבילות

. ארבעה פריטים –רע חסדים  .2

מופיעה r-החר 

מתוארכת לשושלת ה הח.דמותו של אמון   18- רפושית

בצדה השני של . ;8s.wt imn-rהכתובת וחי 

וביניהם דגם לוליין  מתוארכת 59(הלוחית 

 .  המאוחרת18-ה

  עם הכפלה של סימן ;8s.wt   imn-rכתובתמופיעה ה) 1430(טבעת יצוקה מתל גדור  

ההתוספת   . 19-שוש

- אמון '– imn-r; ;x3 8s.wt dw3 ncm nbמופיעה הכתובת ) 1431(בעת שנמצאה באפק   .ד

- לשושלת הר ב

  .19-השושלת ה-

אמון הוא חי 5.2.9.4.1.18.3

 ;n9 –' כמה חוקרים ). 1435–'אמון הוא חייה

כשמה של ע 1351לוח  ו

  :עה טיעונים עיקריים נגד פירוש זה3הול : 248–247, 1936

,  חלק משמה של המלכהבכתובת המופיעה על הח .1

פרנקפורט (עמארנה - הכולל שתי טבעות שבורות מתל אל

, 1951הייס (וטביעה ממלקטה ) 10'  מס69, 1940טפנל ואחרים ; : 49לוח , 1933ופנדלברי 

  .נ" לפסה14- נ והמלכה חיה במאה ה" לפסה13-רים של המאה ה

כגון, 

 ;

תל בית מירסים  כתובת זו מופיעה על גבי חרפושית מ–' רע יפה החיים-מון

רע ואילו -לחרפושית ציר רוחבי ומופיע שמו של אמון). 1437(ת

  .18-טים מתוארכים לשושלת ה

.18.5

 imn-r;

  .1954דריוטון ' על קבוצה זו ר. 18-לתקופת השושלת ה

2.9.4.1.18.6

 מציגה את 52חרפו 12על גבי 

  .נתוניהן

1937 , ברויי: 

 בקבוצה זו. שונות-לאמון

8s.wt imn מופיעה הכתובת ) 1428(לוז -פושית מכאמד אל; ולידה  .א על גבי 

. תיכונה-הקדומה  

מופיעה ) 1429(ת סגלגלה מלכיש .ב  על גבי ל

מופיעים שני דגים זה מעל זה  הלוחית ).1

לשושלת 

על גבי  .ג

8s של סימןnb .לת  18-טבעת זו מתוארכת לשושלת ה ה- מאוחרת  ו

על ט

מתוארכת  18 הטבעת . 'התפילות והשמחות, כל החסדים עשי, רע

חרתהמאו

  יה

imn .s . 1432(אמרה זו מופיעה על גבי ארבע חרפושיות

רואו ;  44 :1350 , ,1889פיטרי (אמון 'אשת תותענח, סנאמון'נח

ישנם ארב). 2707'  מס280, 191

פירש כתובת זו 

47.s ;

 שהואnרפושיות מקבוצה זו לא מופיע סימן 

, בניגוד לממצא הגליפטי ממצרים

I.A.6.c-d

  . נראה בבירורn-שם מופיע שם המלכה וסימן ה, )125s: 33איור 

חרפושיות אלה נמצאו בהקש .2

 .לא נראה הגיוני שהחרפושיות של המלכה יהיו רבות מאלו של המלך .3

מארנה או באתרים אחרים מתקופה זו במצריםע-לא נמצאו חרפושיות מקבוצה זו בתל אל .4

  .מלקטה

e:14לוח , 1992וויליאמס ; 48: 17לוח , 1915אנגלבך ; 1351, 1350: 44לוח , 1889פיטרי : מקבילות

  .127' מס, 1994

  רע יפה החיים-אמון 5.2.9.4.1.18.4

imn-r; nfr ;n9 –' א

 

קליין 

ולוחי מלבנית מבית שמש ) 1436(

על גבי צדה השני של הלוחית מופיע אריה . רע- ללוחית ציר אורכי ומופיע שמו של אמון ולא אמון

שני הפרי). 178(

  רע-מצא מקלט ללב מלבד אמוןילא י 5.2.9.4.1

n gm p7r.t ib wpw  -' אמרה זו מופיעה על גבי חמש . 'רע- לא יימצא מקלט ללב מלבד אמון

כולן מתוארכות , )1442–1438(חרפושיות 

  .1954דריוטון ; 66, 1951דריוטון : מקבילות

   שונות–אמרות /רע עם תארים-אמון .5

 טבלה. לעתים ללא מקבילות, רע-שיות מופיעות כתובות ייחודיות של אמון

1432

14361436

1438
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  תיארוך  אתר  אורית  מדיום מספר
imn nb חרפושית  1443 sxm - 18שושלת   לו'עג86שליטיםאמון אדון ה  .w s;n9 m 63w w3s ;n9 nb  , מחיה

  כל שלטון החיים, דרך הנשימה

תל 
  תיכונה–קדומה

 מנסרה  1444
דמותו היושבת של אמ

imn-r; nb n6r.w –' ליד הכתובת מופיעה . ')?( האליםאדון, רע-אמון
  ון

 18 שושלת  לכיש
  תיכונה

  18 שושלת  תל מור  'טוב הגיל המופלג, אמון '– imn nfr i3w ושיתחרפ  1445

 18 שלת חרפושית  1446
–מאוחרת
  19 שושלת

וש  מגידו  'מלך האלים, רע- נשימת אמון'

תל פארעה   'רע אהוב מות-אמון' חרפושית  1447
 )ד(

  19 לתשוש

חרפ  19 לתשושתל פארעה   יל עם כתר אתףימשמאל לכתובת ראש א. 'רע האל הטוב-אמון'ושית  1448
  )ד(

 

לוחית   1449
  מלבנית

משני צדי הכרטוש נוצות מאעת . ' האליםאדוןרע - אמון': בתוך כרטוש
  תר עם אוראוסיםומעליו כ

  19 שושלת  בית שאן

בשתי העמודות . 'רע לנצח-אמון'במרכז : חלוקה לשלוש עמודות  חרפושית  1450
  החיצוניות נוצות מאעת

תל פארעה 
 )ד(

  19 שושלת

 רע-אמון , דבר טובכל'  –  mdw.(t) nb.(t) nfr.(t) dd imn-r; 8r.s m wsr חרפושית    19 לתשוש1451
  87בעוצמהעליו יחזיר 

תל פארעה 
 )ד(

לו  1452
ס

חית   מססי
  גלגלה

רע  מגידו  nbסימן יש  מעל לכתובת. ' הצדקמוליד, רע-אמון'

.   ח  1453  . imn רפושית     r; nswt ntr w rdi 63w w n mri sw nb –' נותן , מלך האלים, רע-מוןא
  'נשימת חיים לכל האוהבים אותו

תל פארעה 
 )ד(

  רעמססי

לפניו , ור העליון ספינקס עם ראש אייל רובץבמד. חלוקה לשני מדורים  חרפושית    14542
במדור התחתון ' אדון האלים'דמות האלה מאעת ומעל גבו מופיע התואר 

תל פארעה 
  )ד(

0שושלת 

  רע עם נוצת מאעת- מופיע שמו של אמון
   שונות–רע  - אמון- 52 טבלה

   סיכום–רע -מון1.19

 

  . לה

 53 

וגית של הכרונולהתפוצהמראה את  35 איור ורע לפי תיארוך הפריט- טיפוסי אמוןפלגות 

א .5.2.9.4

מגווןעם , 19-שיא תפוצתן בזמן השושלת ה. 'זמנו של תחותימס גנען בתחילת הגעתן של חרפושיות אלה לכ

דגמים וכמות גדו

רע-טיפוסי אמון - טבלה

מציגה את הת 

  .  העיקרייםרע- אמוןטיפוסי

 

 18  אורית
 קדום

18 
 תיכון

18 
-קדום
 תיכון

 תיכון 1818
  מאוחר-

18 
 מאוחר

18–
19 

18 
 -מאוחר 

19 

ממלכה 20רעמססי19
חד שה

 כ"סה

 2  2            אמון
 16  5 1 2   3 1 2   2  רע-אמון

 nb     1 2  1  278 2 4 45עם סימןרע -אמון

 nb ןסימרע עם -אמון
 מוכפל

    3 2   9 1   15 

 nbרע עם סימן -אמון

   מוכפלiמוכפל וסימן 

         1       1  

רע עם הכפלה של -אמון

 iסימן 
     2   9 2   12 

רע עם נוצות מאעת -אמון
ו אוראוסים היוצאים מהן

                1   1  

ון עם פרח רע האד-אמון
 לוטוס

 1 2 2 2    3 1 3  14 

שני פרחי רע עם -ון אמ
 לוטוס

  1  2        3 

ת ר-אמון  6    6         בתוך מסגרע

                                                 
 .'ן אדון ההתגלמותאמו'המשפט צריך להיות ) 208, 1997(לפי קל  86
  ).5.2.9.4.2.3 סעיף ' ר(אמרה זו זהה לאמרות של האל פתח  87
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 18  אורית
 קדום

18 
 תיכון

18 
-קדום
 תיכון

 תיכון 1818
  מאוחר-

18 
 מאוחר

18–
19 

18 
 -מאוחר 

19 

ממלכה 20רעמססי19
 חדשה

 כ"סה

 חבל
מסגרת -אמון בתוך רע 

 מעגלים  מרכזיים- חד
                1   1  

אמ, מדורים -וןחלוקה ל
רע במדור התחתון 

ן עליו  וקווים במדור ה

              9    9  

אמ, מדורים -וןחלוקה ל
רע במדור המרכזי וקווים 

 במדורי ם החיצוניים

              3     3  

-אמון, חלוקה למדורים
ון ושם  ר התחתו רע במד

האל   פתח בעליון

              3     3  

אמ, מדורים -וןחלוקה ל
זר  ורע במדור התחתון 

פפירוסי ם בעליון

 1  1 1        3 

  16  1 4 5 1 3   1 1     שונות–רע -אמון
שתי כתובות   אדון –
 הארצות

   1     1 1   3 

-מוןלות לאתפי –כתובות 
 רע

  1 2 2 1  2     8 

 4    4        הייאמון הוא ח –כתובות 
מצא ילא י –כתובות 

-ון מקלט ללב מלבד אמ
 רע

 2   3        5 

 13  1 2 5 1   1 1 1 1   שונות–כתובות 
  183                        כ"סה

 רע-טיפוסי אמון -53 טבלה

  האל פתח

על גבי חרפושיות אחרי אמון ם שמו של 43בכנען . רעהאל השני בתפוצתו  פריטים

נוספות ל. צור דמות האל 58- אל 8 ,645 ,557 ,41–53( חרפושיות 

משניונו, )725 ,7 אל במ   1402–1200–95ם שמו

ל פ   : קבוצות משנהחלקנ ע

  פתח 5.2.9.4.2.1

שתיהן ל ,)1456, 1455( ול'בתל עג, ת מטיפוס זה

ל חרפושית ע המידע .3הברונזה המאוחרת  המתוארך לתקופת c1166 נמצאה בקבר אחת. ציר אורכי

  

ם ש 5.2.9.4.2

 ענמצאו - האל פתח הוא  

ות –67–555618 ,15עם ה האל פתח במגוון 

( שמ עה24 ,698 ,697 ,690 דור  ).0014 ,11 של ה

ם שמו ש תח מכלקבוצת החרפושיות הת 

שתי חרפושיובכנען נמצאו . ללא תוארשם האל פתח 

1456

ל טיפוסי אמ-35איור ונולוגית ון רע- ת פוצה כר ש
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 י1997  ש בלבד וילקי

כך לתיארוך החרפושיות  ריך כללי של קשו   .19–18-השושלות הוניתן רק להציע

דון   

אר  ם שוpt8 nb– 'מאעתאדון ה'הת התארים הנ אריה -בן(ל האל פתח  

, 22, 21: 12לוח , 16, 15: 11לוח , 1909למשל פיטרי ' ר, תואר זה מופיע גם על אסטלות; 

ל פתח32, :  ה ת ע שמו ש חרפוש זית של 32 בקבוצהוהי הקבוצה

רובן משויכות לשושלת , לתקופה הרעמססית מתוארכות   זו. )1488

סימן  למש ( נוצת מאעתnb לקומפוזיציה המצ את האל פתח  על

כתאאותה כתובת  יוהבי שבמקום שו בד הש ר דמוית כתובת ה.  באותיות

rebus( השפה תעילא ידל נה גם ה קלסכון במקום  היותהבשל החי  גבי חרפושיות ה 

  :לשתי קבוצות ראשיות על פי ציר הקומפוזיציה

פו–חבי   : שלושה

ז שם האל פתח ומצדדיו סימן פתח אדון המ'הכתובת   .א

nbברובן מופיעה ). 1474–1457(שיות  חרפו18טיפוס זה מופיע על גבי .  ונוצת מאעת

על אחת מסגרת , )1464 ,1463( נוסף nbעל שתיים מופיע סימן , הכתובת בשלמותה

האחרונה שונה ). 1474 ,1473(ועל שתיים לא מופיעה נוצת מאעת ) 1465(חבל 

בעמודה המרכזית מופיע שמו ; )A4חלוקה (מהשאר גם בחלוקת המשטח לשלוש עמודות 

 ובשתי העמודות החיצוניות קווים אנכיים כמו על גבי חרפושיות nb של האל עם סימן

בדרך כלל עמודות כאלה עם קווים מקבילים מופיעות על חרפושיות עם . 1399–1388 ,1196

עמודות כאלה טיפוסיים /מדורים. החלוקה היא למדורים והקווים אנכיים, ציר אורכי

 חרפושיות 11צה זו מתוארכות מקבו.  שלזמנה מתוארכת חרפושית זו19-לשושלת ה

ושתיים ) 1471–1467(חמש לתקופה הרעמססית , )1474, 1466–1457 (19-לשושלת ה

 ).1473 ,1472 (20-לשושלת ה

בכנען נמצאו .  יש נוצת מאעת נוספתnbאלא שבמקום סימן , כתובת דומה לקודמת

ש הראשונות על גבי שלו). 1478–1475) (ד(כולן מתל פארעה , ארבע חרפושיות כאלה

שתי הנוצות זו , )1478(הנוצות מופיעות משני צדי שם האל ואילו על גבי האחרונה 

 והאחרות 19-מתוארכת לשושלת ה) 1475(חרפושית אחת . ליד זו מימין לשם האל

לתקופה 

 –' פתח אדון המאעת'שטח לשלוש עמודות וכתיבה סכימטית של הכתובת 

 ,951ר 

 על סמך 18- לשושלת היא מתוארכת 

ול והשוני בין שתי אלה לחרפושיות האחרות 'מיון הסגנוני לחרפושית מתל עג

   .קבוצההמ

1486 (

הסידור 

פארעה 

הקשר  יה ללא רפושית השנ

 תא

ו הח 89: 199,  ואיל)2 קל(חון 

ת לפי

רק ציור של הג חזו 

שתי . ארכיאולוגי

א  המאעת 5.2.9.4.2.2 פתח

 ;t m3פוצי אחד  זה.  ו שם האל פתח עם 

83, 1993ואחרים 

  . א ל  ם יו ז).  המרכ  31 14לוח , 30: 13לוח 

מקבוצה57 (חרפושיות החרפושיות 14–

נפוצוהיא 

ל  עומד  ומולו יגה קבוצה זו . 19-ה

לו) 637

קשורה

בוס ת מו תמ לא   מעשה זוהי 

להב( ובשל על

  .המצרית

קבוצה זו נחלקת 

סים .1 ציר רו טי

במרכ. pt8 nb m3;t –' אעת

  .ב

 .הרעמססית

חלוקת מ  .ג

pt8 nb m3;t  .1479) (ד(ול ובתל פארעה 'בתל עג, צאו שתי חרפושיות מטיפוס זהנמ, 

 מתל 1083 על סמך תיארוך קבר 18-מתוארכות לשושלת הוהן ) בהתאמה 1480

 נמצאה אמנם בקב)ד(תל פארעה החרפושית מ. ול שבו נמצאה הראשונה'עג

הגם אך , 3הברונזה המאוחרת המתוארך לתקופת 

הד

 :שני טיפוסים –ציר אורכי  .2

–1481(נמצאו חמש חרפושיות כאלה . כתיבה זהה לחרפושיות עם הציר הרוחבי  .א

. לתקופה הרעמססית, והן מתוארכות כמו מקבילותיהן עם הציר הרוחבי

למשל בחרפושית מתל . פנימי של הסימנים בקבוצה זו משתנה מפריט לפריטה

1457 

1476

1480

1482
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 בראש ובתחתית הקומפוזיציה לעומת שאר הפריטים nbמופיעים שני סימני ) 1485) (ד(

nbמופיעה נוצת 1483-  ו1482בחרפושיות . אחד בתחתית הקומפוזיציה 

של פתח ו בשאר הפריטים נוצת . nb-מעל סימן ההמאעת שוכבת על צדה 

.זוהי כתובת זהה, למעט שינויים מינוריים אלההמאעת עומדת לצד שמו 

. צג את המאעתימיה) 541, 1957גרדינר ( 11מופיע סימן  נוצת מאעתבמקום .ב

 לקבוצה). חורמחב–'אמנחותפ ג (18-השושלת האופיינית לחצי השני של קבוצה זו 

 ומקבילה נוספת מאתר זה )138: 15לוח , 1894פיטרי ( עמארנה-ל מתל אמקבילה

 שתי ).274: 50לוח , 1933פרנקפורט ופנדלברי (לסימן המאעת בקומפוזיציה אחרת 

 המתוארך לתקופת הברונזה המאוחרת 221מלכיש מקבר  )1487( אחת:  מקבוצה זולוחיות

לתקופת הברונזה ארך  מקבר בקוביבה שבקרבת לכיש המתו)1488( שנייהוה, 2-' ב1

- בצדן השני של שתי הלוחיות מופיע שם האל אמון).1993אריה ואחרים -בן (2המאוחרת 

 הלוחית ואילו יש לציין שהלוחית מלכיש עשויה מישפה ירוק .) בהתאמה1348, 1277(רע 

מופיע , )1489(מבית שאן , וחית נוספתמהקבר בקוביבה עשויה מפאי

כך שניתן', אהוב '– מופיע גם סימן, )'אדון (אבל נוסף על , אעתמן למ

.'א המאעת, פתח אדון המאעת': לקרא את הכתובת

  .: פיט : מקבילות

5.2.9.4.2.3 

על גבי שש חרפו

d pt8 8r.s m wsr

לאל פתח ולעיר 

) (ד(בתל פארעה 

5.2.9.4.2.4 

יות מופיע עןהעל    .  כתובת נדירה וללא מקבילות

נים '–ועליה הכתובת ) 1496(מלכיש  התואר קשור בעיקר לאל .  –' פתח יפה 

; 49: 9לוחות , 1909פיטרי ( מופיע על כמה שולחנות מנחה ואגנות ממקדש פתח בממפיס 

 על בסיס 18-חרפושית זו מתוארכת לשושלת ה). 105–104, 1982הסטרין ואחרים . 18

שבו היא נמצאה ותיארוך שש חרפושיות נוספות שבהן מופיע האל  תיארוך ההקשר 

דו סימן     ).5.2.8.1.1.3.3 סעיף ' ר. 635–630( לבד או עם נוצת מאעת פת

בחלק העליון של משטח הטביעה מופיע . שרק ציור הגחון שלה פורסם) 1פושיתחר .2

ומתחתיו שני קווים אדון ' או התואר  –' אדון הארץ'הקווים הם התואר . שמו של 

החרפושית . מאחר שהציור אינו מדויק קשה לקבוע בוודאות מהו התואר.  –' המאעת

  .ליות לתקופת הממלכה החדשהמתוארכת בכל

5.2.9.4.3 

ם כתובות אלים    ). 1504–1498(בכנען נמצאו שב

בעליון . המשטח מחולק לשני מדורים. מציגות כתובת זהה) 

מו

ןהתחתו

אטיט והן דמות ה

 שבהם יש סימן 

מתחת לשמו 

 . של פתח

  Aa

 על גבי ל.אנס

 nb'mry-סימן הסי

 הוב

P.k.a

  פתח יחזיר עליו בעוצמה, כל דבר טוב

 mdw.(t)– 'בעוצמהעליו ר  פתח יחזי, דבר טובכל '–מופיעה האמרה ) 1495–1490(שיות 

nb.(t) nfr.(t) d. אמרה זו שייכת לסדרת אמרות מתקופת הממלכה החדשה הקשורות 

עם שמו של האל אמון במקום פתח נמצאה , אמרה דומה .)א1957דריוטון (ממפיס 

  . 19-שיות מתוארכות לשושלת ה החרפוכל שש). 1451

   שונות–פתח 

אותו 

 

37לוח , 1914

ש גבי שתי

חרפושית  .1

פתח והוא

11 :15 ;

 בכנ חרפו

pt8 nfr 8rהפ

הארכיאולוגי 

nfr ח ולי

497( מתל כידר 

nb t3האל פתח 

nb m3;t

 אלים אחרים

ע חרפושיות ע

  1500–1498(שלוש חרפושיות

במדור . מעל הסימן גלגל חמה מכונף. cdפיע זוג דמויות יושבות זו מול זו וביניהן סימן 

אחת . Zמאחוריו סימן דמוי צלב ולפניו סימן דמוי , )?ארנב( מופיע בעל חיים 

, )1498(הדמות הנוספת היא סת . על פי גלגל החמה שמעל ראשו, הדמויות היא תמיד האל רע

שלוש החרפושיות עשויות סטי).  אולי הורוס– 1500(או אל אחר , )1499(מלך 

1487 

1494

1499
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גדולות 

משל לקרוא 

874–90

 מופיעה הכתובת ) 1501) (ד(פארעה על גבי ח– s9mt nb(.t) cd' סחמת גברת היצוב' .

זו

הארכי

 על לוחית

כוללת 

s3סימן 

אולי כ

השני 

האל רע

. כתובת

 חרפושית

למעלה . יושב ואחריו עקרב מדורים

4F) 3w .( במדור התחתון סימןmriאחריהם .  ומעליו גלגל חמה

חת לכל אלה סימן מת. פת שלא ניתן לזהותה

nb . הכתובת היא קריפטוגרמה לאל אוסיריס ) 216, 1997(לפי קל– mri wsir mri sw –'  אהוב

חרפושית זו  ).57: 54לוח , 1947מקקאון ( דומה נמצאה בתל נצבה 

הממלכה אולם אפשרי כל תאריך בתקופת , 19-שיקולים סגנוניים לשושלת ה

.החדשה

  יכנענ 5.3

  . חרפושיות כנעניות והן מתחלקות לשלוש קבוצות338בכנען נמצאו 

 מסך כל 23.96%שהן 05( חרפושיות 81 קבוצה זו מונה –טיפוסי הברונזה התיכונה 1

המאוחרת . החרפושיות הכנעניות  והיא המשך 1הקבוצה מתוארכת בעיקרה לתקופת

רוב הקומפוזיציות בקבוצה מופיעות לראשונה . פת הברונזה התיכונהישיר לחרפושיות מתקו

בתקופת הברונזה התיכונה וממשיכות ללא שינויים לשלבים הראשונים של תקופת הברונזה 

ברונזה המאוחרת . המאוחרת טן של קומפוזיציות מופיעות לראשונה בר מספ

של קומפוזיציה שמופיעה לראש רוב החרפושיות . ונה בתקופת הברונזה התיכונהוגם הן 

ייתכן שחל נוצרו בתקופת . מתוארכות על פי תיארוך ההקשר הארכיאולוגי שבו הן נמצאו

המאוחרת אבל מאחר שסגנון זה ממשיך כאמור לתוך תקופת  הוחלט , הברונזה ה

החרפושיות האלה יתוארכו לתקופת הברונזהבעבודה זו קבוצה זו מתפוגגת .  המאוחרת 

  .אז היא מוחלפת בקבוצות האחרות, 2לקראת תקופת הברונזה המאוחרת 

) 1747–1586( פריטים 162י הקבוצה הגדולה של חרפושיות כנעניות והיא מונה 

 2מופיעה למן תקופת הברונזה המאוחרת 

: מקורות

ו עין 

כתר , ת ענרע

רך 

ת 

לא ניתן . מ" מ15- מ ורוחבן כ" מ20-אורכן יותר מ). 3.1.1.1 סעיף ' ר(יחסית לממוצע 

ל(את הכתובת וחלוקת המשטח מזכירה חרפושיות מלכותיות מהתקופה הרעמססית 

  .שלוש החרפושיות מתוארכות לתקופה הרעמססית על פי שיקולים סגנוניים). 8

שית מתל רפו

התיארוך שלה נעשה על פי תיארוך ההקשר . הי חרפושיות נדירה ואין לה מקבילות

  .19-אולוגי לשושלת ה

אחת . מופיעות שתי כתובות לא קריאות) 1503+1502) (ד( מלבנית מתל פארעה 

סימן לא ברור המזכיר במקצת ): מימין לשמאל ומלמעלה למטה(ארבעה סימנים 

ניתן לקרוא את הכתובת . חיפושית ודמות אדם יושבת, )?(בז עם שוט על גבו, 

הכתובת בצד . 'ההגנה של הורוס היא הגנתי '– s3 8rw s3.(i) 9pr ms(i)אמרה 

, האל סת יושב, s3מן לא ברור המזכיר במקצת סימן סי: של הלוחית כוללת חמישה סימנים

נראה שצד זה מציג סמלי הגנה בכלליות ולא . דמות אנושית יושבת ועין הורוס, יושב) ?(

  .19- גם ללוחית זו אין מקבילות והיא מתוארכת על פי ההקשר הארכיאולוגי לשושלת ה

וללת תשעה סימנים המחולקים לשני שהכתובת על הגחון כ) 1504(ול ' מתל עג

)?אריה(אחריו בעל חיים , w3sבמדור העליון מופיע מטה . 

0 או סימן nbwסימן המזכיר 

דמות אנושית יושבת ואחריה דמות יושבת נוס

חרפושית. 'אוהב אותו, אוסיריס

תוארכה על פי 

 

. 15–1585 (

 הברונזה 

אשית תקופת ה ר ק

התפתחות 

ק מהן

הברונזה  תיכונה 

שכל 

 זוה–טיפוס דרומי  .2

הקבוצה .  מסך כל החרפושיות הכנעניות47.93%שהם 

מאפייני הקבוצה הם איקונוגרפיה המושפעת משני . ד סוף תקופת הברונזה המאוחרתוע

יש דגמים מצריים כמ. מצרים והאיקונוגרפיה של החרפושיות מתקופת הברונזה התיכונה

חיפושיות ואוראוסים ודגמים הלקוחים מתקופת הברונזה התיכונה כגון נוסח, הורוס

אמנם שני האחרונים מצרים במקורם אולם הם הגיעו לקבוצה ד. cdונה ועמודי מצרים התחת

עניין זה בולט מאוד בכתר מצרים התחתונה הדומה יותר לדגם תקופ. תקופת הברונזה התיכונה

1501

1502 + 1503  

1504
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3. 
תה 

פעת 

המדיה הנפוץ 

הלוחית שייכת לסדנת הלוחיות והיא . אפורות-  מאבנים ירוקות

5.3.1 

פושיו של תקופת הברונזה המאוחרת כלבסך ה. קבוצה זו מתייחסת ל

זה81 ל – פריטים המשוייכים כאן לשלב רפושיות אלה מהוות למעשה את השלב 

' למעשה רק עם כיבוש כנען על ידי תחותימס ג. ייצור חרפושיות בסגנון תקופת הברונזה התיכונה

קשה מאד , רונזה התיכונהמכיוון שמדובר בחרפושיות בסגנון של תקופת הב. הייצור של חרפושיות אלה

מסיבה זו . להבחין בין אלו שנוצרו בשלב הראשון של תקופת הברונזה המאוחרת ובין הקדומות יותר

תוארכו במחקר זה כל החרפושיות שנמצאו בשלב הראשון של תקופת ,  של פתרון טוב יותר

ן הן ירושות מהתקופה הק, כאמור. הברונזה לשלב זה ודמת אבל ישנן כאלה שבוודאי יתכן

ושיות שייכות המציגות קומפוזיציה דומה המורכבת ) 1522–1520למשל של

לשלב הראשון של תקופת משני  ארכיאולוגיים ה נמצאו   דגם 

ין להן מקבילות מתקופת הברונזה התיכ כמו כן יש מספר . ונההברונזה

לתקופת הברונזה המאוחרת ולא קיימים בתקופת הברונזה  אלה טיפוסי  י

  .4–1, 7טיפוסי הגב של חרפושיות אלה הם . 1581, 1577, 1563, 1561, 1556, 1551 :הן

ות אז המשמעות היא שהגלפים הכנעניים אם נשקול את האפשרות שכל החרפושיות משלב זה הן ירוש

' הפסיקו את עבודתם עם נפילת אבריס וכיבוש שרוחן ולא שבו לייצר עד כיבוש כנען על ידי תחותימס ג

אם כך הוא המצב אז היינו מצפים לחרפושיות כנעניות . בכנען) חיילים בעיקר(של מצרים רבים  

יצור החרפושיות התחדש בעקבות 

רוב , תדרי

ן  החרפו

אשית מקבילו

תקופת 

החדשה

.1.1

5.3.1.1.1

ארכות לתקופת הקומפו

הב

ק. ול'עג

יוצאות 

5.3.1.1.2

 

עגול מ

 .הברונזה התיכונה מלדגם המצרי

רפושיות  מסך כול הח28.11%שהן ) 1842–1748( חרפושיות 95 קבוצה זו מונה –טיפוס צפוני 

אז היא מגיעה לשיא תפוצ, 2הקבוצה מופיעה למן תקופת הברונזה המאוחרת . הכנעניות

מאפייני הקבוצה הם איקונוגרפיה צפונית המוש. וממשיכה עד סוף תקופת הברונזה המאוחרת

טיפוס . אם כי לא תמיד, מסופוטמי ושימוש בטיפוסי מדיה ייחודיים-מהעולם הסורי

א הלוחית המלבנית העשויההי

  ).6.3 סעיף ' ר(נ " לפסה14-פעלה בצפון הארץ במאה ה

  טיפוסי הברונזה התיכונה

ת שנמצאו בשלב הראשון חר

האחרון ש). 15051585(   ח

נפסק 

- בר ב  מדו

ומחוסר

 וחלק

מתל עג (ול 'וש חרפ

s3 מתוארכים בהקשרים  צמחי 

חרפושיות בעלות המאוחרת וא

התיכונה ות . האופיינים  חרפוש

ACC

 המאוחרת

.  לשלב זה

 ובינהםסימני 

 

גב 

והופעתם 

מאחר וההיגיון אומר שיעם השפעה מצרית גדולה יותר מזו שקיימת 

ראשי. שה לחרפושיות מצד המצרים שהגיעו לכנען או מתוך רצון להידמות למצרים ולא כך הדבר

שיות נמצאו באתרים שאמנם היו תחת השפעה מצרית אבל הן נמצאו בהקשרים כנעניים וגם אופ

אך הקומפוזיציות כנעניות וללא , ונוגרפיה אמנם מושפעת ממצרייםהאיק, שנית. השימוש היה כנעני

מטעמים אלה נראה שייצור החרפושיות בסגנון הברונזה התיכונה אכן המשיך לר.  ת במצרים

ועם הגעת המצרים הגלפים המקומיים מושפעים יותר מאמנות הממלכה , הברונזה המאוחרת

  . בסגנון הדרומי המאוחר יותר והדבר בא לידי ביטוי

  גיאומטרי/קווי 5.3

  )Xדגם (שני קווים מצטלבים  

 מתויהן שת,)1506 ,1505( חרפושיות עשויות קרניאול שתי מופיעה על זיציה

לוז והשנייה בתל -אחת נמצאה בכאמד אל.  תיארוך ההקשר הארכיאולוגיעל פי 1רונזה המאוחרת 

ושתי דוגמאות אלה ) 3.2.1.7 סעיף ' ר (3פוץ בעיקר בתקופת הברונזה המאוחרת רניאול נ

   .מהכלל מבחינת תיארוכן

  מרכזיים- מעגלים חד 

על גבי חותם .  חרפושיותשתי הקומפוזיציה הראשית מופיעים על גבי שהם מרכזיים-מעגלים חד

) 1508(חוויה -בל אל' קווים המחלקים את המשטח לרבעים ובחרפושית מגיש) 1507(ול 'עגתל 

1505

1507
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מעגליה

 'כד מונטה'נמצאו ברבות דוגמאות מצריות . 12- השושלת המעגלים

 מגב

וא ההמשיך 

פחנפוץ 

יניהלול

וורד ; 14, 1917פיטרי (נים ים לוליובצדק 

1

  .22–21לוחות , 1984טפנל : מקבילות

 .

שלוש הראשונות מציגות קומפוזיציה דומה ). 1516–1513(  חרפושיות עם דגם מקלעתבכנען נמצאו ארבע

) 1513(רכז דגם המקלעת ומשני צדדיו דגם גיאמטרי המורכב מחצאי עיגולים במ. המחולקת לשלוש עמודות

על גבי החרפושית הרביעית מופיע דגם מורכב ).  של טפנל43' פנל' דגל – 1515 ,1514(או מקווים אופקיים 

  . של מקלעת

  .28–24לוחות ; 1879–1874, 1872–1871, 1857–1854: 20לוח , 1984טפנל : מקבילות

 מעל סימן nfrעל גבי הגחון שלושה סימני . 

nbמתוארכת לתקופת החרפושית . ה וחלקה העליון של הקומפוזיציה חסר

ה

גם לחרפושית זו ציר אורכי . ' א1המתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת ) 1518(חרפושית ממגידו  .2

  .1שני הפריטים מתוארכים לתקופת הברונזה המאוחרת .  משתלבים בתוך דגם צמחים

 מופיעים כבר בראשיתמרכזיים-  חד

דגםה. מגבלזה מטמון מפורסם בלמעשה זהו הדגם הנפוץ , )59–29: 2ר איו, 1966טפנל ווורד  (88ל

בתקופת הברונזה המאוחרת ). 22, 21לוחות , 1984טפנל (לכל אורך תקופת הברונזה התיכונה 

  ).183–182, א1995קל (ות והוא ממשיך לתקופת הברזל 

 לדגם מרכזיים-חד המעגליםבין דגם ה ברורה אך כבר עמדו בעבר על הקשר ינהמשמעות הדגם א

ההיפך ינים ואילו וורד טען י התפתחו מהלולמרכזיים-חד המעגליםפיטרי טען שה. ים

קדומות לחרפושיות עה ,חרפושיות שנמצאו בגבלהבגלל 
1509

978  ).125, א

  לוליין 5.3.1.1.3

על גבי רצפה המתוארכת לתקופת ) 1510 ,1509 (במגידו ו נמצאלולייןחרפושית עם דגם יעה על כלי וטב

זה לזה הפוכים n9; מופיעים שני סימני  הלולייןלעחרפושית ציר רוחבי ונוסף ל. ' א1הברונזה המאוחרת 

,  נוספיםםהיירוגליפייסימנים של  ראשי עם דגמים משניים לולייןקומפוזיציה המורכבת מדגם 

ול 'על גבי חרפושית מתל עג). 5–4לוחות , 1984טפנל (נפוצה בעיקר בסוף תקופת הברונזה התיכונה 

. nbבראש הקומפוזיציה ובתחתיתה סימני . מופיע דגם לוליין ולידו כתר מצרים התחתונה) 1511(

מופיע ) 1512(על גבי חרפושית נוספת ממגידו . 1חרפושית זו מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת 

לוליין אינה משמעות דגם ה. דגם לוליין וסביבו מסגרת המורכבת מארבע כתרי מצרים התחתונה

  .ברורה

  .2295: 30לוח , 1984טפנל : מקבילות

  מקלעת 5.3.1.1.4

1513  

E

  סמל, סימן,  שמייםגרם, חפץ 5.3.1.2

   עם סימנים נוספיםnfrסימן  5.3.1.2.1

  .  עם סימנים נוספיםnfrבכנען נמצאו שלוש חרפושיות הכוללות סימני 

עם ציר קומפוזיציה אורכי) 1517(חרפושית מבית שאן  .1

w .החרפושית שבור

  . 1ברונזה המאוחרת 

                                                 
תיארכו את החרפושיות לסוף תקו) 188, 1966(טפנל ווורד . תאריך המטמון מגבל השתנה במחקר במרוצת השנים 88

בספרו על החרפושיות הקדומו. הראשונה

פת הביניים 

את החרפושיות ממטמון זה לסוף תקופת) 9–8, א1978(מתארך וורד , 12-ת לשושלת ה

-תיארכה את המטמון לראשית השושלת ה) 1998(תור -בן. 'עד שלטונו של סנוסרת א, 12-ראשית השושלת ה–הביניים הראשונה

תה המצרית   .תיארוך זה מקובל כיום על רוב החוקרים. ך 

 

הקבלות מאבו ראליב שבדל 12 על סמ
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סימן 

חי 

מציגות הן ול ו'מתל עג) 1522–1520(שלוש הראשונות . ש חרפושיות עם סימני בכנען נמצאו חמ

ונה הדגם הצמחי בחרפושית הראש.  דגם צמחיםוביניה קומפוזיציה זהה המורכבת משני סימני 

כולן נמצאו בהקשרים . יוצא מדגם במה ואילו בשתי האחרות הדגם הצמחי יוצא מסימן 

). 1044, 1042, 1036: 1לוח , 1984( טפנל .' ב1הברונזה המאוחרת ארכיאולוגיים המתוארכים לתקופת 

  .מתארכת את חרפושיות אלה לסוף תקופת הברונזה התיכונה

הראשונה היא טביעה . אך הן אינן קבוצה מוגדרת,  הם דגם ראשי-ני העל גבי שתי האחרונות סימ

 ומעליו i;9מעל שלושת הסימנים סימן . nb מעל סימן s3ועליה שלושה סימני ) 1523( ה 

לקבוצת .  חרפושיות מציגות קומפוזיציות המורכבות ממגוון סימנים מצריים15 חרפושיות אלה 

זוהי הקבוצה הגדולה והמגוונת של חרפושיות מתקופת ). 20–7 ולוחות 124–117, 1984( אצל טפנל 3דגמים 

, אף שהחלוקה אצל טפנל אינה מדויקת והקבוצה היא למעשה חיבור של כמה קבוצות. הברונזה התיכונה

  . מציגה את נתוני חרפושיות אלה54 טבלה. הושאר המיון של טפנל כדי לשמור על המשכיות

 בתוך nfrהסצנה מורכבת מסימן . והיא מחולקת לשני מדורים המציגים סצנה זהה בהיפוך

k3 . 

 בין שני צמnfr הקומפוזיציה כוללת סימן .עם ציר קומפוזיציה רוחבי) 1519(ול 'חרפושית מתל עג .3

swt . 1גם חרפושית זו מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת. 

  s3סימן  5.3.1.2.2

s3

s3

nb

s3

בתל עג ול'שנמצא

משני צדדיו קווים לא ברורים וכך גם מעל , s3החרפושית השנייה נמצאה בחצור ועליה סימן . 8tpסימן 

  .1י האחרונות מתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרת שת. הסימן

  .b8 :1369 ,1388 ,1416 ,1418 ,1430לוח ; 1341: 8לוח , 1984טפנל : מקבילות

   שונות–סמלים מצריים  5.3.1.2.3

שייכות 

  
  הערות  תיאור  מדיוםמ ספר
 במרכז ומשני n9;בעליון סימן . בתחתון נשר פורש כנפיים. חלוקה לשני מדורים  חרפושית  1525

  צדדיו דגם צמחי

חרפושית זו שייכת 
' הישפה הירוק'לסדנת 

  )א1989קל (
   nb- וn9;משני צדדיו סימני , )?8m(במרכז סימן לא מזוהה . ציר רוחבי  חרפושית  1526

    nbבתוך מסגרת לוליין מופיעה חיפושית מעל סימן   חרפושית  1527

  

בשני , בראש הקומפוזיציה.  רביםn ,k3 ,;n9ושי1529
  הצדדים ציפור בז

  

  ושני swשני סימני , מתחתיו.  הפוךnbליון סימן רפ

ן שני סימני 

   ושני סימני 

nbw)? (ושני פרחים)?(  

1531

    nbwחיפושיות מעל סימן ח  1532

1533

     וצד שמאל שבורn9;צד ימין סימן ב. nbw מעל סימן swtדבורה וצמח . ציר רוחבי  חרפושית  1534

  בשתי העמודות . בתוך מסגרת חבל הקומפוזיציה מחולקת לשלוש עמודות  חרפושית  1535

  . יים כתר מצרים התחתונהבשני המדורים החיצונ. חלוקה לשלושה מדורים  חרפושית  1538

מעל החיפושית גלגל  .8- וn9;בתוך מסגרת לוליין מופיעה חיפושית מעל סימני   חרפושית  1528
  חמה

ת   bבמרכז חיפושית וסביבה סימני   חרפ

ושי  1530 בע. חלוקה לארבעה מדורים  תח

 ובמדור התחתוcdבמדור השלישי חיפושית ושני סימני . nfrסימני 

nfr;n9
בשתי . nbw וסימן k3סימן , בעמודה האמצעית חיפושית. חלוקה לשלוש עמודות  חרפושית  

 n9;סימן לא מזוהה וסימן , swtהעמודות החיצוניות צמח 

  

שלוש . ציר רוחבי  רפושית
בשתי העמודות החיצוניות כתר מצרים . ציר רוחבי עם חלוקה לשלוש עמודות  חרפושית  

  התחתונה
  

  בעמודה האמצעית כמה סימנים לא מזוהים. החיצוניות כתר מצרים התחתונה
    cd וסימן nbסימן , s3סימן , i;9בתוך מסגרת לוליין סימן   חרפושית  1536

בעליון שני בזים מעל גלגל חמה מכונף וביניהם סימן . חלוקה לשלושה מדורים  חרפושית  1537

 ובמדור התחתון nfr ושני סימני n9;במדור האמצעי שלושה סימני . לא מזוהה

  nbבתחתית מופיע סימן . 8m- וn9; במרכז ומשני צדדיו סימני nfrסימן 

  

1520
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  הערותמ  דיום  תיאור מספר

 n9;- וnfr, במדור האמצעי עין הורוס
-דמוי פי   במדור . במדור העליון זר של שלושה פרחי פפירוס. חלוקה לשלושה מדורים  1539

טווח ברורה ו

 רדס'ריצ

, 1997תור - בן (

, 1984טפנל ; 51, 1976הורנונג ושטהלין (תפוצתן 

הברונזה 
בסגנון 89

שש חרפושיות נמצאו  –) 40–

mnn;nb סימנים אחרים

שלוש חרפושיות ). 1545, 1543(דגם צמחי , )8tp) 1540, במקום אחד מהסימנים הנפוצים

ברבת   ואחת)1541(פלמחים אחת ב, )1540(תל גריסה באחת נ

. ה

מחולקת  ,)1546(אחת בבית שאן , טיפוס נוסחת ענרעבכנען נמצאו שתי חרפושיות נוספות מ –שונות  .2

ו  מופיעה נ

ת על פי המקבילו. n9;- וnfr וסימני swt מופיעים צמח בשתי ה

. זה מעל זהמזב'גמי 

 והיא 1המאוחרת מתוארך לתקופת ש

 ותשל כתובות המוקפמציגה 

תובת ולאופן ת בילה

דג 5.3.1.3

יה רוחבי ). 1548(מרכזי נמצאה בשכם ע לחרפושית 

בשני הצדדים . ם המופיע בקומפוזיציה מורכב מארבעה עלי כותרת וגבעוהדג

 

י

ת מציגות קומפוזיציה בכנען נמצאו חמ

מסימן האמצעי שתי ציפורים ואוראוס ובמדור התחתון זוג אוראוסים היוצאים   כושי
  גול משותף ע

   שונות– סמלים מצריים - 54 טבלה

  ענרע 5.3.1.2.4

 ינהת אומשמעות הכתוב.  סימניםעט כתובות המורכבות ממכמה שם כולל להיאנוסחת ענרע 

' לסיכום ההצעות ר(סימנים חסרי משמעות לחלוטין ל נע משם של אלוהות ועד ןהצעות לפירושה

לא הצליחחן ועניפ, ירוש הכתובות לציין שלמרות הניסיונות הרבים לפשי). 160–150, 2001

כתובות . קבורה ונראה שזו מעין נוסחת קבורהלקשר למוות ובהן כל שניתן לומר הוא שיש ). 175–171

לשיא אז הגיעו הופיע בתקופת הברונזה התיכונה והחלו ל

ענרע 

צר גם בתקופת יאת החרפושיות עם כתובות הענרע המשיכו לי). 34–33, 2001  רדס'ריצ; 121

 חלקם בסגנון הברונזה התיכונה וחלקם : טיפוסיםעטמב) 111, 34–33, 2001 רדס'ריצ (המאוחרת

  :הטיפוסים מסגנון הברונזה התיכונה הם). 5.3.2.2.2 סעיף ' ר(הדרומי 

38, 2001 רדס'ריצ אצל A(i)טיפוס (ה סימנים גדולים ארבע .1

 יש עתיםל. , , , : הסימנים הם בדרך כלל). 1545–1540(כאלה 

) 1544–1542(מצאו בלכיש 

לעומת תקופת הברונזה התיכונ,  הן בביצועיהםהן בטיפוס,  יש הבדל ניכר בסימנים.)1545 (עמון

 שונים בביצוע ;-וה, n- לא מופיעים כלל בתקופת הברונזה התיכונה וסימני הmn, nb, 8tpהסימנים 

חרפושיות עם כתובות מטיפוס זה מתוארכות לתקופת . )38, 2001 רדס'ריצ אצל 4.2איור ' ר(

  .1הברונזה המאוחרת 

העמודה האמצעית מחולקת לשני מדורים שבשניהם , עמודות

עמודות החיצוניו

וסחת הענרע ואיללשלוש 

לוח , 1984טפנל (ת 

' חוןנראה שהחלוקה בעמודה המרכזית היא בעצם זוג ד) 1897–8851: 20

בקבר ה) 1547(ול 'בתל עגית השנייה נמצאה  הברונזה החרפו

 הברונזה התיכונה וכוללת שתי עמודות טיפוס האופייני לתקופת

אבל אין אצלה מק, 85–81, 2001 רדס'ריצ אצל Dטיפוס  (לולייןבמסגר 

 ).המשטח

 לכ

חלוקת 

  מרכזי-ם מורכב חד

-ם דגם מורכב חד קומפוזיצחרפושית אחת   ציר

ולים מסתלסלים

  . nfrסימן

טפנל : לות   .2049–2033, 2024–2013: 23לוח , 1984מקב

צ  מח 5.3.1.4

ארבע הראשונו. )1553–1549 ( מגוון דגמים צמחיים חרפושיות עםש

                                                 
 .והן לא כלולות בעבודתה) ד(מה מחרפושיות הענרע של סדנת פארעהס התעלרד'ריצ 89 

1541

1548
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סגלגל ים שני ענפים דומה המורכבת   ,1551או ארבעה ) 1550 ,1549( במרכז שממנו

לארבעה רבעים שי)  מחו

, בשני 

  בעל חיים 5.3.1.5

 

 ,1556(רפושיות האייל רובץ 

559

יותר ראשו ל

מענף א

מקבילו

5.3.1.5.3 

אריות מופיעים החל . מופיע אריה רובץ והוא הדגם היחיד) 1565( על גבי 

מת

גבי הח

המאוח

ות אריות 

של תקו

5.3.1.5.4

 חארבע

תנין , )1567(ול 'מתל עג,  על גבי חרפושית שנייה. ומאחוריו תניןnbמן מציגה 

א הקומפוזיציה שלה מחולקת ). 1568(לישית נמצאה במגידו ומ

, רביעית

מעל הבזים בעל חיים הולך על. מופיעים שני בזים במרכז ושני אוראוסים בצדדים, )1569( 

  אדם

  :תנוחת הדמות והדגמים המופיעים עם הדמותעל פי 

הקומפוזיציה  . כאלה)1572–1570( חרפושיות נמצאו שלוש – עומד ואוחז בענףאדם דמות  .1

בי החרפושית ממגידו 

  . אחרי הענףn9;נוסף על הדמות והענף סימן , )1570(

(ענפים  מסימן  יוצא

לק  משטח הטביעה. מציגה דגם אחר, )1553(ול 'מתל עג, ת החמישית

  . בכל רבע כזה דגם צמחי סכימטי. אנכי ואופקי

החרפו. 

קווים

1552

  בז5.3.1.5.1

אחת מבית שאן והשנייה מתל , )1555 ,1554(דגם ראשי מש המששתי חרפושיות עם בז בכנען נמצאו 

מול הבז ומאחוריו מגוון .  וחובש את הכתר הכפולnbבשתי החרפושיות הבז עומד על סימן . ול'עג

, nfr מאחוריו ועל גבי השנייה סימני n6r מול הבז וסימן nfrעל גבי אחת סימן . סימנים היירוגליפים

k3דגם של בז עם סימן . ת ענרע מאחוריו וגלגלי חמה מול הבז ונוסחn6r אופייני מאוד לחרפושיות 

  ).1470–1436: 9לוח , 1984למשל טפנל (הברונזה התיכונה 

  יליא 5.3.1.5.2

על גבי שש ח. יל עם ענפיםימופיע א) 1564–1556(על גבי תשע חרפושיות 

על שלוש חרפושיות האייל מסובב את . ובשאר החרפושיות הוא צועד) 1564 ,1563 ,1561–1

על גבי שלוש חרפושיות מופיע . ועל השאר ראשו פונה קדימה) 1561 ,1560 ,1556(אחור 

הן בקבוצה , האייל הוא דגם נפוץ בתקופת הברונזה המאוחרת). 1563 ,1557 ,1556(חד 

  ).5.2.5.3.11 סעיף ' ר(הן על גבי חרפושיות מצריות ) 5.3.3.4.3 סעיף ' ר(הצפונית 

  .36לוח , 1984טפנל : ת

  אריה

ול'חרפושית אחת מתל עג

האריה על . רך תקופת הברונזה המאוחרתולכל או) 40, 1984למשל טפנל (קופת הברונזה התיכונה 

ול נראה כמו שלב מעבר בין סגנון הברונזה התיכונה לסגנון הברונזה 'רפושית מתל עג

מצד אחד הוא לא סכימטי כמו האריות של תקופת הברונזה התיכונה ומזכיר במראה שלו את . רת

מתואר מזכירה דווקא את תנוחת האריהברונזה המאוחרת ומצד שני תנוחת הישיבה שבה הוא 

  ).2613, 2611, 2608, 2606: 40לוח , 1984טפנל : למשל(פת הברונזה התיכונה 

   שונות–בעלי חיים  

) 1566(חוויה - בל אל'חרפושית מג). 1569–1566(פושיות מציגות קבוצות בעלי חיים ר

לפניו סי, יושבאריה 

וראוסים החרפושית הש. עליו זוג 

.  גדולnbשלושתם עומדים על סימן . במדור התחתון שני בזים וביניהם אוראוס: לשני מדורים

על גבי החרפושית ה. nbיים עומד על סימן כל בעל ח; במדור העליון שני אוראוסים וביניהם בז

 וויהח- בל אל'מג

  .ארבע שלא ניתן לזהותו בוודאות

דמות  5.3.1.6

קבוצות  לארבע ות מחולקדמויות האדם. )1579–1570( חרפושיות עשרדמויות אנשים מופיעים על 

על ג). 1572, 1571(כוללת בדרך כלל את דמות האדם והענף בלבד 

1554

1563

1565 

1566 

1570 
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ל 

האחרון הוא  (n, nt ,;בת מהסימנים 

חרפושית ה.  וסימנים נוספים שאינם ניתנים לזיהויnfrמאחוריה סימן ומ

, 2001 (רדס'ריצ של E(ii) והיא שייכת לטיפוס ' א1הברונזה המאוחרת מתוארכת לתקופת 

הכתובת על גבי החרפושית . המתוארך לשלב האחרון של תקופת הברונזה התיכונה) 4.24ר 

  .כלל

בה עומדת 

. ת

על גבי שלוש ). 1579–1576( יושבת 

יושבת הדמות על הברכיים ואילו על גבי הרביעית , ול ובלכיש'שנמצאו בתל עג, הראשונות

פרח 

8s

ח 

עם . טר

; ה המאוחרת בכנען

דמויות של שליטים אלו שכבה השלטת ולכן מתקבל יותר על הדעת ש

 .חריצגות את השליט המת ומכאן הקשר לפי שחרפושיות אלה אכן מייתכן. מקומיים

  סיסטרום 5.3.1.7

ני 

אש האלה על גבי 

שתי החרפושיות מתוארכות לתקופת . החרפושיות הכנעניות יש מעין דגם צמחי המורכב משלושה עלים

 

  י דרומ

 ,1589(שילוב של השניים שתיים וב) 1590(ישרים הם אחת ב, )1588

 ןהחרפושיות נמצאו ברוב. ומטרי שזהו סתם דגם גיאייתכןציה לא ברורה ו91

 ע

 ,)1589 ,1588(פושיות חסרות הקשר ארכיאולוגי 

 .  

אחת בפח,  בכנען נמצאו שתי חרפושית מטיפוס זה–מות אדם עומד עם סימנים היירוגליפים ד .2

חרפושית מתל הדר גבי על . s3מופיעה עליה דמות אדם ולפניה שני אוראוסים וסימן , )1573(

רכומולה כתובת ענרע המ, מופיעה דמות אדם) 1574(

ל האלה נית  )ס

1574

 ואיו91

 כתובת ענרע ין זוסימנים חסרי משמעות ואה שיתכןימתל הדר שונה מהכתובות הקדומות ו

הדמות החשו). 1575( בכנען נמצאה חרפושית אחת ממגידו –זוג דמויות עומדות זו מול זו  .3

מרימה את ידיה בתנוחת סגידה לדמות הראשי, הקטנה יותר, בצד שמאל והדמות המשנית

  .1החרפושית מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת 

על גבי ארבע חרפושיות מופיעה דמות –יושבת דמות  .4

 ה– 1579(בפרח לוטוס , )1576(הדמות אוחזת באוראוס . הדמות יושבת ישיבה רגילה

 מתקופת מןקומפוזיציה זו מוכרת ל). 1578 (או בכד ) וחזת בוליד הדמות והיא לא א

פר). 10 ואיור 181, 1997תור - בן; 2709–2679: 42 ולוח 135, 1984טפנל (הברונזה התיכונה 

יצגות את דמות הנפיהדמויות מנחשבו  והעולם הבא ולכן הלוטוס מסמל את הלידה מחדש

דמותו לא מוכרת מתקופת הברונזתופעה של אדם פרטי המציג את זאת ה

1576

צגת את היהאמנות מי

חתחור בסגנון הסכימטי האופיימציגות סיסטרום בדמות ראש האלה ) 1585 ,1584(שתי חרפושיות 

. ול והשנייה בבית שאן'חרפושית אחת נמצאה בתל עג. לחרפושיות מתקופת הברונזה התיכונה

בשלבים המאוחרים של תקופת הברונזה המאוחרת אין סיסטרומים על גבי חרפושיות כנעניות אלא 

למעט איכות ,  ההבדל הבולט).73–47חרפושיות ' ר(רק על המצריות ואלה שונות בביצוען מהכנעניות 

הוא שעל גבי ראש האלה חתחור שבחרפושיות המצריות יש כרכוב ואילו על ר, הביצוע

1585

המאוחרת    .1הברונזה

  .48לוח , 1984טפנל : מקבילות

 

  גיאומטרי/קווי 5.3.2.1

  רשת 5.3.2.1.1

. )1591–1586 (מופיעה על גבי שש חרפושיות, המורכבת מקווים החוצים קווים אחרים, קומפוזיציה זו

–1586( הקווים אלכסוניים שלושב

טיפוס5.3.2

1586 משמעות הקומפוזי). 15

ותמנ) 1589(לכיש , )1588 (תל בית מירסים, )1587 (בית שמש, )1586) (ד( תל פארעה :באתרי הדרום

שתי חר). 1590(יש דוגמה אחת צפונית ממגידו ו )1591(

הש והן מתארכות את הקבוצה לשלב זה4–3הברונזה המאוחרת אר נמצאו בהקשרים של תקופת 
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2.1.2

בי 

יים 

1–

2 ,

  מרכזי-דגם מורכב חד5.3.2.1.3

ומופיע עליה דגם דמוי ) 1599(ה בבית שמש על גבי 

. יחודיוי

) 5B(הגב רפושי

כותרת וץ ב

במרכז ו

קופה  החר

  .זו

.2.2

5.3.2.2.1

חמש . מציגות את כתר מצריים התחתונה משולב בדגמים נוספים) 1611–1601( חרפושיות 11

מ הנוצה היוצאת מהכתר מסתיימת בדגם לוליין ; זיציה עם ציר רוחביר

 

 

חת 

 מעלות הקומפוזיציה °180 חלוקה סימטרית של החרפושית כך שבסיבוב של 

 מבוסס על תיארוך 3–1דית ולכן תיארוכה לתקופת הברונזה המאוחרת 

ת המורכבת ציר אורכי וגם היא מציגה קומפוזיציה סימטרי) 1607(חרפושית השנייה ר

החרפושית מתוארכת . nbבסיס הכתר והחלק האחורי שלו מורכבים מסימני . משני כתרים הפוכים זה לזה

  לת

ספים מציגים קומפוזיציה המורכבת משני כתרים וביניהם סימן  על גבי . n9; או nfrפ

ם 

 

יעים 

ת 

עליה כתר אחד במקום מזכירה את שתי הקודמות אלא שיש ) 1611(החרפושית האחרונה עם כתר מצרים 

 לצד n9; סכימטי וכך גם במדור העליון ובמדור המרכזי מופיע סימן nbבמדור התחתון סימן . זוג כתרים

  מרכזיים- מעגלים חד .5.3

על ג. )1598–1592 ( חרפושיותשבע בתור הקומפוזיציה הראשית מופיעים על גבי מרכזיים-  חד

בין מחברים קווים ) 1598, 1597(נוספות ה יםבשתיו מעגלים בלבדמופיעים ) 1596–159

 על פי ההקשרים הארכיאולוג4–3הברונזה המאוחרת קופת  החרפושיות מתוארכות לת.ם

הברונזה המאוחרת שנמצאה במילוי שתוארך לתקופת ) 1598(מצאו למעט חרפושית מלכיש 

מרכזים -מעגלים חד. 3הברונזה המאוחרת מתארך את החרפושית לתקופת ) II.7(יפוס הראש 

  ).5.3.1.1.2 סעיף ' ר( התיכונה מופיעים גם בקבוצה של טיפוסי הברונזה

מעגלים

2(חמש 

עגלימה

שבהם נ

אך ט

 

אחת נמצא. מרכזי-שתי חרפושיות מופיע דגם מורכב חד

אבל הביצוע שונה , ייתכן שזהו דגם צמחי סכימטי המורכב מארבעה עלי כותרת וגבעולים. צלב

 על פי תיארוך ההקשר הארכיאולוגי וטיפוס 3ת זו מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת 

והקומפוזיציה שלה מורכבת מעלי ) 1600(מה 'החרפושית השנייה נמצאה בתל ג. תקופה זו

וע ההקשר האף שלא יד. דגמי מקלעת המסתיימים בפפירוס מעל ומתחת לעלי הכותרת

הנפוץ בת) 5B( על בסיס טיפוס הגב 3גם היא מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת , פושית

  סמל, סימן, גרם שמיים, חפץ 5.3

  כתר עם דגמים נוספים 

ח

הנפ

של

ארכיאולוגי 

ציגות ק ומפואשונות  ה

 ,1601(הדגם הנוסף יכול להיות פרח לוטוס . המשתלב בדגם לוליין נוסף המתחבר לדגם נוסף

יכולים, נוסף לדגמים אלה). 1605(או כתר נוסף ) 1604(אוראוס , )1603(דגם לוליין נוסף , )1602

18-קבוצה זו מתוארכת לשושלת ה). 1605(או פרחי פפירוס ) nb) 1603, 1604להופיע דגמים כמו סימן 

  . המאוחרת

לא. שתיהן נמצאו בלכיש, שתי חרפושיות נוספות מציגות קומפוזיציה סימטרית המורכבת משני כתרים

ים הכתר. nbמשני צדדיו כתרים וסימני , במרכז ענף המוצג באלכסון, קומפוזיציה עם ציר רוחבי) 1606(

הפוכים זה לזה ויוצרים

זוהי חרפושית ייחו. נשארת זהה

ל. הקב שבו נמצאה

.3קופת הברונזה המאוחרת 

ריטים נו שלושה 

במדור האמצעי מופיעים זוג הכתרי. שלושה מדוריםהקומפוזיציה מחולקת ל) 1608(לוחית מתל חליף 

הלוחית מתוארכת לתקופת . שלישיית פפירוסים, העליון והתחתון, בשני המדורים. n9; וביניהם סימן

משטח הטביעה מחולק לשלושה) 1610 ,1609(על גבי שתי החרפושיות הנותרות . 2הברונזה המאוחרת 

באמצעי מופ, nbבמדור התחתון סימן ). D5חלוקה (דות המדור האמצעי מחולק לשלוש עמו, מדורים

החרפושיו). 1610 (8tpאו ) 1609 (nbובמדור העליון סימן ) 1610 (n9;או ) nfr) 1609שני הכתרים עם סימן 

  .3 –2מתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרת 

1596 

1602  
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  .3קופת הברונזה המאוחרת 

 חרפושיות נמצאו ארבע). 

). 1617(בית שאן בואחת ) 1614(תל רידאן באחת , )1616 ,1615 ,1ב

;, r

מעין , )4.11 ואיור 62, 2001 רדס'ריצ אצל C(ii)bטיפוס (ים היירוגליפיהחיצוניות סימנים 

שת   C(ii)eטיפוס (זית  בעמודה המרכ'מקדשון'או דגם ) 1620) (רדס'ריצלא קיים אצל (דגם

ואחת מתל ) 1620 ,1619 ()ד(תל פארעה משתי חרפושיות ). 4.15 ואייור 70, 2001רדס 'ריצאצל 

 על פי )ד(תל פארעה  ושייכות לסדנת 4–3הברונזה המאוחרת תקופת ר

נמצאה ) 1

 ביניהם ו

אליה ש דנה

מות 

בגלל הקרבה של סימני ) ד(חרפושית שייכת לסדנת פארעה שה ייתכן.  גם אמוןאוליים פתח ו

 

ר 

הושפעו ניתן לראות כי , )ד(תל פארעה שייכות לסדנת אינן גם אם , נות

cd

 שבע מהן מציגות קומפוזיציה זהה ,)1634–1624

חרפושית זו מתוארכת לת. הכתר

 ענרע  5.3.2.2.2

  :חרפושיות מהטיפוס הדרומי שעל גבן נוסחת הענרע נחלקות לשלוש קבוצות

  בכנען נמצאו שש– )40–38, 2001 רדס'ריצ אצל A(i)טיפוס ( יותר חמישה סימנים גדולים או .1

ייחודן  ו)ד(תל פארעה החרפושיות שייכות לסדנת ). 1617–1612 ( מטיפוס זהחרפושיות

 ,1616(לשתי חרפושיות מסגרת חבל . nb + n + ; + n + nb: חודי שלהןיבמבנה הקבוע והי

4.1.2.1 סעיף ' ר( 3הברונזה המאוחרת  לתקופת ת האופייני)1617
1615

613 ,1612 ()ד(תל פארעה 

שאין בה  מאחר ,)40–38, שם (שבסגנון הברונזה התיכונה לטיפוס רדס'ריצקבוצה שייכת לפי ה

 ,n , –טיפוסי תקופת הברונזה התיכונה שונים מהותית בסימנים . על פי מספר הסימניםהבחנה 

r, ; לעומת – nb, n, ;, n, nb 38, 2001 רדס'ריצ אצל 4.2איור ' ר( בתקופת הברונזה המאוחרת .(

 . 4–3הברונזה המאוחרת קבוצה זו מתוארכת לתקופת 

 בכנען נמצאו שלוש – )69–62, 2001 דסר'ריצ אצל C(ii)טיפוס (חלוקה לשלוש עמודות  .2

נוסחת הענרע בעמודה המרכזית ובשתי העמודות ). 1620–1618(מטיפוס זה חרפושיות 

 1619 ר

מתוארכות ל, )1618(ידאן 

 .צירוף הסימנים המופיעים בנוסחת הענרע וסגנונם

621(אחת . טיפוס נוסחת ענרעמשלוש חרפושיות נוספות   בכנען נמצאו–  שונות–ענרע  .3

 מופיעים שני כתרי מצרים התחתונה גבי החרפושית על. על פני השטח)ד(תל פארעה ב

ס על פי תיארוך ה4–3הברונזה המאוחרת ת לתקופת החרפושית מתוארכ. נוסחת ענרע

 מופיעה נוסחת ענרע הכוללת גם את ש)ד(תל פארעה מ) 1622 (שנייהחרפושית  על .תיא שייכה

האל

 mnכגון סימני , אולם היא שונה באופן חלוקת המשטח ובתוספות רבות לנוסחת הענרע, n- וה;-ה

 על פי ההקשר4–3הברונזה המאוחרת  לתקופת חרפושית מתוארכתה. סדנה אופייניים לינםשא

בקב, )1623 ()ד(תל פארעה  נמצאה אף היא בשלישיתהחרפושית ה. הארכיאולוגי שבו נמצאה

תל על גביה גרסה שונה לנוסחת הענרע מזו של סדנת . 3הברונזה המאוחרת המתוארך לתקופת 

אר הסימנים המופיעים על ש. עין הורוסב ו;, nאך יש דמיון מסוים בסימנים , )ד(פארעה 

. כמו גם אופן חלוקת משטח הטביעה, )ד(תל פארעה ים לסדנת ילא אופיינ, nbw- וn9;, החרפושית

שתי החרפושיות האחרו

 .הןסימנים המופיעים על גביעל פי הממנה בעיקר 

 )ד(ל פארעה  סדנת ת-סמלים מצריים  5.3.2.2.3

   ושני כתריםסימן  5.3.2.2.3.1

 ותקשורה לקומפוזיצי, cd סימן ביניהםהמורכבת משני כתרי מצרים התחתונה ו, קומפוזיציה זו

בבחירת הדגמים ובעיקר באופן הצגת הכתר ) 6.5 סעיף ' ר () ד(האחרות של סדנת פארעה 

( חרפושיות מקבוצה זו 11בכנען נמצאו .המצרי

על . nbבמקום הכתר בצד שמאל מופיע סימן , )1631 ()ד(תל פארעה  על גבי חרפושית מ).1630–1624(

.  משני צדדיוnfr ושני סימני cd- מעל סימן הnbwנוסף סימן ) 1632) (ד( מתל פעראה חרפושית נוספתגבי 

1627
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ומופיעים בה ) 1633) (ד(בתל פארעה 

ציר  ,)1634( מתל חרסים ,לשנייה. cd- מעל סימן הnbwי כתרי מצרים התחתונה וסימן 

 שני כתרי בין cd מופיעים סימן בשתי העמודות החיצוניות. וקת משטח לשלוש עמודותחלמשטח מעורב ו

התחתונהמצר   .יו שני סימני  ובעמודה האמצעית סימן י

, )1629, 1628, 1626(שלוש בבית שמש , )1633–1631, 1627, 1625 ()ד(תל פארעה  חרפושיות נמצאו בחמש

 מגזר נמצאו זוכל החרפושיות למעט ). 1624(ן 4(אחת בתל חרסים , )1630(גזר באחת 

ר נמצאה בשכבה המתוארכת 4–המאוחרת כים לתקופת בהקשרים המתואר חרפו

–3הברונזה המאוחרת  מתוארכת לתקופת )ד(תל פארעה כמו כל סדנת , קבוצה זו. לתקופת הברזל הקדום

  .על פי ההקשר הארכיאולוגי, 4

  .71: 23לוח , 1891פיטרי : מקבילות

.3.2

בכנען ). 6.5 סעיף ' ר) (ד(ל פארעה עין הור

תיים נמצ

אחת בבית ש

באשקל

האחרונ

נון ; מקבילו

1999 ,7

  ור התחתון3.3.

בכנען נמצאו ).  סעיף ' ר ()ד(תל פארעה היא חלק חשוב מסדנת ונפוצות ה ותקומפוזיציזו אחת ה

ארבע , )1663–1660 ,1658 ,1657 ,1653–1651) (ד(תשע בתל פארעה , )1666–1650( חרפושיות כאלה 17

) 1664(מה 'אחת בתל ג, )1656(אחת בתל חסי , )1654(אחת במגידו , )1665 ,1659 ,1655 ,1650(בלכיש 

  : עיקריים מאפייניםשלושהלקומפוזיציה ). 1666(ואחת בגזר 

מצרים התחתונה .1   . מופיע על צידו בראש הקומפוזיציהכת

  :גמיםמופיעים מעט מאוד דבקומפוזיציה  .2

   התחתונהכתר מצרים.א

  סימן .ב

  כתובת ענרע.ג

סי.ד

.ה

עין הורוס.ו

  ). 1665, 1659(ואוראוס ) 1658 (נוסף לסימנים אלה מופיעים גם סימן .ז

 . וציר משולב)5.1.2 סעיף 

סימן דומה ננמצא .  במקום הכתר במדור העליון8tpמופיע סימן ) 165על 

רפושיות 

קרובה לזו 

cd;n9 ולמלוכה

cd

פה 

אחת נמצאה . יות נוספות שונות במקצת מן השארשתי חרפוש

ם במקום אוראוס

 ומעלם 

תל רידאב אחת ו)163

שית מגז. 3הברונזה  ה

  עין הורוס וכתר 5.3.2.2

קבוצה זו שייכת  לסדנת ת. תחתונהוס עם כתר מצרים ה

cdnbw

ש, )1644–1642 ,1640–1636) (ד(שמונה בתל פארעה , )1649–1635( חרפושיות כאלה 15או 

, )1647(מה 'אחת בתל ג, )1646(אחת בבית שאן , )1635(אחת במגידו , )1645 ,1641(מש 

 למעט שתי 3כולן מתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרת ). 1649(ואחת בעכו ) 1648(ון 

  .4–3ות המתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרת 

5326: 128לוח , 1937דונאן ; 32: 26לוח , 1927ברנטון ואנגלבך ; 110: 18לוח , 1915אנגלבך : ת

10 :267.  

במדמגוון סימנים תר שוכב במדור העליון וכ 5.3.2.2

6.5

ר 

  
  cd

  
  nbמן   

 nfrסימן   

   

  8m

' ר – 3B(לקבוצה זו חלוקת משטח ייחודית  .3

6 ,1651 ,1650(גבי שלוש חרפושיות 

מקור הח.  ברורהינהא משמעות הדגם.  ונראה שהיא שייכת לאותה סדנה1610על גבי חרפושיות 

דגמים שמשמעות ה ייתכן  ולפיכךהוא מאזור שהיה תחת השפעה תרבותית מצרית חזקה

)) ?(ענרע , , (ת מצד אחד ום קשר מסוים למו עקמעייםהם  הסימנים ,ךכאכן אם . המצרית

  . בלבדהשערהאך זוהי , ), אואראוס, כתר מצרים התחתונה(מצד שני 

 מהתקו479קבר  (32: 26לוח , 1927 ברנטון ואנגלבך –גורוב ; A45 :48לוח , ג1978וורד  –צור : מקבילות

1642 

1657
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מציגות קומפוזיציה ) 1668 ,1שתיים . סדנה חרפושיות נוספות עם נוסחת ענרע שייכות לשלוש

כתריםבמדור התחתון סימן . דומה המחולקת לשלושה מדורים במדור האמצעי כרטוש .  בין 

או ) 1667(יון גלגל חמה מכונף במדור העל). ד(סגלגל ובתוכו כתובת ענרע טיפוסית לסדנת תל פארעה 

 על פי תיארוך 3שתי החרפושיות מתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרת ). 1668( הפוך סימן 

 מופיעים שני כתרי מצרים התחתונה ,)1669(ול ' מתל עג,על גבי החרפושית השלישית. ההקשר הארכיאולוגי

גם חרפושית זו מתוארכת . וסחת ענרע עם נכרטושמעליה ובמרכז חיפושית מכונפת ש,  הקצוותמשני

.3לתקופת הברונזה המאוחרת 

  ותשונ –סמלים מצריים  5.3.2.2.4

אינן קבוצה . מופיעים כמה סימנים היירוגליפיםשמונה חרפושיות על גבי  חרפושיות אלה ייחודיות

  . מוצגים נתוני חרפושיות אלה55 טבלהב. הומוגנית

  )).?20' שוש(הרעמססית 

 ענרעזוג כתרים עם נוסחת  5.3.2.2.3.4
)667

cd שני

nb

 

1667

 והן 

ציר  מספר
 וזיציהקומפ

  הערות  תיארוך  תיאור

חרפושית   3מ "ב   זה מעל זה ומתחתם עיגולs3שני סימני   אורכי  1670
  מזהב

    3מ "ב 8tp ומעליהם סימן n9;נוצת מאעת ליד סימן   אורכי  1671

 בין שני סימני סימן     3מ "ב w3c;n9  רוחבי  1672
    3מ "ב  i;9יהם סימן  ומעלnbמתחתם סימן .  המופרדים בקוn9;שני סימני   אורכי  1673

  רוחבי  1674    3מ "ב nbw סימן cd-מעל סימן ה. n9;- וnfr ומשני צדדיו סימני cdבמרכז סימן 

 nb ,nfr,i ,;n9 ,nb: שורה של חמישה סימנים  רוחבי      מ "ב1675
    3מ "ב. או סימן הירח) ?(במדור העליון גלגל חמה מכונף. חלוקה לשלושה מדורים  אורכי  1676

 nbבמדור התחתון סימן . n6r-  ו8m ,s ,iימני במדור האמצעי ס
מתחת לפרחים סימן הנראה כמו עין הורוס או ? nfrזוג פפירוסים וביניהם סימן   רוחבי  1677

   עם דגם לולייןnbסימן 

    3מ "ב

  שונות– סמלים מצריים - 55 טבלה

. הקומפוזיציה מחולקת  לשלושה מדורים. צמחיח

ר האמצעי ארבעה פרחים לא מזוהים וביניהם קווים במדור העל

מן לא מזוהה. קצרים החרפושית מתוארכת לתקופת הברונזה .  הפוך8tpאולי , ב

המאוחרת 

5.3.2.4

  .במדור העליון וסימנים היירוגליפים בתחתוןאוראוסים 5.3.2.4.1

עלי על גבי שש 

תון שורה של סימנים 

שיות אלה נמצאו בעיקר 

  צמח 5.3.2.3

יגה דגם מצ) ד(מתל פארעה ) 1678(אחת רפושית 

במדו. יון שלישיית פפירוסים

מדור התחתון סי

3.  

  בעל חיים 

חיפושית בין זוג  

מתחת לב. מופיעים חיפושית ואוראוסים במדור העליון) 1684–1679(חרפושיות 

במדור התח.  ומשמשת מפריד בין המדוריםnbהחיים שורה המורכבת מסימני 

 n9;- ו1680( ,nfr (k3- וnfr, )k3) 1679י חיפושית וסימנ: הסימנים הם אחד מהשילובים. או פרחים

  .4–3הקבוצה מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת ). 1684–1682(או פרחים ) 1681(

  חיפושית עם זוג אוראוסים 5.3.2.4.2

על גבי חרפושית ). 1695–1685( חרפושיות המציגות חיפושית בין שני אוראוסים 11בכנען נמצאו 

חרפו. י קווים במקום האוראוס מופיעה רק אוראוס אחד ובצד השנ1693

אחת בתל רידאן ,  בלכיששתיים, שתיים בבית שמש, )ד(חמש בתל פארעה (באתרי דרום הארץ 

1678 

1684 

1687 
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הקומפוזיציה שלה זהה לזו של המדור העליון , זו קשורה לקבוצה הקודמת

מאחר שהקבוצה זהה בתפוצתה . 4–3ה המאוחרת ת הברונזבק

  .נראה שיש קשר בין השתיים, )6.5 סעיף ' ר) (ד(הגיאוגרפית והכרונולוגית לסדנת תל פארעה 

ה 

  . 4–3וארכות לתקופת הברונזה המאוחרת 

מעל החיפושיות גלגלי חמה . cdושיות וביניהן סימן 

2החרפושית מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת . n9;סימן מ

ע  חרפ2  עמודות מופיעות בעמודה האמצ

ם וגלגל , mn-ים המורכבים משיות קווים 

ת הברונזה המאוחרת .    .3חר

נוצות מאעת גבי חרפ.3 יפושית ביו 

כבת משתי חיפושיות שיוצא מ

וגלגל 

  אריה 5.3.2.4.5

  .צורותע בכמה מופיאריה נפוץמוטיב ה

אריה צועד עם ענפים  5.3.2.4.5.1

עה על גבי תשע חרפושיות  ) ד(קבוצה זו שייכת לסדנת תל פארעה ). 1710–1702(קומפוזיציה 

חרת 

   מעליוnbאריה צועד עם אוראוס לפניו וסימן  .5.3

יות מטיפוס זה  או מתוארכת לתקופת , ול'מתל עג, חרפושית אחת). 1712 ,1711(בכ

  .3חרת  

ת 

) 1714) (ד(ה 

  .3שיות מתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרת ל 

ה 

קבוצה ). ואחת בבית שאן

הקבוצה מתוארכת לתקופ. בוצה הקודמת

   וסימנים נוספיםnbwחיפושית עם סימן  5.3.2.4.3

גליפיים משני צדי  וסימנים היירוnbwהמציגות חיפושית מעל סימן ) 1698–1694(חמש חרפושיות 

קומפוזיצי). 1696–1698(, nfr- וn9;או סימני ) 1695 ,1694(הסימנים הם אוראוסים  . החיפושית

והיא ממשיכה ) 2529–2522: 37לוח , 1984טפנל : למשל(זו נפוצה בתקופת הברונזה התיכונה 

זה המאוחרת מתוארכות לתקופת הברונ n9;-החרפושיות עם סימני ה. לתקופת הברונזה המאוחרת

 ושאר החרפושיות בקבוצה מת3

   שונות–חיפושית  5.3.2.4.4

  :שלוש חרפושיות מציגות קומפוזיציות ייחודיות ללא מקבילות

מופיע זוג חיפ) 1699(על גבי חרפושיות מלכיש  .1

  .ומעל סי cd- ן ה

המחולקת לשלוש) 1700(ושית מעכו  . עית ארבעל גבי

לא ברוריבשתי העמודות החיצוניות שורת סימנ. חיפו

פושית זו מתוארכת לתקופחמה

זוג מופיעה במדור התחתון ח) 1701(ושית עם ציר רוחבי מעכו על  

מעל החיפושית כרטוש עם כתובת לא קריאה המור. הן אוראוס

  .ה הרעמססיתהחרפושית מתוארכת לתקופ. חמה ביניהן

 על גבי חרפושיות ו

 לפניו
זו מופי

זו והקשר לסדנה ניכר בראש המשולש של האריות המופיע גם כראשי דמויות מסדנה ) 6.5 סעיף ' ר(

החרפושיות בקבוצה זו מתוארכות לתקופת הברונזה המאו ).1744 ,1743 ,1740 ,1739: למשל(

3–4.  

2.4.5.2

נען נמצ שתי חרפוש

המאוחרת  מתוארכת לתקופת הברונזה המאו, )ד(ארעה מתל פ,  והשנייה3–2הברונזה

  אריה צועד עם נוצת מאעת לפניו 5.3.2.4.5.3

מעזבת , על גבי הראשונה). 1715–1713(בכנען נמצאו שלוש חרפושיות עם אריה שלפניו נוצת מאעת 

החרפושית מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחר. csrהאריה בתנוחת ישיבה ומעליו סימן , צרטה

בחרפושית מתל פארע. הקומפוזיציה בתוך מסגרת חבל, יות האחרותבשתי החרפוש. 4

חמה מעל האריה שתי החרפו. חצי גלג

  אריה עם גלגל חמה מעליו 5.3.2.4.5.4

מופיע אריה צועד ) 1716(הורוס מלכיש - על גבי חותם עין: פעמיים מופיע גלגל חמה מעל האריה

מופיע אריה רובץ ומעליו גלגל חמ) 1717) (ד(גבו גלגל חמה ועל גבי חרפושית מתל פארעה ומעל 

1695

1703

1712

1713

1717
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) ד

, על גבי החרפושית הראשונה. ליו פרח לוטוס

, )1720(ול 'החרפושית הראשונה נמצאה בתל עגפוזיציה על גבי שתי חרפושיות מופיע אריה בקומ

. ' א1החרפושית מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת . והאריה מופיע עליה צועד ומעליו עקרב קטן

גם חרפושית . ומופיע עליה האריה צועד ובין רגליו ענף) 1721(ול 'י היא בתל עג

2.4.6

מבעל חיים אחד12על  הקומפוזיציה על חרפושיות אלו לא הומוגנית וזו אינה .  חרפושיות מופיע 

  . מוצגים נתוני חרפושיות אלה56 טבלהב. קבוצה איקונוגרפית

  

( והחרפושית מתל פארעה 2החותם מלכיש מתוארך לתקופת הברונזה המאוחרת . שמולו נוצת מאעת

  .4–3מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת 

  אריה עם פרח לוטוס מעליו 5.3.2.4.5.5

מופיע אריה ומע) 1719 ,1718(על גבי שתי חרפושיות 

פרח הלוטוס מופיע ללא . האריה צועד, מתל חרסים, האריה רובץ ואילו על השנייה, מכפר ערה

  .2החרפושיות מתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרת . רק עלי הכותרת, גבעול

   שונות–אריה  5.3.2.4.5.6

. ייחודית

1718

ת השנייה נמצאה אף החרפוש

  .' א1ת הברונזה המאוחרת זו מתוארכת לתקופ

  קבוצת בעלי חיים .5.3

יותר  גבי 

ציר  מספר
  קומפוזיציה

  תיארוך  הערות  תיאור

–3מ "ב  זוג אריות רובצים בהיפוך  רוחבי היפוך  1722
4  

  

האל  '–  n6r nfrר  1723

  'אדון שתי הארצות '– . ומעל האייל התואר ' הטוב
2  

מאחוריו התואר , מול האריה אוראוס. אריה עומד על אייל  וחבי

nb t3 wy

  –1מ "ב

 יוצא סימן לא מעל האריה גלגל חמה מכונף ומכף רגלו. אריה צועד מעל תנין
  מזוהה דמוי חץ

  1724  רוחבי    3מ "ב

  1725  אריה צועד מעל תנין  רוחבי    3מ "ב

מס  רוחבי היפוך  1726    3מ "ב nbביב לראש האריה שלושה סימני . אריה ובז יושבים בהיפוך
צועדים בהיפוך ו) ?(שני פרים   רוחבי היפוך      3מ "ב  פיותיהם נוגעים זה בזה1727
    3מ "ב   צועד בהיפוך וביניהם תניןזוג אריות  אורכי היפוך  1728

 –3מ "ב  מעל האייל ענף. אייל רובץ ומסובב ראשו לאחור  רוחבי
4  

 1729  

–3מ "ב  אריה צועד מעל סוס ומתחתם סוס יאור  אורכי  1730  
4  

–3מ "בובשני ) ?nfr(לידו סימן לא מזוהה . בתוך מסגרת חבל בז חובש את הכתר הכפול  רוחבי  1731

  הצדדים אוראוס
4  

  

ומולו אוראוס  אורכי  1732 -זהה ל  מ"בלפני האוראוס סימן . איקונוגרפיה סכימטית המציגה בז עו
1733  

מד 
  לא מזוהה ומעליהם שלישיית פפירוסים

-זהה ל  מ"בלפני האוראוס סימן . אוראוס1733
1

איקונוגרפיה סכימטית המציגה בז עומד ומולו   אורכי  
  732  לא מזוהה ומעליהם שלישיית פפירוסים

  קבוצות בעלי חיים- 56 טבלה

   דמות אדם 5.3.2.5

  דמות אחת 5.3.2.5.1

  הפרח

ועל גבי חרפושית ) 1735 (n9;על גבי חרפושית אחת נוסף סימן ). 1738 ,1737 ,1734(בלבד 

טפנל ( תקופת הברונזה התיכונה מןיציה זו מוכרת ל

לידה ה

ם זאת 

 :דמות אדם אחת מופיעה בשתי קומפוזיציות

כולן מתוארכות , )1738–1734(נמצאו חמש חרפושיות מטיפוס זה  –דמות אוחזת בפרח  .1

על שלוש חרפושיות מופיעה דמות האדם עם. 2–' ב1לתקופת הברונזה המאוחרת 

קומפוז). 1736(אחרת נוסף אוראוס 

פרח הלוטוס מסמל את ). 10 ואיור 181, 1997תור - בן; 2709–2679: 62 ולוח 135, 1984

ע. צגות את דמות הנפטריהדמויות מי נחשבו כןל. ות והעולם הבאומהמחדש ומכאן את 

1734  
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.  דמויות של שליטים מקומייםאלוקבל יותר על הדעת ש

 . הלוטוסחר השליט המת ומכאן הקשר לפאת

מתל ו) 1739(מעכו , החרפושיות.  חרפושיות כאלהבכנען נמצאו שתי –דמות עם כתובת ענרע  .2

–3הברונזה המאוחרת  ומתוארכות לתקופת )ד(תל פארעה שייכות לסדנת ) 1740 ()

חרפושיות . רעיציה מורכבת מדמות האדם המושיטה יד ומתחת ליד נוסחת ענ

  ). סעיף ' ר(עם דמויי אדם ,  לקבוצה דומה

  זוג דמויות5.3.2.5.2

שביניהן עין הורוס וסימן נוסף לא  דמויות שתי ותמעכו ועליה מופיע) 1741 (אחתחרפושית על 

מתוארכת על פי היא . גיהחרפושית נמצאה על פני השטח ולכן היא חסרת הקשר ארכיאולו. המזוה

  .ללא מקבילות והיא ייחודית ו4–3הברונזה המאוחרת מאפיינים לתקופת ה

  דמויי אדם 2.6

והיא ) ד(נמצאה בתל פארעה ) 1742(חרפושית אחת . בכנען נמצאו שש חרפושיות עם דמויי אדם

ות חרפושית זו מחקה חרפושי. מציגה דמות עם ראש בז יושבת וזרועותיה הופכות לאוראוסים

אך מאפייני , )2833, 2822–2820: 47לוח , 1984טפנל : למשל(קדומות מתקופת הברונזה התיכונה 

גב  ת ובעיקר  טיפוסיים לתקופת הברונזה המאוחרת ולא קיימים ק) 1C(פ

אוחרת  כ .  על פי תיארוך הקבר שבו נמצאה4–3פ

מדמוי האדם ) 1747–1743(יות הנוספות עם דמויי אדם חמש החרפוש מציגות קומפוזיציה דומה המורכ

ם ונוסחת  ידו הצדה   

 2.5.1

 צפוני

ג.

  Xם 3

ם X-סימן ה. בלכיש 4013ר על גם   מורכב 

לורים י

אף ש ).351: 20 איור 138, 1965אנתס ; 959328אנתס (מממפיס 

המופיע בצדה ) ?(דגם בעל החיים: בותנראה שיש, צריםממ

ית לאףוקר) 2027  ש

  .פעת ממנה הן בהיא מוש, סדנהשייכת ל

לוחית ה. שנמצאה על פני השטח בתל אנפה) 1751+1750(לוחית שני צדי ל  קומפוזיציה

   ).6.3 סעיף ' ר (2הברונזה המאוחרת קומית שפעלה בתקופת 

ונראה שיש לשייכה דווקא לקומפוזיציה המציגה דגם ) 1752(מופיע גם על חרפושית מבית שמש  X-דגם ה

בהבדל של קו נוסף , מכיוון שהיא  מקרניאול והקרבה לכוכב בולטת לעין)  סעיף ' רכוכב'

.ולא קיים כאןבדגם הכוכב 

1על גבי 

האמנות  .תופעה של אדם פרטי המציג את דמותו לא מוכרת מתקופת הברונזה המאוחרת בכנען

יצגת את השכבה השלטת ולכן מתימ

צגות י שחרפושיות אלה אכן מיייתכן

ד(פארעה 

 הקומפוז.4

אלה קשורות
1739

5.3.2.6

 

1741 

5.3.

. ודם לכן טיפוס ה ושי

ושית מתואר

החר
174 4

  

 

ת לתקופת הברונזה המ החר

בת

דמות אד קבוצה זו קשורה לשתי החרפושיות עם. ומתחת ליד נוסחת ענרע המושיט

סעיף' ר  ).ד(וכולן שייכות לסדנת תל פארעה ) .5.3 ( ענרע 

פוסטי    5.3.3

דגם  5.3.3 יאומטרי 1

דג .5 .3.1.1

X מקווי בקבשנמצאה  )1749(לוחית מלבנית  דגם  מופיע

היוצם    מקביהמכ ללוחית ועם זאת יש ברורה ינהמשמעות הדגם א. רחבדגם כפול

–326: 33לוח , 1

ת

המקבילות 
1750 + 1751

השני של  שתי סימכנענית  לסווג את הלוחית 

א ). 6.3 סעיף ' ר (14- בתה של הלוחית לסדנת הלוחיות של המאה ה הלוח (הלוחית 

מדיום הן בסגנון ובמוטיבים

 מופיעה גם עזו

שייכת לסדנת לוחיות מ

עשויה5.3.3.2.1  ')

 הקיים 

  גרם שמיים, חפץ 5.3

  כבכו 

כל . המורכב משלושה קווים החוצים זה את זה' כוכב'מופיע דגם ) 1763–1753( חרפושיות 1

.3.2

5.3.3.2.1
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החרפו

 שפעלה בלח-אל

בת

היא עש

5.3.3.2.2

טבעת זו ייחודית ואין לה . שנמצאה בגן הפרסי בעכו) 1764(חצי סהר מופיע על טבעת יצוקה מכסף 

  .  על פי תיארוך הקבר שבו נמצאה, 2ת לתקופת הברונזה המאוחרת ת

מופיעים ) 1767+1766(עכו ושני צדדים של לוחית מלבנית מ) 1765(על גבי דמוי חרפושית מחצור 

דמוי . על גבי דמוי החרפושית מופיע מעין עץ שצורתו מזכירה סיסטרום. דגמים צמחיים סכימטיים

והוא ייחודי וללא מקבילות ע  2הוא מתוארך לתקופת הברונזה המאוחרת . הח

). ?(ץ

  . קשה

 שתי הנותרות מופיע סימן נוסף 

). 1771(זר מופיע סימן דמוי צלב ועל הלוחית מג) 1770(על הלוחית מעכו מופיע גלגל חמה : לעקר

וייתכן שהכנעניות מחקות את , ) 1.3.5.25.סעיף ' ר(יש דמיון רב לקומפוזיציה המצרית המציגה דגם זה 

הק

מוטיב 

. ה ברורה

רית 

  .מזכירה חסידה) 1776(מבית שאן 

אייל5.3.3.4.3

' ר (14-מפוזיציה זו היתה נפוצה בסדנת הלוחיות של המאה ה

לוחיות אלה מתוארכות לתקופת הברונזה ). 1796 ,1794–1786 ,1784 ,1782–1779) (6.3 סעיף 

גלגל , )1793 ,1782(לעתים מופיעים איתו מקבץ נקודות . רך כלל אייל אחד2המ

והוא שונה מזה שמופיע על גבי ) 1791(פעם אחת בלבד מופיע ענף עם האייל ). 1796(ית 

על . ח

לרוב מופיע האייל עם ענף אחד או יותר ורק בפריטים אחדים הוא מופיע לבדו , גבי טיפוסי המדיה האחרים

החרפושיות ). 6.4 סעיף ' ר(שיות מקבוצה זו עשויות מקרניאול והן מהוות סדנה עצמאית 

שתיים בדיר , אחת במגידו, בית שמששתיים ב, אחת בתל גריסה: מקבוצה זו נמצאו באתרים רבים

לסדנה. ואחת באשדוד) ד(אחת בתל פארעה , אחת בעזקה, אחת בלכיש, אחת באפק, 

אך החומר שממנו , X שעליה דגם 1752יש להוסיף גם את חרפושית , 3קופת הברונזה המאוחרת 

  .כה לקבוצהויה והדמיון בין הקומפוזיציות לא מותירים ספק לגבי שיו

  חצי סהר 

1763

היא מתוארכ. מקבילו
 1764

  דגם צמחי 5.3.3.3

שוי מהמטיט  רפושית 
1765

יא דגם סכימטי של עהלוחית מעכו מציגה אף ה. על פי תיארוך ההקשר הארכיאולוגי שבו נמצא

אף שהיא עשויה סטיאטיט ולא אבן, )6.3 סעיף ' ר (14-היא שייכת לסדנת הלוחיות של המאה ה

  בעל חיים 5.3.3.4

  עקרב 5.3.3.4.1

הלוחיות שייכות לסדנת ). 1771–1768( דוגמאות של עקרב נמצאו על גבי לוחיות מלבניות ארבע

, שתי לוחיות. 2 ומתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרת )6.3 סעיף ' ר (14-הלוחיות של המאה ה

מציגות עקרב אחד ואילו על גבי) 1769(ול 'ומתל עג) 1768(מגזר 

ב

  . ומפוזיציה המצרית

  ציפור 5.3.3.4.2

) 1777–1772(חמישה מהם הם לוחיות מלבניות , ציפור מופיעה על גבי שישה פריטים כנעניים

הציפורים על גבי לוחיות אלה הן ה). 6.3 סעיף ' ר (14- השייכות לסדנת הלוחיות של המאה ה

יש תוספת קווים שמשמעותם אינ) 1773+1774(בלוחית מתל חרסים . המרכזי בקומפוזיציה

המציגה זוג ציפורים הפונות זו אל זו וביניהן עץ ) 1777(ן הפריט השישי הוא חרפושית מתל כיסא

הציפורים על הלוחית מתל חרסים נראות כמו ציפור הבא המצ. לא ניתן לזהות את כל הציפורים. דקל

על פי הבליטה המופיעה בחזהן ואילו הציפור המופיעה על גבי הלוחית 

  

חרפושיות עם ). 1803–1778( חרפושיות ולוחיות כנעניות 26עם ענפים מופיע על גבי אחד או  אייל

וממשיכות להופיע לכל , )36לוח , 1984טפנל (אייל מופיעות לראשונה בתקופת הברונזה התיכונה 

קו. אורך תקופת הברונזה המאוחרת

על גביהן מופיע בד. אוחרת 

או חנ) 1788(חמה 

אולי גלגל חמה או פר, מופיע מעל האייל סימן לא מזוהה) 1792(על גבי הלוחית מתענך . החרפושיות

1770

1772

1789
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 האייל דגם 

שש לוחיות שעליהן מופיע אריה ). 1811–1804(אריה מופיע על שמונה פריטים מהטיפוס הצפוני 

על כל הלוחיות האלה מופיע האריה לבדו ). 6.3 סעיף ' ר (14- ת של המאה ה

חת נמצאה 

השנייה נמצאה בכאמד .  מעליו ומתחתיוnbהיא כוללת אריה רובץ עם סימני בק

שתי החרפושיות מתוארכות . הקומפוזיציה שלה כוללת אריה צועד בלבד. והיא עשויה מברונזה) 1808(לוז 

  .2גם הן לתקופת הברונזה המאוחרת 

על גבי הלוחית מתל ). 1814(תל אבו הוואם  ו)1813(תל גריסה , )1812(ול 'נ

לוחיות אלו . גריסה מופיע מעל הפר דגם צמחי ובלוחית מתל אבו הוואם מופיע מקבץ נקודות

  .2הברונזה המאוחרת לתקופת ,  ההקשרים ותיארוך הסדנה

  יצורי כלאיים5.3.3.5

ט 

בדומה לתנוחת ) 1822–1820 ,1818 ,1815( פרושות והוא מופיע רובץ 

רוב ). 1826–1823 ,1819 ,1817 ,1816(או צועד ) 5.2.6.2.1 - ו5.2.6.1.2 סעיפים ' ר(יים 

:  ובעיקר לסדנת הלוחיות שפעלה באותה תקופה2הגריפונים מתוארכים לתקופת הברונזה המאוחרת 

ייתכן שגם חרפושית ו, )1826 ,1824–1820 ,1818 ,1שמונה קומפוזיציות מופיעות על לוחיות מסדנה זו 

מציגה קומפוזיציה דומה ומתוארכת לשלב זה שייכת לסדנה , העשויה מאבן שחורה, )1816(לוז -מכמאד אל

ולתקופת , )1815 (3–1שלוש החרפושיות הנותרות מתוארכות בפחות דיוק לתקופת הברונזה המאוחרת . זו

  ).1826 ,1825 (3–2הברונזה המאוחרת 

מופיע ספינקס מכונף עם ) 1827(על לוחית מגזר . ות מופיעים מגוון יצורי כלאיים

מופיע יצור כלאיים עם גוף פר וכנפיים ועל לוחית מעכו ) 1828(על לוחית מכפר ערה .  אדם

סמל דגם המזכיר את , ומעליו חצי סהר עם גלגל חמה בתוכו) ?פר(מופיע יצור עם קרניים ) 1829(

  .הלוחית שבורה ולכן לא ניתן לזהות בוודאות את היצור. הירח המצרי

הלוחיות נוספות שתי חרפושיות המציגות , )1831(תל גריסה מו) 1830(מבית שאן , על ש

שתי החרפושיות . קומפוזיציה זהה של ספינקס או גריפון מכונף עולה על אייל ומולו סימן לא מזוהה

, 1933פיטרי : למשל(מקבילות לקומפוזיציה זו יש לחפש בחותמות גליל עשויות מאמתיסט ואת ה

  ).127: 4לוח 

בשני פריטים מבית שאן מופיע עם). 1799 ,1785, ש אדם חותם רא– 1783, כושי-  דמוי פי– 1778(

חרפושיות אלה מופיעות לכל אורך תקופת הברונזה ). 1798(ומקבץ נקודות ) 1795(גלגל חמה : נוסף

  .המאוחרת

  אריה 5.3.3.4.4

סדנ ת הלוחיושייכות  ל

ר 

הלוחיות מתוארכות לתקופת .  שעליה מופיע גלגל חמה מעל האריה) 1811(למעט הלוחית מעכו  1811

א. ם אריהעל הלוחיות נוספות שתי חרפושיות ע. על פי תיארוך הסדנה, 2הברונזה המאוחרת 

- אל ערה  ו) 1806(בר מכפ

  פר 5.3.3.4.5

יצגות יהלוחיות מ.  מציגות פרים)6.3 סעיף ' ר (14-לוחיות של המאה הלוחיות מסדנת השלוש 

. הן באופן הביצוע) אבן שחורה קשה(השפעה צפונית ולא מצרית הן בחומר ממנו הן עשויות 

מצאו ב תל עגהלוחיות 

מתוארכות על פי

 

  גריפון 5.3.3.5.1

בכולן למע). 1826–1815( קומפוזיציות 12-גוף אריה וכנפיים מופיע ב, גריפון המורכב מראש ציפור

מופיעים לפני הגריפון ומאחוריו , )1825) (ד(על גבי חרפושית מתל פארעה . אחת מופיע הגריפון לבד

כנפי הגריפון תמיד. ענפים

הספינקסים המצר

)817

   שונות–יצורי כלאיים  5.3.3.5.2

ל גבי שלוש לוחיע

ראש

לוש 

1813

1818 

1828 

1831 
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 ,1834(אוחזת במטה , )1839 ,1833(מופיעה לבד הדמות ). 1838(דמות יושבת על כס 

היירוגליפים  או ) 1837(אוחזת כלי נשק , ) סימן לא מזוהה– n9 ;1836; – 1832(ם

נראה 

 1839( 

183 (

על . אך גם ייתכן שזו דמות אנושית,  דמות עם ראש בז

פה  גם את הדמות . הדמות מרימה את ידה למעלה. מופיעה דמות בסגנון קווי) 1841(מ

 עם ה

) 6.3 סעיף ' רר

ו

קרי תקופת הברונזה , 

שיות שנמצאו בהקשרים של תקופת הברונזה המאוחרת נוצרו בתקופה –ת

חרפושיות שנוצרו  . בשלב קדוםייצור הורשה מאב לבן אלא זואין ,  שנהוג לכנותן ירושותאף. הקודמת

ין בתחומי תקופת הברונזה אך עדי, צורםימצאו בהקשרים מאוחרים ליבתקופת הברונזה המאוחרת ונ

פולוגי 

מופיעים 

אך כל שנשאר הוא גלגל חמה , מכילה כנראה שם מלכותי) 2023

מכילה כנראה תואר או שם של נושא ) 2026(טבעת יצוקה שנמצאה בתל חרסים . בראש הקומפוזיציה

 כל את). 2036–2029, 2027 (14-תשע קומפוזיציות נוספות שייכות לסדנת הלוחיות של המאה ה. משרה

ינים 

  דמות אדם 5.3.3.6

למעט , כולן מציגות אדם צועד ,)1839–1832 ( חרפושיות ולוחיותשמונהדמויות אנשים מופיעים על 

אחת שבה ה

ע סימנים , )1835

מציגה כנראה את האל רשף ואילו האחרות מציגות כ) 1837(הלוחית מגזר ). 1838(יושבת על כס 

,1837(ת  ושתי לוחיות סגלגלו)1838 ,1836, 1835, 1833(מלבניות  לוחיות ארבע. שליטים מקומיים

2(ול 'מתל עג, שתי החרפושיות הנותרות). 6.3 סעיף ' ר (14- שייכות לסדנת הלוחיות של המאה ה

  . בהתאמה2 ולתקופת הברונזה המאוחרת 1מתוארכות לתקופת הברונזה המאוחרת ) 1834(קוביבה 

  דמוי אדם 5.3.3.7

מופיעה ) 1840(על גבי לוחית מגזר ). 1842–1840(ש לוחיות מופיעות דמויות דמויי אדם על גבי שלו

ייתכן שזו. ברורה ולא מזוההדמות לא 

ומתל 

תל אנ הלוחית 

מופיעה דמות, )1842(מתל חרסים , על גבי הלוחית השלישת.  לזהות בגלל הסגנון הקוויזו קשה

 (14-שלוש הלוחיות שייכות לסדנת הלוחיות של המאה ה. אש אייל יושבת על כס ואוחזת ענף

 .מתוארכות בהתאמה

  ירושות 5.4

ה שימוש בחרפושיות שנוצרו בתקופות קדומותתקופת הברונזה המאוחרת נעש ב

 מהחרפו8%- כ. 23יכונה ה

  . לא נחשבות בירושות ונכללו בפרקים הקודמים,המאוחרת

לא נעשה ניתוח טילפיכך , עבודה זו עוסקת בטיפולוגיה של חרפושיות מתקופת הברונזה המאוחרת

אודותם על כל הפרטים . צגותכמעט כל קבוצות הסגנון של טפנל מיואולם , ל חרפושיות אלוש

  .)2022–1843חרפושיות (אור הלוחות יתב

  לא ברורות 5.5

שחוקות או שהקומפוזיציה לא ברורה ולא ניתן ) 2048–2023( חרפושיות מתקופת הברונזה המאוחרת 26

- תאם כי לא לת,  הראשונות ניתן לשייך במידת סבירות גבוהה למצריותארבעאת .  כלשהיקבוצהללשייכן 

(חרפושית מפלמחים . קבוצה מסויימת

חרפושיות אלה חשובות בעיקר לניתוחים כמותיים של מאפי.  כלשהיהשאר לא ניתן לשייך לקבוצה

  .בהם נמצאושכמו החומר וההקשרים הארכיאולוגיים 

1834

1842  
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 6 פרק

6.1 

ם על פי 

; 16ולוח התבניו

קנטיר 

 שכנה ה

מעל פי 

Xסדנת בי 6.2

כולן סדנת ח

, מאלהמאפייני

ידי כלומר 

י חיים הגלפים

בקומפו

האחרונה נחשבת כנענית בגלל שבע ). 1798(והאייל היושב ומפנה ראשו לאחור ) ) 1834(

ל האייל האופייניות לאומנות הכנענית  ניתן להסיק כי על פי דעתו של קל ). 4.3.6 סעיף ' ר(הנקוד

 

מתארך

  

                                                

  סדנאות

  מבוא

את הסדנאות מזהי. חרפושיות מפאיאנסל ןכול,  מתקופת הממלכה החדשהסדנאות המכבמצרים מוכרות 

 27, 1894פיטרי  – עמארנה ;91, 54, 53 ולוחות 250–243, 1999גידי  –ממפיס (ו באתר ת שנמצא

אם כי לא תמיד יודעים היכן בדיוק , )2: 42לוח , 1939 ברוייר –דיר אל מדינה ; 1996רדלר , 1930 חמזה –

תו ולשייך אליהן חרפושיות מסוימאותסדנ אולם ניתן לאפיין 90 עצמןסדנאות בכנען לא נמצאו עדיין ה.סדנה

   .אפיינים משותפים

  Iת שאן 

ל החרפושיות עשויות מפאיאנס ולכ:  במדיוםהייחוד). 52–51 ,א2004(רפושיות זו זוהתה על ידי קל 

פונות שות הסצנ. הרגליים אינן מצוינות כלל ,וםנוטד מציין את הכנפיים והפרואחקו : ם זהים

 על  מפריטים מיובאיםאל התבניתנות  הסצתהעתקמנגרם קל מציע שההיפוך . בתמונת ראימתוארות 

וכן בעל) 1434 ,1433(כתובות אלוהיות , )628 ,336(מופיעים אלים . ותצרימ ן זו הסדנהרוב הסצנות ב. 

דמות אוחזת מטה , )1738–1734(דמות אדם אוחזת פרח : סצנות כנעניותישנן גם ). 317 ,180(זיציות מצריות 

2046 ,78(דגמים צמחיים 

ות מעל גבו ש

קל. בקומפוזיציות מצריות וכנעניותיצרו את החרפושיות ימוצב המצרי ב מניםא, המייחס את הסדנה לבית שאן

  .2–'ב 1ברונזה המאוחרת תקופת ה המתוארכת ל,IX לשכבה סדנה את ה

 סדנת בית שאן-36וראי

 
  .1993מקגוברן ואחרים ' ר, למעט אולי בית שאן 90
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  14-סדנת הלוחיות של המאה ה 6.3

הפריטים כוללים .  בסגנון הצפוני2 שפעלה בתקופת הברונזה המאוחרת רוקהי- עשויות אבן שחורה

על פי ) 230–226, 1994( זוהתה על ידי קל  הסדנה.)שתי דוגמאות (וסגלגלות)  דוגמאות30(לבניות 

 .

  . ת

ותמות גליל בני א בחוהאיקונוגרפיה היא כנענית מובהקת בהשפעות אסיאתיות ואת המקבילות לדגמים ניתן למצ

הקומפוזיציה  .פשוט כפי שמקובל בתקופה זו מסגרת קוגם  אין לוחיותברוב ה). 55–50 

 

)  דוגמאות מציגה את57 טבלה

ועשרה ) 4(גיאומטריים ולאחריהם יצורי 

  . לא ברוריםדגמים

  

 של לוחיותסדנה

לוחיות מ

  : הבאיםהמאפיינים 

)12( או סטיאטיט ,רירוק ושחו על פי רוב בגוונים,  קשההוא אבן )18(הלוחיות רוב ממנו עשויות שהחומר  .1

  .  ידועאינוממנו עשויות שתי לוחיות שהחומר 

ממנו הן עשויות שצורת הלוחיות וגודלן שונה מהלוחיות המלבניות המצריות וכמו שכבר צוין גם החומר  .2

רוב מהמצריולשונה 

 איורים250, שם(הזמן 

אין. עם דגם נוסףלעתים רחוקות ו )226 ,שם(יצור מיתולוגי או דמות אדם ,  בעל חיים:מורכבת מדגם אחד בלבד

  .37 איור כפי שניתן לראות ב זו סצנות של ממשסדנהב

28( התפלגות הדגמים בסדנה זו וניתן לראות שהרוב המכריע הם בעלי חיים 

עוד יש דגמים ). הויות – 9(והדמויות ) 10(הכלאיים   אלו5- דמויות אדם ו4

כמות דגם
 4 גיאומטרי

 3 עקרב

  דוגמאות מסדנת הלוחיות-37איור
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כמות דגם
 5 ציפור
 11 אייל
 3 פר

 6 אריה
 10 כלאייםיצורי 

 4 דמות אדם
5אלוהות   
 10 לא ברור

  ת דגמים בסדנת הלוחיות התפלגו- 57 טבלה

גם טב

ת תל עג   .ול ולכיש'דוגמאו

אף שיש , חיות וניתן לראות שרובן מגיעות מאתרים צפוניים מציגה את ההתפלגות הגיאוגרפית של הלו58 לה

ת מאתרים דרומיים דוגמ

  
כמות אתר
 3 שאן בית
  6 גזר
 1 ערה כפר
 2 לכיש
 1 מגידו
 5 עכו
 2 הוואם אבו תל
 3 אנפה תל
 1מירסים בית תל
 2 גריסה תל
 2 חרסים תל
 3 ול'עג תל

 1 תענך
 32  כ"סה

   תפוצה גיאוגרפית של סדנת הלוחיות- 58 טבלה

   

שלושה קווים הוא סדנההמאפיין האיקונוגרפי של ה. 3 המתוארכת לברונזה המאוחרת 

המופיע כדגם) 4.2.4 סעיף  ו38 איור' ר (כך שהם יוצרים מעין כוכב,  זה ונפגשים במרכז

דמוייו זו קשורה גם לקבוצת חרפושיות סדנה. בפועל  ומהווה את הקומפוזיציהמקבוצה זו

 ושם ביבליוגרפיה17 :81, 1980 ברנדל –בית שמש : למשל( בתקופה זו מאוד שהיו נפוצים 

  ).1763–1752( דוגמאות 12ואילו בכנען יש . 91 זו נדירות במצריםסדנה מ

הסיבהש ייתכן.  אין לכוכב מרכז משותףפריטים רביםובמחרפושיות אחת לשנייה משתנה 

הקרניאולסדנת  6.4

 אלכסוניים  חרפושיותתסדנ

 יחיד על החותכים זה את

חרפושית  החרפושיות 

  מקרניאוליםחלק

חרפושיות). נוספת

 לכך היא איכות הכוכב 

                                                 
 בגורוב המתוארך לתקופה הרעמססית יש  עם דגם זהה אך על פי תיאורה היא עשויה ישפה אדום ולא קרניאול 484בקבר  

 ).9: 29לוח , 1927ברנטון ואנגלבך 

חרפושית
 סדנת קרניאול-38איור
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החרפושית הצפונית ביותר . ארץ ובמרכזה החרפושיות מסדנה זו מ בעיקר בד.הטיקשה לחרההחומר 

מציגה את התפוצה הגיאוגרפית של הפריטים מסדנה זו טב. אבל זוהי דוגמה אחת) 1755(נמצאה במגידו 

מסיבות סגנוניות הם משויכים כאן לסגנון למרות זא. וניתן לראות שרובם המכריע מגיעים מאתרים ד

  .כשם שבבית שאן ייצרו חרפושיות בסגנון הדרומיפוני נראה שגם בדרום כנען פעלו גלפים בהשפהצ

  

רום ה רוכזות

 59 לה

, ת רומיים

, עה צפונית

  מספר קטלוג  אתר
  1759  אפק

  1763  אשדוד
  1758 ,1757  בלח-דיר אל

  עזקה  1761
  1753  תל גריסה
,1754 1756  ,1752בית   שמש

   1760לכיש 
 1762תל פ )ד(ארעה  
 1755מגי  דו 

נת הקרניאול- 59 טבלה ת של    תפו

  )ד(תל פארעה סדנת  6.5

האיקונוגרפיה של הסדנה ). ד(תל פארעה  בד4–3סדנה שפעלה בתקופת הברונזה המאוחרת 

 בבחירת צרית חזקהה מת הברונזה התיכונה והשפעבחרפושיות דגמים : מושפעת משני מקורות

 דרך ולמע רוב הדגמים מקורם מצרי גם אם הגיעסדנה קרבתה של האוליהסיבה לכך היא . הדגמים

דוגמה בולטת . ש בדגמים ואופן ביצועם הם מקומייםכל מ. צד שלישי כמו מסורות הברונזה התיכונה

אורכי שעליו בליטות של קווים ; nלכך היא אופן הביצוע של סימן 

חרפושיות טיפוסי . אורכיים קצרים שני חותמות דג , ) דוגמאות60(המדיה שהיו

 אלא רק הפריטים לא ייצרו את סדנה) 1626(ברווז  חותם, )1646 ,1636(

  .39 איורבחלקן קשורות זו לזו בדגמים מסוימים כפי שניתן לראות שקומפוזיציות עט יצרה מי זו סדנה

צה גיאוגרפי סד

זורבא, רום הארץ 

תקופכנעניות מ

שה .  למצרים

מו, וםמק יהש

ורכב ממעין קו הוא מ, במקום צורת הזיג זג

 בשימוש בקבוצה זו כוללים בעיקר 

שאנשי הכו- ודמוי פי נראה ). 1644(שי אחד 

  . 'טח הטביעהמש'גילפו את 

 )ד( סדנת תל פארעה-39איור
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  מורכבות משלושה סימניםה ,) 2.2.2.35.סעיף '  ר;6231–1612(כתובות ענרע: n, ;, nb.  

 ון שני כתרי מצרים התחתונה כרטושמתחתיו , גלגל חמה מכונף ענרע וב  ביניהםש עם 

  ).cd) 1667, 1668עמוד 

 2.3.2.2.35.סעיף '  ר;351(וס לידו כתר מצרים התחתונה בצד ימין ו ( 

 6.1.35.סעיף '  ר;1747–91(ע לידה דמות עומדת ומושיטה את ידה ו .( 

  1669(שונות.( 

 כתר מצרים הםהדגמים הנפוצים  לראות ש(ארעה  הדגמים בסדנתהמציגה את תפוצ 60 טבלהמ

לדגמים  .)10 (nfrסימן ו )12 ( סימן ,)20 (סימן , )25(עין הורוס , )31(ובות ענרע כת, ) פעמים71(התחתונה 

  . בלבד

  :ן ה)ד( בסדנת תל פארעה הקומפוזיציות הראשיות

 לידו .  ניצב באחד הצדדיםאחרציה והי בראש הקומפוזמונח על צדואחד , שני כתרי מצרים התחתונה

  ). 3.3.2.2.35.סעיף '  ר;1666–1650(ים או כתובת ענרע היירוגליפימופיעים סימנים 

 עמוד ניהםיבשני כתרי מצרים התחתונה ו cd) 1624–1634;1.3.2.2.35.סעיף '  ר .(  

מדור התחת כתובת 

16–649 עין הור

173, 1740, 743 כתובת ענר

יתןנ, )ד תל פת 

cdnb

האחרים הופעות אחדות

  
                   קומפוזיציה

  דגם
כ"סה  ז ו  ה  ד ג  ב  א

     8     4  15   17   71 27 כתר מצרים התחתונה
92  31     8 2    7 2 12  נרעכתובת ע

  cd  6  9    2      3  20סימן 

  nfr 8  2            10סימן 

  25      15        10  עין הורוס
  2              2  אוראוס

  7   7            דמות אדם
  3  1      2        כרטוש

  nb 10  1    1        12סימן 

  8tp 4              4סימן 

  n9 1              1;סימן 

  s3 1              1סימן 

  nbw   1          2  3סימן 

  2        2        חמה מכונףגלגל 
  1      1          קנה סוף 

  1  1              חיפושית מכונפת
  )ד(תל פארעה  דגמים בסדנת ת תפוצ- 60 טבלה

ורוב האחרים , )ד(תל פארעה יותר ממחצית מהפריטים נמצאו ב, הגיאוגרפית

שלוש חרפושית נוספות). בית שאן ועכו, מגידו(ם צפוניים  נמצאו באתרי

, 1937 דונאן(מגבל , )A45 :48לוח , ג1978וורד (מצור :  מופיעות בקטלוגינן

בסביבתו הקרובה של ,  פעלה בדרום הארץסדנהשהלפיכך נראה ). 267: 

  .הפריטים לפי אתרים

מאתרים בדרום מבחינת התפוצה 

נמצאו מקבוצה זו  רק שישה פריטים. הארץ

 )5326: 78לוח באתרים צפוניים וא

 טבלה. )ד(ארעה תל פ107, 1999ן ונ(ממארי ו

 תמציגה את תפוצ 61

  
כמות אתר

 33 )ד(תל פארעה 
 6 לכיש

5בית שמש   
 3 מה'תל ג

 3 תל רידאן

                                                 
בקבוצה זו יש גרסה של נוסחת  92

 

פעם כעין הורוס ופעם : אלה נספרו פעמיים). 1665–1661 ,1659 ,1657–1654(ענרע המשולבת בעין הורוס 

.כנוסחת ענרע



 סדנאות 6פרק 

184  

כמותא תר
בי 2 ת שאן

 2 גזר
 2 מגידו
 2 עכו

2תל חסי   
 1 אשקלון
 1 רבת עמון
 1 תל חרסים

 1 ול'תל עג
64כ"סה   

   סדנת פארעה, התפלגות אתרים- 61 טבלה

, ) פריטים3 (2מאוחרת הפ

קופת ת, )תק

ללי על פי תיארוך המכלולים ). 11(הקשר ארכיאולוגי לא ידוע , )4(תקופת הברזל , )3 (ותהב

יקר 

 26 בקבר שנמצאה ממצרים נוספתיש מקבילה , צפוניים שהוזכרוהאתרים המ

  ). 23: 23לוח , 1891פיטרי (גורוב 

  סדנת תמנע 6.6

, יחודיתי לוחית מלבנית זומאפיי נמצאו של לוחיות מלבניות שסדנה

המדיום הפשוט להכנה לעומת לף לא מקצועיואיכות הגילוף הנמוכה של 

ה של הגלי גם ההמעיד, שאר המדיה . מנחות ונראה ששימשו 200במקדש הא על האי

1731273+ ,6יצרה חמש לוחיות מלבי הזו סדנהה כי עוד  ייתכן). 1802+1285 ,2

ור (1801 :סדנה שייכים לפריטים ). כושי- דמוי פי (2048-ו) חרפושיתדמוי (1591, )מדיו

כך ניתן לראות בדמוי , מדיה עצמה לא גבוהההגם איכות . כולם מציגים אותה איכות ירודה ול של הגילוף

חרפושיתשלוהכושי - פי ה.  צד עם קו אנכי  לקוחות בעיקר מהעולם האיקונוגרפי הקומפוזיציות 

עם ראש בז אדם בצורת בז או דמות 2841 ,1273 (שם האל אמון :  אלוהיותורובןהמצרי 

ה, 200ע, 173 –פר (ובעלי חיים ) 610 ,261(  'קמעיות' קומפוזיציות  יש שלושלא 

סגרת פעילות הכר)8מדגם ר, )3(ם גיאומטרי המציגות דג . מנעתיה ביו

ה' האתר נבנה בימיו של סתי א מ אין אפשרות לתארך את ). 1598–9ווהתקי

  .20- ל לשושלת האך על פי הדגמים והק,  בדיוקסדנהה

הברונזה התקופת : ריטים נמצאו במכלולים ארכיאולוגיים המתוארכים לפי הפירוט הבא

15 (4–3הברונזה המאוחרת תקופת , )3 (4הברונזה המאוחרת תקופת , )25 (3הברונזה המאוחרת ופת 

רונזה המאוחרת בכ

וע, כנראה לקראת סוף התקופה, 2הברונזה המאוחרת תחילה לפעול בתקופת ה סדנהנראה שה, הארכיאולוגיים

  .4–3הברונזה המאוחרת תה בתקופת יפעילותה הי

  החרפושיותלענוסף : מקבילות

ב

, ם סדנהני ה. בתמנע בלבד כאן הם המדיו

נראה שעצם בחירת . געדות ל, הפריטים

כ. ף נת כות הירוד לוחיו מצאו ל 

,0+3126(ניות  1 0012, 84+2+127

28 (91, ) חרפושיתם לא בר

א אחידה

 סדנהשל המזכיר 

1272,1, 528, 91( , הורוס 28

, 1מזוה –  –קרבים  8011 .( כמו כן802

 פעלה במסדנ זה. 204(חי ודגם צ) 1591(שת 

סס  2ג נתר(' ים לפחות עד רע 5159: 19בר

ביעיקר פעילותה מקנראה כי , ומפוזיציות
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  קשרו הארכיאולוגי ותאריכואופי ה: שימוש בחרפושיות 7פרק  

186  

  הקשרו הארכיאולוגי ותאריכו, אופי הממצא: שימוש בחרפושיות 7 פרק

ולאיזה באיזה אופן , מי השתמש בחרפושיות: אחד ההיבטים המעניינים בחרפושיות הוא ההיבט הפונקציונלי

גי וחלוקה  לפי סוג ההקשר הארכיאולומהות הממצא וניתוחו הכמותימסקנות הדיון שלפנינו מתבססות על ? צורך

מקורם ש , מסך כל הפריטים73%-יותר מהם ש,  פריטים בלבד1392בפרק זה נכללו בסטטיסטיקה  .93תקופות-לתת

 90(מכלולים מאוחרים מ ם הפריטים הנותרים ה505. 94במכלולים המתוארכים לתקופת הברונזה המאוחרת

  95).12.6% – פריטים 239( ידוע ינואומכלולים שתאריכם ) 9.28% –יטים  פר176(פני שטח , )4.74% –פריטים 

, קמעי למתים ולחיים:  והשימושים הנידונים הםסודרים מצפון לדרום וממערב למזרחהאתרים בפרק זה מ

  .חתימה, חפצי ערך, הקדשה

  שימוש קמעי  7.1

  קמע למתים 7.1.1

-יותר מ הםש,  מהפריטים951. השימוש העיקרי של החרפושיות היה קמע לקבורה, כמו בתקופת הברונזה התיכונה

מן הקברים ניתן לעתים ללמוד פרטים נוספים . אורך תקופת כל נמצאו במכלולי קבורה ל, 68%

אלא . 96אנשיםעל האנשים שהשתמשו

פרסומים ישנים רוב קברי התקופהשמ

הממצאים שאין בהם כמעט 

 על ,האצבעבערבוביה, והעצמות

או על הבגד, הצוואר

הכלולים  ת על לנסות לענויכד

  . 98 ספרמ: הםבמידע 

  המערה .)721(  –סרפטה 

  ).130, שםנשדדה על 

  בירן (אינו ידוע  בקבר–תל דן

לא נמצאו 103, 1992

-בן( הקירות , באתרם

ברנדל . מסוים, 2002דוב 

ומציע שאולי היה שייך לאחת , מעניק הגנה לנשים בהריוןטיפוס חותם זה קמע הבמפרש ) 189, 2002(

אין כל אולם בכנען ,  שבמצרים קמעות אלו היו בשימוש של נשים בהריוןייתכן). שם(הנשים שנקברו בקבר 

, החרפושיות והחותמות האחריםהתייחסו אליהם כאל שאר עדות שנעשה בהם שימוש דומה ונראה ש

                                                

ה, ממצא

הברונזה המאוחרת

מינם וגילם של ה,  צורת השימושלמשל, ותקמעיותן מלבד ה,  בחרפושיות

ל שתמרות הירוד הן בל מצב ההששהן ב,  מידע מועט על השלדיםתקבל מ

כמו שאר , חותמות הקמענמצאו  ברוב הקברים מהתקופה. סות לשלדיםהתייח

על כלומר אם ענדו אותן ,  שלא אפשרה לבחון את צורת השימוש בחרפושיות

  .הניחו אותן בקרבת הנפטר 

הנתונים. 97בעבודה זוהנזכרים נוגע לקברים ה חלק מהשאלות נאסף כל המידע 

 קייםאם, נוסף ממין העניין ומידע נפטריםמין וגיל של ה, כמות פריטים, נפטרים

ת ונמצאה בה חרפושית אח)1958ברמכי  (13–14-נחפרה מערת קבורה מהמאות ה

(עצמות כלל בה  וכאשר הגיעו אליה ארכיאולוגים לא נמצאו ידי אנשי הסביבה

 שמינם 6- נשים ו9,  גברים25ם המ,  אנשים40-נקברו כ, 'הקבר המיקני', 387 

רובם המכריע . 30–25וב בני הר,  שנה60- ל5גיל הנקברים בין ). 2002ארנסברג ; 

חלק גדול מהגולגולות נמצאו לאורך. לאפשר קבורות נוספותכדי הוזזו לצדדים אלא

נמצא בקבר ולא ניתן לשייך אותו לשלד , )54(דמוי צפרדע , דאחרק חותם ). 37

 
ללא , בחרפושיותבהן השתמשו שאך הוא מתייחס לכל התקופות , החרפושיותשימושים של מגוון הדן ב) 277–266: א1995(קל  93

שהוא מזכיר  הטביעות , למשל.ו ניתוח כמותי של הממצאים ואין ציון ההבדלים בין כנען למצרים אין אצל;קופותהת-התמקדות בתת

 . בכנעןזומקורן במצרים ואין הקבלה לתופעה ) 270–268 ,שם(
  .100%-ל כ1392-בפרק זה מתייחסים להאחוזים ציוני  כל 94
לא פורסם ולא ידוע המכלול  מכיוון ש אך,תקופת הברונזה המאוחרתבנראה כ םשמקור, מאשקלוןכמו למשל ,  מבין אלה ישנם אחדים95

 . מהסטטיסטיקהםמכלול ללא תאריך ולהוציאאל  להתייחס אליהם כאאין לי ברירה אל, ים הפריטיםלאיזה שלב של התקופה שייכ
 ).2001ווגליאן (יש לזכור שלא ניתן לזהות את מין השלד על פי החפצים בקבר  96
 . כללחרפושיות עוד קברים רבים מתקופת הברונזה המאוחרת שבהם לא נמצאו קיימים כי  לזכוריש 97
 .למשל מיקום הפריט או תקופות שימוש נוספות בקבר 98
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 .קמע של קבורה כלומר

 נפטרים המכקבר הכיל ה). 1977 ,770 ,

חרים 

 עות

כיל 

נראה שהטבעות קשורות ) 3איור , 1977אריה ואדלשטיין -בן(על פי פיזור הממצאים 

, 1977ארנסברג ; 5, שם( הכיל נפטר זכר אחד בלבד 2Aקבר . 100ה מקריז שייתכןאולם , 99לשלד האישה

81.(

בקבר נמצאו שלוש חרפושיות . ברונזה המאוחרת שחלק גדול ממנו נהרסקבר מסוף תקופת ה

 

  בשטח 8144ר קבב –חצור F , 8ריבועP 256(ת וחרפושישלוש  נמצאו

ידין וא( כלים 500-על פי המכלול הקרמי העשיר שכלל יותר מ 2הברונזה המאוחרת ותוארך לתקופת 

ין עליהן  העצמות התפוררו בשל מים שחדרו במהלך השנים וא.לא ידוע מספר הנפטרים בקבר). 130, 1960

 ).שם(כל מידע נוסף 

  3(באחד מהם , )1977אריה ואדלשטיין -בן( חמישה קברים נחפרו בגן הפרסי –עכוB (נמצאו שלוש טב

 ה3Bקבר . נמצא חותם טביעה) 2A(בקבר נוסף . )823 (' וחרוז עם שמו של אמנחותפ ג)1764 ,786 ,53(

גבר ואישה נפטרו בגיל צעיר ,  שניים מהם.)2, םש(ם של גברים ואחד של אישה ישני, שלושה שלדים

). 81, 1977ארנסברג (

 

 נחפר –סחם  

,נפטריםומספר ה רק באזור אחד של הקברעצמות אדם נמצאו במצב התפוררות מתקדם ). 1857 ,544 ,165(

 ). 136, 1995פישר וקל (אינו ידוע גילם ומינם 

  לותוגולג 16נבדקו ). 1938דליקה הר(ונערכה בדיקה אנתרופולוגית מדגמית רבים קברים נחפרו  –מגידו 

לא של הארבע הנותרות ן נארבע של גברים ומי,  שמונה היו של נשיםהןמ, מתקופת הברונזה המאוחרת

 .  כל אלה באו מקברים שלא נמצאו בהם חרפושיות, לרוע המזל. זוהה

  .קברים ממגידומסכמת את המידע לגבי ה 62 טבלה       

 
  מראה מקום  הערות  כמות   מספר נקברים תיארוך  קבר

C110017+  
   בוגרים4לפחות 

  ;89–88, 1938גאי    השאר לא ידוע; בוגרים4. נפטרים 17לפחות   1
63, ט"גונן תשל

'א1מ "ב   
 , 1969אורן ; 65–

129.  
'א1מ "ב    . 171–160, ט"גונן תשל   מין הנפטרלא ידוע  2  )מבוגר (1  2117

Eא1מ "ב   .171–160, ט"גונן תשל    1  אין מידע'  3018
  .432, 2006ללקין     1  אין מידע'א1מ "ב  101

B1145 1מ "ב–
2  

 1, )בוגרים (8
  )תינוק(

  ;99–94, 1938גאי   לקבורה גם בתקופת הברונזה הקדומהשימש   4
  .68, ט"גונן תשל

4K
  .68, ט"ן תשלגונ

  ;80, 1938גאי   קבורת תינוק בקנקן  1  )תינוק (1  1מ "ב 37

1C7 871מ "ב–
2  

לא ניתן לשייך אף שלד . ת"הקבר שימש גם בתקופת הב  1  אין מידע
  לתקופה

  ;36–33, 1938גאי 
  ;68–66, ט"גונן תשל

  .129, 1969אורן 

1B7 87הקבר שימש גם . השלד לא משויך בוודאות לתקופה  2  ?)בוגר (1  3מ "ב
  ת"ופת הבבתק

  ;36–33, 1938גאי 
  .68–66, ט"גונן תשל

B911 1, )מבוגרים (2  3מ "ב 
  )ילד(

  ;67–64, 1938גאי     1
  .68–66, ט"גונן תשל

1C998   ;40, 1938גאי   לא ניתן לשייך אף שלד לתקופה  4  אין מידע  3מ "ב
  .61, ט"גונן תשל

B912 72–69, 1938 גאי  לא ניתן לשייך אף שלד לתקופה  11  אין מידע  4מ "ב;  
  .68–66, ט"גונן תשל

  קברים במגידו- 62 טבלה

הברונזה יתה בשימוש מתקופת הברונזה הביניימית ועד תקופת יבמערת קבורה גדולה שה –כפר ערה 

רק חלקי עצמות וממצאים מפוזרים , נמצאו שלדים שלמים

 18מהן ,  חרפושיות29נמצאו במערה  בסך הכל . מסוים

 
לא . 101נערכה חפירת הצלה 2המאוחרת 

לא ניתן לקשור אף חרפושית לשלד. במערה

                                                 
99 .2: 1977 ואדלשטיין אריה-בן' ר.  השלד שראשו פונה דרומה

 . גם ראשי חציםהיוזה  ליד שלד 100

ת תל המערה נחפרה על ידי יובל גדות מטעם אוניברסיט101 .אביב ועדיין לא פורסמה 

187  
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  . לתקופת הברונזה המאוחרת11-ונזה התיכונה ו

 . פעילות מאוחרתבאו שהם הופרעו התקרה קרסה כלל 

  

מתוארכות לתקופת הבר

  א1נחפרו שלושה קברים מתקופת הברונזה המאוחרת , )1973אורן ( בבית הקברות הצפוני –בית שאן ' 

רוב . שיותשבהם נמצאו חרפו)  בארונות אנתרופואידיםהאחרונים (4–3הברונזה המאוחרת וחמישה מ

כל הקברים . ביזנטיתתקופה הלזה הביניימית וחלקם אף שימשו עד הקברים שימשו כבר בתקופת הברונ

 בדרך נמצאו הרוסים

  . מסכמת את המידע לגבי הקברים בבית שאן63 טבלה

מספר  רוךתיא קבר
  נקברים

מספר 
  פריטים

  מראה מקום  הערות

מ "ב    59
  'א1

.98, 9–8, 1973אורן     1  3

42  9 ;
  .129, 1969אורן 

8, 8–7, 1973אורן    עצמות רגליים19-לות ווגולג 7לפחות . הקבר מרובה הקבורות  6  +7  1מ "ב

; 99, 7–6, 1973אורן  – Bתא ). נוסף לקבורה מהתקופה הרומית( קבורה אחת – Aתא   2  +7–  27 1מ "ב
  .129, 1969אורן    קבורות3 לפחות – Cתא .  קבורות3לפחות   2

129, 17, 1973אורן    ארונות אנתרופואידים5לפחות   1  +5  3מ "ב 241
132.  

–

, 16–15, 1973אורן   נתרופואידים 219
129–132  .  

–3מ "ב
4  

 ארונות א3לפחות   10  +3

29, 6, 1973אורן   תזרוי ועצמות מפושבר של ארון אנתרופואיד  2  +1  4מ "ב  7
132.  

1–

66  
  אנתרופואידים

 ,129– 10–9, 1973אורן י שלושה ארונות  שבר– Cתא .  שבר ארון אנתרופואידי– Aתא   2  +4  4מ "ב
132.  

  קברים בבית שאן- 63 טבלה

  מערה אחתרק ב; ברונזה המאוחרת בשימוש בתקופת ה נחפרו שמונה מערות קבורה שהיו–) צ(תל פארעה ,

 ההתקופ מןלו לקבורת רבים והן כללו קבורות כל המערות שימש. )1728 (נמצאה חרפושית, 11

ברו ו" על ניתן לדע

 מתוארכת 11ה מער). שם(מעט אנשים במערות נקברו שפי הממ

תקופת הברונזה המאוחרת שבהם נמצאו חרפו רים שישה קברים

רסי בוגר אחד קופה הר מא

ונזה הקדום לו במקצת לה, 17– ומתוארך

. )אמהטב21–2

ם  ,שם ()2017 ,1676 ( חרפושיותבו שתיאו הוא קבר של לעומתם  111 

, 19זה ידי משלחת ה

בקבר ,1962( כללו חרפושית אחת בכל קבר 331- ו28ריות

בוגר אך אין עלי0 ,3פושיו

י ק-שני חותמותבה  קבור

היו מהתקופה הכל, א"קלמר תשמ ()950+630 ,951+377(

לא ). 3

לא  

 חרפושית נמצאה בקבר ). 1985לאונרד  (נפטרים נחפרה מערת קבורה  ששימשה לכתריסר –סמרה - אכתרת

 .ל השלדים והקשר שלהם לחרפושיתע אך אין כל מידע )119(אחת 

מתקופת  שתי מערות קבורה נחפרו )1986מקגוברן (ירדן 

 ,1508 ( חרפושיותחמש נמצאו 1 מתקופת הברונזה המאוחרת 2A הרוקבמערת 

 במערה ).34–32 ,שם (הרים בומות היו פז

(תית  ת כמה אנשים נקתקופות לא כמה בגלל ערבוב ממצאים מ). 08, טגונן תשלהכלקולי

לתקופת הברונזה נראה צא המועט 

המאוחר .' ב1ת 

  נחפרו  –ה שלושה קב. שיותתל סעידי  מ

לתהמתוארך , 102 קבר :טת פנסילבניהידי משלחתל נ עחפרו כלל מ, עמססיתוניב

;)2 1534, 1980 רד'פריצ(  לתקופת הבר 117 קבר  כך גם טב

0, שם( 3ת  מאוחר

קבר

אחהקברים נמצאה חרפושית בכל אחד מ). 2לה  34, ה

נמצוילד 

 בהת1026 ,423(ת 

בשלושה קברי). 19

און הבריטי ומתוארכים לתקופת הברונמוזי 88טב  (4המאוחרת נוספים שנחפרו על 

2ם . נמצאו חרפושי) 80–79 ו)  בהתאמה552 קב

9(ת 240 אלה כנראה קברי יחיד מ .הם מידע נוסף). 70 נמצאו שתי חר

  נמצאו שה לקבורה המונית ומש נח–כם ה שש  םמע חצי חביתייפרה מערת

תקופת מ, קוליתיתבמערה הממצאים ). 30

4, 31, שם(תקופת הברונזה המאוחרת ל ועד 'א 2ומסוף תקופת הברונזה התיכונה , הברונזה הקדומה

לכן, התקרה קרסה ומחצה את תכולת המערה.  רבים שלדיםודוע שהיאבל י, נפטריםידוע הרבה על ה

 .לשלד מסוים חותמותהניתן לשייך את שני 

 בעמק בקעה שב בסקר שנערך – חוויה- בל אל'ג

ב. הברונזה המאוחרת

נשדדה וממצאים ועצ קבורההמערת . )1569 ,1566 ,1549 ,1535
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, מבחינת גיל הנפטרים. כר אחד

ת 

גם 

  לא ניתן היה אפילו גרוע שכה צב השימור היה

 בקבר ).שם( התפזרו לאחר שתקרתו קרסה הממצאים בקבר). 56, 1944עורי (לזהות את תנוחת הנפטר 

 ,1817+1786(ושתי לוחיות מלבניות ) 458(טבעת ש

בר G בשטח – הכיל שמונה ש, 3הברונזה המאוחרת מתוארך לתקופת  נחפ

ילו7(רבע חרפושיות 

הם). 8978בי ת

 עורי (המאוחרת  63 נחפרו –חומריה אל

 לא ניתן )15–10, 6–4: 33לוח , שם( מתקופת הברונזה המאוחרת  חרפושיות וטבעותכמהפורסמו 

 המכיש לציין ש. נפטריםל העחס אותן לאחד מארבעת הקברים וכן אין כמעט מידע 

שלד  ולא , שם(בלבד ללא וש הממצאים המלוו

7, שם( רופול

  שהכיל נפטר אחד 8 בקבר 102).23–22, ט"ם שניהמ,  קברים23 נחפרו –פלמחים 

 י
נזה 

ולא  נפטריםל העאין מידע . 2הברונזה המאוחרת והקבורה המאוחרת היא מתקופת , )35–

 י
כל 

  פו

א 

בר 

           

ז ו נקבותשמונהניתן לזהות  מהם ,נפטרים 22 לפחות ,לדים רביםנמצאו ש

לא ניתן לייחס את החרפושיו). 297, 1986פיניגן והוסטד (שבעה נערים ושני ילדים , תשעה בוגריםזוהו 

, 2Aה בדומה למער. )36 ( אחתטבעת נמצאה 3הברונזה המאוחרת  מתקופת 3Bבמערה . לשלד מסוים

לא ניתן לשייך אף אחת . מפוזרותרבות עצמות   בהוונמצא) 44, 1986מקגוברן (מערה זו נשדדה 

  .מהחרפושיות לשלד מסוים

אבל מ,  נחפר קבר שכלל נפטר אחד או שניים–תל גריסה 

 ).1838+1813, )1753נמצאו שתי חרפו ,170(יות 

  בק וכוכבי (שלדים ר ק ה,בנויאפק

ה בתקופה ית בניתקרת הקבר קרסה בעקבות פע. )2013 ,1961 ,1358 ,60 וא)36, 1992

כוכ(   שעלי)שם (נפטריםחלק מהחרפושיות נמצאו על אצבעות ה, 19הרומי

ם ארבעה מתקופת הברונזה המ, קברים

 . אין כל מידע

). 6 והערה 77, 1948-דהרת 

אולם, 

קברים כללו ילי

ים את הנפטר פירעל פי יהוי מין הנפטר נעשה ז). 76ממצאים  

גיתובדיקב  ).1 הערה 7ה אנת

גונן תשל(ים עם חרפושיות 

צב מ. )2023 ,1541 ( נמצאו שתי חרפושיותנפטרים שכלל ארבעה 13ובקבר , )1878 (נמצאה חרפושית אחת

 . הנפטריםלעכל מידע רע ואין השתמרות השלדים 

 ,489(רו שני קברים שנעשה בהם שימוש בתקופת הברונזה המאוחרת ונמצאו בהם חרפושיות  נחפ–ריחו 

ראשיתם של קברים אלה בתקופת הברו). 26לוח , 1933גרסטנג ) (4 קבר – 1180 ,1146; 5 קבר – 758

34, שם(התיכונה 

  .נפטריםניתן לקשור בין הממצאים ל

 ,624 ,502 ,197 ,122 ( חרפושיותחמש ונמצאו בו 103 נחפר קבר שוחה מסוף תקופת הברונזה המאוחרת–בנה 

ואין , רק שברי נרותבו נמצאו , למעט החרפושיות. הקבר היה במצב השתמרות רע ורובו נסחף. )896

 .מידע לגבי הנפטר

 נחש252-  ו56מערות . ת קבורה שהיו בשימוש במהלך תקופת הברונזה המאוחרת מערוהמכ נחפרו –גזר 

, 252 'עמ – 252קבר ; 28–19: 80לוח , 36: 79לוח , 321–320 'עמ  – 56קבר , 1912(בחפירות מקליסטר 

 A10ומערה , )2004מאיר  (1921- ו1914 בשנים ויילמערות קבורה נוספות נחפרו על ידי ). 122, 121לוחות 

 הו56רוב החומר שפורסם ממערה ). 146–47, 1988סיגר ולנס (בחפירות המשלחת האמריקאית 

מתקופת הברונזה המאוחרת פורסמו רק . 1מהתקופה הכלקוליתית ומתקופת הברונזה הקדומה 

ראוי לציין שכל החרפושיות מהק. נפטריםל העאין כל מידע ). 84, ט"גונן תשל(החרפושיות ופיקסיס 

 של אחת, )1017 ,464 (' תחותימס געם שמו שלשתים :  השבע הן מלכותיותןשש מ, זוויתרה מ, תמצריו

 252מערה  .)1129 ,776 (' של אמנחותפ גשתייםו, )1144 ('אחת של תחותימס ד, )1194 ('אמנחותפ ב

                                      
 ה102

: ט"תשל
ופת  103

על –3 מ"הב

קבוצת ח

גונן ' תיאור הקברים והממצא מופיע בחוברת פנימית של מוזיאון פלמחים וכן ר. חפירות נערכו על ידי גופנא וליפשיץ ולא פורסמו

22–26.  

ניים לתקינרות האופיהממצא הקרמי כלל רק שברי שמאחר . רם גופנא' פרופ, המידע ניתן לי על ידי חופר הקבר. הקבר לא פורסם

. 12- עם שמו של רעמסס הרביעי מתארכת את הקבר למאה ה)896(חרפושית . קשה לדעת לאיזה שלב בדיוק שייך הקבר,  4

  .5.2.9.3.2.1  סעיף ו2004ללקין ' רפושיות זו ר
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, בקברים

מערה . ל השלדיםעכן אין כל מידע ו) 3, 2004מאיר ( נמצאים הקברים עצמם 

דרים 

1, 1983.(  

 2ת הברונזה התיכונה  היה בשימוש מתקופ,)1964לר 

 ל הקברים עאין כל מידע ) 735–688, 1997קל (ם החרפושיות ט פרסו

ל 

  ).102, 1992סטייגר (ושיות  חרפ

 -

או 

 .(

  2ת .

  ה בדיקה

תוצאות הבדיקה שנערכה ). 318, 1958גילס (אנתרופולוגית לשמונה שלדים מתקופת הברונזה המאוחרת 

שלמעשה 

ועל פי רוב , שלדיםה עלגם מתיאור הקברים והממצא שנתגלה בהם לא ניתן לחלץ מידע רב . אבוד

הממצא . 3–2מתוארכת לתקופת הברונזה המאוחרת ) 122–121לוחות , I ,289 ;III 1912מקליסטר (

). 85, ט"גונן תשל(כלי נשק ותכשיטים כמות ניכרת של כלי החרס  לענוסף כולל מהמערה עשיר מאוד ו

לעאבל אין כל מידע , )893+890+555+385(ולוחית מלבנית ) 1974 ,762 ,606 ,300(ארבע חרפושיות נמצאו 

קום הפריטים מיעל ואין כל מידע ,  לא תועדו כראויויילתשע המערות שנחפרו על ידי . נפטריםה

 היכן,לאיזה קבר הם שייכים

A10סיגר ולנס  (2הברונזה המאוחרת תה בשימוש מסוף תקופת הברונזה התיכונה ועד סוף תקופת י הי

, 782 ,480 ,471(ברונזה המאוחרת במערה נמצאו שמונה פריטים המתוארכים לתקופת ה). 48–47, 1988

המערה לא השתמרה היטב והשלדים היו מסו). 2020 ,1837+1807 ,1827+1805 ,1840+1768 ,1162

שגילם  של ילדים 31ן המ,  קבורות88המערה כללה לפחות ). 129, 1988פינקל (בערמות לאורך הקירות 

 20: 37 שלדי בוגרים זוהה מינם של 57-מ). 130, שם (35-שגילם יותר מ ושבעה בוגרים  שנים10-פחות מ

 . לא ניתן לשייך אף אחד משמונת הפריטים שנמצאו במערה לשלד מסוים). שם( גברים 17- נשים ו

  נחפר מכלול אחד מתקופת הברונזה המאוחרת) 1963רד 'פריצ( בבית הקברות של תקופת הברונזה –גבעון .

אבל הקבר נמצא הרוס והממצאים נמצאו ללא קשר , 10Bלות בקבר וגולג כלל ארבע 10מכלול קבורה 

המתוארך גם הוא לתקופת  ,A10הממצא הארכיאולוגי התערבב עם זה של קבר , יתרה מזו. לשלדים

 בסך הכל נמצאו שמונה חרפושיות בשני ).12–11, שם(שכלל שבע גולגולות נוספות , הברונזה המאוחרת

973 ,1924 ,1042 ,386 ,337 ,93 ,7(הקברים 

  מתוארכים לתקופת הברונזה המאוחרתהם  חרפושיות וםהשב נחפרו שני מכלולי קבורה –ירושלים: 

עצמות בו לא נמצאו ש בקבר )139 (נמצאה חרפושית מחוברת לטבעת ברונזה )1935ברמכי (בארמון הנציב 

סא(דומינוס פלוויט מקבר ב, שניהמכלול ה. 104אדם

 בשל השחתה )120, ט"גונן תשל(מוטל בספק  ,אונתי-דו, טיפוס הקבר. 2הברונזה המאוחרת ועד תקופת 

אולם לא , )1100(בהם חרפושית ,  כלים וחפצים2,000- מיותר הקבר כלל ממצא רב של . כבדה של הקבר

  .נמצאו בו עצמות אדם

אבל למע,  קבריםהמכ נחפרו –אשקלון 

ממנו הגיעו ולכן לא שלגבי רוב החרפושיות אין אפילו מידע לגבי סוג ההקשר הארכיאולוגי . או הנקברים

 של נערה צעירה שע1חופר האתר דיווח על קבר מתקופת הברונזה המאוחרת . ידוע אם הן אכן מקברים

מותניה הונחו שלוש

  בן( שכללה חדרים אחדים 3–2 חפירת הצלה נערכה במערת קברים מתקופת הברונזה המאוחרת –תל גדור

לא ידוע כמה נקברים היו ). 115, שם(הממצאים הוצאו ללא רישום ומיפוי ). א"אריה ואדלשטיין תשמ

125, שם(מות נמצאו במצב השתמרות גרוע נמסר רק שהיו כמה קבורות ושרוב העצ, כל פרט אחר עליהם

 .אך על פי המתואר לעיל לא ניתן לקשר בינה לבין נקבר כלשהו, )1430(בקבר נמצאה טבעת אחת 

הברונזה המאוחרנחפרה מערת קבורה מתקופת ) 1993אריה ואחרים -בן( בחפירת הצלה –קוביבה 

ולוחית סגלגלה ) 1834(חרפושית : שני פריטים וכן )77, שם(של מבוגר ושל ילד , נמצאו שני שלדים

 .לשלד מסויםלא ניתן לשייך את החרפושית או את הלוחית . )1488+1348(

נערכו )1958טפנל ( ידי המשלחת הבריטית  על קברים מתקופת הברונזה המאוחרת19נחפרו  –לכיש 

כך , לא מפרטות מאיזה קבר מגיע כל שלד ולכן לא ניתן לקשור את השלדים שנבדקו לקבר מסוים

המידע 

                                                 
 ובבדיקה שנערכה על ידי המשנה למנהל שירותי הבריאות של השלטון ,ו עצמות בקברמציין שנמצא) 2 והערה 165: 1935( ברמכי 104

 .בעלי חיים הבריטי נקבע שאלה עצמות
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 . אין כמעט התייחסות לשלדים ולעצמות אדם

 .מסכמת את המידע שנאסף על קברי לכיש 64 טבלה

מספר מספר נקברים תיארוך קבר
  פריטים

  מראה מקום  הערות

–1מ "ב   501
2  

236, 1958טפנל     4 אין מידע

216 
2  

 ,232–
235  

1958נל טפ    14  +3–1מ "ב

–1מ "ב 4002
3  

אין מידע 
  )רבים(

, 1958טפנל   ברונזה התיכונהשימש גם בתקופת ה  6
281  

280–

–1מ "ב 4004
3  

אין מידע 
  )רבים(

1, 1958טפנל   נפטרים מקברים אחריםלמערה נזרקו   77
285  

28–

1958טפנל   חציבות מאוחרותבהקבר הופרע   2 אין מידע  2מ "ב  235,  221
, 1958טפנל     2 אין מידע  2מ "ב  242 543
–242, 1958    6אין מידע  2מ "ב 547 טפנל  

243  
44, 1958טפנל     3 אין מידע  2מ "ב 555

245  
2–

1958טפנל     8 אין מידע  2מ "ב 1003
252  

 ,250–

58טפנל הוטמן בו  שייתכן מיעוט הממצא ך על פיא, הקבר נועד לקבורת רבים  1  אין מידע  2מ "ב 4019
  בלבדנפטר אחד 

19 ,288  

508 237–
238  

–2מ "ב
3  

, 1958טפנל   התמוטטות התקרהבהקבר נהרס   3  +4

חציבות מבקבר הופרע ה  1 אין מידע  3מ "ב  237, 1958טפנל   אוחרות 502
  242, 5819טפנל     3 אין מידע  3מ "ב 542
טפנל     4 אין מידע  3מ "ב 556

246  
1958 ,245–

  3  286, 1958טפנל    גולגולות14נשתמרו   6  +14מ "ב 4011
אין מידע  3מ "ב 4013

  )רבים(
6, 1958טפנל     7

287  
 28–

–3מ "ב  246 559
4  

, 1958טפנל     4 אין מידע

570 248–
249  

, 1958טפנל     4 אין מידע  4מ "ב

538 
241  

–240, 1958טפנל     3אין מידע  4מ "ב  

  קברים מלכיש- 64 טבלה

ת במערה נמצאו עשרו). 113, ט"גונן תשל( נחפרה מערת קבורה מתקופת הברונזה המאוחרת –תל עיטון 

ה. )107 (כושי-שלדים וממצא רב הכולל דמוי פי

 
אך רוב הממצא , מערה שימשה מקום קבורה לאורך זמן רב

 

 

 
ודש עוד 

הברונזה 

מהשלב ו ,)44, ט"גונן תשל

 

 

 

 ואין אפשרות לשייך את הפריט לשלדנפטריםל העאין מידע ). שם (3הברונזה המאוחרת מתוארך לתקופת 

.מסוים

שוב יהי. )1952יטרי ואחרים פ; 1934, 1933, א1932, 1931פיטרי  (רבים קברים באתר נחפרו –ול 'תל עג

הוא חרב סופית ולא ח. התקופההתקיים רק בשלבים הראשונים של מתקופת הברונזה המאוחרת 

תקופת מנמצאו קברים רבים , ישוב בתליבניגוד ל). 77, א"גונן תשמ( ' ב1בתקופת הברונזה המאוחרת 

בתקופת .  במהלך התקופהחלה ירידה במספר הקבריםאלא ש, כהכל אור להברונזה המאוחרת

 (2הברונזה המאוחרת  מתקופת 164 קברים לעומת 13 יש רק 3המאוחרת 

. אין קברים כלל, 4הברונזה המאוחרת תקופת , האחרון

.מציגה את המידע לגבי הקברים שנחפרו באתר 65 טבלה

  מראה מקום  הערותמספר פריטיםמספר נקברים  תיארוך  ברק
1מ "ב-3ת "ב  170       2 אין מידע 1

  128, 1969אורן     3  1  'א1מ "ב  257
, 32, ט"גונן תשל    2 1  'א1מ "ב  281

34;  
7;  

  128, 1969אורן 
2, א"גונן תשמ

  ;239, ט"גונן תשל    1 1  'א1מ "ב  327
  128, 1969אורן 
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  מראה מקוםהע  רותמספר פריטיםמספר נקברים  תיארוך  ברק
  9    1 אין מידע  1מ "ב  32
    1 אין מידע  'א1מ "ב  239, ט"גונן תשל6  34
  239, ט"גונן תשל    1 אין מידע  'א1מ "ב  360

      1  אין מידע  'א1מ "ב  2126
אין מידע  3      8  106  2–1מ "ב

  ;240, ט"גונן תשל    1  'ב1מ "ב  375
גונן 

  128, 1969אורן 

1  
  ;72, א"תשמ

גונן     'ב1מ "ב7  100
  128אורן

  ;241, ט"תשל  1 1
 1969 ,

גונן  ידע אין מ    1   241, ט"תשל0  102  'ב1מ "ב
ט"תשל 'ב1מ "ב  244, גונן   קבר שדוד  1  רבים  7 103

אין מי    2    דע 5  105  'ב1מ "ב
ט"תשל 'ב1מ "ב  241, גונן     1 אין מידע  2 106

גונן  ידע אין מ    2   241, ט"תשל8  112  'ב1מ "ב
גונן    ידע אין מ  3   241, ט"תשל7  114  'ב1מ "ב

גונן    ידע מאין  'ב1מ "ב6  102   241, ט"תשל  1
ט"תשל  241, גונן     1 אין מידע   'ב1מ "ב  1030

גונן    ידע אין מ  1   241, ט"תשל2  103   'ב1מ "ב
ט"תשל  241, גונן     1 אין מידע   'ב1מ "ב  1039

גונן    ידע אין מ  1   241, ט"תשל1  104  'ב1מ "ב
ט"תשל  241, גונן     2 אין מידע  'ב1מ "ב  1071
גונ    4  241, ט"תשלן  ידעמאין   'ב1מ "ב3  107
    2  241, ט"גונן תשל אין מידע  'ב1מ "ב  1117
גונן  ידע  'ב1מ "ב0  151   242, ט"תשלאין מ    2
ט"תשל    240, גונן     1 אין מידע'ב1מ "ב 4 190

גונן  ידע אין מ    1   240, ט"תשל8  191  'ב1מ "ב
אין מ  X1062  1     ידע   2–1מ "ב
אין מ  2     ידע 3  108  2–1מ "ב

אין     3   מידע  1 מ"ב  1532
אין מ    1   ידע 4  181 1מ "ב 
אין מ  1     ידע 2  186  1מ "ב

גונן       מידע  2מ "ב  255
242 

, 40, ט"תשל
 

3 אין 

גונן       מידע1  26
242 

1 אין  , 40, ט"תשל  2מ "ב
 

גונן    ידע
242 

אין מ  1 , 40, ט"תשל5  28  2מ "ב
 

, 40, גונן   7  1  2מ "ב  1057
244  

ט"תשל  

      1 אין מידע  ?2מ "ב  290
       9אין מידע  ?2מ "ב  291
, 40, ט"גונן תשל    3 אין מידע  2מ "ב  36

242  
1

, 45, ט"גונן תשל    2  רבים  2מ "ב 9 תחתון41 
243;  

  73, א"גונן תשמ
      2 אין מידע  2מ "ב  801

  244, ט"גונן תשל    5  אין מידע  2מ "ב  1035
9  244, ט"גונן תשל    1 אין מידע  2מ "ב  104
44, ט"נן תשלגו    1  רבים  2מ "ב  108

74, א"גונן תשמ
02;  

  
 2 244, ט"גונן תשל    1 אין מידע  2מ "ב  108
  244, ט"גונן תשל    3 אין מידע  2מ "ב  1087
4, ט"גונן תשל    1 אין מידע  2מ "ב  108 824  
  ;245, ט"גונן תשל     2אין מידע  2מ "ב  1095

  74, א"גונן תשמ
    5  1  1מ "ב  4  110
  245, ט"גונן תשל7    2 אין מידע  2מ "ב  110
  245, ט"גונן תשל    1 אין מידע  2מ "ב  1109

45, ט"גונן תשל  2 אין מידע   1110  2מ "ב  2  
גונ  ;245, ט"ן תשל אין מידע   1116  2מ "ב  1  

  74, א"גונן תשמ
    מידע 

 
אין  3   ;245 ,ט"גונן תשל 1127  2מ "ב

 74, א"גונן תשמ
  243, ט"גונן תשל    1 אין מידע  2מ "ב  1509
;243, ט"ן תשלגונ      1  1  2מ "ב  1631

  73, א"גונן תשמ
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  מראה מקום  הערותמספר פריטיםמספר נקברים  תיארוך  ברק
גונ  ;243, ט"ן תשל   1653  2מ "ב  אין מידע  1  

  73, א"גונן תשמ
 

74–73, א"ן תשמ
 1663  2מ "ב  +3  1    ;243, ט"גונן תשל

 גונ
  1811  2מ "ב  1     אין מידע

אין   1   מידע    243, ט"גונן תשל 1815  2מ "ב
 .243, ט"גונן תשל     1 אין מידע  2מ "ב  1839
;244, ט"גונן תשל      1  1  2מ "ב  1973

  73, א"גונן תשמ
      2 אין מידע  3–2מ "ב  1034

  1132  3–2מ "ב  1     אין מידע
אין מיד  C.    2ת נמצאה בתא   ע חרפושית אח  166  3מ "ב

, 45, ט"ן תשל   עליון419 גונ   3מ "ב  7  3  
243;  

  74, א"גונן תשמ
תא ב, A – 2 בתא . תאיםכמה ריטים מפוזרים ב  אין מידע

 – ותבקבר בכללי, E – 12תא ב, D – 2תא ב, 1 –
 

הפ  1166  3מ "ב 20  ;119, ט"גונן תשל
C 
3 

  74, א"גונן תשמ

  1170  3מ "ב  1     אין מידע
אין מידע  2        1011  3מ "ב

  200  ?  אין מידע  1    
 ול'ברים מתל עג טבלה

ה ה קברים בחפירות הצלה של רשות 15נחפרו , ד קברים בתלב ת

תקופת הברונזה המאוחרת ונמצאו בהם חרפושיותה). 2  :מו

העצמות פוזרו בכל המערה ולא ידוע על ה,קב  נפטרים  כו

חי  . )118(וחרפושית ) 12378+33מצ

ת הברונזה התיכונה בר  כלל כמה נפט אך אין עליהם 2הברונזה המאוחרת –2תוא

חד המתוארך לתקופת הברונזה המאוחרת ל מ ם  א ניתן לשייכו ) 1336(בר  א

 .לשלד כלשהו

אין כל . תקרתו שקרסה ומחצה חלק גדול מהממצאים כולל נהרס בחלקו הגדול מ 100קבר .3

של המידע  בקבר נמצאו שלוש לו). 5, שם(יותר מנפטר אחד י

8012  ).315(וחרפושית ) 122

ים  רק ערי של ממצא ועצמות על הרצפה קבר הממצא מהקבר ). 7, שם(דד

מקבר  ממ ל הנ חרפואולי ההסבר לחמש הוזה , )22, שםהתע

בקבר המתוארך לתקופת הברונזה הת) 1436 ,872 ,66 ,3אוח

 ).1818ולו) 971( בקבר נמצאה חרפושית .נפטריםל העואין כל מידע אף הוא נשדד  803Tקבר  .5

ארונותחפרו-אל  'ט, דותן (3הברונזה המאוחרת כולן מתקופת ,  אנתרופואידייםור

שה 1). 1 אף  ורים נ קהשתי החרפושיות מ). 5, שם(ארבעה או

 116בקבר . אישה או ילד,  גברזהום לא מצויןאו, חד השלדיםאו 

הקבר נשדד כבר בעת העתיקה וחל). 92, 9נסברג רה גר רים

בני מחוץ לארון )7 לו חרפושי). 28, 1979 'ט, דותן(צאו בער

אחד  לא מפורט , נמצאה   נמצאו שלדים של 118בקבר . איזה שלד אך

ושי).  שיט ריטים שבקטלוג11כולל ר נמצאו באזור שלד הגב,  

ארון  א

רות עשירים בממצאים ארע מונה בתי את מ; 1930פיטרי (פיט

הברונזה המאוחרפת רי הברונזה המאוחרת מתוארכים לתקו). 1

מבית קברות נמצאים  1 מתוארכים לתקופת הבר600קברי יחיד

נמצאו חרפושיות, )49, ונן  שניים מ ל השעאין כמעט מידע . אבל ר

גיל ותנוחת , אין כל מידע על מיןרבים  שלגבי קברים מציינת) 9–8, 1998(ברונסטין . בדיקה אנתרופולוגית

 ק- 65

ארי- בן(עתיקות   ועקבות ש תל בי –מירסים 

ש ב ם היו בשי 004 מחמישה

בקבר ). 7, שם(דבר  נשדד1Tר   .1 לל  הממצאים

1, 0 6+15(ות  או שתי לו נ

2.  2Tרים רך לתקופ ק המ

ך ל דג א נמצא חות בק. ידע כ

T עצמות 

,388+108(חיות  ותם    למעט נפטריםל הע

24+ 804+, 3 3

 510T מות .4 מצאו  נש והחופר

500T)  שיות מתקופת צא  ראה עם  רבב ככ

 . יכונה

7(חית 

395, 0 15(רת  הברונזה המ

+178

ות ב   שלוש קב  נ –בלח  דיר

) 1301 ,1106(בר  לי  נפט קברו שלו 14בקבר  979

נקברו לפחות שני  א  לם  איד ליד  נמצ

, ק מן הממצאים 197 (אר ע ער או נונ גבר בו,  נפט

) 500(ת אחת  מה  , נמ 23+526 (ת חית מל כולל

בני (זכר ונקבה  ליד השלדים  ליד יד 

ר שנמצא בחלק  הפ , ות ים והחרפ וב התכ ?גזו

).46, שם(  לי של ה השמ

קדונלד ואחרים   ר ש קב רי חפר ב תל פ – )ד(ה 

ם מתקופת ורובם 4–3ת  רוב הקב 932

ונזה המאוחרת  שמונה   . 900קברות   בבית 

לדים ולא נערכה  הם  ק ב –50 ט"תשל ג ('א
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 .  כולם ,שנכללו במחקרה של ברונסטיןטר טר

 שבהם יש ממצאים הכלולים בקט)ד(תל פארעה הקברים מפרטי מציגה 66105 לה

 

1ברזל מתקופת ה 6- מ 19 עשרה שלדים  מין הנפ.  לגבי ידוע הנפ

את   .לוגטב 

מספר פר נקברי  םמסת  אריך קבר
 פריטים

הער  ות  מראה מקום

, 1998ברונסטין  3מ " )אין מידע   2  689–688    (1ב  901
ציין     (8ב  902 רי מ ים  698–690  שלד9פיט 27 , 1998ברונסטין  3מ " )מבוגרים
1998ברונסטין  700–699,     1  )תינוק (1  3מ "ב  903
3 (6ב  905

מבו
ם שלושת הילדים שעה פרמצ  ,1343 ,1342 ,613 ,252 ,162(יט

שתי החרפושיות הנותרות נמצאו על אצבעות). 1 ,1678 ,14
הבוגרים 106שניי

ים ע 708–701, 1998ברונסטין  תאו  נ   3מ " 3+  ילדים   11
 903 1393, 61   )גרים

  )637 ,320 (ם מ
1998ברונסטין )ין מידעא (1  3מ " 1  714–713,      ב  909

  910    1  אין מידע  ?3מ "ב  
+ וגרים  מב6 (7  3מ "ב  914

)ילד
לא ) 1725(חרפושית אחת .  עם הילדנמצא) 946+474 (חצי חביתי חותם  10

ך לשלד מ ניתן
נמצאו עם של) 1586

 ,716–722  
,1302 ,934 ,923 ,879 ,429 ,213, 120(הנותרות . סוים

  דים של מבוגרים
   לשיי 

1998ברונסטין

917      1  )אין מידע (1  3מ "ב  
ורת רביםקב  (1ב  920 סל שתוכנן  לקב 731–730 ,1998ברונסטין   ר  ספ  3מ " )אין מידע  4
  3מ " )אין מידע   4 733–732, 1998ברונסטין    (1ב  921
107   14 737–734, 1998ברונסטין     (1ב  922 ) ידע אין מ   3מ "

923      1  אין מידע  ?3מ "ב  
מ"ב925 740–738, 1998ברונסטין     3  )אין מידע (1  3   

41, 1998רונסטין ב    2  )אין מידע (1  3מ "ב 742–7 א926 
    1  )אין מידע (1  3 ב926   743, 1998ברונסטין מ"ב

    2  )ילד (1  3 928 746–745, 1998ברונסטין מ"ב  
, 1998ברונסטין     1  )ילד (1 3מ  750–749 "ב  930

?"ב         2  אין מידע  3מ 931
  הקבר נשדד  27  )אין מידע+ (2  935 775–770, 1998ברונסטין 3מ "ב  

, 1998ברונסטין     42  )איו מידע (20 3מ  785–776 "ב  936 108

88, 1998ברונסטין     4109  )ילדים (3 3מ 939 790–7 "ב  
1, 1998ברונסטין     1  )ילד (1  940 792–379מ "ב  
, 1998ונסטין בר  ללא קשר לאחד השלדים  3  ))?(מבוגר וילד (9492 800–798  3מ "ב  
  אין מידע  951      31מ "ב  

98ברונסטין   ללא קשר לאחד השלדים  1  )ילדים (2 3מ   805, 19 "ב  953
"ב         2  אין מידע  ?3מ 961
1998ברונסטין     1  )אין מידע (2  962 827–826, 3מ "ב  
1998ברונסטין     1  )אין מידע (1  963  828, 3מ "ב  
    3  )ילדים (2  966 832–831, 1998ברונסטין 3מ "ב  

  דע  ?      2אין מי3מ "ב  967
"ב         1  אין מידע  ?3מ 970
1998ברונסטין     1  )ילד (1  974 839–838, 3מ "ב  
1998ברונסטין     1  )ילד (1 976  842,  ?3מ "ב  
ברונס    6  )אין מידע (1  978 845–843, 1998טין 3מ "ב  

      5אין מי  3מ "ב  980  דע
מ "בסוף  849–  981

110
846, 1998ברונסטין     11  אין מידע

3  
55, 1998ברונסטין     1  אין מידע  3מ "ב983 856–8  
, 1998ברונסטין     2  אין מידע  3 985 866–865מ"ב  
, 1998ברונסטין   הקבר נשדד  108  )אין מידע(רבים  4–3 934 769–754מ"ב  

                                                 
 .1998טין סהמידע נלקח מתוך ברונ

 . שיות אלה נמצאו ללא טבעת משולבת

 ).L.686(יטי  נמצאת במוזיאון הברהיא.  מופיעה בקטלוגינה לא פורסמה וא, שחוקהפאיאנסשית 

 חרפושית חל:נמצאו עוד שני פריטים 

105 
 חרפו106
חרפו 107
  ).827: 1936רואו (וחרפושית מקריסטל שחוקה לגמרי ) 807: 1936רואו (קה מפאיאנס בקבר 108
109 
ו יוצא הקבר 110

  ,אוראוס

 –19-טיפוס האופייני לסוף השושלת ה שייכת ל,)  סעיף' ר (רע- ון ומעל גבו שמו של אמילי ראש אםעהמציגה ספינקס , 427

שושלת ה

 . ולכן לא הוכנסה לקטלוגשבורה וללא גחון,  מעולםשלא פורסמה,  הרביעית.רק שלוש חרפושיות מהקבר נמצאות בקטלוג

מידשהמציגה את האל סת , 647חרפושית . 13-לא לפני סוף המאה ה) 878(פושית עם שמו של מרנפתח חר מתוארך על סמך 

 גם חרפושית).4מ "ב = 12-ראשית המאה ה (20-השושלת הלתחילת את התאריך שייכת לטיפוס המאוחר של קבוצה זו ומושכת 

5.2.6.2.1.4

 .20-ה
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מספר   פר נקבריםמסתא  ריך קבר
 פריטים

  מראה מקום  הערות

מ"ב  960
ר 

) ?( מבוגרים4 (10 4–3  825–813, 1998טין נס
לא ידוע   )והשא

ברו    41

984 864–857, 1998ברונסטין     37111  אין מידע 4–3מ "ב  
1998ברונסטין  854–850,  –3מ "ב  מידעאין   17  

4?  
  982

 808–807, 1998ברונסטין  955  4מ "ב  )ילד (1  2   
  835, 1998ברונסטין  972  4מ "ב  )ילד (1  1   

 )ד(תל פארעה  קברים מ- טבלה

קמע  7.1.2

בגשנייה ה כמותזוהי ה. 112נתגלו בתוך חדרי מבנים,  מהממצאים10.5%-מם

ני יב

יום  והמשיכו ללוות  ייתכן. יום-בחרפושיות 

בור פולחן המוב ייצ אם ענדו ,  השתמשו בקמכיצדלא ניתן לדעת . ות בלבדניג

חדר חני למ, על פי רוב,  בחפירות לא מאפשרתהפרדהרמת ה. ינה

ד ְל אין שמאחר , למרות זאת. מה הם עזרו או מפני מה הגנוניתן ל

מ מסוג כלשהו יותר מחותמותנ  שהשניים לא בהכרח סותריאף, מעו

של מבנים הם בית שאן  ממו שי אחריהם ב; )38(ומגידו )  פריטים50(ע

תגלו בהקשרים ביתייםמ   .ל 

 66

  לחיים 

ודלה אחרי  שהם יותר ,  פריטי 149 

וש נפוץ  הימצאותם של הפריטים במכלולים ביתיים מלמדת על ש. כר

יומי- פריטים שנמצאו בקברים היו קודם לכן בשימוש יוםהגם ש

מ הפרש  קברים אם כי 

בחיי ה

א מהמצ מה

עות ור ע וד ל ב, עולם הבא את הנפטר 

קם את הפריטים  ת ב אותם או הניחו אותם בפ פול

' ר(רבות טביעות  יוק דעת ב לא , מו כן כ. ק רב בדיו

ת  שני .ם זה את זה, )7.4  ף קשו  ראה שהם שי סעי

ית שמש ותל  צא  ות  שירים בחרפו האתרים ה

ו'עג  .ל

הפריטים שנ עידע  סכמת את כל ה טבל מ67 ה

  
כמות פ ריטים תיארוך שכבה הקשר ארכיאולוגי  לוקוסשכב  ה אתר

 P 4  1 2-'ב1 מ"ב חדר לוז- אל כאמד

P4 לוז-כאמד אל 1 'א1 מ"ב חדר Q d
S d 1 'א1 מ"ב חדר P4 לוז-ל כאמד א

V  1 3-'ב1 מ"ב רצפה 53 הוואם תל אבו 
V  1 3-2 מ"ב רצפה 53 אם תל אבו הוו

I 2134  מגידו 1 'א1 מ"ב חדר X
I E=2091 מגידו 1 'א1 מ"ב חדר X

X 1  'א1 מ"ב רצפה  רצפהO15 ריבוע  I מגידו
F/  1067 1 'א1 מ"ב רצפה a   מגידו

F/  a 1 'א1 מ"ב רצפה  1087  מגידו
F/  10101 1 'א1 מ"ב רצפה a   מגידו

VI2094 מגידו 1 2-'ב1 מ"ב חדר  II
V3099 מגידו 1 2-'ב1 מ"ב חדר  III

 2 2-'ב1 מ"ב חדר נמוך במזרח, VIII 3100 מגידו
VI4084 מגידו 1 2-'ב1 מ"ב חדר  II

VIII 5005  1 2-'ב1 מ"ב חדר  מגידו

VIII 5227 מגידו 1 2-'ב1 מ"ב חדר 
 1 2-'ב1 מ"ב חדר VIII S=2007 מגידו
 1 2-'ב1 מ"ב חדר VIII W=4041 מגידו
 1 2-'ב1 מ"ב חדר VIII W=5083 דומגי

 1 3-2 מ"ב חדר I BVI 1829 מגידו
 VII B מגידו 2 3-2 מ"ב חדר 1830

 1   3-2 מ"בחדר VII B 1833מגידו
 1 3-2 מ"ב חדר VII B 1839 מגידו

                                                 
). 829, 828: 1936רואו (ושתי חרפושיות חלקות ) 826, 825: 1936רואו  ( ושחוקיםיש עוד חרפושית ודמוי חרפושית שבוריםעל אלה נוסף  111

  .וגכל אלה לא הוכנסו לקטל
לא הוכנסו חדרי. אבל הכוונה היא למבנים פרטיים ומבנים ציבוריים כגון בתי מושל וארמונות, בחנה בין סוגי מבניםה לא נעשתה 112

גם'  ר.מקדשיםמ

ם 

 . מטמון מהקשר ביתי– 7.3   סעיף

195  



  הקשרו הארכיאולוגי ותאריכו, אופי הממצא: שימוש בחרפושיות 7פרק  

196  

כמות פ ריטים תיארוך שכבה הקשר ארכיאולוגילוק  וס שכב ה אתר
VII B 1 3-2 מ"ב חדר 2158  מגידו
 1 3-2 מ"ב חדר VI I B5024 מגידו
 I B 1 3-2 מ"ב חדר VIE=1832 מגידו
 2 3-2 מ"ב חדר VI I BN=2131 מגידו
 1 4-3 מ"ב חדר VII A 1814 מגידו
VI A 1 4-3 מ"ב חדר   על הרצפהI 1814 מגידו
VI A 1 4-3 מ"ב חדר I 1817 מגידו
 חדר 1818 1 4-3 מ"ב VII A מגידו
 1 4-3 מ"ב חדר VII A 1852 מגידו
 1 4-3 מ"ב חדר VII A 5004 מגידו
 1 4-3 מ"ב חדר VII A N=1805 מגידו
 1 4-3 מ"ב חדר VII A N=1835 מגידו
 1 4-3 מ"ב חדר VII A S=1812 מגידו
 1 4-3 מ"ב חדר VII A S=2089 מגידו
 1 4-3 מ"ב חדר VII A W=1812 מגידו
 1 3 מ"ב רצפה   M/7  מגידו
 1 'א1 מ"ב חדר 125=5  תענך
 1 'ב1 מ"ב חדר 75  תענך
 1 4 מ"ב רצפה 1311  אחוואט-אל
 1 4 מ"ב חדר 1314  אחוואט-אל

 1 2-'ב1 מ"ב חדר IX 1222 בית שאן
 2 2-'ב1 מ"ב חדר IX 1234 בית שאן
 1 2-'ב1 מ"ב חדר IX 1240 בית שאן
 1 2-'ב1 מ"ב חדר IX 1323 בית שאן
 1 2-'ב1 מ"ב חדר IX 1328 בית שאן
 1 2-'ב1 מ"ב חדר IX 1330 בית שאן
 1 2-'ב1 מ"ב חדר IX 1332בית  שאן
 1 2-'ב1 מ"ב חדרIX 133 3 בית שאן
 2 2-'ב1 מ"ב חדרIX 1 339 בית שאן
 22-'ב1 מ"ב חדרIX 13  40 בית שאן
 1 2-'ב1 מ"ב חדרIX 1 392 בית שאן
 2 2-'ב1 מ"ב חדרIX 1 395 בית שאן
 1 2-'ב1 מ"ב חדר IX 1398בית שא ן
 21-'ב1 מ"ב חדר IX 1407בית שא  ן
 1 4 מ"ב חדר 1192 תVIבית שא חתון ן
 1 4 מ"ב חדר282 1 תחתVI ון בית שאן
 1 4 מ"ב חדר584 תחתVI 1 ון בית שאן
 1 4 מ"ב חדרVI 1212 (1281) בית שאן
 1 4 מ"ב חדר VI 1049בית שא ן
 1 4 מ"ב חדר VI 1196בית שא ן
 1 4 מ"ב חדר VI 1197בית שא ן
 2 4 מ"ב חדר VI 1342בית שא ן
 1  4 מ"ב חדר VI 1599בית שא ן
 3 4 מ"ב חדר VI 1721בית שא ן
 1 4 מ"ב חדר VI 1728בית שא ן
 1 3 מ"ב חדר VII 1108בית שא ן
 1 3 מ"ב חדר VII 1213בית שא ן
 1 3 מ"ב חדר VII 1243בית שא ן
 1 3 מ"ב חדר VII 1249בית שא ן
 2 3 מ"ב חדר VII 1251בית שא ן
 2 3 מ"ב חדר VII 1252בית שא ן
3 מ"בחדר בית שאן VII 1253   1 
 1  3 מ"ב חדר VII 1259 בית שאן
 1 3 מ"ב חדר VII 1264 בית שאן
 1 3 מ"ב חדר VII 1265 בית שאן
 1 3 מ"ב חדר VII 1278 בית שאן
    31 מ"בחדר VII 1366בית שאן
 1 3 מ"ב חדר VII 1370 בית שאן
 1 3 מ"ב חדר VII 7313 בית שאן
 1 3 מ"ב חדר VII 1375 בית שאן
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 כמות פריטים תיארוך שכבה הקשר ארכיאולוגי  לוקוס  שכבה אתר
 1 3 מ"ב חדר VIII 1399בית שא ן
 1 3 מ"ב חדר 483 בית שמ ש
 1 3 מ"ב חדר IV 20בית שמ ש
 1 מ"ב חדר IV 25בית שמ ש
 1 3 מ"ב חדר IV 501בית שמ ש
 1 3 מ"ב חדר IV IV 16בית שמ ש
 1 3 מ"ב חדרIV IV 169בית שמ  ש
 1 2-1 מ"ב חדר IV a 528בית שמ ש
 1 3 מ"ב חדר IV b 547בית שמ ש
 1 3 מ"ב חדר IV b 554בית שמ ש

 1 מ"ב חדר   שכם
 1 3-2 מ"ב חדר   שכם
 1 'א1 מ"ב רצפה   שכם
 1 3-2 מ"ב חדר 3355  שכם
 1 3-2 מ"ב חדר 3291 2 שכם

 2 3 מ"ב רצפהAVII 5 102 )כרמלגת (ת 'ג
 1 4 מ"ב חדר GL207דיר על  א
 1 3 מ"ב חדר9b 1 634 גריסה
 1 1 מ"ב חדר 9b 1793 גריסה
 3-21 מ"ב חדר I  II גריסה
 1 3 מ"ב חדר X- 127216 אפק
 2 2 מ"ב חדר VI IB בטש
 1 3 מ"ב חדר 1037  מנחת
 1 'ב1 מ"ב חדר XV III4114 אשדוד
 1 3 מ"ב חדר Vb 318 חרסים
 2 4-3 מ"בבית יו צר 4034  לכיש
 1 3 מ"ב חדר S-2 3955 לכיש
 1 2-'ב1 מ"ב חדר S-3 3974 לכיש
 1 4 מ"ב חדר VI 4584 לכיש
 1 3 מ"ב חדר VI IB3862 לכיש
 1 1 מ"ב חדר  ''1000  ול'עג
 1 1 מ"ב חדר ''1044  ול'עג
 1 1 מ"ב חדר ''I 1035 ול'עג
 1 1 מ"ב חדר ''I 1068 ול'עג
 1 1 מ"ב חדר III 1450 ול'עג
 1ב-3 ת"ב חדר 1 מ" ''II-I 1006 ול'עג
 1 1 מ"ב דרח''II-I GJ D 967 ול'עג

 1 4 מ"ב רצפה 2005 9 שרע
 1 3 מ"ב חדרCB  388.6  )ד(פארעה 

 1 4 מ"ב חדר   מנעת
ביתיים- 67 לה   הקש

  הקדשה  7.2

דשים בכנע, מהמש,  פריטים95  הגשת חרפושיות תתופעשימשו שנראה  ןנמצא

ת גם  ינץ (ממצרים כמנחות במקד , 113חותמות גליל כגוןם אחרי299–298, 82, 1993ל

הגשת חרפו כמנחות  מייצגים מנהג זההבהםראות פושיולענוסף הם גשו גם הו

חשיב רמזת ונזה המאוחרתןיתה להבמקדשים וגניז אנשים בתקו   . בע

  הברונזה המאוחרת) 01(שתי חרפושיות כאמד   . נמצאו ב של סוף 

  אחת –חצור קדש בשטח    ב האחרון  מתוארך לתחילת המקבן נמצ

                              

רים טב

. מנחותוו במקמצא 6.75%הם 

חפצי ם). 90–28משל פשים מוכר

שיות. ויש ל תחר ה כמנחות

יות שה פת הברותיהם מ על ה יני ה

תקופת 084 ,99 –לוז -אל מקדש

של המ)827(חרפושית   דשחור. Hאה בשל

                   
: 1972ידין ; 5–1: 32, 5–2: 320321, 4–1: 319 :1961אחרים מות גליתגלו  בחצור במקדש113

ים 54נמצאו ). 1989בק ; 94 ת גליל חותמות גם . )63–58 1993דבני (  במקדש החפיר כמו 

 ולוח50–47: 19וו(קדש בעמאן –40: 743–71טפנל ואח(בלכיש 

וידין ( ל19 נH בשטח  2, 7, 4–1: לוחות  חות

כן נמצאו  גליללוחות, חותמו במקדשבבית שאן 

 ).21 64 רדובמ) 353לוח , : 1940רים 
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המאה  .13-ה

  תקופת) 1574(ת אח תל הדר ך המבנה הע  1חרת רונזה המאונ באזור פולח

 . 'א

  אחת–מגידו ברונזה המאו) 1  מקדש מתקו  .2- 'בנמ

  ה אל ק הקודשיםטים נמצאו במבית חת  פורטר  (חלקם נמצ

יעיראה )1998 יו של   .ת יסו

  מתל דיר ם נמ ) 1996, 1992(שתי חרפושיות רונזה המאוקדש מתקופעה 

תקופת הברונזה התיכונה   .מתאימות בתאריכן למקדש) 406 ,232(והשתיים האחרות , הן ירו

  תיי –יפו ש על יד שב של אריה ) 750( חרפושית שבורה עם שמה  ). 591, 1992קפלן (נמצאה

רך לשלב האחר ת הברונזה המאוחרתהמקד ולם מהחפירות –ון 

ת  ו ך את המקד עולה כי יש   .2114הברונזה המאוחרת המחוד ידי

 1963 ,1918 ,851890 ,1880 ,1667 ,3160 ,1545 ,455,768 ,4ריטיםרבת עמ, 

  .3ברונזה המאנמצאו במקדש מתק ,1964

  מקדש החפיר –לכיש קדש החפיר עם ה מ15. ים נתג מתח בורות גניזה ם נמ

ים   .כלי מנ

  מאוחרקדש חתחור0טים נמצאו באתר  –תמנע  חמשם המף תקופת הב

 וחמש )1801(טבעת , )1591דמוי חר, )2- דמוי פי ,11 ,346חרפוש

ות  853+1272, +1+1731284, 3+(לוחיות

מקדשיםפרטימסכ 68 טבלה   . הממצאים שנ

  

ת– גול של   חרפושי ני בתו הבמצאה

 )874 1חרת חרפושית  פת ה צאה ב

ודש. קדשים פרי25 –שאן  למדרגות בעליי או מת

רעמסס הרבנחומ שימשו כנו ד מימ

צאו ב ארב–עלא  . 3חרת הבת פריטי

שות מ

ר גולגולתשל   במקד

א, הברזלשל תקופש תוא ראשית תקופת 

פ ש לתק לתאר שות באתר שנערכו על הרצוג 

 ,18 ,51855 ,159 ,621 48(  פ16 –ון 

וחרת הופת ) 2014

לו ב40 ם מ פריט צאו ב גדולים ב

חה רב

רונזה ה ,ת) מ (20 פרי14 מסו

(פושית 048 (כושי ,)9282042 ,89 ,88(יות 

  ).127, 2001802+12, 61026 מלבני

תגלו במת את 

בה הקשר  לוקוסשכב ה אתר יטיםכארוך שכתי  פרמות
 1 4 מ"ב מקדש T1 Hלוז-כאמד אל
 1 4 מ"ב מקדש T1b Lלוז-כאמד אל

 1 3 מ"ב מקדש 1a 2113 חצור
 1 'א1 מ"ב מקדש  V תל הדר
 1 2-'ב1 מ"ברצפת מקדש VII I2048 מגידו

 1 2-'ב1 מ"ב מקדש  IX בית שאן
 1 2-'ב1 מ"ב מקדשIX 12 32 בית שאן
 1 4 מ"ב דשמק 1021A ון תחתVI בית שאן
 1 4 מ"בחדר במקדשV 102 7בית ש אן
 2 3 מ"בחצר במקדש VII 1062ב ית שאן
 9 3 מ"בחדר במקדש VII 1068 בית שאן
 2 3 מ"ב מקדש VII 1072 בית שאן
 1 3 מ"בחדר במקדש VII 1085 בית שאן
 2 3 מ"בחדר במקדש VIII 1068 בית שאן
 1 3 מ"ב מקדש VIII 1068 בית שאן

 2 3 מ"בחדר במקדש VIII 1092 ת שאןבי
 1  מ"ב  מקדש  טמנוס  שכם

 1 3 מ"בחדר במקדש E E1 דיר עלא
 1 4-3 מ"בחדר במקדש E E4 דיר עלא
 1 3 מ"בחדר במקדש E E5 דיר עלא
 1 3 מ"בחדר במקדש E E7 דיר עלא

 1 2 מ"ב מקדש   יפו
 11 3 מ"ב מקדש   רבת עמון
 1 3 מ"ב מקדש A.IX.1  רבת עמון

                                                 
על כן .  חותכת את רצפת המקדש ולמעשה מוציאה אותו משימוש, לימי רעמסס השנית המתוארכת טנטטיבי, חומת הלבנים הגדולה114

 .)פ" מידע בע,הרצוג(לתארך את המקדש לשלב שלפני הקמת החומה 

יש 
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מות פריטיםכתיארוך שכבה הקשר  לוקוס שכבהא תר
 1 3 מ"ב מקדש A.VI.2 ר בת עמון
 1 3 מ"ב מקדש A.VI.3  רבת עמון
 1 3 מ"ב מקדשA.VII-VIII.1  רבת עמון
 1 3 מ"ב מקדש B.I.1  רבת עמון

 5 מ"ב מקדש אזור המקדש  לכיש
 1 'ב1 מ"ב מקדש I D.Iמקדש החפיר  לכיש
 2 2 מ"ב מקדש II D.IIמקדש החפיר  לכיש
 4 2 מ"בבור במקדש II 206יר מקדש החפ לכיש
 1 2 מ"בבור במקדש II 247מקדש החפיר  לכיש
 1 2 מ"בבור במקדש II 248מקדש החפיר  לכיש
 1 2 מ"ב מקדש II D.IIמקדש החפיר  לכיש
 2 2 מ"ב מקדש II E.IIמקדש החפיר  לכיש
 1 3 מ"בבור במקדש III 136מקדש החפיר  לכיש
 2 3 מ"בבור במקדש III 172מקדש החפיר  לכיש
 3 3 מ"בבור במקדש III 176מקדש החפיר  לכיש
 2 3 מ"בבור במקדש III 188מקדש החפיר  לכיש
 1 3 מ"בבור במקדש III 242מקדש החפיר  לכיש
 1 3 מ"בבור במקדש III 246מקדש החפיר  לכיש
 2 3 מ"ב מקדש III D.IIIמקדש החפיר  לכיש
 5 3 מ"ב מקדש III D.III,181מקדש החפיר  לכיש
 1 3 מ"ב מקדש III E.IIIמקדש החפיר  לכיש
 1 2-'ב1 מ"ב מקדש I-II D.I-IIמקדש החפיר  לכיש
 3 3-2 מ"ב מקדש .II-III100 Hoמקדש החפיר לכיש
 1 4 מ"במחסן מקדש VI 3162 לכיש
 1 4-3 מ"ב מקדש 106  תמנע
 2 4-3 מ"ב מקדש 106,108  תמנע
 3 4-3 מ"ב מקדש 107  תמנע
 1 4-3 מ"ב מקדש 107,109  תמנע
 1 4-3 מ"ב מקדש 108  תמנע
 2 4-3 מ"ב מקדש9 10  תמנע
 1 4-3 מ"ב מקדש III-IV 107 תמנע
 2 4-3 מ"ב מקדש III-IV 110 תמנע

לה  מקד-ב 68 ט

חרפושיות כחפצי  7.3

 ,1752 ,1670 ,34871641 ,5 ,440ת שהוטמנו בתוך 12בבית שמש התגלו 

להמ, )1756 ,1754 שיו פנטין , ן א - כחרפושיות נמצאו במטמון  הלעאח

ם400  73נמצא מתחת לרצפה של חדר 32גרנט בעיקר קרניאול ו,  תכשיטים מחומ

מיש שרובו נהר27ה במבנ סי ה). 7ברנדל - תד  של חרפושיות מחומרים יקריםח

  . בעל המטמו לחרפושיות כאל תכשיטיםמרמז כי 

שיו ן ) 120 ,1263 ,1בתל עזקה נמצאו אר  על הסלע בקרבת קיר שנשען ,רישב

קן שבור.  בתוך המצודה5 נמצא . חל  המטמון נמצאו בתוך כל ממצאיכה

בעיקר , חומריםון רבים חרפושיות נמצאו הלעוס רב ולא נתגלה הקנקן

קרניאול. פאיאנס וקרניאול דמויי חרפושי צדפים וקמעות , לות נולנ

  ).27, 1בליס ומקל(ים ימצר

כשיטים ו בתוה צגתאתרינראה שבשני ה ל המטמונים דומה תופעה של הטמנת  ההרכ

 על פי הממצאים  לפ13שני המטמונים מתוארכים למ. טי נוספים, וכולל חרוזים

עזקה כולל בעיקר פריטים מהמטמון ואילו , זהבגם המטמון מבית שמש מכיל : אחד בולט לעיןהבדל . שבתוכם

  .פאיאנסממקרניאול ו

4

 הן טביעות בולה וטביעה 16,  מהטביעות נעשו על ידית של קנקן18.  טביעות של חרפושיות35ל יש בקטלוג ובסך הכ

  שים

  ערך

 ,15 ,1256 ,74212 ,69 חרפושיו ,267 (פך

ת מקרניאו ואחת מזהברבע חרפו נוסף . ת מסר

המטמון ). 21, 19(זהב רים יקרי

הגבוה לק היח1, 1980מור ו; שם(ס 

ן התייחס

163(ת   כדופוגותוך קנק39 ,176בע חרפו

 לפי שובאתרנראה קנקן קו העליון של הקנ

מגומ במטמון חרוזים ף נ.ות חפץ בקכל

ת מ , ת ברונזה, מצאו גם תשעה  משקוכמה סיכו

–90226יסטר 

. ך כלייו מם חפצי נוי ב שת

נ"סה-אה הםפריעט סיכות ומ

  שימוש לחתימה .7



  הקשרו הארכיאולוגי ותאריכו, אופי הממצא: שימוש בחרפושיות 7פרק  

200  

.  של קנקן   אחת נעשתה על פקק

הטביעות על קנקני ר מתקופת  המאוחרת לעומת זאת יש מעט 115.ם  ת 

ם חותם עם מות מלכותיים שנעשו ) 8שתיים .  מעטיםיותר אולם הן מתרכ

מהטיפוס הזה חרפועם  ולא כרטוש ידוס (ם ב ביעות , 1995ימפסון  ס–למשל

ה, )149, 147 איור 80 שהן   םוהשאר ע,  לוחית מלבניתםע380טביעה ו

נעשו . חרפושית צריתשע  חת ממקור לא ברור , קו   ). 2047(שמו

ויות הבולותלכת נערכה בדיקה פטרוגרפית לא  ממנו מקור  רוב . ן לא 

לחתו מכתבים .  חרפושיתםלן נעשו ע  בולה16בק . טביעות הבולה 

  רפושיוען נעשו בעזרת חרפושיות מה מ12

על פקבכנען נמצאה  טין מצרי טביעה על פק נ  והגיעה 116מצאה ב

החרפושית מופיע שמו של ש הוטב. לכנען בדרכי מסחר

בבון  רמון המלכותי המצרי יקאין ברעמסס השני ולימינו ע על 

כבד ממכלול החרפושיות המצרי  נושאו חרפו. כמקור הפקק

  .בתקופת הברונזה המאוחרת

  שימוש לא ברור 7.5

  שטחים פתוחים

ני ציבור, חצרות פריטים נמצאו ב פתוחים הכוללים רחו48 לא ברור כיצד הגיעו . ציבו

תו ולכןשהפריטים למקום  של פעילות יום. קשה לייחס לה אזו שהם  , יומית- ל

  סביר שהתגלגלו 

ע  69 טבלה חים עמסכמת  ריטים    ל ה

  

הברונזה התיכונ הברונזה מוכרות כב  בתקופ

הן של ש71-  ו484(מהטביעות זות באתרי

מכממוכרות ט. שית  אבמצריםאתריה  

. מצרי קשורות למינהל  נעשתה ) (נוספת נראה 

נה ממקור כנעני ואר ממהטביעות  פריטים ממםע

הטין ש עשה ואלעוטבילאף אחת מ ברור 

ם קופסאות ולא כו, טביעותטלוג ישבכנען נועדו 

.ת כנעניות חם עורק ארב, צריות

טביעה). 1049(ק  ק מנזו ש אחת  טבעה  תל גריסה 

שלות  למעש על גבי . פעמים על הפקקעה חרפושית אח

. תחות המגלם את האל  האצב להזוה ומפוזיצי יושב 

והן, נפוצות מאוד השיות  נאחוזת שמות מלכותיים היו

, בות ריות ומבשטחים רחבות 

ם משמעובו נמצא רים   נמצאו ב מרות 

. מקרה לשם בדרך 

.ציבורייםאת המיד שנמצאו בשט פ

כמות פריטיםתיארוך שכבה הקשר לוק וס שכבהא תר
 1 3-2 מ"במפלס  חייםVIIB 719 0 דן

 1 'א1 מ"ב חצר IX N=T.2123 מגידו
 1 'א1 מ"ב מפלס חיים N12 ריבוע  IX מגידו
 1  'א1 מ"ב מפלס חיים O13 ריבוע  IX מגידו
 1 'א1 מ"ב מפלס חיים O14 ריבוע  IX מגידו
 1 'א1 מ"ב מפלס חיים R10 ריבוע  IX מגידו
 1 'ב1 ברזל מפלס חיים VI B 2080 מגידו
 1 4-2 מ"ב מפלס חיים VII E=2092 מגידו
 1 4-2 מ"ב מפלס חיים L7 ריבוע  VII מגידו
 1 4-2 מ"ב מפלס חיים O15 ריבוע  VII מגידו
 1 4-2 מ"ב מפלס חייםQ 10-1727ריבוע  VII מגידו
 1 4-2 מ"ב מפלס חיים VII W=2092 מגידו
 1 3-2 מ"ב רחוב VII A E=3073 מגידו
 1 3-2 מ"ב מפלס חייםK8,-2073 בוע רי VII A מגידו
 1 3-2 מ"ב חצר VII B 2041 מגידו
 1 3-2 מ"ב מפלס חיים L7 ריבוע  VII B מגידו
 1 'ב1 מ"ב חצר VIII 5020 מגידו
 1 2-'ב1 מ"ב חצר VIII 5020 מגידו
 1 2-'ב1 מ"ברחבת שער העיר J9 ריבוע  VIII מגידו
 1 3-'ב1 מ"ב רחוב VIII-VII BE=2105 מגידו

                                                 
תקופת הברונזה מן על גבי קנקנים יהתש ,עתליתאחת משכם ואחת מ, שתי טביעותבספרו מציין ) s.4: 26ח לו, 235–234 :1936( רואו 115

 .119 :א1995קל ' ר, לשאר שלבי תקופת הברונזה התיכונה. ' א2תיכונה ה

 את הבדיקה הפטרוג116 .אביב יובל גורן מאוניברסיטת תל' רפית ביצע פרופ
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כמות פריטיםתיארוך שכבה הקשר  לוקוס שכבה אתר
 1 2-'ב1 מ"ב רחבה IX 1228 בית שאן
 1 3 מ"ב רחוב VII 1250 בית שאן

 1  'א1 מ"ב מפלס חיים 3539  שכם
 1 מ"ב חתך בדיקה B57  שכם

 2 3 מ"ב חצר 9b 1205 תל גריסה
 2  3 מ"ב  שטח פתוח X-12 2731  אפק
 1 3 מ"ב מפלס חיים 1  סחב
 1 'א1 ברזל חצר 6A 25044 גזר

 1 3 מ"ב חצר 1028  מנחת
 2 'א1 ברזל מפלס חיים XII 4012 אשדוד
 1 'א1 ברזל מפלס חיים XIIIa 4107a אשדוד

 1 3 מ"ב חצר T115  חוף דרומי-אשדוד 
 1 3 מ"ב מפלס חיים IV Z31 בית שמש
 1 3 מ"ב רחבה Va 521 תל חרסים
 1 3 מ"ב רחבה Va 525 תל חרסים
 1 3 מ"ב רחבה Va 572 תל חרסים

 1 4 מ"ב בניין עמודים VI 3612 שלכי
 1 4 מ"ב בניין עמודים VI 3617 לכיש
 1 4-3 מ"ב חצר VIIa 3778 לכיש
 1 3 מ"ב מפלס חיים VIIb 3990 לכיש
 1 'א1 מ"ב מפלס חיים ''I 1060? ול'תל עג

 1 'א1 מ"ב מפלס חיים  XIת ל חליף
 1 3 מ"ב מפלס חיים "Y364'8  )ד(תל פארעה 

 1 4-3 מ"ב מפלס חיים 101,112  תימנע
   שטחים ציבוריים-69 טבלה

  בורות

1115 ()ד(תל פארעה ת מושתי חרפושי
117

נמצאו בבורות ) 726(וחרפושית משכם ) 675 ,347(שתיים מלכיש , )1260, 

 )ד(ל פארעה תהחרפושיות מ. ם במקרה

חרפושית אחת מלכיש נמצאה בבור עם כלי חרס מתחת לרצפה של מבנה משכבה . מצאו בבורות אשפה על התל

VII)  ה החדששהאה , 1958טפנל אשפה. רק  ,ית הש

המתוארך. רבמערה ששימשה  ר א משכם  הברונזה המאוחרת החרפו ל ע. 3–2 

הרבה הברונזה התיכונה ועד למ, הטביעה משכם  סו שהי

286, 1הורן (3הברונזה המאוחרת תקופת 

ידע  70 טבלה ל בועמסכמת 

  

 שהגיעו לשייתכןלא ברור למה הן נמצאו בבורות אשפה אלו ו. אשפה

נ

ע למבנונר) 49 נייה מלכיש נמצאה בבור כינו את הק החרפוש

שפה יוצבית  נמצאה בבו לתקופת שית 

ף תקופת בבור גדול מציאתה עט לא ידוע  ה בשימוש מ

 973.(  

רות   .האשפהאת המ

תיארוך שכבההקשר ארכיאולוגי וקוסלשכבה אתר
 3-2 מ"בבור  אשפה 3360  שכם
 3 מ"ב-3 ת"בבור  אשפה 3738  שכם
 2 מ"ב בור Aבור   לכיש
 4 מ"ב בור VI 3852 לכיש

 4-3 מ"בבור  אשפהB Fבור  )ד(פארעה 

  בור  אשפה   )(דפארעה 

 - 70טב לה

מילויים ומפולות

תקופת הברונזה המאו43 מתוא ות ובמילו ריטים לא הוכנסו  פריטים נמצאו כי 

ם במקרה נובמכוון למילוי וה חרפושיות היו  הלעממנחו ניתן הי

יש נראה ש ולכן ה הם נמצאו באת האנשים באותה שכבההפריטים שימשו כנראה .  כלי מנחה כמוממצאים

  בורות

  

נראה . חרת רכים ל יים ה הפ במפול

סף  . גיעו לש ה לצפות ש ת יסוד אלה חלק  אילו היו

                                                 
וטביעה ) 911 ,796 (כושי-דמוי פי ותחרפושיאלה יש  לענוסף . ם לתקופת הברונזה המאוחרת בלבד הכוונה לבורות אשפה המתוארכי117

גזר שתארתל מבור ב) 536( וחרפושית נוספת ,מבורות מאוחרים) 530(מאפק  .יכו לא ידוע
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ל קמעאכ יו-ות בשילהתייחס אליהם 

מפולומילויהמסכמת   71 טבלה

  

  . מימוש יום

  .תהים ואת נתוני

כמות פריטיםתיארוך שכבהה קשר לוקוסשכב ה אתר
לוז-אל  1 2 מ"ב מפולת  P4 כאמד 
 1 2 מ"ב קיר  P4aכאמד  לוז-אל
לוז-אל  1 'ב1 מ"ב מפולת P4d T כאמד 

 1 3 מ"ב מילויVII 720 2 דן
 1 3-'ב1 מ"ב מילוי  V? אבו הוו אם
 1 3-'ב1 מ"ב מילוי  V אבו הוואם
 1 3-'ב1 מ"בבא ? רV 5 6אבו הוו אם

 1 4-3 מ"ב מילוי  VII מגידו
 1 4 מ"ב מילוי 1717 תחתון VI בית שאן
 1 3-2 מ"במ ילוי XV 1653תל מי כל
 1 3-2 מ"במ ילוי XV 1702תל מי כל
 1 1 מ"במ ילוי XV I882תל מי כל
 1 2-1 מ"במ ילוי XVI/ XV965תל מי כל
 1 2-1 מ"במ ילוי XVI/ XV983תל מי כל
 2 34- מ"במפ ולת 9a 311 גריסה
 1 3 מ"ב קיר9b 162 3 גריסה
 1 3 מ"במפ ולת 9b 313 גריסה
 1 3 מ"במ ילויC1 31 0גרי סה

 1 23- מ"ב קיר64 55  ילהש
 1 2 מ"ב מילוי924129- 11 גזר
 1 3 מ"ב מילוי33052 7 גזר
 1 2 מ"ב מפולת24144 9 גזר

 1 ש"פנ מפולת  ש"פנ אשדוד
 1 4 מ"ב מילוי VII 3154עקרון/תל מקנה
 1  'ב1 מ"ב מילוי IV Q 32 בית שמש
 1 מ"ב מילוי 7148  תל חרסים
 1 2 מ"ב מפולת Vb 301 תל חרסים

 3 4-3 מ"ב קיר 7017  לכיש
 1 3-1 מ"ב מילוי S1-VIIa 3979 לכיש
 1 3-2 מ"ב מילוי S-2 3913 לכיש
 3 3-2 מ"ב מילוי S-2 3938 לכיש
 1 2-1 מ"ב מילוי VIIb-VIIa3890 לכיש
 1 3 מ"ב מילוי XXXV I חברון

 1 מ"ב מילוי  Cתל בית מירסים
 4 מ"ב מפולת  Cתל בית מירסים
ם  1 3 מ"ב מפולת  Cבית מירסיתל 
ם  1 מ"ב מפולת  C1בית מירסיתל 
ם  1 3 מ"ב מפולת  C1בית מירסיתל 
ם  1  2 מ"במפ ולתC1 SE 13בית מירסיתל 

 1 1 מ"בקי ר 21904 1תל ש רע
 1 4 מ"ב מילוי 197 9תל ש רע
 1 4 מ"ב קיר 2009 9תל ש רע
 1 4 מ"ב מפולת 33  תענך

  מילויים ומפולות- 71 טבלה

. נמצאו

מסכמת את 

                                                

   הקשר לא ידוע

אבל לא ידוע ההקשר המדויק שבו , נמצאו בהקשרים של תקופת הברונזה המאוחרת, 6.9%הם ש פריטים 94

לעתים יש ציון של תאריך השכבה ללא ציון ההקשר .  פרסוםהעדרהסיבה לכך היא פרסום לוקה בחסר או 

72 טבלה .אחרת היו מציינים זאת, ה לא נמצאו בקבריםאלפריטים נראה ש. 118הארכיאולוגי של החפץ

 
, או צילום ללא שום מידע נוסף/יור וצפריטים שיש לגביהם רק .  החופר נמצאו בשכבה של ברונזה מאוחרתשלדברי רק פריטים אלו 118

 .חשבים במחקר זה לממצא פני שטחנ, כמו למשל בחפירות מקליסטר בגזר



  הקשרו הארכיאולוגי ותאריכו, אופי הממצא: שימוש בחרפושיות 7פרק  

203  

  .ל פריטים אלועהמידע 
כמות פריטיםתיארוך שכבה  לוקוסשכב ה אתר

 1 4 מ"ב B10/9 לוז-כאמד אל
 2 2-'ב1 מ"ב 8183  חצור
 1 2-'ב1 מ"ב K1 ח צור
 1 3 מ"ב 1A 2133 חצור

 1 3-2 מ"ב 1a- b6179 צורח
 1 2 מ"ב1b 6 061 חצור
 3 2 מ"ב b8144 1 חצור
 1 'ב1 מ"ב 2133 2 חצור
 1 'ב1 מ"ב 5033 2 חצור
  1 'ב1 מ"ב 8112 2 חצור
 1 4-2 מ"ב81 2 עכ ו
 1 3-2 מ"ב X-IX 1332 עכו

 1 3-2 מ"ב  B4תל כ יסאן
 1 3 מ"ב  שקמ ונה
 1 3 מ"ב 5328 16שקמ ונה
הוובו   1 3 מ"ב V-C1T1312אםתל א
 1 'א1 מ"בIX N=T.3169מגיד ו
 2 4 מ"ב   טאחווא-אל
 1 4 מ"ב 7121  טאחווא-אל

 3 2-'ב1 מ"ב  IXבי ת שאן
 1 3-2 מ"ב F  17.7פח ל
 1 4-3 מ"ב I-II 101.20פ חל

 1 3 מ"ב X III תל זרור
 1 2 מ"ב 64  חפר

 1 3 מ"ב II 101 הר עיבל
 1 3 מ"בII 2 34הר  עיבל
 1 מ"ב   שכם
  1 3 מ"ב   גריסה
 1 3 מ"ב   גריסה
 1 3 מ"ב 251  גריסה
 2 3 מ"ב X-12 1732א פק
 1 3 מ"ב X-12 2959א פק
 1 3 מ"ב X-1 24602א פק
 1 4-3 מ"ב C33047 7/6גז ר

 1 2 מ"ב  ת ל בטש
 11 ברזל-3 מ"ב  תל  בטש
 1 2 מ"ב  VII תל בטש
 1 'ב1 מ"ב  VIII תל בטש
 2 מ"ב  ? בית שמש
 1 3-2 מ"בV 1 07 חרסים
 1 3-2 מ"ב V 1109 חרסים
 1 3-2 מ"ב V 125 חרסים
 1 3 מ"ב Va 148חרס ים
 2 מ"ב 100 לכי ש
 1 4 מ"ב VI 3612לכי ש

 2 2 מ"ב  IIIת ל חסי
 1 2-1 מ"ב  II-III תל חסי
 3 2 מ"ב  IV תל חסי
 1 3 מ"ב  IV תל חסי
 1 1 מ"ב ''800  ול'תל עג
 1 1 מ"ב  III ול'תל עג
 1 1 מ"ב-3 ת"ב''II-I GFM 961 ול'תל עג
 1 2 מ"ב  IV ול'תל עג
 1 2 מ"ב ''1104  ול'תל עג
 1 2 מ"ב ''1124  ול'תל עג
 1 1 מ"ב ''I 1056?  ול'תל עג
 1 1 מ"ב ''I 1036? ול'תל עג
 1 1 מ"ב ''I 1056? ול'תל עג
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כמות פריטים שכבה אתר תיארוך שכבה   לוקוס
'עג  1 1 מ"ב ''I 1050 ולתל 
1 מ"ב I 1056 '' 1 ול' עגתל

1 מ"ב I 1083''  1 ול'תל עג
 1 2- 'א1 מ"ב ''I 1096 ול'תל עג
 1 1 מ"ב''I KC 1102 ול'תל עג
1 מ"ב I MR 1050'' 1 ול'תל עג

 1  1 מ"ב ''III 1093'תל עג ול
ב-3 ת"ב 1 1 מ" ''II-I 830 ול'תל עג
- 1 1 מ"ב3 ת"ב ''I I-I880 ול'תל עג
 1 1 מ"ב-3 ת"ב ''II-I 920 ול'תל עג
III-IV1086''   1 ול'תל עג 2- 'א1 מ"ב
'עג  1 4-3 מ"ב ''V 1116 ולתל 

4 מ"ב 1  551 9תל ש רע
2 מ"ב 1    תל חליף
 1 2 מ"ב  IX a תל חליף

 1 3 מ"בFU R 8 3  מה'תל ג
פארעה    1 4 מ"ב C394  )ד(תל
)ד(פארעה  3 מ"ב EF386  3 תל 
 2 4 מ"ב EF386 )ד(תל פארעה 
 1 3 מ"ב EF389 )ד(תל פארעה 

שר ל בלה ט הק  א ידוע-72
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  מסקנות 8 פרק

מא 8.1 במ הב התפתחות החרפושיות בכנען 

יקר בכ יון הפרטני בקומפוזיציותהסקירה בסעיף זה מתייחסת ל   . תחלי

  ' א1ברונזה מאוחרת  8.1.1

חי השל חר מבחינת . נ בקירוב"סה לפ1480ך עד 50ב הראשון של תקופת הברונ

ד ל, הכרונולוגיה המצרית של תחותימס גשלב זה מ יעח  לציין שי. 'ט

ך  של הברונזה התיכ קשה להפריד בין . ונהשהחרפושיות הכנעניות בשלב 

הקשר ארכיאולוגי המתוארך  כל חרפ ולכןהקודמתחרפושיות משלב זה לבין אלה מ נמצא

ה התיכונה, 1הברונזה המאוחרת לתקופת  ול  חלקן אכן נוצרו מוקדם ש ייתכן. לשלב

ושיותר אך אחת המסקנות העיקרי פת הברונזה התיכונה ממשיכה בעצם עד בחינ ימי י

ת  המאוחרתהיא כלומר ', תחותימס ג שון  ר המאפיין האיקונוגרפי הבולט . כוללת 

כונ הברו ת בין אלה . בחרפושיות מצריות הן בכנעניותשל התקופה הוא השימוש במוט

התחתונה משני צדי הקומפוזיציה המופיעים על גבי החרפו , 986למשל (שיות המצריות ניתן 

 פפירוס פרחי ישייתושל) 1052( משולש קטן בבסיסו ם ע'כנעני' בסגנון k3סימן , )' עם שמו של אמנחותפ א– 987

ברונזה בסגנון תקופת הת צור חרפושיוייבהכנעניות מייצגות כאמור את השלב האחרון . )142 ,141 ,136 ,134 ,133(

  . מאליהםמובניםכן הדגמים הקדומים המופיעים עליהן לתיכונה וה

  קמעיות-מצריות 8.1.1.1

 השעליה מופיע) 20( היחידה היא חרפושית ממגידו ההדוגמ. קמעי לכנען-בשלב זה אין כמעט דוגמאות ליבוא מצרי

סעיף ' ר (קה קומפוזיציות קדומות יותרמחקומפוזיציה זו . וסימנים נוספים nb.tyדגם המורכבת מקומפוזיציה 

 5.2.2.1.2(.   

  מלכותיות-מצריות 8.1.1.2

 ,916 ,915 ,757(עם שמו  שש חרפושיותבכנען נמצאו . 'המלך הראשון ששמו מופיע על חרפושיות הוא אמנחותפ א

, רפושיות המלכותיות נמצאו בשפלהכל הח. )976 ,973 ('  ושתיים עם שמו של תחותימס ב119)1052 ,987 ,986

הסיבה לכך . שאר המלכים ששלטו בשלב זה לא מיוצגים על גבי חרפושיות בכנען. באתרים עם השפעה מצרית חזקה

 אבל, לא נמצאו' חותימס אשמותיהם של יעחמס ות.  זהות המעורבות המצרית בכנען בשלבהיא אופי ותדיר

חרפושיות עם  גם ותבשלב זה מופיע). 746(ה בתל חרסים  נמצא120נפרתארי- ת עם שמה של יעחמסחרפושי

ממשיך המייצג את המלוכה ודגם , )142 ,141 ,136 ,134 ,133 (פפירוסזרים של שלושה פרחי קומפוזיציה המורכבת מ

 .)5.2.4.2 סעיף ' ר(לאורכי  מרוחביקומפוזיציה המהתקופה הקודמת עם שינוי ציר 

  אלוהיות-ריותמצ 8.1.1.3

רע בצורתו -שמו של אמוןמופיע ) 1287, 1286( שתי חרפושיות על. זהנמצאו משלב ד חרפושיות אלוהיות ומעט מא

, המסמל את האל אנוביס) 325(עליה מוצג כלב שחרפושית על זו נוספת . שם בלבד ללא כל סימן נוסף: הפשוטה

  ).148(והופעה ראשונה של דג 

                                                

רונזה ה  וחרת הלך ותפוצתן 

היל שלב ו יות ף לד א אינהמגמות הע

ל סביב ת מת מש וננ"סה לפ15זה המאו

יתו לשליעל מס וממשיך ע ון תחיל עם

ישיר ולא מופרע תקופת זה הן המש

ה בת שושיופה התק

הברונזתוארכה  א לתקופת  זה 

ת החרפגם ות היא ש ות תקומ

הברונזה של תקופ א את השלב ה

הן , ה נזה התי יבים מתקופ 

למנות את כתר מצרים 

 
 .5.2.9.3.2.1 סעיף ' ר', בעבודה זו הן משויכות לאמנחותפ א. 'אמנחותפ' נושאות את השם 916- ו915חרפושיות  119
 זה אלא לתקופת לא נראה שהחרפושיות עם שמה מתוארכות לשלב, נפרתארי הועלתה לדרגת אל בתקופה הרעמססית-למרות שיעחמס 120

 .שלטונה



  מסקנות 8פרק  

  קמעיות- כנעניות 8.1.1.4

 ולמעשה הן השלב האחרון של חרפושיות תקופת הברונזה התיכונהמשיכות את החרפושיות מ

 ,1528 ,1527(וחיפושית ) 1528 ,1527 ,1510 

מנים 

 ).121–117, 1984( של טפנל B3- וA3עם קבוצות 

  מלכותיות- כנעניות 8.1.1.5

1570, 

ם 

  ' ב1ברונזה מאוחרת 8.1.2

וא המצרי לעומת כמות קטנה של חרפושיות 

 בין קבוצות הקומפוזיציותהמשתנה היחס המספרי גם נוסף ת המצריות  של החרפושיוה הגדולכמותל. כנעניות

אבל רק עם התייצבות , ק גדול מהקומפוזיציות החדשות הופיעו כבר קודם במצרים הו

ה 

שלושה , )931, 15(מרכזי - מסגרת מעגל חד:שימוש בדגמים שהחלו להופיע בתקופת הברונזה התיכונה

ואפילו חלוקת משטח האופיינית ) 312( רובץ אייל, )930, 929 (לולייןמסגרת , )76ספר

83; 

הן 

הקומפוזיציה .  בשלב זה

  ).15(מרכזיים -מסגרת מעגלים חדמו

גם  ).390–388 ,386 ,355 ,354 ,351 ,350 ,348למשל ( אש מלכותי ליד שם המלך רם

 ,479 ,473–471 ,465(ליד שם המלך , )462 ,461(בתוך סירה : דמות המלך מופיעה לראשונה במגוון קומפוזיציות

מו של  ש

11 .( 

מת אלה חרפושיו

,1509(לוליינים , )1516–1513 ( מקלעתהדגמים הנפוצים הם. בסגנון זה

וסימנים וסמלים נוספים הנ, )1547 ,1546(' ענרע'כתובות ה, כתובות-פסאודוכמו כן מופיעות ה 1530, 1532.( 

(הברונזה התיכונה  תתקופשל הרגיל דמויות אדם בסגנון  היא  בשלב זההעיקרית המופיעה הקומפוזיציה

1573, 1574, 1576(. 

  אלוהיות- כנעניות 8.1.1.6

 .ה התיכונהגם היא המשך מתקופת הברונז, )1581 ,1580( ראש בז םעהיא של אל הקומפוזיציה הנפוצה 

אחד ההבדלים הבולטים מהתקופה  ).1555 ,1554(מציגות ציפור בז עם כתר מצרים התחתונה נוספות קומפוזיציות 

 ובסמליוונה בסגנונשל תקופת הברונזה התיכדגמי האריה  מההשונ) 1721 ,1720 ,1565( האריהקודמת הוא דגם ה

  .ואיתמופיעים ה

 

משך עד הוא נו' תחותימס ג/ בשלטונם של חאתשפסות,נ"סה לפ1400 עד נ"סה לפ1480סביב  ,שלב זהתחילתו של 

יה הדרמטית ביביהמאפיין החשוב של שלב זה הוא העל. 'תחותימס ד

חל. בעיקר על המלךהואדגש 

תחילה כנראה כדי לספק בראש , החל היבוא הגדול ממצרים' תחותימס ג/השלטון המצרי תחת חאתשפסות

גם בשלב ז. גם הכנענים בכמויות גדולותהשתמשו בהן רכי אנשי השלטון המצרי אך עד מהרה ות צובראשונה א

עדיין נמשך ה

1(מסגרת חבל , )143 (פפירוחי 

מתחילות , שנמצאו בכנען ומתוארכות לשלב זההחדשות רוב הקומפוזיציות ). 990(לתקופת הברונזה התיכונה 

8: 28לוח , 1889פיטרי ( למשל שם מלכותי עם אוראוסים משני צדדיו ;18- במצרים כבר בראשית השושלת ה

חלוקה ; )' תחותימס א;863, 29לוח , שם(ות שים משני צדדיו עם כנפיים פרו ובזכרטוששם מלכותי ב; )'אמנחותפ א

 לכנען .)' תחותימס ב;18.4.3, 1917פיטרי ( ומשני צדדיו תארים כרטוש במרכז שם מלכותי ב,לשלוש עמודות

  . הגיעו כאמור רק עם התבססות השלטון המצרי

  קמעיות-מצריות 8.1.2.1

מופיעה לראשונההקומפוזיציה חדשה ת החרפושית הקמעית היחידה משלב זה כולל

 מוקף ב,דאח nfrסימן רכבת מ

  מלכותיות-מצריות 8.1.2.2

רבות  חרפושיות :ת חדשות מופיעות לראשונה בשלב זהמגוון גדול של קומפוזיציו וותיהמשינוי  חל בקבוצה זו

 גריפונים וספינקסים עליהןעש

בעיקר עם, חרפושיות עם שמות מלכותיים מופיעות בכמות גדולה. )557(ובחברת אלים ) 482 ,480

 –' תחותימס ד; 1059 ,1043 ,1042 –' אמנחותפ ב ;1138 ,1099 ,758 –חאתשפסות : למשל(אך לא רק , ' גתחותימס

1111–15
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  מסקנות 8פרק  

לראשונה היא שם מלך עם תואר  קבוצות משנה על פי אופן המכ נחלקת ל והיאקב

 .B1 (– 1111 ,1112(חלוקה למדורים 

 משטח חלוקA4, 1176 ,1167 ,1154 –ע שם המלך בכרטוש ומשני צדדיו מופיעים תארים במרכז מופי, 

1178, 1179.

ת ו שייכןאבל אין ספק שה, אורכי ציר 131חרפושית לאמנם . C4+E4 – 129–131ח 

מקלעת במרכזו ים עם שמות מלכותיים ודגם צמחי עם כרטוש שני החרפושיות

 .)1024(  מתחת לכרטושnbw סימן פעם אחתו, )1026–1024(גל חמה מכונף מעל הכרטוש 

ת משטחחלוק A4,1042  – כנפיים בתנוחת הגנה ש במרכז שם המלך בכרטוש ומשני צדדיו מופיע בז פור–

1044.

רפושית 

(. 

' ותחותימס ד) 1127 ,1126(' אמנחותפ ב, )1125(' ל תחותימס ג

 של 

עם שמו של  בשלב זה מופיע התואר ).111

  ).1115–1111(בלבד ' תחותימס ד

n –הוא מתחיל להופיע על גבי חרפושיות מראשית השושלת .  בלבד18- תואר זה אופייני לשושלת ה

116, 

 

', מס ג

וצה חשובה נוספת שמופיעה 

 :  או תואר מסויםחלוקת המשטח

  חלוקת משטחA1 התואר ו 'שמו של תחותימס ג עםn6r nfr 9 - סימן ה משני צדדיו שלpr – 1080 ,1081 . 

 משטח  תחלוקA2 ,1126 – שנייה מופיע תואר כלשהו ובעמודה הכרטושבעמודה אחת מופיע שם המלך ב, 

 גם בזו מופיעהומפוזיציה ק. 1128 ,1127

ת 

 

 ת משטחחלוק D5 – 1193, 1194. 

 ת משטחלוק

 כלל:  אחתקומפוזיציהל

 .שמקצותיו יוצאים אוראוסים

 ת משטחחלוק A4, 1015 ,1006 – במרכז שם המלך בכרטוש ומשני צדדיו אוראוסים. 

 1028, 1026–1024 – במרכז שם המלך בכרטוש ומשני צדדיו מופיעים זוג אוראוסים ,חלוקה לשלוש עמודות. 

לעתים גל

 
 

  930 ,929 –שם מלך בתוך מסגרת לוליין. 

  1059, 1054 – עם שם מלכותי כרטושפר צועד ומעליו. 

  :צים הםנפותארים המספר התארים המלכותיים בשלב זה קטן וה

 mn mnw –הוא מתחיל להופיע על גבי חרפושיות בתקופת שלטונה של .  בלבד18- תואר זה אופייני לשושלת ה

 בשלב זה התואר מופיע על גבי ח).1133, 1132(' וממשיך עד אמנחותפ ג) 50, 1982ייגר (חאתשפסות 

  .או בכנען עם תואר זהאלו שלוש החרפושיות היחידות שנמצ). 1131(' עם שמו של אמנחותפ ב

 n6r nfr nb t3.wy – שילוב ,  בשלב זה. לאורך כל תקופת הממלכה החדשהמאוד שילוב שני תארים אלה נפוץ

 ,1176 ,984(' אמנחותפ ב, )1193 ,1167 ,1020 ,983 ,982(' התארים מופיע עם שמותיהם של תחותימס ג

 .)1179 ,1178 ,1104(' תחותימס דו )1194 ,1177

 9;w 93s.t nb –1182 ('ועד אמנחותפ ג) 1169('  והוא מופיע מתחותימס ג18- תואר זה אופייני לשושלת ה(. 

 .אלו שלושת החרפושיות היחידות שנמצאו בכנען עם תואר זה

 s3 imn / imn-r; –1130 ,1129 ('ועד אמנחותפ ג) 1125('  מופיע מתחותימס ג,18- תואר אופייני לשושלת ה

אר זה עם שמותיהם שבשלב זה מופיע תו

)1128.( 

 tit imn –הוא מתחיל להופיע על גבי חרפושיות בתקופת שלטונה.  בלבד18- תואר זה אופייני לשושלת ה

8–1116(' וממשיך עד אמנחותפ ג) 60, 1982ייגר (חאתשפסות 

 di ; 9 ct

7(' תחותימס ג:  התואר מופיע עם שמות המלכים).1185(' וממשיך עד אמנחותפ ג) 61, 1982ייגר  (18-ה

 ).1179(' ותחותימס ד) 1194 ,1176(' אמנחותפ ב, )1193 ,1168

 המתארכים אתשמות מלכיםל צמודים לרובתארים ה. 18-על פי תארים אלה ניתן לתארך חרפושיות לשושלת ה

חרפושיות הנושאות את שמו של תחותיעל גבי  למעט , חשיבות כרונולוגיתחסרי ם עצמםהלכן , החרפושית

  .אותן המשיכו לייצר כאלף שנה לאחר מותוש
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  מסקנות 8פרק  

  אלוהיות-מצריות 8.1.2.3

 הדגם מורכב מארבעה ;)109 ,108 ,97–95(ם הצמחיים שמהם יוצאים אוראוסים בשלב זה מופיעים לראשונה הדגמי

או

הח

בשלבים המאוחרים ). 611 חשיבות

יין הת

שיא .  אליםאמרותחרפושיות עם שמות אלים ושל קבוצה חשובה נוספת היא . של האל רעאינה נפ

- בעיקר חרפושיות הנושאות את שמו של אמון וכוללתלכל אורכהנמשכת תפו

.רע

  כנעניות8.1.2.4

) 1561 ,1524 ,1506אין

ממ

הן הממשי

נש

  2מאוחרת  8.1.3

היא כוללת את מלכי סוף . נ"סה לפ14-פחות או יותר למאה התק

   :עיקרייםהש

, בגודל רגיל  חרפושיות–קטן : לושה גדלים

) 727(ריסה 

. ור

כמעט ללא , מסופוטמי-בעיקר מהעולם הסורימושפעת פיה 

  קמעיות

הקומפו

  .ות בלבד מכל תקופת הברונזה המאוחרתאחדבכנען דוגמאות יש , למרות שהיא נפוצה במצרים. החדשה

יו 

וזיציות המוכרות מציגות את שמו של המלך בקומפ והן  אלהציותמוכרות

מה

 
אמון ואיי 'תותענח, ם של סמנחכארע

בסגנון הממלכה דמויות אלים .  זוג עלי כותרתשלוראוסים היוצאים ממקור משותף במרכז הדגם הצמחי 

 אולי על תמלמד )683 ,641 ,640 ,632 ,557(פתח של האל בולטת והנפוצה דמות המופיעות לראשונה וה 121דשה

,557(ואמון ) 683 ,664 ,663 ,557(רע האלים  יותכמו כן מופיעות דמו. ו בשלב זה

אך עד, מופיעה על גבי יותר חרפושיות דמותו של פתח ואילו מאוד נפוצה נעשית דמות האל רע ,מונה משתנה

ה כדמותו וצ

והיא בתקופת הממלכה החדשה צתה 

  

 

(כות לשלב זה הקומפוזיציות המעטות המתואר. ל חרפושיות כנעניות בשלב זהע מידע רב 

של חרפושיות זו שירת הברבור  שייתכן. שיכות את השלב הקודם הממשיך את תקופת הברונזה התיכונה

אם כי , מהשלב הבא מופיעות קומפוזיציות חדשותשנון תקופת הברונזה התיכונה מאחר כות את סג

  .זה התיכונהענות על המסורת האיקונוגרפית של תקופת הברונ

ברונזה 

 המקביל, 'עמארנהתקופת 'המכונה גם , ופה זו

 מאפייניםתקופה זו שני ל. ' החל מאמנחותפ ג18-ושלת ה

המופיעות בהמוניהן ובש' חרפושיות של אמנחותפ ג  .א

 40 - שאורכן יותר ממ והחרפושיות הגדולות " מ40-למ " מ25 חרפושיות שגודלן הוא בין –בינוני 

) 1211–1207( 'את חרפושיות הזיכרון של אמנחותפ ג כוללות החרפושיות הגדולות בכנען. מ"מ

גם חרפושית הלב מתל ג). 1186 ,1147 ,1123(וחרפושיות עם שמו של מלך זה עם תואר 

   .שייכת לקבוצת גודל זו

שח-מאבנים קשות שגונן ירוקיצרה לוחיות י מקומית זו סדנה. 14-סדנת הלוחיות של המאה ה  .ב

איקונוגרוהמלבני לרוב הלוחיות מתאר 

  .השפעה מצרית

-מצריות 8.1.3.1

 ממשיכה לכל אורך תקופת הממלכה  והיא)14 ,11 ,9 ,7 ,6 (יחידורכבת מסימן זיציה הבולטת בשלב זה מ

 במצרים

  מלכותיות-מצריות 8.1.3.2

צות גודל שלא הלמעט קבו. 'חרפושיות הנושאת את שמו של אמנחותפ גההקבוצה החשובה היא כאמור קבוצת 

קומפוזיאין הרבה חידוש ב,  קודם

  :ןההקומפוזיציות הנפוצות  .שלבים הקודמים

על ארבע משבע האחרונות . 'של אמנחותפ ג  על כולן למעט שבע האחרונות מופיע שמו– 846–772(שם בלבד 

אחנאתון ועל שלוש הנותרות מופיעים שמותיהמופיע שמו של 

                                                 
; 10, 8–5: 283,  שם–תאורת ; a29, 29, 27, 25 איורים 290, ב1989 קל –פתח (יכונה  121

  ).ג1989 קל –] ?חר[אל עם ראש בז ; 13, 285,  שם–בס 

דמויות אלים מופיעות כבר בתקופת הברונזה הת
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  מסקנות 8פרק  

  .)בהתאמה

 ת משטחחלוק A2,כולן עם שמו של אמנחותפ ג– 1148–1116 (שנייה שם בעמודה אחת ותואר ב '(.  

 ת משטחחלוק A4, כולן עם שמו של אמנחותפ ג– 1187–1180( שם במרכז ותארים משני צדדיו '(.  

 1014 ,1008 ,1007( אוראוסים משני צדדיו שם המלך עם( .  

על פי שמו המופיע על ' והן ייחודיות לשלב זה בלבד ומתוארכות לאמנחותפ ג המופיעות לראשונהקומפוזיציות יש 

וחרפושיות הזיכרון) 1205–1202(שם המלך עם שם המלכה תיי ותארים שתי הקומפוזיציות הבולטות הן . הפריטים

  ).1211–1207(ה יחודיות למלך זיה

  אלוהיות-מצריות 8.1.3.3

המא

 

 ,720(ובס ) 598(הורוס , )631(הבודדים המופיעים הם פתח . פיין הבולט של שלב זה הוא מיעוט דמויות אלים

 ,1351 ,1348 ,1338 ,1279–1277( הופך להיות הקומפוזיציה האלוהית הנפוצה כבר בשלב זה 

. 

ו דמות 

   

ואריות עם פרח לוטוס מעל ) 1605–1602(ט כגון כתר מצרים התחתונה משולב בדגם צמחי 

 )1769–1776, 1779–1794, 1804, 1805, 

1807, 

(סכימטיים 

ברונזה מ 8.1.4

ם תקופה זו מקבי

. בימיו חל שינוי גדול באיקונוגרפיה של החרפושיות.  שנים67 משך היא ,ממנה

 קומפוזיציו

הברונזה המאוח

קקו ליותר  ומטבע הדברים נז)241–239, 1992מזר ' ג ולעומתה ר"נן תשמבכנען מגיעה לש

 רוב וצריוה שב סדנה מוקמת שם, )ד(תל פארעה ר באזובעיקר ג זוכים לעדנה חר

שתי ). 30 ,29 ,12 ,8: למשל(ד אחבין אלה ניתן לציין את הסימן ה. קופה הקודמת

נמצאו עשר חרפושיות עם ). 'רוזטה'(יוצאים ארבעה אוראוסים 

קו

ייחודיו

  פקידים-מצריות 8.1.4.2

 שמו ותוארו של בעל יםאחד מופיעה ןלוחיות מלבניות שבצדשל 

רע- שם האל אמון ).721

)1487–1489 (pt8 nb m3;t –ופיע על גבי חרפושיות לראשונה עם התואר אדון הצדק שם האל פתח מ). 1429 ,1352

ולא באמצעות נוצת יען א 4 –  האדןמאעת נכתב בעזרת סימן: חודית לשלב זהיהאחרונות מציגות כתיבה י

).194 ,193(קרב וע) 159 ,158 ,155(דג , )56–54(סיסטרום :  בשלב זה מופיעים גם כמה סמלי אלים.האלה מאעת

  כנעניות 8.1.3.4

למע קומפוזיציות אחדות

' ר (14- סדנת הלוחיות של המאה ה–רוב הפריטים שייכים לקבוצה החשובה מבין הכנעניות , )1719 ,1718(גבם 

קבוצה זו ייצרה לוחיות עם קומפוזיציות המציגות בעלי חיים). 6.3 סעיף 

וקווים ) 1842 ,1838–1835(דמויות , )1829–1827 ,1824–1820 ,1818 ,1817(יצורי כלאיים , )1814–1809

2029–2036 .(  

  3אוחרת 

כשני שלישי, רוב התקופה. נ"סה לפ13-מאה ההחופפת פחות או יותר ל , במצרים19-הלה לשושלת 

 שנ' של רעמסס בשלטונותחת 

חר בתקופתלב אכל שבבשלב זה יש יותר חרפושיות מ. נותענורמקומפוזיציות ישנות ות חדשות מופיעות 

 ההתפתחות העירונית ,יצרו יותר חרפושיות ושניתי נראה שבאמת ,ראשית: ותסיבמשתי  רת בכנען

גו(יא של התקופה 

ם הגלפים הכנעניים. פושיות

  . החרפושיות הכנעניות של התקופה

  קמעיות-מצריות 8.1.4.1

רוב הקומפוזיציות ממשיכות מהת

 האחרונות). 733–728(דרת ערים כתובות להא ו)163, 162( סצנות מספר המתים : מופיעותקומפוזיציות חדשות

  .רעמסס-ממפיס ופי, תבי: מתייחסות לערים הגדולות של מצרים

קבוצה חשובה נוספת מורכבת מדגם צמחי שממנו 

הן , )5.2.3.1.2  - 5.2.3.1.1 סעיפים ' ר(ולמרות שהן שלב בהתפתחות הדגם הצמחי ) 128–119(מפוזיציה זו 

 . ת לשלב זה בלבד

נמצאו לוחיות וחרפושיות פקידים ובכנען  עות שוב חרפושיות עם שמות פקידיםמופי' לראשונה מאז תחותימס ג

הקבוצה הגדולה היא . 'מתקופתו של רעמסס ב
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  מסקנות 8פרק  

 נוסף על הלוחיות יש עוד שתי ).454–451(אל לכרטוש או ל בעל החותם סוגד דמותצד השני םתהחו

פות מופיע חר

קומפוזיציות חדשות שלא נראו :  לשתי קבוצות עיקריותוניתן לחלקגדול ו מלכותיות בשלב זההחרפושיות המגוון 

 .18-הן מתקופת הברונזה התיכונה הן מהשושלת ה, חרפושיות המעתיקות דגמים קדומיםו, קודם לכן

  :מתחילות בשלבים הקודמים וממשיכות בשלב זה כוללותהקומפוזיציות ה

  ). סיפתח– 881,  מרנפתח– 880–878',  רעמסס ב– 927–917 ,877–849',  סתי א–מ

 חד

 516–495 (מלך מכה את אויביו.( 

).526–517 (מלך במרכבה

: חוץ ממנו מופיעים בקומפוזיציה זו האלים). 541–531(פתח הוא האל הנפוץ בקומפוזיציה זו . ך ואל

רע :  עם זוג אליםכמו כן מופיע המלך. )544–542(תחות  ו)528 ,527(אחתי -חור-רע, )546 ,545, 529(אמון 

.)552(אחתי -חור- והאלים רע ורע) 551(אמון ותחות , )550, 549(ואמון 

הגלפים של המלך חיקו . הם חיקויים של חרפושיות קדומות' אחד המאפיינים של חרפושיות מזמנו של רעמסס ב

ם מהשושלת ה ו אין אלה רק הדגמים הפשוטים כמ.  ומתקופת הברונזה התיכונה18-ק

 וב)741–739 (

על שתי חרפושיות נוס). 743(והשנייה עם שם פקיד ותואר ) 742(' גברת הבית'אחת עם התואר : פושיות

  ).745 ,744(ותוארו של בן המלך אמונחרחפשפ שמו 

  מלכותיות-מצריות 8.1.4.3

  לכותי  848: למשל(שם 

  994 ,993 ,981–979: למשל(שם וסימן היירוגליפי.(  

  1192–1188, 1152–1150, 1110–1106: למשל(שם ותואר.(  

 ותחילוני-מלכותיות קומפוזיציות. נות המתארות את המלך כמצביא וכשליטצ ס כוללותהקומפוזיציות החדשות

 יש לציין .'ות בשלב זה בעיקר תחת שלטונו של רעמסס בנפוצל ותהופכ,  בתקופות הקודמותותשהיו נדיר, אלה

קומפוזיציות . אלא נוספות להן, דתי-שקומפוזיציות אלה אינן באות על חשבון הקומפוזיציות שאופיין מלכותי

:הן שות

  

 מל

 

ר קומפוזיציות ודגמי בעי

אלא בקומפוזיציות שלמות שההבדל הבולט , מסגרת חבל שאותה העתיקו מחרפושיות תקופת הברונזה התיכונה

בצד ימין מופיעים החיקויים של חרפושיות .  מציג דוגמאות של חיקויים כאלה41 איור. הוא בשמו של המלך

ניתן לראות שהחיקויים הם גם של .  מתקופת הברונזה התיכונה ובצד שמאל חיקויים של חרפושיות18-מהשושלת ה

וגם של דגמים בודדים כגון שלישיית , כולל ציר וחלוקת משטח הטביעה, קומפוזיציות על כל המשתמע מכך

  .פפירוסים או מסגרת חבל
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  מסקנות 8פרק  

 ' חיקויים מזמנו של רעמסס ב- 41 איור

  

  אלוהיות-מצריות 8.1.4.4

החרפושיות האלוהיות הקבוצת . בשלב זה מגיע מספר החרפושיות הנושאות דמויות אלים ושמותיהם לשיא

 ,1360–1353 ,1346–1339 ,1318–1292: למשל(עם כל טיפוסי המשנה שלה , היא זו הנושאות את שמו של אמון

402–1388,  מסגרת חבל– 1386–1381(חלק מהטיפוסיים ייחודיים לשלב זה בלבד ). 1402–1388 ,1386–1381

, )B1 ,B4(חלוקת למדורים 

חשובה 

1 – 

יש גם , נוסף על החרפושיות עם שמו של האל אמון). 'ן הוא חיהאמו '– 1436–1432

אמנם ). 1495–1490 ,1475 ,1477 ,1466–1457(חרפושיות הנושאות את שמו של פתח או אמרות הקשורות לאל זה 

  .אך לא בכמות או במגוון הקיימים בתקופה זו, כבר בשלבים קדומים החלו להופיע חרפושיות עם שמות אלים אלה

: למשל(הדמויות יכולות להופיע לבד . מגיעות לשיא תפוצתן גם דמויות אלים, על הכתובות עם שמות אליםנוסף 

או ) 702 ,701 ,699–697 ,695–684 ,682–676(זוג אלים , )546–527(עם דמות המלך , )649–646 ,627–618 ,576–565

. סת ותחות, אמון, פתח, חראחתי-רע, רע: ןדמויות האלים הנפוצות ה). 726 ,724 ,723 ,715–705(שלישיית אלים 

  . כמו כן מופיעים האלים גם בדמות בעלי חיים

רוב סמלי האלים הופיעו כבר בשלבים הקודמים של הממלכה . הקבוצה האלוהית השלישית מורכבת מסמלי אלים

דג , )74(מל האלה נית ס, )66–61(סיסטרום , )30 ,29(בין סמלי האלים הנפוצים ניתן למנות את עין הורוס . החדשה

 –ים סית אוראוירביע ;237–226 –ית אוראוסים ישליש ;223 ,221 –זוג אוראוסים (קבוצות אוראוסים , )153 ,152(

 ,427–424 ,422–406(וספינקס עם ראש אייל ) 324–318(ראש אייל , )250–248 – םית אוראוסייחמיש ;247 ,245

429.(  

  כנעניות 8.1.4.5

  :שלב זה ניתן לחלק לשלוש קבוצות עיקריותאת החרפושיות הכנעניות ב
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  מסקנות 8פרק  

קבוצה זו כוללת את המעגלים . חרפושיות עם איקונוגרפיה המחקה את סגנון תקופת הברונזה התיכונה .1

–1612(נוסחת ענרע , )1674–1670(מגוון סימנים היירוגליפיים , )1598 ,1597 ,1593 ,1592(מרכזיים - החד

–nbw ,1705 חיפושית מעל סימן – 1698–1696, ית עם אוראוסים חיפוש– 1693–1685(ובעלי חיים ) 1623

למשל , )ד(חלק מהחרפושיות נעשה בסדנת תל פארעה ).  אריה מעל תנין– 1725–1724,  אריה עם ענף– 1715

מרכזיים לא ניתן לשייך לסדנה -כמו המעגלים החד, חלק אחר. נוסחת הענרע וכנראה גם החיפושיות

  . אלה הן חיקוי של טיפוסי הברונזה התיכונה ולא התפתחות שלהםמסוימת ונראה שחרפושיות

שלהן קומפוזיציה ייחודית ולא ) ד(קבוצה זו כוללת את החרפושיות מסדנת תל פארעה . טיפוס דרומי .2

אבל הקומפוזיציה , יש אמנם דגמים המופיעים בשלבים קודמים. העתקה של קומפוזיציות קודמות

עין הורוס עם ): ד(של סדנת תל פארעה ' קלסיות'לציין את הקומפוזיציות הבין אלה יש . ייחודית לתקופה

 ).1747–1743(ודמויות עם כתובת ענרע ) 1650–1654, 1658 (cdכתר וסימן , )1647–1635(כתר מצרים 

הקומפוזיציה הנפוצה בקבוצה זו היא הכוכב המורכב משלושה קווים החוצים זה את זה . טיפוס צפוני .3

שני המאפיינים העיקריים של . החרפושיות בקבוצה זו עשויות מקרניאול). 1763–1752( כוכב ויוצרים מעין

בשלב זה מופיעים גם יצורי כלאיים וכן משויכות אליו שלוש . הקבוצה הם אם כן הקומפוזיציה והחומר

מציגות הראשונה מציגה גריפון בלבד ואילו שתי האחרונות ). 1831 ,1830 ,1819(חרפושיות עם גריפון 

האיקונוגרפיה של הגריפונים נשענת על מסורות צפוניות הניכרות . גריפון תוקף אייל ומולו סימן לא מזוהה

  .בעיקר בחותמות גליל

  4ברונזה מאוחרת  8.1.5

 12- וחופפת פחות או יותר את החצי הראשון של המאה ה20- תקופה זו מקבילה לחצי הראשון של השושלת ה

  :  בשלב זה  יחסית לתקופות הקודמות משתי סיבות עיקריותהמידע על החרפושיות. נ"לפסה

בבחינת אוספי . נראה שיש ירידה בשלב זה בייצור החרפושיות גם במצרים ולא רק בכנען. מיעוט חרפושיות .1

החרפושיות הגדולים שפורסמו ניתן להבחין שהמלך האחרון ששמו מופיע על חרפושיות רבות הוא רעמסס 

אבל מספרן נמוך בהרבה מאלו של '  המאוחרים לרעמסס ד20-כים מהשושלת הי. 

נוצת 

קבוצה זו כוללת את המעגלים . חרפושיות עם איקונוגרפיה המחקה את סגנון תקופת הברונזה התיכונה .1

–1612(נוסחת ענרע , )1674–1670(מגוון סימנים היירוגליפיים , )1598 ,1597 ,1593 ,1592(מרכזיים - החד

–nbw ,1705 חיפושית מעל סימן – 1698–1696, ית עם אוראוסים חיפוש– 1693–1685(ובעלי חיים ) 1623

למשל , )ד(חלק מהחרפושיות נעשה בסדנת תל פארעה ).  אריה מעל תנין– 1725–1724,  אריה עם ענף– 1715

מרכזיים לא ניתן לשייך לסדנה -כמו המעגלים החד, חלק אחר. נוסחת הענרע וכנראה גם החיפושיות

  . אלה הן חיקוי של טיפוסי הברונזה התיכונה ולא התפתחות שלהםמסוימת ונראה שחרפושיות

שלהן קומפוזיציה ייחודית ולא ) ד(קבוצה זו כוללת את החרפושיות מסדנת תל פארעה . טיפוס דרומי .2

אבל הקומפוזיציה , יש אמנם דגמים המופיעים בשלבים קודמים. העתקה של קומפוזיציות קודמות

עין הורוס עם ): ד(של סדנת תל פארעה ' קלסיות'לציין את הקומפוזיציות הבין אלה יש . ייחודית לתקופה

 ).1747–1743(ודמויות עם כתובת ענרע ) 1650–1654, 1658 (cdכתר וסימן , )1647–1635(כתר מצרים 

הקומפוזיציה הנפוצה בקבוצה זו היא הכוכב המורכב משלושה קווים החוצים זה את זה . טיפוס צפוני .3

שני המאפיינים העיקריים של . החרפושיות בקבוצה זו עשויות מקרניאול). 1763–1752( כוכב ויוצרים מעין

בשלב זה מופיעים גם יצורי כלאיים וכן משויכות אליו שלוש . הקבוצה הם אם כן הקומפוזיציה והחומר

מציגות הראשונה מציגה גריפון בלבד ואילו שתי האחרונות ). 1831 ,1830 ,1819(חרפושיות עם גריפון 

האיקונוגרפיה של הגריפונים נשענת על מסורות צפוניות הניכרות . גריפון תוקף אייל ומולו סימן לא מזוהה

  .בעיקר בחותמות גליל

  4ברונזה מאוחרת  8.1.5

 12- וחופפת פחות או יותר את החצי הראשון של המאה ה20- תקופה זו מקבילה לחצי הראשון של השושלת ה

  :  בשלב זה  יחסית לתקופות הקודמות משתי סיבות עיקריותהמידע על החרפושיות. נ"לפסה

בבחינת אוספי . נראה שיש ירידה בשלב זה בייצור החרפושיות גם במצרים ולא רק בכנען. מיעוט חרפושיות .1

החרפושיות הגדולים שפורסמו ניתן להבחין שהמלך האחרון ששמו מופיע על חרפושיות רבות הוא רעמסס 

אבל מספרן נמוך בהרבה מאלו של '  המאוחרים לרעמסס ד20-כים מהשושלת הי. 

נוצת 

מוגבלמוגבל

של מלש חרפושיות 'ד של מלש חרפושיות 'ד

  .122'מלכי הממלכה החדשה עד רעמסס ד

משלב זה יש פחות מכלולים ארכיאולוגיים המכילים חרפושיות לעומת . מיעוט מכלולים ארכיאולוגיים .2

גיים מהתקופות שקדמו גם במצרים התקופה הזו מיוצגת פחות במכלולים ארכיאולו. התקופות קודמות

 .לה

חלק מהקומפוזיציות שהופיעו לראשונה בתקופת . בכלליות נראה כי תקופה זו ממשיכה את התקופה שקדמה לה

, מופיעים יותר סימנים: לעתים עם שינויים ותוספות,  ממשיכות להופיע19-השושלת ה/'הברונזה המאוחרת ג

  .122'מלכי הממלכה החדשה עד רעמסס ד

משלב זה יש פחות מכלולים ארכיאולוגיים המכילים חרפושיות לעומת . מיעוט מכלולים ארכיאולוגיים .2

גיים מהתקופות שקדמו גם במצרים התקופה הזו מיוצגת פחות במכלולים ארכיאולו. התקופות קודמות

 .לה

חלק מהקומפוזיציות שהופיעו לראשונה בתקופת . בכלליות נראה כי תקופה זו ממשיכה את התקופה שקדמה לה

, מופיעים יותר סימנים: לעתים עם שינויים ותוספות,  ממשיכות להופיע19-השושלת ה/'הברונזה המאוחרת ג

רע שבכמה מהן יש הכפלה של -הנושאות את שמו של אמוןדוגמה לכך הן החרפושיות . לעתים ללא צורך אמיתי

  ).1417 ,1377–1375: למשל(סימנים 

  קמעיות-מצריות 8.1.5.1

רע שבכמה מהן יש הכפלה של -הנושאות את שמו של אמוןדוגמה לכך הן החרפושיות . לעתים ללא צורך אמיתי

  ).1417 ,1377–1375: למשל(סימנים 

  קמעיות-מצריות 8.1.5.1

שעל צד אחד שלה מופיע דגם , )610+3(הראשון הוא לוחית מלבנית מתמנע . לשלב זה ניתן לשייך חמישה פריטים

בצדה השני מופיע האל רע מול . גיאומטרי המורכב ממלבנים התחומים מלמעלה ומלמטה בזוג פסים אופקיים

שלושת .  שממנו יוצאים שני אוראוסיםcdשעליה מופיע עמוד ) 39(הפריט השני היא חרפושית מתל סעידיה . מאעת

                                                

שעל צד אחד שלה מופיע דגם , )610+3(הראשון הוא לוחית מלבנית מתמנע . לשלב זה ניתן לשייך חמישה פריטים

בצדה השני מופיע האל רע מול . גיאומטרי המורכב ממלבנים התחומים מלמעלה ומלמטה בזוג פסים אופקיים

שלושת .  שממנו יוצאים שני אוראוסיםcdשעליה מופיע עמוד ) 39(הפריט השני היא חרפושית מתל סעידיה . מאעת

                                                 
יכים למלכים קדומים או שאינן חרפושיות מלכותיות  המאוחרת שי20-מהחרפושיות שתוארכו לשלטונם של מלכי השושלת החלק  122

 מלך שכלל –ב " מתוארכות לרעמסס י– 20.10'; צריך להיות רעמסס ב',  תוארך לרעמסס ח– 20.6.1: 46ח פיכ

 

לו, 1917טרי : למשל. לל

.אף שזו אינה חרפושית מלכותית'  תוארך לרעמסס ו– 20.4.3; אינו קיים
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6–734(' כפי שהיא נקראה תחת שלטונו של רעמסס ג, רעמסס-ריטים הנוספים מציגים את שמה של העיר פי

למעט חמיש). 5.2.9.1.2 סעיף ' ר(צת חרפושיות עם כתובות האדרה של ערים רפושיות אלה שייכות לקבו

ייתכן שחלק מהחרפושיות .  נוספות לשלב זהקמעיות-מצריותלא ניתן לשייך בוודאות חרפושיות ,  אלה

אך לא ניתן לקבוע זאת , עמססיתשייכים בעצם לשלב זה בתוך התקופה הר, כו כאן לתקופה הרעמססית

אך מתוארכת , המציגה דגם דומה לזה של הלוחית מתמנע) 4(דוגמה לכך היא חרפושית מבית שאן . בוודאות

  .לתקופה הרעמססית מכיוון שלא ניתן לדייק יותר

). 73הפ

ה שלוש ח

פריטים

שתואר

 – 913–895 ', רעמסס ג– 894–883,  סתנחת– 882,  סיפתח– 881(חרפושיות מלכותיות משלב זה כוללות שם מלכותי 

 ,486,55(על גבי שתי חרפושיות ולוחית ). ' רעמסס ד– 972',  רעמסס ג– 960(סימנים נוספים  עם ושם) 'רעמסס ד

 ,384 ,353( של המלך וספינקס מלכותי מופיע על שלוש חרפושיות , נוסף על הכתובות, מופיעה)  בהתאמה555

אך לא ניתן , החרפושיות המתוארכות לתקופה הרעמססית שייכות אמנם לשלב זהיש לחזור ולציין שחלק מ). 385

  .לקבוע זאת בוודאות

.5.3

קבוצת 

ות  –1375(ולעתים יש תוספות של סימנים ) 1328 ,1327 ,1288 ,1273 ,1272: למשל(ופחות 

וגם כאן ניתן לראות את הכתיבה ) 1473 ,1472(פתח מופיע על גבי שתי חרפושיות ,1

  .המרושלת

 ,584–577 ,564( חרפושיות 14הוא מופיע על גבי . אחתי-חור- רע/דמות האל הנפוצה בשלב זה היא דמותו של רע

, )584–579(המציגה את האל רע מושיט ידיו לצדדים ואוראוס יוצא מכל יד , קומפוזיציה אחת). 610 ,606–603

שבה מופיע האל רע , זוהי התפתחות של קומפוזיציה דומה האופיינית לשלב הקודם. אופיינית לשלב זה בלבד

ות בשלב זה הן של דמויות נוספות המופיע). 572–566(הוא מושיט רק יד אחת לצד : בסצנה דומה אך בהבדל אחד

  ).700(ותחות בדמות בבון ) 644(פתח , )700 ,616(אמון 

אלים הנפוצים הם בעלי חיים ויצורי כלאיים יש שתי קבוצות עיקריות של בעלי חיים המייצגים אלים ושתי . סמלי

  : קבוצות של יצורי כלאיים

  . אופיינית לשלב זה בלבד, )202–197(כל אחד פונה לכיוון אחר , המוצגים זה מעל זה, זוג סרטנים .1

כל החרפושיות עם ). 244–239 ,225(שלישיית אוראוסים שהייתה נפוצה בשלב הקודם ממשיכה להופיע  .2

כולן נמצאו , האוראוסים למעט הראשונה שייכות לקבוצה ייחודית המציגה שלישיית אוראוסים סכימטית

 .ואין להן מקבילות מחוץ לקבר זה) ד( בתל פארעה 960בקבר 

רע ולפניו דמות האלה מאעת או האל רע -מעל גבו מופיע שמו של האל אמון, ספינקס רובץ עם ראש אייל.3

ובשלב זה היא למעשה ) 429 ,427–425(קומפוזיציה זו החלה כבר בשלב הקודם ). 436 ,432–428(

 .מציגה את הספינקס עם ראש אייל רובץ

  .שייכות לשלב זה

 

תי 

שתי הראשונות מציגות בעל חיים הולך על ארבע ). 

  מלכותיות-מצריות 8.1.5.2

 9

דמותו

  אלוהיות-מצריות 8.1

 בכלליות הכתיבה יותר מרושלת .הנפוצההקבוצה  להיות החרפושיות הנושאות את שמו של אמון ממשיכה

ברורה מבתקופות הקודמ

שמו של האל ). 1417 377

 ה

 

 

הקומפוזיציה היחידה ה

). mn) 443–446מתחת לאוראוס סימן . בתנוחת הגנה, שביניהן גלגל חמה, יואוראוס מכונף המניף את כנפ .4

.  מתחת לאוראוסnb ויש לציין שלוש חרפושיות עם סימן nbבשלב הקודם הסימן מתחת לאוראוס היה 

כך שייתכן שהן , )442 ,441(ושתי הנותרות לתקופה הרעמססית ) 440 (19-אחת מתוארכת לשושלת ה

  עניותכנ8.1.5.4

מציגה אריה יושב עם ש, )1713(הראשונה מעזבת צרטה . ניתן לתארך לשלב זה בוודאות גבוהה ארבע חרפושיות

2048 ,1802 ,1801(שלוש הנותרות נמצאו בתמנע . נוצות מאעת
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. ושתן שייכות לסדנת תמנע שפעלה בשלב זהשל. אולי דגם צמחי, והאחרונה מציגה דגם לא ברור) ?אייל(

  . הקומפוזיציות על גבי חרפושיות אלה הן חיקוי לקומפוזיציות כנעניות משלב זה ומשלב קודם

  הבדלים אזוריים 8.2

6.3

חרפושיות  אולם ניתן לראות הבדלים בחלק מה, שיובאו לכנעןמצריותלראות הבדלים אזוריים בחרפושיות קשה 

). 6.5 סעיף ' ר ()ד(תל פארעה וסדנת )  סעיף ' ר (14-ות הן סדנת הלוחיות של המאה ההדוגמאות הבולט. כנעניותה

לעומת זאת ) ד(סדנת תל פארעה . אם כי יש דוגמאות גם מאתרים דרומיים, הלוחיות מופיעות באתרים צפוניים

בעוד שסדנת הלוחיות מציגה . גם באיקונוגרפיה יש הבדלים בין שתי הסדנאות. מו

 

תן חלק גדול מהחרפושיות לא ני. תקופת הברונזה המאוחרת ות היו לכל אורךסד

 

שאן 

בתמונת ת ות הן מחרפושיות מצריות הן מכנעניות ומוצגו מועתק שלהקומפוזיציות ה,טים מפאיאנס

או 

כהים 

רפושיות מקרניאול עם דגם כוכב ודמויי יצרה חי אחת. ת

 מושפעת ההאיקונוגרפיה של. א הגדולה שפעלה בכנען בתקופת הברונזה המאוחרת

מתקופת מא

ה הב

מעט מ

איכות הביצוע ירודה . יםיקה דגמים מצרפעלה ש

 מא

הדגמים יוצרו ב

  . 3ת 'מקור'ל

8.4 

שמוצאם בהקשרים  מהפריטים68%- יותר מ. של קבורה ללא ספק יההשימוש המרכזי של החרפושיות ה

ת השימוש בחרפושיות כקמעות של מבחינ. נמצאו במכלולי קבורה, הברונזה המאוחרתם של תקופת יארכיאולוגי

 הוא בשימושים הנוספים של  הגדולההבדל.  אם כי בהרבה פחות ישנה המשכיות מתקופת הברונזה התיכונה,קבורה

                                                

רום הארץפיעה בעיקר באתרי ד

אף . מושפעת עמוקות ממצרים) ד(סדנת תל פארעה , מסופוטמיה-איקונוגרפיה צפונית השואבת את דימויה מסוריה

פת בהקשר זה היאסדנה נוס. הדגמים שאובים מעולם הסמלים המצרי, שהיא מציגה קומפוזיציות ייחודיות לכנען

הסיבה לכך היא ריחוקו של האתר ממרכזי הערים של כנען . סדנת תמנע שהפריטים שיוצרו בה נמצאו רק באתר זה

  .וזאת כנראה גם הסיבה לייצור עצמאי של לוחיות

  תסדנאו 8.3

צור חרפושיי מקומיות לינאות

 מתאפיינת בייצור 1הברונזה המאוחרת תקופת . אך ניתן לומר בוודאות שהן יוצרו בכנען, מסוימת סדנהיחס ליל

אין ספק שהן סדנאות שלא ניתן לקבץ את החרפושיות לאף. חרפושיות שהן המשך ישיר לתקופת הברונזה התיכונה

הקדומה היא סדנת בית . מזוהות בכנען סדנאות המכיש , ילךא ו' ב1הברונזה המאוחרת מתקופת . מקומיות

צרה פריישי

 הנעלמו פעלה במשך תקופה לא ארוכה סדנההנראה ש. מטיים למדיי זו מאפיינים סכסדנהחרפושיות של ל. ראי

   .גלפים מנוסים יותרב הוחלפה

 הגוונישצור לוחיות מלבניות העשויות מאבן קשה י ליסדנה פעלה בצפון הארץ 2הברונזה המאוחרת בתקופת 

השפעה מצרית עליה ם ואין י זו מציגה מוטיבים אסיאתיסדנההאיקונוגרפיה של . של ירוק ושחור או מסטיאטיט

סדנאו שתי זוהו 3הברונזה המאוחרת תקופת מ. ישירה

 פעלה סדנה אחרת. ה זו נמצאו בעיקר בשפלה ונראה שזהו אזור הפעילות שלסדנהפריטים מ. מקרניאול חרפושיות

והי) ד(באזור תל אל פארעה 

 הם העתק של דגמים  מהדגמיםחלק. יה של תקופת הברונזה התיכונהמהאיקונוגרפהן ממצרים הן ד ו

צרי זו יסדנה .וחלקם נלקחו מהאיקונוגרפיה המצרית, )למשל דגם הענרע( בצורה חדשה אך ,רונזה התיכונה

, יוהי לזנתניתנוספת ה סדנה. לזיהויכך שפריטיה קלים ,  בלבדה דגמים עם חלוקת משטח האופיינית לאוד

לוחיות עם איקונוגרפיה המחבה צרו יי. באזור היא סדנת תמנע

וככל הנראה תמנעב' 200'אזור מקדש  זו נמצאו רק בסדנהפריטים מ. סדנה אחד מסימני ההיכר של הוד וזהו

 על סמך השוואת 4ונזה המאוחרת הבר זו מתוארכת לתקופת סדנה. מיוחד לצורך הפולחן במקום

המאוחר פעלה כבר בתקופת הברונזה סדנההכי  ייתכן שאף,  שלהם

  השימוש בחרפושיות בתקופת הברונזה המאוחרת

 123קמע 

 
מספר זה לא כולל את הפריטים שנמצאו על פני . ם של תקופת הברונזה המאוחרתהקשרים נמצאו ב פריטי1392 , כפי שנאמר לעיל123

 ). פריטים90( מאוחרים בהקשריםואת הפריטים שנמצאו )  פריטים176(השטח 
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שנתגלו בהקשרים של חהרבים פריטים העל פי . עדות בתקופת הברונזה התיכונהלהם החרפושיות שאין 

טביעות שנמ. נראה שהם שימשו לא רק לקבורה, הן במקדשיםואופן השימוש בהם הן בקברים 

יום -יי יום

מצאו בכנען נראה 

אין עדות לבולות שחתמו . בהיקף מצומצםכי אם , לחתימת קופסאותגם החותם שימשו -

  . ייתכן שהיו כאלהאולם , מסמכים בכנען

  .שאר ההקשריםלו, ע מהקבריםמידהסיכום שלהלן מחולק ל

 נפטריםל העמידע רב יותר . המידע על הנפטרים בקברים אלה מועט,  שרוב החרפושיות נמצאו בקבריםאף –קבורה 

כמות פריטים שנקברו איתם וכמובן אופן הנחת , מין וגיל המשתמשים:  על שאלות מעניינות רבותהנוהיה ע

 ,7בפרק מרשימת הקברים שהובאה . נים חלקית על חלק מהשאלותכמה רמזים עו ,ובכל זאת. הקמעות על הנפטר

ואלו ?  מי השתמש בחרפושיות:ומהם נעשה ניסיון לענות על השאלה, נפטריםל הע קברים יש מידע כלשהו 41לגבי 

  :המסקנות

  . בקבר'חובה'פריט ין זה ניתן להסיק שא, מאחר שלא בכל הקברים נמצאו חרפושיות

כלומר השפלה , פושיות כמנחות קבורה נפוצות באזורים שהיו תחת השפעה מצרית חזקה שחרותניתן לומר בכללי

 .ף הדרומיים ואתרים צפוניים כמו בית שאן ומגידו

 פריט ךא, הילד עם אנשים נוספיםנקבר רים בבשני ק.  ואחד ממגידו)ד(ל פארעה 

 .

אחד 

 

א 

נראה . ב הזמןפריט יקר והן היו זמינות ונגישות במשך רוה 

לקומפוזיציה או לכתובת אין , במילים אחרות.  הפריט היא מעצם קיומו ולא בגלל קומפוזיציה מסוימתותשחשיב

. העיקר הוא הפריט עצמו, משמעות בעיני הכנענים

שהחרפושיות וקמעות

ומישור החו

 .בנות הזמן וירושה,  אלוהיות וקמעיות,מלכותיות, מצריות וכנעניות: כל טיפוסי החרפושיותבקברים נמצאו 

. רים יש נפטר אחד בלבדב ק18-ם בהמ, 124ספר הנקברים למספר הפריטיםרים יש התאמה מלאה בין מב ק21-ב

יוצאים  שני .נפטריםרוב יש יותר חרפושיות מול נפטריםבשאר הקברים אין יחס בין מספר הפריטים למספר ה

 שבו נקברו )ד(תל פארעה  ב953 ורק שמונה פריטים וקבר נפטרים 88 בגזר הכוללת לפחות A10מהכלל הם מערה 

 . לדים ונמצאה רק חרפושית אחתשני י

הקבר ילד הכיל רים בבשבעה ק. נהגו להניח פריט אחד לפחות, נראה שכאשר הניחו חרפושיות בקבורות של ילדים

תמהם שישה מ, אחד ופריט אחד

 וקבר אחד בתל סעידיה)ד(תל פארעה ארבעה קברים מ, תר פריטים מילדיםרים יש יובקבחמישה . ילדאחד קשור ל

 .יש פחות פריטים מילדים, )ד(תל פארעה  גם הוא מ,ר אחדבקברק 

ולשלד ניתן לשייך , רק בשלושה קברים יש מידע כלשהו על מין הנקבר. לא ניתן לומר הרבה על מין המשתמשים

ו נמצאו שלושה טבעות יצוקות וחרוז מעוטר שנראה שהם קשורים  בגן הפרסי בעכ3Bבקבר . פריטים מסוימים

 נקבר זכר מבוגר 2Aבקבר , באותו אתר.  בוודאותקבועאך קשה ל, איתה נקברו עוד שני גבריםש, לשלד הנקבה

רוב הפריטים נמצאו .  פריטים11נקברו יחדיו גבר ואישה ואיתם , 218בקבר , ול'בתל עג. עם חותם טביעה אחד

  . ת שלד הזכרבקרב

 על פי הממצא מהמבנים הפרטיים ומהמקדשים ניתן להסיק שחרפושיות שימשו–ארכיאולוגיים אחרים הקשרים 

. הן היו חשובות מספיק כדי להקדיש אותן מנחה במקדשים. גם בעולם החיים אלא קמע לא רק בעולם המתים

מנחות כבבית שאן השתמשו בהן . מקדש עם שאר המנחות שהובאו לת החרפושיותגנזו אבלכיש במקדש החפיר 

משאר ההקשרים ל. 125 המצרי של העיר באותה תקופה אין זה מפתיע במיוחדאופייהאולם על רקע , יסוד למקדש

  .  ניתן ללמוד על אופן השימוש בקמעות החותם

ין זא, גית של החרפושיות המןתונראה שלמרות חשיב

 

                                                 
 . אבל נראה שהן קשורות לשלד הנקבה, שם נקברו שלושה אנשים ונמצאו שלוש טבעות, מהגן הפרסי בעכו3Bלא כולל את קבר  124
 למנחות של 239–237: 1973 ויינסטין 'ור, הנוהג של שימוש בחרפושיות כמנחות יסוד למבנים רווח במצרים של הממלכה החדשה 125

 .התקופה הרעמססית
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האחוזים מתייחסים רק . ארכיאולוגי בתקופת הברונזה המאוחרתהמציגה את התפלגות ההקשר 73 טבלה

 1392בסך הכל נמצאו . לכל הממצא בקטלוגלפריטים שנמצאו במכלולים של תקופת הברונזה המאוחרת ולא 

נמצאו על פני השטח או בהקשרים , )26.62% ( הפריטים505 שאר ;בהקשרים של התקופה) 73.38%(פריטים 

  .ארכיאולוגיים מאוחרים

קבורה
68.17%

ביתי

6.74%

נקי 6.88% לא 
6%

0.86%

10.90%

מקדש

מטמוןלא ידוע

   התקופה לשלביהתוקחלתרומת החרפושיות לתיארוך מכלולים ארכיאולוגיים ול 8.5

ב

-מאוחר במאה ההחופרים מצדדים בשלב . תקופת הברונזה המאוחרתמר 

 חרפושיות וטביעות נמצאו 13. יעה טפנל

א 

 ).1063(למשל דן , ת יש לציין שבאתרים אחרים באזור נמצאו חרפושיות רעמססיו.

 

 שייכות לתקופת הברונזה אינןיש דוגמאות נוספות אך הן 

מתחילת המחקר הארכיאולוגי שימשו חרפושיות לתיארוך שכבות ויצירת סינכרוניזם כרונולוגי למצרים עם 

שכבות מעבר. רשימות המלכים המדויקות שלה בעיקר המעבר מתקופת , מטבע הדברים חרפושיות שנמצאו 

 להיות ה יש או יכולם אתרים שבהתמרשילהלן . זכו למרב תשומת הלב, הברונזה המאוחרת לתקופת הברזל

  .האתרים מסודרים מצפון לדרום. לחרפושיות משמעות כרונולוגית לתיארוך שכבות

ויכוח לגבי תיארוך חורבן העייש  –חצור 

, 1972ידין (ע  יהושיאי של כיבוש חצור על יד והתיאור המקרI אנסטזי פפירוסזכור חצור ב על סמך אנ"ה לפס13

 להקדים את חורבן חצור על סמך השוואת מכלולי קרמיקה בין חצור )1985(הציעו בק וכוכבי , לעומתם). 200–198

.  לחורמחבהיא משייכתאת החורבן . 1961-  הוצע על ידי טפנל כבר ב13-תחילת ה–14-תיארוך לסוף המאה ה. לאפק

חרפושיות תומכת בהקדמת החורבן כפי שהצהתמונה המתקבלת מה

 ,258 ,256(שש הנותרות . ן שבע הן ירושות וחסרות משמעות לדיון זההמ, 126בשכבות הברונזה המאוחרת בחצור

 נמצאת  לציין שחצורשי. 2–1חרת ותקופת הברונזה המא/18-מתוארכות כולן לשושלת ה) 1765 ,1524 ,827 ,770

חרפושיות של ר מוחלט עדה, למרות זאת. הרחק ממרכז ההשפעה המצרית והחרפושיות לא נפוצות באתר

מרמז שהאתר ל, שבה הגיעה תפוצת החרפושיות לשיא, 4–3הברונזה המאוחרת רעמססיות וכנעניות מתקופת 

קיים בתקופה זויה ה

 -איהיא אולם בעיה אחרת , תקופת הברונזה המאוחרתינויים מהותיים בתיארוך שכבות  באתר זה אין ש–מגידו 

תל ולא ב רק שכבות אלו.  חרפושיות לשכבות שלהן הן יוחסוהמכית בין נהתאמה בחפירות המשלחת האמריק

מאוחרת לשכבה לא החרפושית . רוך החרפושיתהשכבה קדום לתיאתיארוך בקברים וכמובן רק בחרפושיות ש

מסוימתכן שיולגבי ולכן עולה ספקאולם יש הרבה דוגמאות ,  ירושהשזוהי ייתכן כי נתצוימ  74 טבלה.  לשכבה

(מציגה את החרפושיות עם שיוך לא נכון לשכבה 

 .)מאוחרתה
  הערות תיארוך החרפושית תיארוך השכבה  חרפושית

     רעמססי ב1 מ"ב  191
  'רעמסס ג  20 לתשוש  3–2 מ"ב  443
    19 לתשוש  2-ב1 מ"ב  224
    רעמססי  2-ב1 מ"ב  491
    20 לתשוש  3–2 מ"ב  885
    19 לתשוש  2-ב1מ "ב  309

                                                 
אין בקטלוג חרפושי .ות מהחפירות החדשות בחצור וייתכן שמכלול החרפושיות שנמצאו בחפירות החדשות ישנה את התמונה 126

אחוזכמות  הקשר ארכיאולוגי

 68.18% 951  קבורות

10.90% 152  ביתי

 6.74% 94 מקדשים
 0.86% 12 מטמון
 6.44% 90)מפולות ובורות, מילויים, פתוח שטח(י לא נק

  ידוע לא 6.88% 96
1392 100% כ פריטים "סה

73  התפלגות ההקשר הארכיאולוגי-טבלה
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  הערות תיארוך החרפושית תיארוך השכבה  חרפושית
    19 לתשוש  2-ב1מ "ב  424

 יתלוחית מלבנ  2 מ"ב  2 ת"ב  1804 + 1780
 שיוך לא נכון של חרפושיות לשכבות במגידו- 74 טבלה

. ' על סמך ממצאים מהאתר קבעו החופרים את תיארוך חורבן העיר של תקופת הברונזה לרעמסס ג–לכיש 

 בחינה .)2004גבעון ואחרים ; א1983גבעון (ולוח ברונזה הנושא את שמו של המלך ) 889(ים כללו חרפושית אממצה

רפושיות הנושאות א רעמסס ד  ,895(' מ

 ).5.2 '  ור2004ללקין ; 1994ראוס מ

ובית קברות גי באתר היה י– )ד( –3שוב קטן 

ות אבל ניתן 4 י נויים בתיארוך הכללי של האת

פה  .75 טבלה. ה

 

ת שמו של ת את חורבן העיר לפחות לימיו שלמאחר) 900 חודשת של שתי ח

הברונזה המאוחרת כים לתקופת דול המתואר

חלקם אכן . וק חלק מהקבריםידיתר לתארך ב

מציגה את התאריכים המוצעים לקברי האתר 

 .9.3.2.1 סעיף ק(לך זה 

עם בית מושל  תל פארעה 

ת הקבר ר וב אין שי. 

יו בשימוש לאורך כל התקופה וחלקם בחלק מהתקו

  תיארוך  קבר  תיארוך  תיארוך  קבר  קבר
 T914D 3 מ"ב  T960 4-3 מ"ב T542 4 מ"ב

  

T552 4 מ"ב T914E 3 מ"ב T960A 3 מ"ב 
 T553 3 מ"ב T960B 3 מ"ב T914F 3 מ"ב

T606 4 מ"ב T917 3 מ"ב T960C 4 מ"ב 
T617 4-3 מ"ב T920 3 מ"ב T960D 4 מ"ב 
T641 4 מ"ב T921 3 מ"ב T960F 3 מ"ב 
T901 3 מ"ב T922 3 מ"ב T960H 3 מ"ב 
T902 4-3 מ"ב T923 3 מ"ב T960J 4 מ"ב 
T902b 4-3 מ"ב T925 3 מ"ב T961 3 מ"ב 
T902c 4-3 מ"ב T926a 3 מ"ב T962 3 מ"ב 
T902d 4-3 מ"ב T926b 3 מ"ב T963 3 מ"ב 
T902e 4-3 מ"ב T928 3 מ"ב T966 3 מ"ב 
T902h 4-3 מ"ב T930 3 מ"ב T967 3 מ"ב  
T903 3 מ"ב T931 3 מ"ב T970 3 מ"ב  
T905A 3 מ"ב T934 4-3 מ"ב T972 4 מ"ב 
T905B 3 מ"ב T935 3 מ"ב T974 3 מ"ב 
T905C 3 מ"ב T936 3 מ"ב T976 3 מ"ב  
T905D 3 מ"ב T939 3 מ"ב T978 3 מ"ב 
T905E 3 מ"ב T940 4-3 מ"ב T980 3 מ"ב 
T909 3 מ"ב T949 3 מ"ב T981 3 מ"ב 
T910 3 מ"ב T951 3 מ"ב T982 4-3 מ"ב 
T914 3 מ"ב T953 3 מ"ב T983 3 מ"ב 
T914B 3 מ"ב T955 4 מ"ב T984 4-3 מ"ב 
T914C 3 מ"ב T957 3 מ"ב T985 3 מ"ב 
  מילוי מטרות המחקר)ד(תל פארעה  תיארוכי קברים ב- 75 טבלה

8.6  

ולקה 

היא הושגה בחלקה הגדול אך עדיין חסרים ; הייתה בדיקת המשתמשים בחרפושיות ולשם מהיה 

רות גרוע של העצמות הן בשל הבעיה העיקרית היא  ל. נתונים

אודות  ות הרבפרסומים לא מלאים של המי בוד  התקווה היא . הרוב ה

ומק תן יותר צמות  שניתן ל   . שבעתיד תוקדש תשומת לב ל

סקנות  העיקרי החרפושיות היה קמעות למתיםמהמידע הזמין ניתן להסיק א . שימו

, שימוש חשוב נוסף. ייםנראה ששימוש דומה היה להן גם אצל הח. רוב הפריטים נמצאו בקברים ומיעוטם בשכבות

כמעט בכל מקדש מהתקופה נמצאו . שלא היה קיים בתקופה הקודמת הוא הגשת החרפושיות כמנחות למקדשים

 .פריטים המעידים שהם הוגשו מנחות לאלים

  :הציבה שתי מטרותעבודה זו

המטרה הראשונה הייתה בניית טיפולוגיה לחרפושיות של תקופת הברונזה המאוחרת והיא הושגה בחלוקת 

כל קבוצה ח. מלכותי ואלוהי, קמעי: ולפי סוג הקומפוזיציה) מצרי או כנעני(הפריטים לפי מקור הייצור שלהם 

  .לקבוצות משנה לפי המוטיב והתיארוך

המטרה השני

ב השתמהן בשל מצ, קברים גבי הנפטרים ב העדר מידע

ולא ניתן לעש חומר הזה א . הנפטרים דע על 

ויחקרו או לע הפיק מהע מידע 

ש הראשון ו של ה: הבאות ת המ
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  מפתחות

  שימת פריטים על פי אתריםר

מספר אתר
1  30 אבילה
  83 אזור
1465 אזור
  658 אכזיב
 722 אכזיב
7 73 אכזיב

 564 אל אחוואט
 894 אל אחוואט
1038 אל אחוואט
1414 אל אחוואט
1726 אל אחוואט
1904 אל אחוואט

 298 אפק
 530 אפק
 607 אפק
 796 אפק
 813 אפק
 828 אפק
 911אפ ק
1002 אפק
1298 אפק
1358 אפק
1380א פק
1398א פק
1431 אפק
1492 אפק
1563 אפק
1759 אפק
1912 אפק
1942 אפק
1943 אפק
1961 אפק
2013 אפק

 45 אשדוד
 58 אשדוד
 74 אשדוד
 184 אשדוד
 289 אשדוד

 350 שדודא
 370 אשדוד
 432 אשדוד
 437 אשדוד
 812 אשדוד
 843 אשדוד
 866 אשדוד
 887 אשדוד
 904 אשדוד
1033 אשדוד
1199 אשדוד
1262 אשדוד
1391 אשדוד
1493 אשדוד
1730 אשדוד
1763 אשדוד

מספרא תר
 חוף -אשדוד 
 דרומי

1150

 46 אשקלון
 69 אשקלון
 154 אשקלון
 156 אשקלון
 230 וןאשקל
 323 אשקלון
 342 אשקלון
 410 אשקלון
 422 אשקלון
 494 אשקלון
 696 אשקלון
 718 אשקלון
 757 אשקלון
 833 אשקלון
 835 אשקלון
1000 אשקלון
1008 אשקלון
1015 אשקלון
1060 אשקלון
1072 אשקלון
1077 אשקלון
1117 אשקלון
1161 אשקלון
1287 אשקלון
1332 אשקלון
1362 אשקלון
1648 אשקלון
1800 אשקלון
 519 בית צור
 4 בית שאן
 10 בית שאן
 87 בית שאן
 90 בית שאן
 144 בית שאן
 163 בית שאן
 169 בית שאן
 180 בית שאן
 187 בית שאן
 199 בית שאן
 203 בית שאן
 245 בית שאן
 253 בית שאן
 257 בית שאן
 260 בית שאן
 268 בית שאן
 280 בית שאן
 324 בית שאן
 344 בית שאן
 357 בית שאן
 374 בית שאן
 411 בית שאן
 446 בית שאן

מספר אתר
 469 בית שאן
 477 בית שאן
 482 בית שאן
 505 בית שאן
 507 בית שאן
 511 בית שאן
 534 בית שאן
 541 בית שאן
 598 בית שאן
 601 בית שאן
 625 בית שאן
 626 בית שאן
 628 בית שאן
 652 בית שאן
 654 בית שאן
 699 בית שאן
 712 בית שאן
 764 בית שאן
 789 בית שאן
 790 בית שאן
 805 בית שאן
 840 בית שאן
 859 בית שאן
 886 בית שאן
 901 בית שאן
 909 בית שאן
 917 בית שאן
 925 בית שאן
 931 בית שאן
 933 בית שאן
 938 בית שאן
 960 בית שאן

 991 שאןבית 
1006 בית שאן
1009 בית שאן
1054 בית שאן
1096 בית שאן
1112 בית שאן
1121 בית שאן
1138 בית שאן
1211 בית שאן
1219 בית שאן
1220 בית שאן
1236 בית שאן
1242 בית שאן
1288 בית שאן
1310 בית שאן
1312 בית שאן
1313 בית שאן
1316 בית שאן
1321 בית שאן
1363 בית שאן
1368 בית שאן
1377 בית שאן

מספר אתר
1426 בית שאן
1433 בית שאן
1434 בית שאן
1449 בית שאן
1467 בית שאן
1468 בית שאן
1489 בית שאן
1514 בית שאן
1516 בית שאן
1517 בית שאן
1546 בית שאן
1554 בית שאן
1558 בית שאן
1559 בית שאן
1562 בית שאן
1585 בית שאן
1596 בית שאן
1604 בית שאן
1617 בית שאן
1646 בית שאן
1687 בית שאן
1724 בית שאן
1734 בית שאן
1748 בית שאן
1776 בית שאן
1795 בית שאן
1796 בית שאן
1797 בית שאן
1798 בית שאן
1826 בית שאן
1830 בית שאן
1839 בית שאן
1864 בית שאן

1868  שאןבית
1872 בית שאן
1891 בית שאן
1910 בית שאן
1939 בית שאן
1990 בית שאן
2007 בית שאן
2008 בית שאן
2037 בית שאן
 92 בית שמש
 128 בית שמש
 172 בית שמש
 178 בית שמש
 179 בית שמש
 267 בית שמש
 273 בית שמש
 287 בית שמש
 326 בית שמש
 354 בית שמש

 366 שמשבית 
 415 בית שמש
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מספר אתר
 428 בית שמש
 440בית שמ ש
 580 בית שמש
 583 בית שמש
 584בית  שמש
 622בית שמ ש
 695בית ש מש
 710בית ש מש
 724בית שמ ש
 736בית שמ ש
 742בית שמ ש
 744 בית שמש
 794 בית שמש
 814 בית שמש
 853 בית שמש
 875 בית שמש
 881 בית שמש
 892בית  שמש
 897בית  שמש
 910בית  שמש
 916בית  שמש
 932בית  שמש
 945בית  שמש
 999בית  שמש
1012בית  שמש
1039בית  שמש
1040בית  שמש
1103בית  שמש
1208בית  שמש
1234בית  שמש
1246בית  שמש
1254בית  שמש
1256בית  שמש
1258בית  שמש
1259בית  שמש
1314בית  שמש
1376בית  שמש
1387בית  שמש
1390בית שמ ש
1435בית שמ ש
1437בית שמ ש
1441בית שמ ש
1587בית שמ ש
1599בית שמ ש
1626בית שמ ש
1628בית שמ ש
1629בית שמ ש
1641בית שמ ש
1645בית שמ ש
1670בית שמ ש
1680בית שמ ש
1689בית שמ ש
1692בית שמ ש
1697בית שמ ש
1702בית שמ ש
1722בית שמ ש
1729בית שמ ש
1752בית שמ ש
1754בית שמ ש

מספר אתר
1756 בית שמש
1845 בית שמש
1862 בית שמש
1889בית ש מש
1915בית ש מש
1929 בית שמש
1937בית שמ ש
2002 בית שמש
2009 בית שמש
2038 בית שמש

 36 וויהח-בל אל'ג
 745 וויהח-בל אל'ג
1508 וויהח-בל אל'ג
1535 וויהח-ל אלב'ג
1549 וויהח-בל אל'ג
1566 וויהח-בל אל'ג
1569 וויהח-בל אל'ג

 7 גבעון
 93 גבעון
 337 גבעון
 386 גבעון
1042 גבעון
1924 גבעון
1973 גבעון
1983 גבעון
 5 גזר
 60 גזר
 63 גזר
 67 גזר
 78 גזר
 111 גזר
 115 גזר
 137 גזר
 158 גזר
 177 גזר
 185 גזר
 188 גזר
 196 גזר
 234 גזר
 254 גזר
 297 גזר
 300 גזר
 328 גזר
 379 גזר
 385 גזר
 387 גזר
 398 גזר
 404 גזר
 405 גזר
 435 גזר
 450 גזר
 464 גזר
 471 גזר
 480 גזר
 520 גזר
 528 גזר
 536 גזר
 555 גזר
 577 גזר

מספר אתר
 582 גזר
 604 גזר
 605 גזר
 606 גזר
 644 גזר
 719 זרג

 733 גזר
 762 גזר
 767 גזר
 776 גזר
 782 גזר
 798 גזר
 801 גזר
 806 גזר
 832 גזר
 839 גזר
 842 גזר
 867 גזר
 868 גזר
 873 גזר
 890 גזר
 893 גזר
 905 גזר
 944 גזר
 962 גזר
 969 גזר
 997 גזר
1005 גזר
1017 גזר
1032 גזר
1056 גזר
1085 גזר
1087 גזר
1098 גזר
1124 גזר
1129 גזר
1135 גזר
1142 גזר
1144 גזר
1159 גזר
1162 גזר
1169 גזר
1186 גזר
1194 גזר
1201 גזר
1205 גזר
1207 גזר
1248 גזר
1320 גזר
1322 גזר
1324 גזר
1326 גזר
1331 גזר
1334 גזר
1394 גזר
1422 גזר
1483 גזר
1484 גזר
1572 גזר

מספר אתר
1630 גזר
1666 גזר
1673 גזר
1768 גזר
1771 גזר
1772 גזר
1779 גזר
1790 גזר
1805 גזר
1807 גזר
1810 גזר
1822 גזר
1827 גזר
1837 גזר
1840 גזר
1921 גזר
1948 גזר
1974 גזר
2020 גזר
 72חומריההרת אל 'ד
 669חומריההרת אל 'ד
 818חומריההרת אל 'ד
2041חומריההרת אל 'ד
2045חומריההרת אל 'ד

 500דיר אל בל ח
 526דיר אל בל ח
 623דיר אל בל ח
 651דיר אל בל ח
 657דיר אל בל ח
 673דיר אל בל ח
 723דיר אל בל ח
 743דיר אל בל ח
 936דיר אל בל ח
1051דיר אל בל ח
1101דיר אל בל ח
1106דיר אל בל ח
1270דיר אל בל ח
1301דיר אל בל ח
1306דיר אל בל ח
1757דיר אל בל ח
1758דיר אל בל ח

 232 דיר עלא
 406 דיר עלא
 451 דיר עלא
 711 דיר עלא
 739 דיר עלא
1992 דיר עלא
1996 דיר עלא

 54 דן
1063 דן
1952 דן

 123 הר עיבל
1136 הר עיבל
 815 חברון
1067 חברון
1125 חברון

 906 עןחירבת נ
1365חירבת קר קרה

 662 חניתה
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מספר אתר
 9 חפר
1029 חפר
 256 חצור
 258 חצור
 770 חצור
 827 חצור
1524 חצור
1765 חצור
1899 חצור
1951 חצור
1967 חצור
1968 חצור
1969 חצור
1977 חצור
2047 חצור
 122 יבנה
 197 יבנה
 502 יבנה
 624 יבנה
 896 יבנה
 523 יפו
 750 יפו
 829 יפו
1210 יפו

 139 ירושלים
1100 ירושלים
 489 יריחו
 758 יריחו
1146 יריחו
1180 יריחו

 305 וזל-כאמד אל
 759 וזל-כאמד אל
 990 וזל-כאמד אל
1084 וזל-כאמד אל
1428 וזל-כאמד אל
1505 וזל-כאמד אל
1536 וזל-כאמד אל
1808 וזל-כאמד אל
1816 וזל-כאמד אל
1846 וזל-כאמד אל
 306 כפר ערה
 481 כפר ערה
 633 כפר ערה
 760 כפר ערה
 779 כפר ערה
 783 כפר ערה
1034 כפר ערה
1203 כפר ערה
1214 כפר ערה
1718 כפר ערה
1791 כפר ערה
1806 כפר ערה
1828 כפר ערה
 119 סמרה-כתרת א
 2 לכיש
 11 לכיש
 12 לכיש
 14 לכיש
 18 לכיש

מספר אתר
 23 כישל

 24 לכיש
 25 לכיש
 26 לכיש
 27 לכיש
 28 לכיש
 29 לכיש
 33 לכיש
 34 לכיש
 35 לכיש
 43 לכיש
 44 לכיש
 51 לכיש
 52 לכיש
 56 לכיש
 57 לכיש
 59 לכיש
 73 לכיש
 75 לכיש
 77 לכיש
 79 לכיש
 80 לכיש
 91 לכיש
 105 לכיש
 106 לכיש
 113 לכיש
 114 לכיש
 117 לכיש
 130 לכיש
 135 לכיש
 140 לכיש
 150 לכיש
 155 לכיש
 157 לכיש
 159 לכיש
 160 לכיש
 161 לכיש
 168 לכיש
 171 לכיש
 190 לכיש
 204 לכיש
 218 לכיש
 219 לכיש
 251 לכיש
 262 לכיש
 265 לכיש
 276 לכיש
 281 לכיש
 285 לכיש
 286 לכיש
 303 לכיש
 310 לכיש
 313 לכיש
 332 לכיש
 343 לכיש
 347 לכיש
 348 לכיש
 349 לכיש
 351 לכיש

מספר אתר
 367 לכיש
 375 לכיש
 381 לכיש
 397 לכיש
 399 לכיש
 402 לכיש
 407 לכיש
 408 לכיש
 447 לכיש
 456 לכיש
 465 לכיש
 476 לכיש
 488 לכיש
 490 לכיש
 492 לכיש
 497 לכיש
 501 לכיש
 554 לכיש
 557 לכיש
 559 לכיש
 568 ישלכ

 569 לכיש
 574 לכיש
 585 לכיש
 589 לכיש
 594 לכיש
 627 לכיש
 632 לכיש
 635 לכיש
 639 לכיש
 643 לכיש
 646 לכיש
 648 לכיש
 663 לכיש
 664 לכיש
 668 לכיש
 675 לכיש
 681 לכיש
 687 לכיש
 705 לכיש
 708 לכיש
 714 לכיש
 716 לכיש
 748 לכיש
 752 לכיש
 775 לכיש
 777 לכיש
 778 לכיש
 784 לכיש
 785 לכיש
 788 לכיש
 792 לכיש
 808 לכיש
 810 לכיש
 816 לכיש
 817 לכיש
 826 לכיש
 837 לכיש
 838 לכיש

מספר אתר
 846 לכיש
 847 לכיש
 889 לכיש
 895 לכיש
 900 לכיש
 915 לכיש
 953 לכיש
 955 לכיש
 956 לכיש
 963 לכיש
 964 לכיש
 973 לכיש
 976 לכיש
 977 לכיש
 981 לכיש
 984 לכיש
 985 לכיש
 992 לכיש
 995 לכיש
1007 לכיש
1022 לכיש
1024 לכיש
1031 לכיש
1044 לכיש
1076 לכיש
1078 לכיש
1079 לכיש
1080 לכיש
1082 לכיש
1083 לכיש
1089 לכיש
1105 לכיש
1107 לכיש
1111 לכיש
1113 לכיש
1116 לכיש
1120 שלכי
1139 לכיש
1141 לכיש
1151 לכיש
1167 לכיש
1178 לכיש
1179 לכיש
1185 לכיש
1191 לכיש
1202 לכיש
1206 לכיש
1209 לכיש
1215לכי ש
1241לכי ש
1249לכי ש
1250 לכיש
1251 לכיש
1252 לכיש
1253 לכיש
1267 לכיש
1268 לכיש
1275 לכיש
1277 לכיש
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מספר אתר
1278 לכיש
1279 לכיש
1292 לכיש
1293 לכיש
1294 לכיש
1300 לכיש
1329 לכיש
1335 לכיש
1338 לכיש
1339 לכיש
1340 לכיש
1353 לכיש
1355 לכיש
1360 לכיש
1367 לכיש
1381 לכיש
1400 לכיש
1401 לכיש
1404 לכיש
1425 לכיש
1429 לכיש
1432 לכיש
1439 לכיש
1444 לכיש
1487 לכיש
1496 לכיש
1542 לכיש
1543 לכיש
1544 לכיש
1560 לכיש
1578 לכיש
1583 לכיש
1589 לכיש
1598 לכיש
1601 לכיש
1606 לכיש
1607 לכיש
1609 לכיש
1611 לכיש
1650 לכיש
1655 לכיש
1659 לכיש
1665 לכיש
1671 לכיש
1691 לכיש
1693 לכיש
1696 לכיש

1699 כישל
1716 לכיש
1723 לכיש
1727 לכיש
1735 לכיש
1736 לכיש
1749 לכיש
1760 לכיש
1778 לכיש
1785 לכיש
1815 לכיש
1819 לכיש

מספר אתר
1820 לכיש
1821 לכיש
1848 לכיש
1849 לכיש
1850 לכיש
1851 לכיש
1852 לכיש
1854 לכיש
1860 לכיש
1863 לכיש
1865 לכיש
1866 לכיש
1886 לכיש
1888 לכיש
1893 לכיש
1900 לכיש
1907 לכיש
1908 לכיש
1909 לכיש
1911 לכיש
1913 לכיש
1914 לכיש
1925 לכיש
1930 לכיש
1933 לכיש
1936 לכיש
1938 לכיש
1941 לכיש
1944 לכיש
1947 לכיש
1959 לכיש
1966 לכיש
1980 לכיש
1981 לכיש
1991 לכיש
1995 לכיש
1999 לכיש
2000 לכיש
2001 לכיש
2003 לכיש
2010 לכיש
2016 לכיש
2021 לכיש
2027 לכיש
 20 מגידו
 22 מגידו
 41 מגידו
 62 מגידו
 124 מגידו
 134 מגידו
 141 מגידו
 164 מגידו
 175 מגידו
 191 מגידו
 193 מגידו
 224 מגידו
 247 מגידו
 248 מגידו
 288 דומגי

מספר אתר
 309 מגידו
 340 מגידו
 341 מגידו
 353 מגידו
 362 מגידו
 369 מגידו
 384 מגידו
 403 מגידו
 421 מגידו
 424 מגידו
 442 מגידו
 443 מגידו
 454 מגידו
 459 מגידו
 486 מגידו
 491 מגידו
 504 מגידו
 535 מגידו
 614 מגידו
 667 מגידו
 688 מגידו
 702 מגידו
 706 מגידו
 713 מגידו
 741 מגידו
 761 מגידו
 766 מגידו
 787 מגידו
 795 מגידו
 849 מגידו
 862 מגידו
 880 מגידו
 885 מגידו
 942 מגידו
 943 מגידו
1048 מגידו
1066 מגידו
1086 מגידו
1122 מגידו
1131 מגידו
1143 מגידו
1171 מגידו
1218 מגידו
1233 מגידו
1266 מגידו
1295 מגידו
1311 מגידו
1325 מגידו
1349 מגידו
1364 מגידו
1446 מגידו
1452 מגידו
1470 מגידו
1498 מגידו
1509 מגידו
1510 מגידו
1512 מגידו
1518 מגידו
1525 מגידו

מספר אתר
1527 מגידו
1528 מגידו
1533 מגידו
1568 מגידו
1570 מגידו
1571 מגידו
1575 מגידו
1580 דומגי

1590 מגידו
1635 מגידו
1654 מגידו
1679 מגידו
1708 מגידו
1709 מגידו
1755 מגידו
1780 מגידו
1804 מגידו
1871 מגידו
1874 מגידו
1877 מגידו
1883 מגידו
1898 מגידו
1901 מגידו
1916 מגידו
1917 מגידו
1920 מגידו
1922 מגידו
1923 מגידו
1931 מגידו
1953 מגידו
1956 מגידו
1970 מגידו
1971 מגידו
1982 מגידו
1985 מגידו
1986 מגידו
1998 מגידו
2004 מגידו
2005 מגידו
2022 מגידו
2042 מגידו
 371 מנחת
1019 מנחת
 380 סחב
 165 סחם
 544 סחם
1857 סחם

 721 סרפטה
 109עותניא ל

1713עזבת צ רטה
 84 עזקה
 181 עזקה
 331 עזקה
 655 עזקה
 841 עזקה
 922 עזקה
 949 עזקה
1061 עזקה
1097 עזקה
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מספר אתר
1163 עזקה
1263 עזקה
1323 עזקה
1471 עזקה
1684 עזקה
1761 עזקה
2039 עזקה
 53 עכו
 66 עכו
 68 עכו
 127 עכו
 189 עכו
 201 עכו
 250 עכו
 263 עכו
 275 עכו
 292 עכו
 338 עכו
 352 כוע

 383 עכו
 420 עכו
 425 עכו
 431 עכו
 515 עכו
 525 עכו
 537 עכו
 558 עכו
 563 עכו
 659 עכו
 672 עכו
 686 עכו
 720 עכו
 725 עכו
 786 עכו
 823 עכו
 858 עכו
 863 עכו
1018 עכו
1041 עכו
1045 עכו
1071 עכו
1172 עכו
1173 עכו
1189 עכו
1193 עכו
1347 עכו
1361 עכו
1373 עכו
1419 עכו
1649 עכו
1683 עכו
1700 עכו
1701 עכו
1739 עכו
1741 עכו
1764 עכו
1766 עכו
1767 עכו
1770 עכו

מספר אתר
1788 עכו
1794 עכו
1811 עכו
1824 עכו
1829 עכו
2030 עכו
2031 עכו
2032 עכו
2033 עכו
2034 עכו

 336 עתלית
 174 פחל
 376 לפח
 617 פחל
1573 פחל
1879 פחל
1884 פחל

1541פלמחי ם
1878פלמחי ם
2023פלמחי ם
 448רבת  עמון
 455רבת  עמון
 621רבת  עמון
 768רבת  עמון
1545רבת  עמון
1593רבת  עמון
1605רבת  עמון
1667רבת  עמון
1855רבת  עמון
1880רבת  עמון
1885רבת  עמון
1890רבת  עמון
1918רבת  עמון
1963רבת  עמון
1964רבת  עמון
2014רבת  עמון
1160 שומרון
 37 שילה
1427 שילה
 377 שכם
 449 שכם
 629 שכם
 630 שכם
 726 שכם
 755 שכם
 820 שכם
 912 שכם
 950 שכם
 951 שכם
1130 שכם
1269 שכם
1548 שכם
1928 שכם
1935 שכם
1949 שכם
1984 שכם
1993 שכם
2044 שכם

 195שקמונ ה

מספר אתר
1047שקמונ ה
 3 תימנע
 88 תימנע
 173 תימנע
 200 תימנע
 261 תימנע
 346 תימנע
 400 תימנע
 460 תימנע
 610 תימנע
 891 תימנע
1272 תימנע
1273 תימנע
1284 תימנע
1285 תימנע
1289 תימנע
1591 תימנע
1801 תימנע
1802 תימנע
2024 תימנע
2048 תימנע

 1תל אבו  הוואם
 65תל אבו  הוואם
 294תל אבו  הוואם
 317תל אבו  הוואם
 756תל אבו  הוואם
 824תל אבו  הוואם
 825תל אבו  הוואם
1004תל אבו  הוואם
1782תל אבו  הוואם
1783תל אבו  הוואם
1814תל אבו  הוואם
1835תל אבו  הוואם
1972תל אבו  הוואם

2029 הוואםל אבו ת
1494תל אבו  פרג

1174 עומיירי-תל אל
 50תל אנפ ה
 302תל אנפ ה
 462תל אנפ ה
1750תל אנפ ה
1751תל אנפ ה
1775תל אנפ ה
1823תל אנפ ה
1836תל אנפ ה
1841תל אנפ ה
2035תל אנפ ה
2036תל אנפ ה
 48תל בט ש
 228תל בט ש
 433תל בט ש
 556תל בט ש
 634 שטתל ב

 747תל בט ש
1088תל בט ש
1187תל בט ש

 15תל בית  מירסים
 108תל בית  מירסים
 118תל בית  מירסים

מספר אתר
 220תל בית  מירסים
 314תל בית  מירסים
 315תל בית  מירסים
 330תל בית  מירסים
 378תל בית  מירסים
 388תל בית  מירסים
 395תל בית  מירסים
 503תל בית  מירסים

 653  מירסים ביתתל
 660תל בית  מירסים
 803תל בית  מירסים
 804תל בית  מירסים
 872תל בית  מירסים
 971תל בית  מירסים
1114תל בית  מירסים
1126תל בית  מירסים
1181תל בית  מירסים
1223תל בית  מירסים
1224תל בית  מירסים
1271תל בית  מירסים
1336תל בית  מירסים

1374  מירסיםיתתל ב
1436תל בית  מירסים
1588תל בית  מירסים
1787תל בית  מירסים
1818תל בית  מירסים

1430תל גדו ר
 86 המ'תל ג
 202 המ'תל ג
 212 המ'תל ג
 290 המ'תל ג
 396 המ'תל ג
 436 המ'תל ג
 457 המ'תל ג
 514 המ'תל ג
 531 המ'תל ג
 661 המ'תל ג
 677 המ'תל ג
 689 המ'תל ג
 729 המ'תל ג
 738 המ'תל ג
 871 המ'תל ג
 888 המ'תל ג
 970 המ'תל ג
1055 המ'תל ג
1069 המ'תל ג
1075 המ'תל ג
1093 מה'תל ג
1166 מה'תל ג
1182 מה'תל ג
1184 המ'תל ג
1282 המ'תל ג
1346 המ'תל ג
1423 המ'תל ג
1500 המ'תל ג
1600 המ'תל ג
1647 המ'תל ג
1664 המ'תל ג
1747 המ'תל ג
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מספר אתר
 76תל גרי סה
 170תל גרי סה
 458תל גרי סה
 542תל גרי סה
 567תל גרי סה
 685תל גרי סה
 727תל גרי סה
 844תל גר יסה
 994תל גר יסה
1049תל גר יסה
1090תל גר יסה
1408תל גר יסה
1540תל גר יסה
1672תל גר יסה
1707תל גר יסה
1753תל גר יסה
1786תל גר יסה
1813תל גר יסה
1817תל גר יסה
1831תל גר יסה
1838תל גר יסה
1950תל גר יסה
1975תל גר יסה
1988תל גר יסה
2043תל גר יסה

 495 ת'תל ג
1188 ת'תל ג
1350 ת'תל ג

 419תל דו בר
1574תל ה דר
 882תל ז רור
1345תל ז רור
1397תל ז רור
 126תל ח דיד

1530 ליףל חת
1603תל ח ליף
1608תל ח ליף
 85תל ח סי
 538תל ח סי
 749תל ח סי
1217תל ח סי
1403תל ח סי
1656תל ח סי
1743תל ח סי

 283תל ח רסים
 368תל ח רסים
 539תל ח רסים
 578תל ח רסים
 701תל ח רסים
 732תל ח רסים
 746תל ח רסים
 937תל ח רסים
 959תל ח רסים

1013 רסים חתל
1046תל ח רסים
1081תל ח רסים
1158תל ח רסים
1402תל ח רסים
1463תל ח רסים

מספר אתר
1602תל ח רסים
1634תל ח רסים
1719תל ח רסים
1737תל ח רסים
1773תל ח רסים
1774תל ח רסים
1789תל ח רסים
1842תל ח רסים
1882תל ח רסים
1957תל ח רסים
2026תל חרסי ם

2046 רסיםחתל 
1099תל יצ חקי
1497תל כי דר

 753תל כי נרות
1190תל כי סאן
1777תל כי סאן
 988 תל מבורך
 715 תל מור
1274 תל מור
1445 תל מור
 151 תל מיכל
1532 תל מיכל
1926 תל מיכל
1934 תל מיכל
2018 תל מיכל
 209 עקרון/תל מיקנה
1147 עקרון/תל מיקנה
 513 תל משוש
1068 תל נורית

 39 תל סעידיה
 423 תל סעידיה
 552 תל סעידיה
 700 תל סעידיה
1026 תל סעידיה
1676 תל סעידיה
1962תל סעיד יה
2017תל סעי דיה

 6 לו'תל עג
 13 ול'תל עג
 30 ול'תל עג
 31 ול'תל עג
 32 ול'תל עג
 40 ול'תל עג
 47 ול'תל עג
 49 ול'תל עג
 55 ול'תל עג
 70 ול'תל עג
 71 ול'תל עג
 81 ול'תל עג
 82 ול'תל עג
 89 ול'תל עג
 95 ול'תל עג
 96 ול'תל עג
 98 ול'תל עג
 99 ול'תל עג
 100 ול'תל עג
 101 ול'תל עג
 102 ול'תל עג

מספר אתר
 110 ול'תל עג
 112 ול'תל עג
 116 ול'תל עג
 129 ול'תל עג
 132 ול'תל עג
 133 ול'תל עג
 136 ול'תל עג
 138 ול'תל עג
 142 ול'תל עג
 143 ול'תל עג
 145 ול'תל עג
 146 ול'תל עג
 147 ול'תל עג
 148 ול'תל עג
 149 ול'תל עג
 167 ול'תל עג
 194 ול'תל עג
 207 ול'תל עג
 210 ול'תל עג
 217 ול'תל עג
 222 ול'תל עג
 238 ול'תל עג
 255 ול'תל עג
 274 ול'תל עג
 278 ול'תל עג
 307 ול'תל עג
 308 ול'תל עג
 312 ול'תל עג
 316 ול'תל עג
 325 ול'תל עג
 327 ול'תל עג
 335 ול'תל עג
 345 ול'תל עג
 355 ול'תל עג
 356 ול'תל עג
 364 ול'תל עג
 382 ול'תל עג
 389 ול'תל עג
 390 ול'תל עג
 393 ול'תל עג
 401 ול'תל עג
 409 ול'תל עג
 438 ול'תל עג
 452 ול'גתל ע
 461 ול'תל עג
 463 ול'תל עג
 466 ול'תל עג
 467 ול'תל עג
 473 ול'תל עג
 478 ול'תל עג
 479 ול'תל עג
 487 ול'תל עג
 516 ול'תל עג
 521 ול'תל עג
 548 ול'תל עג
 572 ול'תל עג
 612 ול'תל עג
 631 ול'תל עג
 640 ול'תל עג

מספר אתר
 641 ול'תל עג
 666 ול'תל עג
 682 ול'תל עג
 751 ול'תל עג
 754 ול'תל עג
 765 ול'תל עג
 769 ול'תל עג
 771 ול'תל עג
 772 ול'תל עג
 773 ול'תל עג
 774 ול'תל עג
 780 ול'תל עג
 781 ול'תל עג
 797 ול'תל עג
 799 ול'תל עג
 800 ול'תל עג
 807 ול'תל עג
 809 ול'תל עג
 819 ול'תל עג
 821 ול'תל עג
 822 ול'תל עג
 831 ול'תל עג
 834 ול'תל עג
 836 ול'תל עג
 845 ול'תל עג
 855 ול'תל עג
 865 ול'תל עג
 914 ול'תל עג
 952 ול'תל עג
 967 ול'תל עג
 975 ול'תל עג
 978 ול'תל עג
 980 ול'תל עג
 982 ול'תל עג
 986 ול'תל עג
 987 ול'תל עג
 989 ול'תל עג
 998 ול'תל עג
1003 ול'תל עג

1010 ול'ל עגת
1014 ול'תל עג
1020 ול'תל עג
1023 ול'תל עג
1025 ול'תל עג
1030 ול'תל עג
1043 ול'תל עג
1053 ול'תל עג
1059 ול'תל עג
1091 ול'תל עג
1094 ול'תל עג
1104 ול'תל עג
1118 ול'תל עג
1123 ול'תל עג
1128 ול'תל עג
1140 ול'תל עג
1145 ול'תל עג
1148 ול' עגתל

1176 ול'תל עג
1177 ול'תל עג
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1183 ול'תל עג
1196 ול'תל עג
1198 ול'תל עג
1204 ול'תל עג
1212 ול'תל עג
1213 ול'תל עג
1216 ול'תל עג
1221 ול'תל עג
1226 ול'תל עג
1229 ול'תל עג
1231 ול'תל עג
1232 ול'תל עג
1240 ול'תל עג
1255 ול'תל עג

1265 ול'עגתל 
1276 ול'תל עג
1286 ול'תל עג
1290 ול'תל עג
1291 ול'תל עג
1330 ול'תל עג
1333 ול'תל עג
1337 ול'תל עג
1351 ול'תל עג
1352 ול'תל עג
1356 ול'תל עג
1359 ול'תל עג
1366 ול'תל עג
1369 ול'תל עג
1378 ול'תל עג
1379 ול'תל עג
1396 ול'תל עג
1399 ול'גתל ע
1405 ול'תל עג
1406 ול'תל עג
1409 ול'תל עג
1410 ול'תל עג
1418 ול'תל עג
1421 ול'תל עג
1424 ול'תל עג
1438 ול'תל עג
1440 ול'תל עג
1443 ול'תל עג
1455 ול'תל עג
1456 ול'תל עג
1479 ול'תל עג
1491 ול'תל עג
1504 ול'תל עג
1506 ול'תל עג
1507 ול'תל עג
1511 ול'תל עג
1515 ול'תל עג
1519 ול'תל עג
1520 ול'תל עג
1521 ול'תל עג
1522 ול'תל עג
1523 ול'תל עג
1526 ול'תל עג
1529 ול'תל עג
1531 ול'תל עג

מספר אתר
1534 ול'תל עג
1537 ול'תל עג
1538 ול'תל עג
1539 ול'תל עג
1547 ול'תל עג
1550 ול'תל עג
1552 ול'תל עג
1553 ול'תל עג
1555 ול'תל עג
1556 ול'תל עג
1557 ול'תל עג
1561 ול'תל עג
1564 ול'תל עג
1565 ול'תל עג
1567 ול'תל עג
1576 ול'תל עג
1577 ול'תל עג
1579 ול'תל עג
1581 ול'תל עג
1582 ול'תל עג
1584 ול'תל עג
1592 ול'תל עג
1669 ול'תל עג
1675 לו'תל עג
1711 ול'תל עג
1715 ול'תל עג
1720 ול'תל עג
1721 ול'תל עג
1731 ול'תל עג
1732 ול'תל עג
1733 ול'תל עג
1769 ול'תל עג
1781 ול'תל עג
1784 ול'תל עג
1803 ול'תל עג
1809 ול'תל עג
1812 ול'תל עג
1832 ול'תל עג
1833 ול'תל עג
1844 ול'תל עג
1847 ול'תל עג
1853 ול'תל עג
1867 ול'תל עג
1875 ול'תל עג
1881 ול'תל עג
1887 ול'תל עג
1892 ול'תל עג
1905 ול'תל עג
1906 ול'תל עג
1940 ול'תל עג
1945 ול'תל עג
1946 ול'תל עג
1965 ול'תל עג
1976 ול'תל עג
1979 ול'תל עג
1987 ול'תל עג
1989 ול'תל עג
1997 ול'תל עג
2019 ול'תל עג
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2028 ול'תל עג
2040 ול'תל עג

 107 תל עיטון
 848 תל עמר

 8תל פארעה )ד( 
 16תל פארעה )ד( 
 17תל פארעה )ד( 
 21תל פארעה )ד( 
 38תל פארעה )ד( 
 42תל פארעה )ד( 
 61תל פארעה )ד( 
 94תל פארעה )ד( 
 97תל פארעה )ד( 
 103תל פארעה )ד( 
 104תל פארעה )ד( 
 120תל פארעה )ד( 
 121תל פארעה )ד( 
 125תל פארעה )ד( 
 131תל פארעה )ד( 
 152תל פארעה )ד( 
 153תל פארעה )ד( 
 162תל פארעה )ד( 
 166תל פארעה )ד( 
 176תל פארעה )ד( 
 183תל פארעה )ד( 
 186תל פארעה )ד( 
 192תל פארעה )ד( 
 198תל פארעה )ד( 
 205תל פארעה )ד( 
 206תל פארעה )ד( 
 208תל פארעה )ד( 
 213תל פארעה )ד( 
 214תל פארעה )ד( 
 215תל פארעה )ד( 
 216תל פארעה )ד( 
 221תל פארעה )ד( 
 223תל פארעה )ד( 
 225תל פארעה )ד( 
 226תל פארעה )ד( 
 227תל פארעה )ד( 
 229תל פארעה )ד( 
 231תל פארעה )ד( 
 233תל פארעה )ד( 
 236תל פארעה )ד( 
 237תל פארעה )ד( 
 239תל פארעה )ד( 
 240תל פארעה )ד( 
 241תל פארעה )ד( 
 242תל פארעה )ד( 
 243תל פארעה )ד( 
 244תל פארעה )ד( 
 246תל פארעה )ד( 
 249תל פארעה )ד( 
 252תל פארעה )ד( 
 259תל פארעה )ד( 
 264תל פארעה )ד( 
 266תל פארעה )ד( 

 269 )ד( פארעהתל 
 270תל פארעה )ד( 
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 272תל פארעה )ד( 
 277תל פארעה )ד( 
 279תל פארעה )ד( 
 282תל פארעה )ד( 
 284תל פארעה )ד( 
 291תל פארעה )ד( 
 293תל פארעה )ד( 
 295תל פארעה )ד( 
 296תל פארעה )ד( 
 299תל פארעה )ד( 
 311תל פארעה )ד( 
 318תל פארעה )ד( 
 319 )ד( התל פארע

 320תל פארעה )ד( 
 321תל פארעה )ד( 
 322תל פארעה )ד( 
 329תל פארעה )ד( 
 333תל פארעה )ד( 
 334תל פארעה )ד( 
 339תל פארעה )ד( 
 359תל פארעה )ד( 
 360תל פארעה )ד( 
 361תל פארעה )ד( 
 363תל פארעה )ד( 
 365תל פארעה )ד( 
 372תל פארעה )ד( 
 373תל פארעה )ד( 
 391תל פארעה )ד( 
 392תל פארעה )ד( 
 412תל פארעה )ד( 
 413תל פארעה )ד( 
 414תל פארעה )ד( 
 416תל פארעה )ד( 
 417תל פארעה )ד( 
 418תל פארעה )ד( 
 426תל פארעה )ד( 
 427תל פארעה )ד( 
 429תל פארעה )ד( 
 434תל פארעה )ד( 
 439תל פארעה )ד( 
 441תל פארעה )ד( 
 444תל פארעה )ד( 
 445תל פארעה )ד( 
 453תל פארעה )ד( 
 468תל פארעה )ד( 
 472תל פארעה )ד( 
 474תל פארעה )ד( 
 475תל פארעה )ד( 
 483תל פארעה )ד( 
 484תל פארעה )ד( 
 485תל פארעה )ד( 
 496תל פארעה )ד( 
 499תל פארעה )ד( 
 506תל פארעה )ד( 
 508תל פארעה )ד( 

 509 )ד( ל פארעהת
 510תל פארעה )ד( 
 512תל פארעה )ד( 
 517תל פארעה )ד( 
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 518תל פארעה )ד( 
 522תל פארעה )ד( 
 527תל פארעה )ד( 
 529תל פארעה )ד( 
 532תל פארעה )ד( 
 533תל פארעה )ד( 
 543תל פארעה )ד( 
 545תל פארעה )ד( 
 546תל פארעה )ד( 
 547תל פארעה )ד( 

 549 )ד( רעהתל פא
 550תל פארעה )ד( 
 551תל פארעה )ד( 
 553תל פארעה )ד( 
 560תל פארעה )ד( 
 561תל פארעה )ד( 
 562תל פארעה )ד( 
 565תל פארעה )ד( 
 566תל פארעה )ד( 
 570תל פארעה )ד( 
 571תל פארעה )ד( 
 573תל פארעה )ד( 
 575תל פארעה )ד( 
 576תל פארעה )ד( 
 579תל פארעה )ד( 
 581תל פארעה )ד( 
 586תל פארעה )ד( 
 587תל פארעה )ד( 
 588תל פארעה )ד( 
 590תל פארעה )ד( 
 592תל פארעה )ד( 
 593תל פארעה )ד( 
 595תל פארעה )ד( 
 596תל פארעה )ד( 
 597תל פארעה )ד( 
 599תל פארעה )ד( 
 600תל פארעה )ד( 
 602תל פארעה )ד( 
 603תל פארעה )ד( 
 608תל פארעה )ד( 
 609תל פארעה )ד( 
 613תל פארעה )ד( 
 615תל פארעה )ד( 
 616תל פארעה )ד( 
 618תל פארעה )ד( 
 619תל פארעה )ד( 
 620תל פארעה )ד( 
 636תל פארעה )ד( 
 637תל פארעה )ד( 
 638תל פארעה )ד( 
 642תל פארעה )ד( 
 647תל פארעה )ד( 
 649תל פארעה )ד( 
 650תל פארעה )ד( 
 656תל פארעה )ד( 
 665תל פארעה )ד( 
 670תל פארעה )ד( 
 671תל פארעה )ד( 
 674תל פארעה )ד( 
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 676תל פארעה )ד( 
 678תל פארעה )ד( 
 679תל פארעה )ד( 
 680תל פארעה )ד( 
 683תל פארעה )ד( 
 684תל פארעה )ד( 
 690תל פארעה )ד( 
 691תל פארעה )ד( 

 692 )ד( פארעהתל 
 693תל פארעה )ד( 
 694תל פארעה )ד( 
 697תל פארעה )ד( 
 698תל פארעה )ד( 
 703תל פארעה )ד( 
 707תל פארעה )ד( 
 709תל פארעה )ד( 
 717תל פארעה )ד( 
 728תל פארעה )ד( 
 730תל פארעה )ד( 
 734תל פארעה )ד( 
 735תל פארעה )ד( 
 740תל פארעה )ד( 
 763 )ד( התל פארע

 791תל פארעה )ד( 
 793תל פארעה )ד( 
 802תל פארעה )ד( 
 811תל פארעה )ד( 
 850תל פארעה )ד( 
 851תל פארעה )ד( 
 852תל פארעה )ד( 
 854תל פארעה )ד( 
 856תל פארעה )ד( 
 857תל פארעה )ד( 
 860תל פארעה )ד( 
 861תל פארעה )ד( 
 864תל פארעה )ד( 
 869תל פארעה )ד( 
 874תל פארעה )ד( 
 876תל פארעה )ד( 
 877תל פארעה )ד( 
 878תל פארעה )ד( 
 879תל פארעה )ד( 
 883תל פארעה )ד( 
 884תל פארעה )ד( 
 902תל פארעה )ד( 
 903תל פארעה )ד( 
 907תל פארעה )ד( 
 908תל פארעה )ד( 
 918תל פארעה )ד( 
 919תל פארעה )ד( 
 920תל פארעה )ד( 
 923תל פארעה )ד( 
 924תל פארעה )ד( 
 928תל פארעה )ד( 
 929תל פארעה )ד( 
 930תל פארעה )ד( 
 934תל פארעה )ד( 
 935תל פארעה )ד( 
 939תל פארעה )ד( 
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 940תל פארעה )ד( 
 941תל פארעה )ד( 
 946 )ד(תל פארעה 
 947תל פארע )ד(ה 
 948 )ד(תל פארעה 
 954 )ד(תל פארעה 

 957 )ד(ל פארעה ת
 958 )ד(תל פארעה 
 961 )ד(תל פארעה 
 965 )ד(תל פארעה 
 966 )ד(תל פארעה 
 968 )ד(תל פארעה 
 972 )ד(תל פארעה 
 974 )ד(תל פארעה 
 979 )ד(תל פארעה 
 983 )ד(תל פארעה 
 993 )ד(תל פארעה 
 996 )ד(תל פארעה 
1001 )ד(תל פארעה 
1011 )ד(תל פארעה 

1016 )ד(פארעה תל 
1021 )ד(תל פארעה 
1027 )ד(תל פארעה 
1028 )ד(תל פארעה 
1035 )ד(תל פארעה 
1036 )ד(תל פארעה 
1052 )ד(תל פארעה 
1057 )ד(תל פארעה 
1058 )ד(תל פארעה 
1062 )ד(תל פארעה 
1064 )ד(תל פארעה 
1065 )ד(תל פארעה 
1073 )ד(תל פארעה 
1092 )ד(תל פארעה 
1095 )ד(תל פארעה 
1102 )ד(תל פארעה 
1108 )ד(תל פארעה 
1109 )ד(תל פארעה 
1110 )ד(תל פארעה 
1115 )ד(תל פארעה 
1119 )ד(תל פארעה 
1132 )ד(תל פארעה 
1133 )ד(תל פארעה 
1134 )ד(תל פארעה 
1137 )ד(תל פארעה 
1149 )ד(תל פארעה 
1152 )ד(תל פארעה 

1153 )ד( פארעה תל
1154 )ד(תל פארעה 
1155 )ד(תל פארעה 
1156 )ד(תל פארעה 
1157 )ד(תל פארעה 
1164 )ד(תל פארעה 
1165 )ד(תל פארעה 
1168 )ד(תל פארעה 
1170 )ד(תל פארעה 
1175 )ד(תל פארעה 
1195 )ד(תל פארעה 
1197 )ד(תל פארעה 
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1222 )ד(תל פארעה 
1225 )ד(תל פארעה 
1227 )ד(תל פארעה 
1230 )ד(תל פארעה 
1235 )ד(תל פארעה 
1237 )ד(תל פארעה 
1238 )ד(תל פארעה 
1239 )ד(תל פארעה 
1243 )ד(תל פארעה 
1244 )ד(תל פארעה 
1245 )ד(תל פארעה 
1257 )ד(תל פארעה 
1260 )ד(תל פארעה 
1261 )ד(תל פארעה 
1264 )ד(תל פארעה 

1280 )ד(ל פארעה ת
1281 )ד(תל פארעה 
1283 )ד(תל פארעה 
1296 )ד(תל פארעה 
1297 )ד(תל פארעה 
1302 )ד(תל פארעה 
1303 )ד(תל פארעה 
1304 )ד(תל פארעה 
1305 )ד(תל פארעה 
1307 )ד(תל פארעה 
1308 )ד(תל פארעה 
1309 )ד(תל פארעה 
1315 )ד(תל פארעה 
1317 )ד(תל פארעה 
1318 )ד(תל פארעה 
1319 )ד(תל פארעה 
1327 )ד(תל פארעה 
1328 )ד(תל פארעה 
1341 )ד(תל פארעה 
1342 )ד(תל פארעה 
1343 )ד(תל פארעה 
1344 )ד(תל פארעה 
1354 )ד(תל פארעה 
1357 )ד(תל פארעה 
1370 )ד(תל פארעה 
1371 )ד(תל פארעה 
1372 )ד(תל פארעה 
1375 )ד(תל פארעה 
1382 )ד(תל פארעה 
1383 )ד(תל פארעה 
1384 )ד(תל פארעה 
1385 )ד(תל פארעה 
1386 )ד(תל פארעה 
1388 )ד(תל פארעה 
1389 )ד(תל פארעה 
1392 )ד(תל פארעה 
1393 )ד(תל פארעה 
1395 )ד(תל פארעה 
1407 )ד(תל פארעה 
1411 )ד(תל פארעה 
1412 )ד(תל פארעה 
1413 )ד(תל פארעה 
1415 )ד(תל פארעה 
1416 )ד(תל פארעה 
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1417 )ד(תל פארעה 
1420 )ד(תל פארעה 
1442 )ד(תל פארעה 
1447 )ד(תל פארעה 
1448 )ד(תל פארעה 
1450 )ד(תל פארעה 
1451 )ד(תל פארעה 
1453 )ד(תל פארעה 
1454 )ד(תל פארעה 
1457 )ד(תל פארעה 
1458 )ד(תל פארעה 
1459 )ד(תל פארעה 
1461 )ד(תל פארעה 
1462 )ד(תל פארעה 
1464 )ד(תל פארעה 
1466 )ד(תל פארעה 
1469 )ד(תל פארעה 
1472 )ד(תל פארעה 
1473 )ד(תל פארעה 
1474 )ד(תל פארעה 
1475 )ד(תל פארעה 
1476 )ד(תל פארעה 
1477 )ד(תל פארעה 
1478 )ד (תל פארעה

1480 )ד(תל פארעה 
1481 )ד(תל פארעה 
1482 )ד(תל פארעה 
1485 )ד(תל פארעה 
1486 )ד(תל פארעה 
1490 )ד(תל פארעה 
1495 )ד(תל פארעה 
1499 )ד(תל פארעה 
1501 )ד(תל פארעה 
1502 )ד(תל פארעה 
1503 )ד(תל פארעה 
1551 )ד(תל פארעה 
1586 )ד(תל פארעה 
1594 )ד(תל פארעה 
1595 )ד(תל פארעה 
1597 )ד(תל פארעה 
1610 )ד(תל פארעה 
1612 )ד(תל פארעה 
1613 )ד(תל פארעה 
1615 )ד(תל פארעה 
1616 )ד(תל פארעה 
1619 )ד(תל פארעה 
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1620 )ד(תל פארעה 
1621 )ד(תל פארעה 
1622 )ד(תל פארעה 
1623 )ד(תל פארעה 
1625 )ד(ה תל פארע

1627 )ד(תל פארעה 
1631 )ד(תל פארעה 
1632 )ד(תל פארעה 
1633 )ד(תל פארעה 
1636 )ד(תל פארעה 
1637 )ד(תל פארעה 
1638 )ד(תל פארעה 
1639 )ד(תל פארעה 
1640 )ד(תל פארעה 
1642 )ד(תל פארעה 
1643 )ד(תל פארעה 
1644 )ד(תל פארעה 
1651 )ד(תל פארעה 
1652 )ד(תל פארעה 
1653 )ד(תל פארעה 
1657 )ד(תל פארעה 
1658 )ד(תל פארעה 
1660 )ד(תל פארעה 
1661 )ד(תל פארעה 
1662 )ד(תל פארעה 
1663 )ד(תל פארעה 
1668 )ד(תל פארעה 
1674 )ד(תל פארעה 
1677 )ד(תל פארעה 
1678 )ד(תל פארעה 
1681 )ד(תל פארעה 
1682 )ד(עה תל פאר

1685 )ד(תל פארעה 
1686 )ד(תל פארעה 
1690 )ד(תל פארעה 
1694 )ד(תל פארעה 
1695 )ד(תל פארעה 
1698 )ד(תל פארעה 
1703 )ד(תל פארעה 
1704 )ד(תל פארעה 
1705 )ד(תל פארעה 
1706 )ד(תל פארעה 
1710 )ד(תל פארעה 
1712 )ד(תל פארעה 
1714 )ד(תל פארעה 
1717 )ד(תל פארעה 
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1725 )ד(תל פארעה 
1740 )ד(תל פארעה 
1742 )ד(תל פארעה 
1744 )ד(תל פארעה 
1745 )ד(תל פארעה 
1746 )ד(תל פארעה 
1762 )ד(תל פארעה 
1825 )ד(תל פארעה 
1856 )ד(תל פארעה 
1858 )ד(תל פארעה 
1859 )ד(תל פארעה 
1861 )ד(תל פארעה 

1869 )ד(רעה תל פא
1870 )ד(תל פארעה 
1873 )ד(תל פארעה 
1876 )ד(תל פארעה 
1894 )ד(תל פארעה 
1895 )ד(תל פארעה 
1896 )ד(תל פארעה 
1897 )ד(תל פארעה 
1902 )ד(תל פארעה 
1903 )ד(תל פארעה 
1919 )ד(תל פארעה 
1927 )ד(תל פארעה 
1932 )ד(תל פארעה 
1954 )ד(תל פארעה 
1955 )ד(תל פארעה 
1958 )ד(תל פארעה 
1960 )ד(תל פארעה 
1978 )ד(תל פארעה 
1994 )ד(תל פארעה 
2006 )ד(תל פארעה 
2011 )ד(תל פארעה 
2012 )ד(תל פארעה 
2015 )ד(תל פארעה 
2025 )ד(תל פארעה 
1728 )צ(תל פארעה 
 645 תל ציפור
 64 תל צפית
 211 תל צפית

 540 צפיתתל 
 830 תל צפית
 898 תל צפית
 921 תל צפית
 926 תל צפית
 927 תל צפית

מספר אתר
1070 תל צפית
1192 תל צפית
1247 תל צפית

1348 תל קוביבה
1488 תל קוביבה
1834 תל קוביבה
 899 תל רוקיש
 913 תל רחוב
 19 תל רידאן
 235 תל רידאן
 498 תל רידאן
 524 תל רידאן
 591 תל רידאן
1299 תל רידאן
1460 תל רידאן
1614 תל רידאן
1618 תל רידאן
1624 תל רידאן
1688 תל רידאן
 358 תל שוכה
 870 תל שוכה
 731 תל שם
1074 תל שם

 470 תל שמיר
1127 תל שמיר
1228 תל שמיר
 271 תל שרע
 304 תל שרע
 394 תל שרע
 430 תל שרע
 704 תל שרע
1037 תל שרע
1050 תל שרע
1200 תל שרע
1843 תל שרע
 182 תענך
 493 תענך
 611 תענך
1513 תענך
1738 תענך
1792 תענך
1793 תענך
 1799 תענך
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 667  מגידוN= 2048 אזור המקדש

1972 תל אבו הוואם 56 ? באר

 675 לכיש 3852 בור
 347 לכישP it A בור

 530  אפק  בור אשפה
 536 גזר  בור אשפה
 726 שכם 3360 בור אשפה
 911 אפק 4018 בור אשפה
 796 אפק 6024 בור אשפה
1260 )ד(תל פארעה  EP בור אשפה
1115 )ד(תל פארעה  FB בור בור אשפה
 977 לכיש 136 בור במקדש
1439 לכיש 136 בור במקדש

 687 לכיש 172  במקדשבור
1930 לכיש 172 בור במקדש
 159 לכיש 176 בור במקדש
 792 לכיש 176 בור במקדש
1429 לכיש 176 בור במקדש
1432 לכיש 176 בור במקדש
 35 לכיש 188 בור במקדש
 402 לכיש 188 בור במקדש
 14 לכיש 206 בור במקדש
 915 לכיש 206 בור במקדש
1250 לכיש 206 בור במקדש
1251 לכיש 206 בור במקדש
1848 לכיש 206 בור במקדש
1866 לכיש 242 בור במקדש
 265 לכיש 246 בור במקדש
1083 לכיש 247 בור במקדש
1925 לכיש 248 בור במקדש
 126 תל חדיד 1082 בור גניזה
 281 לכיש 4034 בית יוצר
 476 לכיש 4034 בית יוצר

 559 לכיש 3612 בניין עמודים
 492 לכיש 3617 בניין עמודים

 504 מגידו  בתוך כלי
 578 תל חרסים 9113 בתוך כלי
במצודה ליד  בתוך כלי

החו מה
1163 עזקה

במצודה ליד  בתוך כלי
החו מה

1263 עזקה

במצודה ליד  בתוך כלי
החו מה

1761 עזקה

במצודה ליד  בתוך כלי
החו מה

2039 עזקה

 470 תל שמיר  דולמן
1127 תל שמיר  דולמן
1228 תל שמיר  דולמן
1428 לוז-כאמד אל  חדר
1935 שכם  חדר
1949 שכם  חדר
 400 תימנע  חדר
 747 תל בטש  חדר
1187 תל בטש  חדר
 727 תל גריסה  חדר
1738 תענך  חדר
1868 בית שאן 1212(1281) חדר
 312 ול'תל עג 1000'' חדר

מספר אתרלוקו ס קונטקסט
1212 ול'תל עג1000 '' חדר
 133 ול'תל עג''006 1 רחד
1781 ול'תל עג''035 1 חדר
1833 ול'תל עג''035 1 חדר
1019 מנחת 1037 חדר
1721 ול'תל עג''044 1 חדר
 199 בית שאן 1049 חדר
1220 בית שאן 1049 חדר
1557 ול'תל עג''068 1 חדר
1798 בית שאן 1108 חדר
1112 בית שאן 1183 חדר
1121 בית שאן 1192 חדר
1321 בית שאן 1196 חדר
 253 בית שאן 1197 חדר
1795 בית שאן 1213 חדר
 203 בית שאן 1222 חדר
 534 בית שאן 1240 חדר
 917 בית שאן 1243 חדר
 764 בית שאן 1249 חדר
 374בית ש אן 1251 חדר
1891בית ש אן 1251 חדר
 357 בית שאן 1252 חדר
 601 בית שאן 1252 חדר
 901 בית שאן 1253 חדר
 280בית שא ן 1259 חדר
 411בית שא ן 1264 חדר
 511בית שא ן 1265 חדר
1312בית שא ן 1278 חדר
1313בית שא ן 1278 חדר
 625בית שא ן 1282 חדר
1414אל אחוו אט 1314 חדר
1009בית שא ן 1328 חדר
 840בית שא ן 1330 חדר
1939בית  שאן 1332 חדר
 482 שאןבית  1333 חדר
1096בית  שאן 1339 חדר
1368בית  שאן339 1 חדר
 507בית  שאן 1342 חדר
 991בית  שאן 1342 חדר
 652בית  שאן 1366 חדר
 163בית  שאן 1370 חדר
1433 בית שאן 1373 חדר
1797 בית שאן 1375 חדר
1604 בית שאן 1392 חדר
 180 בית שאן 1399 חדר
1734 בית שאן 1407 חדר
1630 גזר 14072.1 חדר
1832 ול'תל עג 1450 חדר
 446 בית שאן 1544 חדר
 541 בית שאן 1584 חדר
1449 בית שאן 1584 חדר
1646 בית שאן 1599 חדר
2043 תל גריסה 1634 חדר
 4 בית שאן 1721 חדר
1288 בית שאן 1721 חדר
2037 בית שאן 1721 חדר
1596 בית שאן 1728 חדר
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1540 תל גריסה 1793 חדר
 288 מגידו 1817 חדר
1971 מגידו 1829 חדר
1349 מגידו 1830 חדר
1901 מגידו 1830 חדר
 443 מגידו 1833 חדר
1599בית ש מש 20 חדר
 424 מגידו 2094 חדר
 787 מגידו 2158 חדר
1937בית  שמש 25 חדר
1730אשדו ד 27 חדר
 22 מגידו 3099 חדר
1882 םתל חרסי 318 חדר
 629 שכם 3291 חדר
1130 שכם 3291 חדר
1984 שכם 3355 חדר
 428בית ש מש 34 חדר
1208בית ש מש 380 חדר
 973 לכיש 3862 חדר
2010 לכיש 3955 חדר
 52 לכיש 3974 חדר
 303 לכיש 3974 חדר
 577 גזר 4017 חדר
 582 גזר 4017 חדר
 350 אשדוד 4114 חדר
 74 אשדוד 4122 חדר
1262 אשדוד 4305 חדר
 583בית ש מש 441 חדר
1680בית ש מש 450 חדר
1139 לכיש 4584 חדר
 172בית ש מש 483 חדר
1513 תענך125= 5 חדר
1122 מגידו 5001 חדר
1702בית ש מש 501 חדר
 904 אשדוד 5124a חדר
 41 מגידו 5227 חדר
1254בית ש מש 528 חדר
 622בית שמ ש 547 חדר
 875 בית שמש 554 חדר
1759 אפק 7216 חדר
 611 תענך 75 חדר
1713עזבת צ רטה 903 חדר
1620 )ד(תל פארעה  CB388.6 חדר
 124 מגידו E=1832 חדר
1519 לו'תל עג''G JD 967 חדר
1697בית  שמש IV 16 חדר
1862 בית שמשIV 1 69 חדר
 711 דיר עלא L207 חדר
1635 מגידוN=18 35 חדר
 305 לוז-כאמד אל Q רחד
1505כאמד  לוז-אל S חדר
1986 מגידו S=1812 חדר
1571 מגידו S=2007 חדר

 362 מגידוN=21 31חדר א זור הארמון
1922 מגידוN=21 31חדר א זור הארמון
 885 מגידו 1814חדר א זור המקדש
2005 מגידועל הרצפה 1814חדר א זור המקדש
1956 ידומג S=2089חדר א זור המקדש

1528 מגידו 2134חדר ב ארמון

מספר אתר לוקוס קונטקסט
 175 מגידו 4084 חדר בארמון
 309 מגידו 5005 חדר בארמון
 191 מגידו 5020חדר ב ארמון
 224 מגידו 5020חדר ב ארמון
 260 בית שאן 1027חדר ב מקדש
 87 בית שאן 1068חדר ב מקדש
 169בית שא ן 1068חדר ב מקדש
 187 בית שאן 1068חדר ב מקדש
 245 בית שאן 1068חדר ב מקדש
 505 בית שאן 1068חדר ב מקדש
 598 בית שאן 1068חדר ב מקדש
 790 בית שאן 1068חדר ב מקדש
1138 בית שאן 1068חדר ב מקדש
1489 בית שאן 1068חדר ב מקדש
1796 בית שאן 1068חדר ב מקדש
1826 בית שאן 1068חדר ב מקדש
1830 בית שאן 1068חדר ב מקדש
1839 בית שאן 1068חדר ב מקדש
1242 בית שאן 1085חדר ב מקדש
 938 בית שאן 1092חדר ב מקדש
 10 בית שאן 1234חדר ב מקדש
1910 בית שאן 1234חדר ב מקדש
1533 מגידוE =2091חדר ב מקדש
 232 דיר עלא E1חדר ב מקדש
 406 דיר עלא E4חדר ב מקדש
1996 דיר עלא E5חדר ב מקדש

1992 דיר עלא E7 מקדשבחדר 
חדר המטמון 

בארמ ון
נמוך  3100
 במזרח

1953 מגידו

חדר המטמון 
בארמ ון

נמוך  3100
 במזרח

2004 מגידו

 371 מנחת 1028 חצר
1672 תל גריסה 1205 חצר
1975 תל גריסה 1205 חצר
 712 בית שאן 1395 חצר
2007 בית שאן 1395 חצר
1850 לכיש 3778 חצר
1527 מגידוN= T.2123 חצר
וף  ח-אשדוד  T115 חצר

 דרומי
1150

1498 מגידו 2041חצר א רמון
1943 אפק 4602חצר א רמון
1512 מגידו 5004חצר א רמון
1923 מגידו 5024חצר א רמון
1931 מגידוW =4041חצר א רמון

חצר ארמון עם 
מתקני ם

N= T.31691510 מגידו

1434 בית שאן 1092חצר ב מקדש
 449 שכם B57 דיקהך בחת

1211 בית שאן 38855לא בר ור
1000 אשקלון לא יד וע
1748 בית שאן לא יד וע
1776 בית שאן לא יד וע
 5 גזר לא יד וע
 60 גזר לא יד וע
 63 גזר לא יד וע
 137 גזר לא יד וע
 158 גזר לא יד וע
 177 גזר לא יד וע
 185 גזר לא יד וע
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 188 גזר לא יד וע
 196 גזר לא יד וע
 234 גזר לא יד וע
 254 גזר לא יד וע
 297 גזר לא יד וע
 379 גזר לא יד וע
 387 גזר לא יד וע
 398 גזר לא יד וע
 405 גזר לא יד וע
 435 גזר לא יד וע
 450 גזר לא יד וע
 520 גזר לא יד וע
 528 גזר לא יד וע
 604 גזר לא יד וע
 605 גזר לא יד וע

 644 גזר  ועידלא 
 719 גזר לא יד וע
 733 גזר לא יד וע
 767 גזר לא יד וע
 798 גזר לא יד וע
 801 גזר לא יד וע
 832 גזר לא יד וע
 839 גזר לא יד וע
 842 גזר לא יד וע
 867 גזר לא יד וע
 868 גזר לא יד וע
 873 גזר לא יד וע
 944 גזר לא יד וע
 962 גזר לא יד וע
 969 גזר לא יד וע
 997 גזר לא יד וע
1005 גזר לא יד וע
1032 גזר לא יד וע
1056 גזר לא יד וע
1085 גזר לא יד וע
1087 גזר לא יד וע
1124 גזר לא יד וע
1135 גזר לא יד וע
1142 גזר לא יד וע
1159 גזר לא יד וע
1169 גזר לא יד וע
1186 גזר לא יד וע
1201 גזר לא יד וע
1205 גזר לא יד וע
1207 גזר לא יד וע
1320 גזר לא יד וע
1322 גזר לא יד וע
1324 גזר לא יד וע
1326 גזר לא יד וע
1331 גזר לא יד וע
1334 גזר לא יד וע
1394 גזר לא יד וע
1422 גזר לא יד וע
1483 גזר  לא ידוע
1484 גזר  לא ידוע
1572 גזר  לא ידוע
1666 גזר  לא ידוע
1673 גזר  לא ידוע
1771 גזר  לא ידוע

מספר אתר לוקוס קונטקסט
1790 גזר  לא ידוע
1810 גזר  לא ידוע
1822 גזר  לא ידוע
 421 מגידו  לא ידוע
 84 עזקה  לא ידוע
 181 עזקה  לא ידוע
 655 עזקה  לא ידוע
 841 עזקה  לא ידוע
 922 עזקה  לא ידוע
1061 עזקה  לא ידוע
1097 עזקה  לא ידוע
1323 עזקה  לא ידוע
1471 עזקה  לא ידוע
1684 עזקה  לא ידוע
1823 תל אנפה  לא ידוע
1836 תל אנפה  לא ידוע
 86 מה'תל ג  לא ידוע
 202 מה'תל ג  לא ידוע
 396 מה'תל ג  לא ידוע
 457 מה'תל ג  לא ידוע
 514 מה'תל ג  לא ידוע
 677 מה'תל ג  לא ידוע
 689 המ'תל ג  לא ידוע
 871 מה'תל ג  לא ידוע
1055 מה'תל ג  לא ידוע
1069 מה'תל ג  לא ידוע
1075 מה'תל ג  לא ידוע
1166 המ'תל ג  לא ידוע
1182 מה'תל ג  לא ידוע
1346 המ'תל ג  לא ידוע
וע 1500 מה'תל ג ד לא י
1600 מה'תל ג לא יד וע
1647 מה'תל ג לא יד וע
1747 מה'תל ג לא יד וע
 542 תל גריסה לא יד וע
 85תל  חסי לא יד וע
 538 תל חסי לא יד וע
 749 תל חסי לא יד וע
1217 תל חסי לא יד וע
1403 תל חסי  לא ידוע
1656תל חס י  לא ידוע
1743 תל חסי  לא ידוע
1497תל כיד ר  לא ידוע
1445 תל מור  לא ידוע
 31 לו'תל עג  לא ידוע
 32 ול'גתל ע  לא ידוע
 70 ול'תל עג  לא ידוע
 89 ול'תל עג  לא ידוע
 100 ול'תל עג  לא ידוע
 102 ול'תל עג  לא ידוע
 110 ול'תל עג  לא ידוע
 136 ול'תל עג  לא ידוע
 138 ול'תל עג  לא ידוע
 146 ול'תל עג  לא ידוע
 207 ול'תל עג  לא ידוע
 210 ול'תל עג  לא ידוע
 409 ול'תל עג  לא ידוע
 452 ול'תל עג  לא ידוע
 478 ול'תל עג  לא ידוע
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 516תל ע ול'ג  לא ידוע
 754תל ע ול'ג  לא ידוע
 797תל ע ול'ג  לא ידוע
 799תל ע ול'ג  לא ידוע
 800תל ע ול'ג  לא ידוע
 819תל ע ול'ג  לא ידוע
 834תל ע ול'ג  לא ידוע
 836תל ע ול'ג  לא ידוע
 865תל ע ול'ג  לא ידוע
 978תל ע ול'ג  לא ידוע
 989תל ע ול'ג  לא ידוע
 998תל ע ול'ג  לא ידוע
1003תל ע ול'ג  לא ידוע
1014תל ע ול'ג  לא ידוע
1023תל ע ול'ג  לא ידוע
1043תל ע ול'ג  לא ידוע
1091תל ע ול'ג  לא ידוע
1094תל ע ול'ג  לא ידוע
1118תל ע ול'ג  לא ידוע
1123תל ע ול'ג  לא ידוע
1148תל ע ול'ג  לא ידוע
1176תל ע ול'ג  לא ידוע
1204תל ע ול'ג  לא ידוע
1231תל ע ול'ג  לא ידוע
1290תל ע ול'ג  לא ידוע
1330תל ע ול'ג  לא ידוע
1333תל ע ול'ג  לא ידוע
1396תל ע ול'ג  לא ידוע
1399תל ע ול'ג  לא ידוע
1418תל ע ול'ג  לא ידוע
1455 ול'גל עת  לא ידוע
1504תל ע ול'ג  לא ידוע
1537תל ע ול'ג  לא ידוע
1579תל ע ול'ג  לא ידוע
1581תל ע ול'ג  לא ידוע
1675תל ע ול'ג  לא ידוע
1715תל ע ול'ג  לא ידוע
1732תל ע ול'ג  לא ידוע
1733תל ע ול'ג  לא ידוע
2028תל ע ול'ג  לא ידוע
 64תל צ פית  לא ידוע
 211תל צ פית  ועלא יד

 898תל צ פית  לא ידוע
 921תל צ פית  לא ידוע
 926תל צ פית  לא ידוע
 927תל צ פית  לא ידוע
1070תל צ פית  לא ידוע
1247תל צ פית  לא ידוע
 182 תענך  לא ידוע
 623דיר  אל בלח 1470 לא ידוע
1563 אפק 1663 לא ידוע
1274תל מ ור 2247 לא ידוע
 715תל מ ור 2247.4 לא ידוע
 645תל צ יפור 3673 לא ידוע
 462תל א נפה 4616 לא ידוע
1553תל ע ול'ג ''800 לא ידוע
1989תל ע ול'ג ''800 לא ידוע
 497 לכיש L.12 1058 לא ידוע

 437אשדו ד לא משוכ ב
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 714 לכיש לא משוכ ב
1120 לכיש לא משוכ ב
1928 שכם לא משוכ ב
1093 המ'תל ג לא משוכ ב

1079 לכיש 3162מחסן מק דש
 267בית ש מש 1005 מטמון
 440בית ש מש 1005 מטמון
 695בית ש מש 1005 מטמון
 742בית ש מש 1005 מטמון
1234בית ש מש 1005 מטמון
1256בית ש מש 1005 מטמון
1587בית ש מש 1005 מטמון
1641בית ש מש 1005 מטמון
1670בית ש מש 1005 מטמון

1752 בית שמש 1005 טמוןמ
1754 בית שמש 1005 מטמון
1756 בית שמש 1005 מטמון
 323 אשקלון  מילוי
 494 אשקלון  מילוי
1067 חברון  מילוי
1985 מגידו  מילוי
1160 שומרון  מילוי
1271תל בית מי רסים  מילוי
2026תל חרסי ם 129 מילוי
1398 אפק 1442 מילוי
 151  מיכלתל 1653 מילוי
 384 מגידו 1674 מילוי
1926 תל מיכל 1702 מילוי
 144 בית שאן 1717 מילוי
1037 תל שרע 197 מילוי
1921 גזר 24129 מילוי
1831 תל גריסה 310 מילוי
1147עקרון/תל מיקנה 3154 מילוי
1948 גזר 33052 מילוי
1598 לכיש 3890 מילוי
1980 לכיש 3913 מילוי
 752 לכיש 3938 מילוי
 956 לכיש 3938 מילוי
1252 לכיש 3938 מילוי
1544 לכיש 3938 מילוי
1941 לכיש 3979 מילוי
1002 אפק 4805 מילוי
 820 שכם 7079 מילוי
 283תל חרסי ם 7148 מילוי
1063 דן 7202 מילוי
1532 תל מיכל 882 מילוי
 209עקרון/תל מיקנה c-g 90006 מילוי
1934 תל מיכל 965 מילוי
2018 תל מיכל 983 מילוי
 290 מה'תל ג GA 185 מילוי
1650 לכיש K.11 1053 מילוי
 932 בית שמש Q 32 מילוי

1782תל אבו הו ואם מילוי של  מקדש
1783תל אבו הו ואם מילוי של  מקדש
2029תל אבו הו ואם מילוי של  מקדש

1816 לוז-כאמד אל  מפולת
 220 רסיםת מיתל בי  מפולת
 503תל בית מי רסים  מפולת
 653תל בית מי רסים  מפולת
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1114תל בית מי רסים  מפולת
1374תל בית מי רסים  מפולת
1588תל בית מי רסים  מפולת
 328 גזר 24144 מפולת
1408 תל גריסה 311 מפולת
1988 תל גריסה 311 מפולת
1950 תל גריסה 313 מפולת
1799 תענך 33 מפולת
1181תל בית מי רסים SE 13 מפולת
 759 לוז-כאמד אל T מפולת

1081 תל חרסים 301מפולת על  רצפה
1530 תל חליף מפלס חיי ם
 380 סחב 1מפלס חיי ם
2048 תימנע12 101,1מפלס חיי ם
1520 ול'תל עג ''1060מפלס חיי ם
1737 תל חרסים 107מפלס חיי ם
1719 םתל חרסי 1109מפלס חיי ם
2046 תל חרסים 125מפלס חיי ם
1957 תל חרסים 148מפלס חיי ם
 795 מגידו 1787מפלס חיי ם
1266 מגידו 1787מפלס חיי ם
1709 מגידו 1818מפלס חיי ם
 248 מגידו 1839מפלס חיי ם
1679 מגידו 1852מפלס חיי ם
 862 מגידו 2080מפלס חיי ם
1780 מגידו 2157מפלס חיי ם

1804 מגידו 2157 ם חיימפלס
2044 שכם 3539מפלס חיי ם
1863 לכיש 3990מפלס חיי ם
 887 אשדוד 4012מפלס חיי ם
1391 אשדוד 4012מפלס חיי ם
1763 אשדוד 4107aמפלס חיי ם
1952 דן 7190מפלס חיי ם
 706 מגידו E=2092מפלס חיי ם
 547תל פארעה )ד(  EF386מפלס חיי ם
1295 מגידוN=18 05מפלס חיי ם
1708 מגידוW=18 12מפלס חיי ם
1654 מגידוW=20 92מפלס חיי ם
 491 מגידוW=50 83מפלס חיי ם
1932תל פארעה )ד( "Y364' 8מפלס חיי ם
 853 בית שמש Z31מפלס חיי ם
1580 מגידורי O13 בועמפלס חיי ם
 134 מגידורי O14 בועמפלס חיי ם
-Q10 בועמפלס חיי ם רי

1727 
 353 ומגיד

1364 מגידורי Q12 בועמפלס חיי ם
1575 מגידורי R10 בועמפלס חיי ם

מפלס חיים אזור 
 הארמו

1970 מגידורי L7 בוע

מפלס חיים אזור 
 הארמון

1446 מגידוריב L7 וע

1554 בית שאן  מקדש
 750 יפו  מקדש
 448 רבת עמון  מקדש
 621 רבת עמון  מקדש
 768 רבת עמון  מקדש
1593 רבת עמון  מקדש
1667 רבת עמון  מקדש
1855רבת  עמון  מקדש
1880רבת עמו ן  מקדש

מספר אתר לוקוס קונטקסט
1885רבת  עמון  מקדש
1918רבת  עמון  מקדש
1963רבת ע מון  מקדש
1964 רבת עמון  מקדש
1574תל הד ר  מקדש
 190 לכיש.Ho 00 1 מקדש
 397 לכיש.Ho 00 1 מקדש
1851 לכיש.Ho 00 1 מקדש
1562 בית שאן 1021A מקדש
 173 תימנע 106 מקדש
 261 תימנע 106 מקדש
 88 תימנע06,108 1 מקדש
1591 תימנע06,108 1 מקדש
 805 בית שאן 1068 מקדש
 200 תימנע 107 מקדש
1272 תימנע 107 מקדש
1273 תימנע 107 מקדש
1284 תימנע 107 מקדש
1801 תימנע 107 מקדש
1289 תימנע09 107,1 מקדש
 909בית שא ן 1072 מקדש
1724 בית שאן 1072 מקדש
 891 תימנע 108 מקדש
 346 תימנע 109 מקדש
2024 תימנע 109 מקדש
 3 תימנע 110 מקדש
 610 תימנע 110 מקדש
1285 תימנע 110 מקדש
1802 תימנע 110 מקדש
1990 בית שאן 1232 מקדש
 827 חצור 2113 מקדש
1545 ןרבת עמוA .IX.1 מקדש
 455 רבת עמון A.VI.2 מקדש
1890רבת  עמון A.VI.3 מקדש
2014רבת  עמוןA.VII- VIII.1 מקדש
1605רבת  עמון B.I.1 מקדש
1938 לכיש D.I מקדש
 286 לכיש D.II מקדש
 748 לכיש D.II מקדש
1936 לכיש D.II מקדש
1607 לכיש D.III מקדש
1760 לכיש D.III מקדש
 985 לכיש D.I-II מקדש
1278 לכיש D.I-II מקדש
 569לכי שD. III,181 מקדש
 826 לכישD.I II,181 מקדש
 837 לכיש D.III,181 מקדש
 838 לכישD.I II,181 מקדש
1209 לכישD.I II,181 מקדש
1785 לכיש E.II מקדש
2021 לכיש E.II מקדש
 29 לכיש E.III מקדש
1253 לכיש E.III מקדש
1084 לוז-אלכאמד  H מקדש
 990 לוז-כאמד אל L מקדש
 33 לכיש אזור המקדש מקדש
 44 לכיש אזור המקדש מקדש
 456 לכיש אזור המקדש מקדש
1268 לכיש אזור המקדש מקדש
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2016 לכיש אזור המקדש מקדש
1942 אפק 1732 מתקן
1033 אשדוד 4238 סוגר
 612תל ע ול'ג  סילו
 666 ול'תל עג  סילו

 658 אכזיב  פני שטח
 722 אכזיב  פני שטח
 298 אפק  פני שטח
 813 אפק  פני שטח
1380 אפק  פני שטח
1492 אפק  פני שטח
 45 אשדוד  פני שטח
 184אשדו ד  פני שטח
 289 אשדוד  פני שטח
 370 אשדוד  פני שטח
 432 אשדוד  פני שטח
 812 אשדוד  פני שטח
 843 אשדוד  פני שטח
 866 שדודא  פני שטח
1199 אשדוד  פני שטח
1493 אשדוד  פני שטח
 410אשקלו ן  פני שטח
 324בית שא ן  פני שטח
 344בית שא ן  פני שטח
 469בית שא ן  פני שטח
1219בית שא ן  פני שטח
1687בית שא ן  פני שטח
 128בית  שמש  פני שטח
 178בית ש מש  פני שטח
 287בית שמ ש  פני שטח
 354בית שמ ש  טחפני ש

 584בית שמ ש  פני שטח
 814בית  שמש  פני שטח
 916בית שמ ש  פני שטח
1040 בית שמש  פני שטח
1103בית שמ ש  פני שטח
1437בית שמ ש  פני שטח
 806 גזר  פני שטח
1098 גזר  פני שטח
1248 גזר  פני שטח
 662 חניתה  פני שטח
 523 יפו  פני שטח
 829 פוי  פני שטח
1210 יפו  פני שטח
1141 לכיש  פני שטח
1179 לכיש  פני שטח
 486 מגידו  פני שטח
1086 מגידו  פני שטח
1131 מגידו  פני שטח
 331 עזקה  פני שטח
 949 עזקה  פני שטח
 66 עכו  פני שטח
 68 עכו  פני שטח
 189 עכו  פני שטח
 201 עכו  פני שטח
 250 עכו  פני שטח

 263 עכו  ני שטחפ
 275 עכו  פני שטח
 292 עכו  פני שטח

מספר אתר לוקוס קונטקסט
 352 עכו  פני שטח
 383 עכו  פני שטח
 420 עכו  פני שטח
 431 עכו  פני שטח
 515 עכו  פני שטח
 525 עכו  פני שטח
 537 עכו  פני שטח
 558 עכו  פני שטח
 659 עכו  פני שטח
 672 עכו  פני שטח
 686 עכו  פני שטח
 725 עכו  טחפני ש

 863 עכו  פני שטח
1018 עכו  פני שטח
1041 עכו  פני שטח
1045 עכו  פני שטח
1071 עכו  פני שטח
1172 עכו  פני שטח
1173 עכו  פני שטח
1189 עכו  פני שטח
1193 עכו  פני שטח
1361 עכו  פני שטח
1373 עכו  פני שטח
1419 עכו  פני שטח
1700 עכו  פני שטח
1701 עכו  פני שטח
1741 עכו  פני שטח
1766 עכו  פני שטח
1767 עכו  פני שטח
1770 עכו  פני שטח
1788 עכו  פני שטח
1794 עכו  פני שטח
1811 עכו  פני שטח
1824 עכו  פני שטח
1829 עכו  פני שטח
2030 עכו  פני שטח
2031 עכו  פני שטח
2032 עכו  פני שטח
2033 עכו  חפני שט
2034 עכו  פני שטח
 336 עתלית  פני שטח
 617 פחל  פני שטח
 37 שילה  פני שטח
 1תל אבו  הוואם  פני שטח
 65תל אבו  הוואם  פני שטח
1004תל אבו  הוואם  פני שטח
1494תל אבו  פרג  פני שטח
 50תל אנפ ה  פני שטח
 302תל אנפ ה  פני שטח
1750תל אנפ ה  פני שטח
1751תל אנפ ה  פני שטח
1775תל אנפ ה  פני שטח
1841תל אנפ ה  פני שטח
2035 תל אנפה  פני שטח
2036 תל אנפה  פני שטח
 729 מה'תל ג  פני שטח
 844תל גרי סה  פני שטח
1188 ת'תל ג  פני שטח
 368תל ח רסים  פני שטח
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 539תל ח רסים  פני שטח
 701תל חר סים פני שט ח

 732תל חרסי ם  חי שטפנ
 746 תל חרסים פני שט ח
 959 תל חרסים פני שט ח
1013תל חרס ים  פני שטח
1158תל חרס ים  פני שטח
1402תל חר סים  פני שטח
1634תל חר סים  פני שטח
1789תל חר סים  פני שטח
1842תל חר סים  פני שטח
1099תל יצחק י  פני שטח
 753תל כינרו ת  פני שטח
 988תל מבור ך  פני שטח
 513תל משו ש  פני שטח
1068 תל נורית  פני שטח
 401 ול'תל עג  פני שטח
 831 ול'תל עג  פני שטח
1424 ול'תל עג  פני שטח
 848 תל עמר  פני שטח
 231תל פארע )ד(ה   פני שטח
 264תל פארע )ד(ה   פני שטח
 485תל פארעה )ד(   פני שטח
 730 )ד( פארעהתל   פני שטח
 802תל פארעה )ד(   פני שטח
 864תל פארעה )ד(   פני שטח
 972תל פארעה )ד(   פני שטח
1016 )ד(תל פארעה   פני שטח
1395 )ד(תל פארעה   פני שטח
1451 )ד(תל פארעה   פני שטח
1454 )ד(תל פארעה   פני שטח
1621 )ד(תל פארעה   פני שטח
1668 )ד(תל פארעה   פני שטח
1698 )ד(תל פארעה   פני שטח
 540 תל צפית  פני שטח
 830 תל צפית  פני שטח
1192 תל צפית  פני שטח
 591תל ר ידאן  פני שטח
 358תל ש וכה  פני שטח
 870תל ש וכה  פני שטח
 731 תל שם  פני שטח
1074תל ש ם  פני שטח
 493 תענך  פני שטח
 981 לכיש .Ho 100 פני שטח
1769 ול'תל עג 1000 פני שטח
1809 ול'תל עג 1000 פני שטח
1602תל חר סים 101 פני שטח
 460 תימנע 1155 פני שטח
 661 המ'תל ג 175 פני שטח
1423 המ'תל ג 175 פני שטח
1665 לכיש 3078 פני שטח
1716 לכיש 500 פני שטח
1046תל ח רסים 7093 פני שטח
 338 עכו 884 פני שטח

 994תל גר יסה 9 י שטחפנ
 308 ול'תל עג ''949 פני שטח
 316 ול'תל עג ''949 פני שטח
1282 מה'תל ג B 196 פני שטח
 755 שכם B57 פני שטח
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1269 שכם B57 פני שטח
 51 לכישD/ X פני שטח
 56 לכישD/ X פני שטח
 117 לכישD/ X פני שטח
 276 לכישD/ X פני שטח
 332 לכישD/ X פני שטח
 348 לכישD/ X פני שטח
 557 לכישD/ X פני שטח
 648 לכישD/ X פני שטח
 663 לכישD/ X פני שטח
 664 לכישD/ X פני שטח
 955 לכישD/ X פני שטח
1279 לכישD/ X פני שטח
 212 מה'תל ג EP 185 פני שטח
 738 מה'תל גGL 1 85 פני שטח
 889 לכיש J.15 פני שטח
1107 לכיש J.15 פני שטח
1664 מה'תל ג JR 180 פני שטח
1185 לכיש אזור המקדש פני שטח
1143 מגידו ש"פנ פני שטח
1649 עכורי G 12/13 בוע פני שטח
 713 מגידורי G14 בוע פני שטח
1325 מגידורי L10 בוע פני שטח
 341 מגידורי N12 בוע פני שטח
1048 מגידורי S-15 בוע פני שטח
1171 מגידורי T17 בוע פני שטח
 454 מגידורי U16 בוע פני שטח
 741 מגידורי U16 בוע פני שטח
 442 מגידורי V17 בוע פני שטח

 69אשק לון  קבר
 154אשק לון  קבר
 230אשק לון  קבר
 696אשק לון  קבר
 718אשק לון  קבר
1008אשק לון  קבר
1015אשק לון  קבר
1072אשק לון  קבר
1077אשק לון  קבר
1117אשק לון  ברק

1161אשק לון  קבר
1362 אשקלון  קבר
1566 חוויה-אלבל 'ג  קבר
 422אשקלו ן 15 קבר
1648 אשקלון 162 קבר
1332 אשקלון 167 קבר
1287 אשקלון 4 קבר
 342 אשקלון FG22 קבר
 156 אשקלון FG38 קבר
 46 אשקלוןFG4 86 קבר
1060 אשקלון FG61 קבר
 833 וןאשקל FG63 קבר
 15תל בית מי רסים T1 קבר
 118תל בית מי רסים T1 קבר
 330תל בית מי רסים T1 קבר
 378תל בית מי רסים T1 קבר

 קבר
T1 

תל בית 

מירסי ם

1126

 108תל בית מי רסים T100 קבר
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 315תל בית מי רסים T100 קבר
 388תל בית מי רסים T100 קבר
 803תל בית מי רסים T100 קבר
 804תל בית מי רסים T100 קבר
1223תל בית מי רסים T100 קבר
1224תל בית מי רסים T100 קבר
1884 פחל T15 קבר
1336תל בית מי רסים T2 קבר
1573 פחל T20 קבר
 39 תל סעידיה T240 קבר
 700 תל סעידיה T240 קבר
1962 תל סעידיה T282 קבר
 552 תל סעידיה T331 קבר
 314 סיםירתל בית מ T510 קבר
 395תל בית מיר סים T510 קבר
 872תל בית מי רסים T510 קבר
1436תל בית מי רסים T510 קבר
1116 לכיש T543 קבר
1699 לכיש T543 קבר
 971תל בית מ ירסים T803 קבר
14 או 13רה  קבר  301 אבילה מע

 83 אזור 44/2 ח"קבר בע
 757 אשקלון  קבר יחיד
 906 ןחירבת נע  קבר יחיד
1365 חירבת קרקרה  קבר יחיד
 419 תל דובר  קבר יחיד
 737 אכזיב 1009 קבר יחיד
 20 מגידו 101 קבר יחיד
1465 אזור 32/1 קבר יחיד
1800 אשקלון 486 קבר יחיד
 720 עכו A2 קבר יחיד
 139 ירושליםCave  1 קבר יחיד
 404 גזר T1 קבר יחיד
 19 תל רידאן T1 קבר יחיד

 235 תל רידאן T1  יחידקבר
 524 תל רידאן T1 קבר יחיד
1614 תל רידאן T1 קבר יחיד
1624 תל רידאן T1 קבר יחיד
1905 ול'תל עג T1007 קבר יחיד
1906 ול'תל עג T1020 קבר יחיד
 49 ול'תל עג T1026 קבר יחיד
1531 ול'תל עג T1030 קבר יחיד
1526 ול'תל עג T1032 קבר יחיד

 6 ול'תל עג T1035 חידקבר י
 81 ול'תל עג T1035 קבר יחיד
 335 ול'תל עג T1035 קבר יחיד
1291 ול'תל עגT 1035 קבר יחיד
1784 ול'תל עג T1035 קבר יחיד
1812 ול'תל עגT 1035 קבר יחיד
 95 ול'תל עגT 1039 קבר יחיד
1025 ול'תל עג T1039 קבר יחיד
1128 ול'תל עגT 1041 קבר יחיד
1438 ול'תל עג T1041 קבר יחיד
 101 ול'תל עגT 1049 קבר יחיד
 116 ול'תל עגT1 057 קבר יחיד
 772 ול'תל עג T1057 קבר יחיד
 774 ול'תל עג T1057 קבר יחיד
1240 ול'תל עג T1057 קבר יחיד
1276 ול'תל עג T1057 קבר יחיד
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1369 ול'תל עג T1057 קבר יחיד
1406 ול'גתל ע T1062 קבר יחיד
 964 לכיש T107 קבר יחיד
 355 ול'תל עג T1071 קבר יחיד
1844 ול'תל עג T1071 קבר יחיד
 167 ול'תל עג T1073 קבר יחיד
1366 ול'תל עג T1073 קבר יחיד
1405 ול'תל עג T1073 קבר יחיד
1506 ול'תל עג T1073 קבר יחיד
1507 ול'תל עג T1073 קבר יחיד
1379 ול'תל עג T1082 קבר יחיד
 307 ול'תל עג T1087 קבר יחיד
1104 ול'תל עג T1087 קבר יחיד
1213 ול'תל עג T1087 קבר יחיד
 751 ול'תל עג T1095 קבר יחיד
 952 ול'תל עג T1095 קבר יחיד
1010 ול'תל עג T1095 קבר יחיד
 55 ול'תל עג T1107 קבר יחיד
 255 ול'תל עג T1107 קבר יחיד

 548 לו'תל עג T1109 חידקבר י
1676תל ס עידיה T111 קבר יחיד
2017תל סעי דיה T111 קבר יחיד
 99 לו'תל עג T1110 קבר יחיד
1887 לו'תל עג T1110 קבר יחיד
 389 לו'תל עג T1116 קבר יחיד
1177 לו'תל עג T1116 קבר יחיד
 96 לו'תל עג T1117 קבר יחיד
1030 לו'תל עג T1117 קבר יחיד
 194 לו'תל עג T1127 קבר יחיד
 781 ול'תל עג T1127קבר י חיד
 822 ול'תל עג T1127קבר י חיד
1352 ול'תל עג T1127קבר י חיד
 479 ול'תל עג T1128קבר י חיד
 640 ול'תל עג T1128קבר י חיד
1577 ול'תל עג T1128קבר י חיד
 112 ול'תל עג T1147קבר י חיד
 143 ול'גתל ע T1147קבר י חיד
 641 ול'תל עג T1147קבר י חיד
 59 לכיש T132קבר י חיד
1145 ול'תל עג T1509קבר י חיד
1020 ול'תל עג T1510קבר י חיד
1443 ול'תל עג T1510קבר י חיד
 807 ול'תל עגT 1631קבר י חיד
1183 ול'תל עג T1631קבר י חיד
 356 ול'תל עג T1653קבר י חיד
 631 ול'ל עגתT1 653קבר י חיד
1351 ול'תל עג T1815קבר י חיד
1940 ול'תל עג T1839קבר י חיד
1522 ול'תל עג T1904קבר י חיד
1521 ול'תל עג T1918קבר י חיד
1255 ול'תל עג T1973קבר י חיד
1299 תל רידאן T2קבר י חיד
1460 תל רידאן T2קבר י חיד
1618 תל רידאן T2קבר י חיד
1688 תל רידאן T2קבר י חיד
יחיד  13 ול'תל עגT 2038בר  ק
1345 תל זרור T2061קבר יחי ד
1509 מגידו T2117 קבר יחיד
1518 מגידו T2117קבר י חיד
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 268 בית שאן T241קבר י חיד
 82 ול'תל עג T255קבר י חיד
 780 ול'תל עג T255קבר י חיד
1946 ול'תל עג T255קבר י חיד
1221 ול'תל עג T261קבר י חיד
1232 ול'תל עג T261קבר י חיד
 987 ול'תל עג T281קבר י חיד
1853 ול'תל עג T285קבר י חיד
 986 ול'תל עג T290קבר י חיד
1525 מגידוT 3018Eקבר י חיד
1881 ול'תל עג T327קבר י חיד
1987 ול'תל עג T346קבר י חיד
 274 ול'תל עג T360קבר י חיד
 390 ול'גתל ע T361קבר י חיד
 473 ול'תל עג T361קבר י חיד
 809 ול'תל עג T361קבר י חיד
2019 ול'תל עג T361קבר י חיד
1140 ול'תל עג T375קבר י חיד
 122 יבנה T4קבר י חיד
 197 יבנה T4קבר י חיד
 502 יבנה T4קבר י חיד
 896 יבנה T4 קבר יחיד
1458תל פארע )ד(ה  T553 קבר יחיד
 518 )ד(תל פארעה  T606 קבר יחיד
1001 )ד(תל פארעה  T617 קבר יחיד
 717תל פארעה )ד(  T641 קבר יחיד
 948תל פאר )ד(עה  T641 קבר יחיד
 960בית שא ן T66 קבר יחיד
1363בית  שאן T66 קבר יחיד
1878 פלמחים T8 קבר יחיד
 614 מגידוT8 77B1 קבר יחיד
1898 מגידו T877B1 קבר יחיד

 586תל פ )ד(ארעה  T901 חידקבר י
1222 )ד(תל פארעה  T901 קבר יחיד
 940 )ד(תל פארעה  T903 קבר יחיד
1165 )ד(תל פארעה  T909 קבר יחיד
 698 )ד(תל פארעה  T910 קבר יחיד
1281 )ד(תל פארעה  T910 קבר יחיד
1590 מגידו T912B קבר יחיד
1490תל פארעה )ד(  T917 קבר יחיד
 214תל פארעה )ד(  T920 ידקבר יח

 562תל פארעה )ד(  T920 קבר יחיד
 593תל פארעה )ד(  T920 קבר יחיד
 596תל פארעה )ד(  T920 קבר יחיד
 483תל פארעה )ד(  T921 קבר יחיד
 571תל פארעה )ד(  T921 קבר יחיד
 678תל פארעה )ד(  T921 קבר יחיד
1413תל פארעה )ד(  T921 קבר יחיד

1657תל פארעה )ד(  T921 חידקבר י
 249תל פארעה )ד(  T922 קבר יחיד
 359תל פארעה )ד(  T922 קבר יחיד
 365תל פארעה )ד(  T922 קבר יחיד
 373תל פארעה )ד(  T922 קבר יחיד
 413תל פארעה )ד(  T922 קבר יחיד
 570תל פארעה )ד(  T922 קבר יחיד
 656תל פארעה )ד(  T922 קבר יחיד

1154תל פארעה )ד(  T922 יחידקבר 
1195תל פארעה )ד(  T922 קבר יחיד
1303תל פארעה )ד(  T922 קבר יחיד
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1612תל פארעה )ד(  T922 קבר יחיד
1674תל פארעה )ד(  T922 קבר יחיד
1902תל פא )ד(רעה  T922 קבר יחיד
1704תל פארעה )ד(  T923 קבר יחיד
 636תל פארעה )ד(  T925 קבר יחיד
1462תל פארעה )ד(  T925 קבר יחיד
1638תל פארעה )ד(  T925 קבר יחיד
1501תל פארעה )ד(  T926a קבר יחיד
1955תל פארעה )ד(  T926a קבר יחיד
 226תל פארעה )ד(  T926b קבר יחיד
 676תל פארעה )ד(  T928 קבר יחיד
1057תל פארעה )ד(  T928 קבר יחיד
1642 )ד( התל פארע T930 קבר יחיד
1235תל פארעה )ד(  T931 קבר יחיד
1297תל פארעה )ד(  T931 קבר יחיד
1307תל פארעה )ד(  T936 קבר יחיד
1954תל פארעה )ד(  T936 קבר יחיד
 928תל פארעה )ד(  T940 קבר יחיד
 947תל פארעה )ד(  T940 קבר יחיד
1480תל פארעה )ד(  T951 קבר יחיד
 908 )ד(ל פארעה ת T955 קבר יחיד
1244 )ד(תל פארעה  T955 קבר יחיד
1625תל פארעה )ד(  T957 קבר יחיד
 468תל פארעה )ד(  T960 קבר יחיד
 508תל פארעה )ד(  T960 קבר יחיד
1762תל פארעה )ד(  T960 קבר יחיד
 227תל פארעה )ד(  T961 קבר יחיד
1280תל פארעה )ד(  T961 קבר יחיד
 284תל פארעה )ד(  T963 קבר יחיד
 269תל פארעה )ד(  T967 קבר יחיד
 414תל פארעה )ד(  T967 קבר יחיד
 907תל פארעה )ד(  T972 קבר יחיד
1371תל פארעה )ד(  T974 קבר יחיד
 311תל פארעה )ד(  T976 קבר יחיד
 186תל פארעה )ד(  T978 קבר יחיד
1370תל פארעה )ד(  T978 קבר יחיד
1383תל פארעה )ד(  T978 קבר יחיד
1304תל פארעה )ד(  T983 קבר יחיד
1710תל פא )ד(רעה  T985 קבר יחיד
1311 מגידו T989C1 קבר יחיד
 78 גזר  קבר רבים
 111 גזר  קבר רבים
1772 גזר  קבר רבים
1779 גזר  קבר רבים
הרת אל 'ד  קבר רבים

 חומריה
818 

 815 חברון  קבר רבים
1125 חברון  קבר רבים
1100 ירושלים  קבר רבים
1536 לוז-כאמד אל  קבר רבים
 306 כפר ערה  קבר רבים
 481 כפר ערה  קבר רבים
 633 כפר ערה  קבר רבים
 760 כפר ערה  קבר רבים
 779 כפר ערה  קבר רבים
 783 כפר ערה  קבר רבים
1034 כפר ערה  קבר רבים
1203כפר ער ה  קבר רבים

1214כפר ער ה  ביםקבר ר
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1791 כפר ערה  קבר רבים
1806 כפר ערה  קבר רבים
1828 כפר ערה  קבר רבים
 119 מרהס-כתרת א  קבר רבים
 165 סחם  קבר רבים
 544 סחם  קבר רבים
1857 סחם  קבר רבים
 721 סרפטה  קבר רבים
 109 עותניאל  קבר רבים
 377 שכם  קבר רבים
 951 שכם  קבר רבים
1430 תל גדור  קבר רבים
 170 תל גריסה  קבר רבים
 458 תל גריסה  קבר רבים
1753 תל גריסה  קבר רבים
1786 תל גריסה  קבר רבים
1813 תל גריסה  קבר רבים
1817 תל גריסה  קבר רבים
1838תל גרי סה  קבר רבים
1348תל קו ביבה  קבר רבים
1488תל קו ביבה  קבר רבים

1834תל קו ביבה  ביםקבר ר
1569 חוויה-בל אל'ג 10 קבר רבים
 471 גזר 10A קבר רבים
 480 גזר 10A קבר רבים
 782 גזר 10A קבר רבים
1162 גזר 10A קבר רבים
1768 גזר 10A קבר רבים
1805 גזר 10A קבר רבים
1807 גזר 10A קבר רבים
1827 גזר 10A קבר רבים
1837 גזר 10A קבר רבים
1840 גזר 10A קבר רבים
2020 גזר 10A קבר רבים
 607 אפק 1200 קבר רבים
1961 אפק 1200 קבר רבים
2013 אפק 1200 קבר רבים
 745 חוויה-בל אל'ג 13 קבר רבים
1535 חוויה-בל אל'ג 17 קבר רבים
1508 חוויה-בל אל'ג 26 קבר רבים
1549 חוויה-בל אל'ג 26 קבר רבים
 36 חוויה-בל אל'ג 3 קבר רבים
1718 כפר ערה 31 קבר רבים
 256 חצור 8144 קבר רבים
 770 חצור 8144 קבר רבים
 53 עכו B3 קבר רבים
 786 עכו B3 קבר רבים
 823 עכו B3 קבר רבים
1764 עכו B3 קבר רבים
 107 תל עיטון G קבר רבים
 247 מגידו T.39 קבר רבים
 766 מגידו T.39 קבר רבים

1470 מגידו T.39 ביםקבר ר
 744 בית שמש T1 קבר רבים
 892 בית שמש T1 קבר רבים
 160 לכיש T1003 קבר רבים
 490 לכיש T1003 קבר רבים
1178 לכיש T1003 קבר רבים
1267 לכיש T1003 קבר רבים
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1609 לכיש T1003 קבר רבים
1852 לכיש T1003 קבר רבים
1947 לכיש T1003 קבר רבים

1959 לכיש T1003 ביםקבר ר
1409 ול'תל עג T1011 קבר רבים
1892 ול'תל עג T1011 קבר רבים
 423 תל סעידיה T102 קבר רבים
 145 ול'תל עג T1034 קבר רבים
1226 ול'תל עג T1034 קבר רבים
1059 ול'תל עג T1037 קבר רבים
 382 ול'תל עג T1055 קבר רבים
 461 ול'תל עג T1055 קבר רבים
 771 ול'תל עג T1057 קבר רבים
 129 ול'תל עגT 1062X קבר רבים
1337 ול'תל עג T1068 קבר רבים
1539 ול'תל עג T1068 קבר רבים
1847 ול'תל עג T1068 קבר רבים
1803 ול'תל עג T1074 קבר רבים
 71 ול'תל עג T1080 קבר רבים
1479 ול'תל עג T1083 קבר רבים
1867 ול'עגתל  T1083 קבר רבים
1567 ול'תל עג T1088 קבר רבים
1973 גבעון T10A קבר רבים
1042 גבעון T10AB קבר רבים
 7 גבעון T10B קבר רבים
 93 גבעון T10B קבר רבים
 386 גבעון T10B קבר רבים
1924 גבעון T10B קבר רבים
1983 גבעון T10B קבר רבים
 92 בית שמש T11 קבר רבים
 273 בית שמש T11 קבר רבים
 326 בית שמש T11 קבר רבים
 366 בית שמש T11 קבר רבים
 415 בית שמש T11 קבר רבים
 580 בית שמש T11 קבר רבים
 710 בית שמש T11 קבר רבים
 736 בית שמש T11 קבר רבים
 794 בית שמש T11 קבר רבים
 881 בית שמש T11 קבר רבים
 897בית שמ ש T11 קבר רבים
 910בית  שמש T11 קבר רבים
 945בית  שמש T11 קבר רבים
 999בית  שמש T11 קבר רבים
1012בית  שמש T11 קבר רבים
1039 בית שמש T11 קבר רבים
1258 בית שמש T11 קבר רבים
1314בית שמ ש T11 קבר רבים
1376 בית שמש T11 קבר רבים
1387 בית שמש T11 קבר רבים
1390 בית שמש T11 קבר רבים
1441 בית שמש T11 קבר רבים
1626 בית שמש T11 קבר רבים
1628 בית שמש T11 קבר רבים
1629 בית שמש T11 קבר רבים
1645 בית שמש T11 קבר רבים
1689 בית שמש T11 קבר רבים
1692 בית שמש T11 קבר רבים
1722 בית שמש T11 קבר רבים
1729 בית שמש T11 קבר רבים
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1728תל פארעה )צ(  T11 קבר רבים
1568 מגידו T1100C קבר רבים
 98 ול'תל עג T1104 קבר רבים
 149 ול'תל עג T1104 קבר רבים
1515 ול'תל עג T1104 קבר רבים
1534 ול'תל עג T1104 קבר רבים
1552 ול'תל עג T1104 קבר רבים
1731 ול'תל עג T1106 קבר רבים
1216 ול'תל עג T1132 קבר רבים
1440 ול'תל עג T1132 קבר רבים
1106דיר אל  בלח T114 קבר רבים
1301דיר אל בל ח T114 קבר רבים
 403 מגידו T1145B קבר רבים
1920 מגידו T1145B קבר רבים
1998 מגידו T1145B קבר רבים
2042 מגידו T1145B קבר רבים
 500 דיר אל בלח T116 קבר רבים
 526 לחדיר אל ב T116 קבר רבים
 723 דיר אל בלח T116 קבר רבים
 222 ול'תל עג T1166 קבר רבים
 278 ול'תל עג T1166 קבר רבים
1669 ול'תל עג T1166 קבר רבים
 765 ול'תל עגT11 66A קבר רבים
1592תל ע ול'גT 1166A קבר רבים
1456תל ע ול'גT 1166C קבר רבים
 467תל ע ול'גT 1166D קבר רבים
1491תל ע ול'גT 1166D קבר רבים
 327תל ע ול'גT 1166E קבר רבים
 364תל ע ול'גT 1166E קבר רבים
 487תל ע ול'גT 1166E קבר רבים
 521תל ע ול'גT 1166E קבר רבים
 572תל ע ול'גT 1166E קבר רבים
 682תל ע ול'גT 1166E קבר רבים
 967תל ע ול'גT 1166E קבר רבים
 980 לו'תל עגT 1166E קבר רבים
 982 ול'תל עגT 1166E קבר רבים
1196 ול'תל עגT 1166E קבר רבים
1198 ול'תל עגT1 166E קבר רבים
1356 ול'תל עגT1 166E קבר רבים
1359 ול'תל עגT1 166E קבר רבים
1711 ול'תל עגT1 166E קבר רבים
1945 ול'תל עגT116 6E קבר רבים
1026 תל סעידיה T117 קבר רבים

 393 ול'תל עג T1170  רביםקבר
 651דיר אל  בלח T118 קבר רבים
 657דיר א ל בלח T118 קבר רבים
 673דיר א ל בלח T118 קבר רבים
 743דיר א ל בלח T118 קבר רבים
 936דיר א ל בלח T118 קבר רבים
1051דיר אל ב לחT 118 קבר רבים
1101דיר אל  בלח T118 קבר רבים
1270 בלחאל דיר  T118 קבר רבים
1306דיר אל  בלח T118 קבר רבים
1757 דיר אל בלח T118 קבר רבים
1758 דיר אל בלח T118 קבר רבים
1261תל פא )ד(רעה  T127 קבר רבים
 179בית ש מש T12B קבר רבים
1435בית ש מש T12B קבר רבים
1915בית ש מש T12B קבר רבים
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2002בית ש מש T12B קבר רבים
2009בית ש מש T12B יםקבר רב

1845בית ש מש T12C קבר רבים
1889בית ש מש T12C קבר רבים
1929 בית שמש T12C קבר רבים
1541 פלמחים T13 קבר רבים
2023 פלמחים T13 קבר רבים
1529 ול'תל עג T1532 קבר רבים
1538 ול'תל עג T1532 קבר רבים
1547 ול'תל עג T1532 קבר רבים
 30 ול'תל עג T166 קבר רבים
1976 ול'תל עג T1663 קבר רבים
1410 ול'תל עג T166C קבר רבים
 773 ול'תל עג T1811 קבר רבים
1556 ול'תל עג T1814 קבר רבים
1875 ול'תל עג T1862 קבר רבים
 724 בית שמש T2 קבר רבים
 899 תל רוקיש T2 קבר רבים
1565 ול'תל עג T200 קבר רבים
 237תל פארעה )ד(  T206 קבר רבים
1663תל פארעה )ד(  T212 קבר רבים
 142 ול'תל עג T2126 קבר רבים
 23 לכיש T216 קבר רבים
 73 לכיש T216 קבר רבים
 75 לכיש T216 קבר רבים
 351 לכיש T216 קבר רבים
 775 לכיש T216 קבר רבים
 777 לכיש T216 קבר רבים
 976 לכיש T216 קבר רבים

1031 לכיש T216 ביםקבר ר
1080 לכיש T216 קבר רבים
1113 לכיש T216 קבר רבים
1404 לכיש T216 קבר רבים
1583 לכיש T216 קבר רבים
1736 לכיש T216 קבר רבים
1778 לכיש T216 קבר רבים
1907 לכיש T216 קבר רבים
1206 לכיש T218 קבר רבים
1820 לכיש T218 קבר רבים
1821 לכיש T218 קבר רבים
 477 בית שאן T219 קבר רבים
 654 בית שאן T219 קבר רבים
 699 בית שאן T219 קבר רבים
 859 בית שאן T219 קבר רבים
 925 בית שאן T219 קבר רבים
1236 בית שאן T219 קבר רבים
1316 בית שאן T219 קבר רבים
1467 בית שאן T219 קבר רבים
1468 בית שאן T219 קבר רבים
1617 בית שאן T219 קבר רבים
1277 לכיש T221 קבר רבים
1487 לכיש T221 קבר רבים
1496 לכיש T221 קבר רבים
 512 )ד(תל פארעה  T227 קבר רבים
 42 )ד(תל פארעה  T229 קבר רבים
1442 )ד(תל פארעה  T238 קבר רבים
 300 גזר T252 קבר רבים
 385 גזר T252 קבר רבים
 555 גזר T252 יםקבר רב
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 606 גזר T252 קבר רבים
 762 גזר T252 קבר רבים
 890 גזר T252 קבר רבים
 893 גזר T252 קבר רבים
1974 גזר T252 קבר רבים
1550 ול'תל עג T257 קבר רבים
1555 ול'תל עג T257 קבר רבים
1997 ול'תל עג T257 קבר רבים
 90 בית שאן T27 קבר רבים
1006 בית שאן T27 קבר רבים
1559 בית שאן T27 קבר רבים
1576 ול'תל עג T290 קבר רבים
 148 לו'תל עג T291 קבר רבים
 217 לו'תל עג T291 קבר רבים
 325 לו'תל עג T291 קבר רבים
 345 לו'תל עג T291 קבר רבים
 769 ול'תל עג T291 קבר רבים
1286 ול'תל עג T291 קבר רבים
1720 ול'ל עגת T291 קבר רבים
 337 גבעון T3 קבר רבים
1584 ול'תל עג T329 קבר רבים
 930תל פארעה )ד(  T374 קבר רבים
 968תל פארעה )ד(  T374 קבר רבים
1871 מגידו T37K4 קבר רבים
 54 דן T387 קבר רבים
 943 מגידו T39 קבר רבים
 630 שכם T3A קבר רבים
 950 שכם T3A קבר רבים
 624 יבנה T4 קבר רבים
1146 יריחו T4 קבר רבים
1180 יריחו T4 קבר רבים
 375 לכיש T4002 קבר רבים
 554 לכיש T4002 קבר רבים
 568 לכיש T4002 קבר רבים
1888 לכיש T4002 קבר רבים
1944 לכיש T4002 קבר רבים
1981 לכיש T4002 קבר רבים
 2 לכיש T4004 קבר רבים
 12 לכיש T4004 קבר רבים
 25 לכיש T4004 קבר רבים
 26 לכיש T4004 קבר רבים
 27 לכיש T4004 קבר רבים
 28 לכיש T4004 קבר רבים
 34 לכיש T4004 קבר רבים
 57 לכיש T4004 קבר רבים
 77 לכיש T4004 קבר רבים
 79 לכיש T4004 קבר רבים
 80 לכיש T4004 קבר רבים
 91 לכיש T4004 קבר רבים
 105 לכיש T4004 קבר רבים
 106 לכיש T4004 קבר רבים
 113 לכיש T4004 קבר רבים
 130 לכיש T4004 קבר רבים
 135 לכיש T4004 קבר רבים
 150 לכיש T4004 קבר רבים
 168 לכיש T4004 קבר רבים
 171 לכיש T4004 קבר רבים
 204 לכיש T4004 קבר רבים
 218 לכיש T4004 קבר רבים
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 219 שלכי T4004 קבר רבים
 285 לכיש T4004 קבר רבים
 313 לכיש T4004 קבר רבים
 343 לכיש T4004 קבר רבים
 399 לכיש T4004 קבר רבים
 465 לכיש T4004 קבר רבים
 501 לכיש T4004 קבר רבים
 585 לכיש T4004 קבר רבים
 594 לכיש T4004 קבר רבים
 635 לכיש T4004 קבר רבים
 646 לכיש T4004 קבר רבים
 705 לכיש T4004 קבר רבים
 778 לכיש T4004 קבר רבים
 784 לכיש T4004 קבר רבים
 785 לכיש T4004 קבר רבים
 788 לכיש T4004 קבר רבים
 810 לכישT 4004 קבר רבים
 816 לכישT 4004 קבר רבים
 963 לכיש T4004 קבר רבים
 992 לכיש T4004 קבר רבים
 995 לכיש T4004 קבר רבים

1007 לכיש T4004 ביםקבר ר
1022 לכיש T4004 קבר רבים
1024 לכיש T4004 קבר רבים
1044 לכיש T4004 קבר רבים
1082 לכיש T4004 קבר רבים
1167 לכיש T4004 קבר רבים
1215 לכיש T4004 קבר רבים
1241 לכיש T4004 קבר רבים
1275 לכיש T4004 קבר רבים
1292 לכיש T4004 קבר רבים

1293 לכיש T4004 בר רביםק
1294 לכיש T4004 קבר רבים
1335 לכיש T4004 קבר רבים
1338 לכיש T4004 קבר רבים
1367 לכיש T4004 קבר רבים
1381 לכיש T4004 קבר רבים
1400 לכיש T4004 קבר רבים
1401 לכיש T4004 קבר רבים
1542 לכיש T4004 קבר רבים
1543 לכיש T4004 קבר רבים
1560 לכיש T4004 קבר רבים
1578 לכיש T4004 קבר רבים
1606 לכיש T4004 קבר רבים
1611 לכיש T4004 קבר רבים
1693 לכיש T4004 קבר רבים
1696 לכיש T4004 קבר רבים
1815 לכיש T4004 קבר רבים
1854 לכיש T4004 קבר רבים
1886 לכיש T4004 קבר רבים
1900 לכיש T4004 קבר רבים
1908 לכיש T4004 קבר רבים
1909 לכיש T4004 קבר רבים
1913 לכיש T4004 קבר רבים
1914 לכיש T4004 קבר רבים
1933 לכיש T4004 קבר רבים
1966 לכיש T4004 קבר רבים
1995 לכיש T4004 קבר רבים
1999 לכיש T4004 קבר רבים
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2000 לכיש T4004 קבר רבים
2001 לכיש T4004 קבר רבים
 161 לכיש T4011 קבר רבים
 681 לכיש T4011 קבר רבים
 846 לכיש T4011 קבר רבים
1076 לכיש T4011 קבר רבים
1601 לכיש T4011 קבר רבים
1860 לכיש T4011 קבר רבים
 310 לכיש T4013 קבר רבים
 643 לכיש T4013 קבר רבים
 847 לכיש T4013 קבר רבים
1191 ישלכ T4013 קבר רבים
1355 לכיש T4013 קבר רבים
1749 לכיש T4013 קבר רבים
1849 לכיש T4013 קבר רבים
2027 לכיש T4013 קבר רבים
 808 לכיש T4019 קבר רבים
 238 ול'תל עגT41 9 lower קבר רבים
 845 ול'תל עגT41 9 lower קבר רבים
 855 ול'תל עגT419 u pper קבר רבים
1965 ול'תל עגT41 9 upper קבר רבים
2040 ול'תל עגT41 9 upper קבר רבים
1514 בית שאן T42 קבר רבים
1516בית שא ן T42 קבר רבים
1517בית  שאן T42 קבר רבים
1558בית שא ן T42 קבר רבים
1585בית  שאן T42 קבר רבים
1872בית  שאן T42 קבר רבים
 אל הרת'ד T44 קבר רבים

 חומריה
2041

 905 גזר T5 ביםקבר ר
 489 יריחו T5 קבר רבים
 758 יריחו T5 קבר רבים
 447 לכיש T501 קבר רבים
 817 לכיש T501 קבר רבים
 953 לכיש T501 קבר רבים
1105 לכיש T501 קבר רבים
1735 לכיש T501 קבר רבים
 262 לכיש T502 קבר רבים
1339 לכיש T508 קבר רבים
1353 לכיש T508 קבר רבים
1671 לכיש T508 קבר רבים
 660תל בית  מירסים T510 קבר רבים
1662תל פא )ד(רעה  T528 קבר רבים
 229תל פא )ד(רעה  T532 קבר רבים
 716 לכיש T538 קבר רבים
 895 לכיש T538 קבר רבים
1865 לכיש T538 קבר רבים
1111 לכיש T542 קבר רבים
1300 לכיש T542 קבר רבים
1723 לכיש T542 קבר רבים
 941תל פא )ד(רעה  T542 קבר רבים
1473תל פא )ד(רעה  T542 קבר רבים
 11 לכיש T547 קבר רבים
 24 לכיש T547 קבר רבים
 251 לכיש T547 קבר רבים
 488 לכיש T547 קבר רבים
1249 לכיש T547 קבר רבים
1911 לכיש T547 קבר רבים
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 272תל פא )ד(רעה  T552 קבר רבים
 551תל פא )ד(רעה  T552 קבר רבים
 694תל פא )ד(רעה  T552 קבר רבים
1157תל פא )ד(רעה  T552 קבר רבים
 114 לכיש T555 קבר רבים
 140 לכיש T555 קבר רבים
 632 לכיש T555 קבר רבים
 668 לכיש T555 קבר רבים
 984 לכיש T555 קבר רבים
1444 לכיש T555 קבר רבים
1340 לכיש T556 קבר רבים
1655 לכיש T556 קבר רבים
1819 לכיש T556 קבר רבים
1991 לכיש T556 קבר רבים
 472תל פא )ד(רעה  T556 קבר רבים
 407 לכיש T559 קבר רבים
 708 לכיש T559 קבר רבים
1360 לכיש T559 קבר רבים
1659 לכיש T559 קבר רבים
 115 גזר T56 קבר רבים
 464 גזר T56 קבר רבים
 776 גזר T56 קבר רבים
1017 גזר T56 קבר רבים
1129 גזר T56 קבר רבים
1144 גזר T56 קבר רבים
1194 גזר T56 קבר רבים
 18 לכיש T570 קבר רבים
 589 לכיש T570 קבר רבים
1691 לכיש T570 קבר רבים
2003 לכיש T570 קבר רבים
1546בית ש אן T59 קבר רבים
 498תל ריד אן T6 קבר רבים
 104תל פא )ד(רעה  T628 קבר רבים
 333תל פא )ד(רעה  T640 קבר רבים
 931בית ש אן T66 קבר רבים
 626בית ש אן T7 קבר רבים
1377בית ש אן T7 קבר רבים
אל הרת 'ד T8 קבר רבים

חומרי ה
72 

אל הרת 'ד T8 קבר רבים
חומרי ה

669 

אל הרת 'ד T8 קבר רבים
חומרי ה

2045

 975 ול'תל עג T801 ר רביםקב
1561 ול'תל עג T801 קבר רבים
1787תל בית  מירסים T803 קבר רבים
1818תל בית  מירסים T803 קבר רבים
1052תל פא )ד(רעה  T838 קבר רבים
 761 מגידו T877C1 קבר רבים
 94תל פא )ד(רעה  T902 קבר רבים
 683תל פא )ד(רעה  T902 קבר רבים
 791תל פא )ד(רעה  T902 קבר רבים
 974תל פא )ד(רעה  T902 קבר רבים
 983תל פא )ד(רעה  T902 קבר רבים
1631תל פא )ד(רעה  T902 קבר רבים
1694תל פא )ד(רעה  T902 קבר רבים
1876תל פא )ד(רעה  T902 קבר רבים
 649תל פא )ד(רעה  T902b קבר רבים
 8תל פא )ד(רעה  T902c קבר רבים
 329תל פא )ד(רעה  T902c םקבר רבי
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 566תל פא )ד(רעה  T902c קבר רבים
 587תל פא )ד(רעה  T902c קבר רבים
 590תל פא )ד(רעה  T902c קבר רבים
 618תל פא )ד(רעה  T902c קבר רבים
 993תל פא )ד(רעה  T902c קבר רבים
1119תל פא )ד(רעה  T902c קבר רבים
1308תל פא )ד(רעה  T902c קבר רבים
1417תל פא )ד(רעה  T902c קבר רבים
1644תל פא )ד(רעה  T902c קבר רבים
1870תל פא )ד(רעה  T902c קבר רבים
1344תל פא )ד(רעה  T902d קבר רבים
1476תל פא )ד(רעה  T902e קבר רבים
1478תל פא )ד(רעה  T902e קבר רבים
 595תל פא )ד(רעה  T902h קבר רבים
 679 )ד(רעה ל פאת T902h קבר רבים
 320תל פא )ד(רעה  T905A קבר רבים
 613תל פא )ד(רעה  T905A קבר רבים
1343תל פארעה )ד(  T905A קבר רבים
1393תל פארעה )ד(  T905A קבר רבים
1461תל פארעה )ד(  T905A קבר רבים
 252תל פארעה )ד(  T905B קבר רבים
1678תל פארעה )ד(  T905B קבר רבים

1903תל פארעה )ד( T 905B רביםקבר 
1342תל פארעה )ד( T 905C קבר רבים
 637תל פארעה )ד( T 905D קבר רבים
 162תל פארעה )ד(  T905E קבר רבים
 62 מגידוT 911B קבר רבים
 164 מגידוT 912B קבר רבים
 459 מגידוT 912B קבר רבים
 535 מגידו T912B קבר רבים
 688 מגידוT 912B קבר רבים
 942 מגידוT 912B קבר רבים
1066 מגידוT 912B קבר רבים
1218 מגידו T912B קבר רבים
1877 מגידו T912B קבר רבים
1916 מגידו T912B קבר רבים
1917 מגידו T912B קבר רבים
1725תל פא )ד(רעה  T914 קבר רבים
1302תל פא )ד(רעה  T914B קבר רבים
 474תל פא )ד(רעה  T914C קבר רבים
 946תל פא )ד(רעה  T914C קבר רבים
 120תל פא )ד(רעה  T914D קבר רבים
 213 )ד(תל פארעה  T914E קבר רבים
 429 )ד(תל פארעה  T914E קבר רבים
 879 )ד(תל פארעה  T914E קבר רבים
 934תל פא )ד(רעה  T914E קבר רבים
1586תל פא )ד(רעה  T914E קבר רבים
 923 )ד(רעה ל פאת T914F קבר רבים
 153תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים
 166תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים
)ד(רעה  T934 קבר רבים  176 תל פא
 183 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
 192 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
 206תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים
 215תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים
 236 )ד(רעה ל פאת T934 קבר רבים
 246תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים
 270תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים
 277תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים

מספר אתר לוקוס קונטקסט
 282 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
 295 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
 296 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
 321 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
 322 )ד(רעה ל פאת T934 קבר רבים
 334תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים
 360תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים
 361תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים
 416תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים
 417תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים
 418תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים
 434תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים
 441 )ד(רעה ל פאת T934 קבר רבים
 506תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים
 509 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
 510תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים
 517תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים
 529תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים
 533תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים
 543תל פ )ד(ארעה  T934 קבר רבים
 545 )ד(ארעה ל פת T934 קבר רבים
 550תל פ )ד(ארעה  T934 קבר רבים
 560תל פ )ד(ארעה  T934 קבר רבים
 573תל פ )ד(ארעה  T934 קבר רבים
 579תל פ )ד(ארעה  T934 קבר רבים
 588תל פ )ד(ארעה  T934 קבר רבים
 599תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים
 603תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים
 620 )ד(רעה ל פאת T934 קבר רבים
 642תל פא )ד(רעה  T934 קבר רבים
 674תל פארעה )ד(  T934 קבר רבים
 684 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
 709 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
 728 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
 734תל פארעה )ד(  T934 קבר רבים
 735תל פארעה )ד(  T934 קבר רבים
 811 )ד( ל פארעהת T934 קבר רבים
 860 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
 876תל פארע )ד(ה  T934 קבר רבים
 884 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
 902תל פארעה )ד(  T934 קבר רבים
 918תל פארעה )ד(  T934 קבר רבים
 919תל פארעה )ד(  T934 קבר רבים
 920תל פארעה )ד(  T934 קבר רבים
 924 )ד(ל פארעה ת T934 קבר רבים
 929 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
 954 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
 957תל פאר )ד(עה  T934 קבר רבים
 961 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1021 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1036 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1058 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1102 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1110 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1132 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1156 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1170 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1227 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1237 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
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1257 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים

1283 )ד(תל פארעה  T934 רביםקבר 
1315 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1317 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1327 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1375 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1384 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1385 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1388 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1389 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1415 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1416 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1472 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1475 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1482 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1485 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1486 )ד(ה תל פארע T934 קבר רבים
1495 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1499 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1502 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1503 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1594 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1597 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1615 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1619 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1622 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1627תל פאר )ד(עה  T934 קבר רבים
1633תל פאר )ד(עה  T934 קבר רבים
1660תל פאר )ד(עה  T934 קבר רבים
1661תל פאר )ד(עה  T934 קבר רבים
1681תל פאר )ד(עה  T934 קבר רבים
1690תל פאר )ד(עה  T934 קבר רבים

1695תל פאר )ד(עה  T934 ביםקבר ר
1712תל פאר )ד(עה  T934 קבר רבים
1740תל פאר )ד(עה  T934 קבר רבים
1742תל פאר )ד(עה  T934 קבר רבים
1746תל פאר )ד(עה  T934 קבר רבים
1856 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1859 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1894 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1958 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1960 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1978 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
1994 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
2011 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
2012 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
2025 )ד(תל פארעה  T934 קבר רבים
 97 )ד (תל פארעה T935 קבר רבים
 221 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
 223 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
 412 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
 426 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
 499 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
 532 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
 592 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
 707 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
 874 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
 958 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
 965 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
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 979 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
1028 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
1137 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
1264 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
1354 )ד(עה תל פאר T935 קבר רבים
1447 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
1450 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
1613 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
1623 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
1636 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
1637 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
1651 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
1653 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
1685 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
1705 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
1927 )ד(תל פארעה  T935 קבר רבים
 17 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
 61 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
 131 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
 279 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
 293 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
 392 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
 453 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
 546 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
 553 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
 576 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
 609 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
 615 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
 619 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
 680 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
 697 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
 740 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
 854 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
 935 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
 996 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1035 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1133 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1152 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1197 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1243 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1341 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1357 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1386 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1412 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים

1448 )ד(תל פארעה  T936 בר רביםק
1457 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1474 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1610 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1616 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1632 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1639 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1658 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1677 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1686 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1744 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1745 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1825 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1858 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
1896 )ד(תל פארעה  T936 קבר רבים
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2015 )ד(ארעה תל פ T936 קבר רבים
 665 )ד(תל פארעה  T939 קבר רבים
1407 )ד(תל פארעה  T939 קבר רבים
1861 )ד(תל פארעה  T939 קבר רבים
 152 )ד(תל פארעה  T949 קבר רבים
 299 )ד(תל פארעה  T949 קבר רבים
1305 )ד(תל פארעה  T949 קבר רבים
 600 )ד(תל פארעה  T953 קבר רבים
 239 )ד(תל פארעה  T960 קבר רבים
 240 )ד(תל פארעה  T960 קבר רבים
 241 )ד(תל פארעה  T960 קבר רבים
 242 )ד(תל פארעה  T960 קבר רבים
 243 )ד(תל פארעה  T960 קבר רבים
 244 )ד(תל פארעה  T960 קבר רבים
 339 )ד(תל פארעה  T960 קבר רבים
 439 )ד(תל פארעה  T960 קבר רבים
 671 )ד(תל פארעה  T960 קבר רבים
1027 )ד(תל פארעה  T960 קבר רבים
1319 )ד(תל פארעה  T960 קבר רבים
1869 )ד(תל פארעה  T960 קבר רבים
 522 )ד(תל פארעה  T960A קבר רבים
 693 )ד(תל פארעה  T960B קבר רבים
 861 )ד(תל פארעה  T960B קבר רבים
 650 )ד(תל פארעה  T960C קבר רבים
 877 )ד(תל פארעה  T960C םקבר רבי
 903 )ד(תל פארעה  T960C קבר רבים
1175 )ד(תל פארעה  T960C קבר רבים
1230 )ד(תל פארעה  T960C קבר רבים
1238 )ד(תל פארעה  T960C קבר רבים
1318 )ד(תל פארעה  T960C קבר רבים
1328 )ד(תל פארעה  T960C קבר רבים
1469 )ד(תל פארעה  T960C קבר רבים
1595 )ד(תל פארעה  T960C קבר רבים
2006 )ד(תל פארעה  T960C קבר רבים
 198 )ד(תל פארעה  T960D קבר רבים
 216 )ד(תל פארעה  T960D קבר רבים
 291 )ד(תל פארעה  T960D קבר רבים
 581 )ד(תל פארעה  T960D קבר רבים
1134 )ד(תל פארעה  T960D קבר רבים
1164 )ד(תל פארעה  T960D קבר רבים
1919 )ד(תל פארעה  T960D קבר רבים
 125 )ד(תל פארעה  T960F קבר רבים
1245 )ד(תל פארעה  T960F קבר רבים
1703 )ד(תל פארעה  T960F קבר רבים
 233 )ד(תל פארעה  T960H קבר רבים
 225 )ד(תל פארעה  T960J קבר רבים
 616 )ד(תל פארעה  T960J קבר רבים

 21 )ד(תל פארעה  T962  רביםקבר
1062 )ד(תל פארעה  T962 קבר רבים
 670 )ד(תל פארעה  T966 קבר רבים
1309 )ד(תל פארעה  T966 קבר רבים
1640 )ד(תל פארעה  T966 קבר רבים
 121 )ד(תל פארעה  T970 קבר רבים
 549 )ד(תל פארעה  T978 קבר רבים
 638 )ד(תל פארעה  T978 קבר רבים

 852 )ד(תל פארעה  T978 בר רביםק
 205 )ד(תל פארעה  T980 קבר רבים
 939 )ד(תל פארעה  T980 קבר רבים
1095 )ד(תל פארעה  T980 קבר רבים
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1239 )ד(תל פארעה  T980 קבר רבים
1296 )ד(תל פארעה  T980 קבר רבים
 38 )ד(תל פארעה  T981 קבר רבים
 259 )ד(תל פארעה  T981 קבר רבים
 363 )ד(תל פארעה  T981 קבר רבים
 427 )ד(תל פארעה  T981 קבר רבים
 575 )ד(תל פארעה  T981 קבר רבים
 647 )ד(תל פארעה  T981 קבר רבים
 793 )ד(תל פארעה  T981 קבר רבים
 851 )ד(תל פארעה  T981 קבר רבים
 878 )ד(תל פארעה  T981 קבר רבים
 966 )ד(תל פארעה  T981 קבר רבים
1168 )ד(תל פארעה  T981 קבר רבים
 103 )ד(תל פארעה  T982 קבר רבים
 319 )ד(תל פארעה  T982 קבר רבים
 561 )ד(תל פארעה  T982 קבר רבים
 597 )ד(תל פארעה  T982 קבר רבים
 602 )ד(תל פארעה  T982 קבר רבים
 692 )ד(תל פארעה  T982 קבר רבים
 763 )ד(תל פארעה  T982 קבר רבים
 856 )ד(תל פארעה  T982 קבר רבים
1073 )ד(תל פארעה  T982 קבר רבים
1372 )ד(תל פארעה  T982 קבר רבים
1453 )ד(תל פארעה  T982 קבר רבים
1464 )ד(תל פארעה  T982 קבר רבים
1466 )ד(תל פארעה  T982 קבר רבים
1477 )ד(תל פארעה  T982 קבר רבים
1481 )ד(תל פארעה  T982 קבר רבים
1652 )ד(תל פארעה  T982 קבר רבים
1873 )ד(תל פארעה  T982 קבר רבים
 16 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
 208 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
 266 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
 318 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
 372 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
 475 )ד (תל פארעה T984 קבר רבים
 484 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
 496 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
 527 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
 565 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
 608 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
 691 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
 703 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
 857 )ד (תל פארעה T984 קבר רבים
 869 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
 883 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
1011 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
1064 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
1065 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
1092 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
1108 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
1109 )ד(פארעה תל  T984 קבר רבים
1149 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
1153 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
1155 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
1225 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
1382 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
1392 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
1411 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
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מספר אתר לוקוס קונטקסט
1420 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
1643 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
1682 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
1706 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
1714 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
1717 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
1895 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים
1897 )ד(תל פארעה  T984 קבר רבים

1459 )ד(תל פארעה  T985 בר רביםק
 849 מגידוT 989C1 קבר רבים
1233 מגידוT 989C1 קבר רבים
1755 מגידוT 989C1 קבר רבים
 882 תל זרור C חדר קבר רבים

1808 לוז-כאמד אל  קיר
 567 תל גריסה 1623 קיר
1843 תל שרע 1904 קיר
 304 תל שרע 2009 קיר
1427 שילה 5564 קיר
 900 לכיש 7017 קיר
1078 לכיש 7017 קיר
1727 לכיש 7017 קיר

1054 בית שאן 1228 רחבה
 628 בית שאן 1398 רחבה
 937 תל חרסים 521 רחבה
1463 תל חרסים 525 רחבה
1773 תל חרסים 572 רחבה
1774 תל חרסים 572 רחבה

רחבה מצפון 
 למקדש

 257 בית שאן 1062

רחבחה מצפון 
 למקדש

 789 ית שאןב 1062

מספר אתר לוקוס קונטקסט
 880 מגידו E=2105 רחבת שער
1982 מגידוK8,-2073 ריבוע רחבת שער

 193 מגידו J9 ריבוערחבת שער  העיר
1310 בית שאן 1250 רחוב
 933 בית שאן 1340 רחוב
1426 בית שאן 1340 רחוב
2008 בית שאן 1340 רחוב
1298 אפק 2959 רחוב
 127 עכו 49 רחוב
2022 דומגי E=3073 רחוב
1548 שכם  רצפה
 756 תל אבו הוואם  רצפה
 495 ת'תל ג 1025 רצפה
1350 ת'תל ג 1025 רצפה
1726 אל אחוואט 1311 רצפה
 430 תל שרע 2005 רצפה
 824 תל אבו הוואם 53 רצפה
 825 תל אבו הוואם 53 רצפה
 141 מגידו 67 רצפה
 702 מגידו 7 רצפה
1883 מגידו 87 רצפה
1202 לכישR .15:13 רצפה
 ריבוע רצפה

O15-רצפה 
1570 מגידו

 271 תל שרע 518 ?רצפה

 394 תל שרע 518 ?רצפה

1200 תל שרע 518 ?רצפה

1874 מגידו 2048 רצפת מקדש
1431 אפק 2731 שטח פתוח
1912 אפק 2731 שטח פתוח
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  ום נוכחירשימת פריטים על פי מיק
חי וחלמס  אתרמספר ריש וםיקום נוכ מ

 600תל פארעה )ד(  א ברדין

לא(ברדין   1010 ול'תל עג  ) נמצאא

ות אירבי, א  617 פחל50027 1 דגף העתיק

ות אירבי, א  1879 פחל70131 1 דגף העתיק

ות אירבי, א  1573 פחל 2523 דגף העתיק

ות  451דיר ע לא גף העתיק ירדן, א

ות  739דיר  עלא גף העתיק ירדן, א

, גף העתיקות  119 סמרה-תרת אכ  ירדןא

, גף העתיקות 884 1 פחל  ירדןא

 1050 תל שרע וניברסיטת בןא גוריו ן

 430תל  שרע 241וניברסיטתא בן גוריו ן

 1037תל  שרע 296אוניברסיטת בן גוריו ן

ת בן גוריו ן  304תל  שרע 297וניברסיטא

ת בן גוריו ן  1200תל  שרע 298וניברסיטא

ת בן גוריו ן  271 שרעל ת 299וניברסיטא

ת בן גוריו ן  394תל  שרע 299וניברסיטא

ת בן גוריו ן  704תל  שרע 3419וניברסיטא

ת בן גוריו ן  1843ת ל שרע 3455וניברסיטא

ת בר אילן  283תל  חרסים  וניברסיטא

ת בר אילן  578תל חרסי ם  וניברסיטא

ת בר אילן  937תל ח רסים  וניברסיטא

טת בר אילן  1046 תל חרסים  וניברסיא

טת בר אילן חרסים  וניברסיא  1081  תל

טת בר אילן חרסים  וניברסיא  1463  תל

טת בר אילן 1תל ח רסים  וניברסיא 02 6

ת בר אילן  1719תל ח רסים  וניברסיטא

7 173תל ח רסים  אוניברסיטת בר אילן

3 177תל ח רסים  אוניברסיטת בר אילן

 1774 תל חרסים  אוניברסיטת בר אילן

 1882 תל חרסים  רסיטת בר אילןאוניב

 1957 תל חרסים  אוניברסיטת בר אילן

 2026 תל חרסים  אוניברסיטת בר אילן

 2046 תל חרסים  אוניברסיטת בר אילן

 564 אל אחוואט  אוניברסיטת חיפה

 894 אל אחוואט  אוניברסיטת חיפה

 1038 אל אחוואט  אוניברסיטת חיפה

 1726 אטאל אחוו  אוניברסיטת חיפה

 1904 אל אחוואט  אוניברסיטת חיפה

 425 עכו  אוניברסיטת חיפה

 563 עכו  אוניברסיטת חיפה

 1347 עכו  אוניברסיטת חיפה

 1739 עכו  אוניברסיטת חיפה

 1649 עכו sc/1014 אוניברסיטת חיפה

 1683 עכו 266/91 אוניברסיטת חיפה

 127 עכו sc/497 אוניברסיטת חיפה

 338 עכו sc/8034 ת חיפהאוניברסיט

 858 עכו 91 אוניברסיטת חיפה

 1067 חברון AEH 66 #859 אוניברסיטת יוטה

 298 אפק  אוניברסיטת תל אביב

 530 אפק  אוניברסיטת תל אביב

 796 אפק  אוניברסיטת תל אביב

 828 אפק  אוניברסיטת תל אביב

 1002 אפק  אוניברסיטת תל אביב

 1358 אפק  אוניברסיטת תל אביב

 1380 אפק  אוניברסיטת תל אביב

 1398 אפק  אוניברסיטת תל אביב

 1431 אפק  אוניברסיטת תל אביב
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 1759 אפק  אוניברסיטת תל אביב

 1942 אפק  אוניברסיטת תל אביב

 1943 אפק אוניברסיטת ת ל אביב

 1961 אפק אוניברסי טת תל אביב

 829 יפו אוניברסיטת תל אב יב

 1210 יפו  רסיטת תל אביבאוניב

 306כפר ע רה  אוניברסיטת תל אביב

 481כפר ע רה  אוניברסיטת תל אביב

 633 כפר ערה  אוניברסיטת תל אביב

 760 כפר ערה  אוניברסיטת תל אביב

 779 כפר ערה  אוניברסיטת תל אביב

 783כפר ע רה  אוניברסיטת תל אביב

 1034 כפר ערה  אוניברסיטת תל אביב

 1203 כפר ערה  אוניברסיטת תל אביב

 1214 כפר ערה  אוניברסיטת תל אביב

 1718 כפר ערה  אוניברסיטת תל אביב

 1791 כפר ערה  אוניברסיטת תל אביב

 1806 כפר ערה  אוניברסיטת תל אביב

 1828 כפר ערה  אוניברסיטת תל אביב

 52 לכיש  אוניברסיטת תל אביב

 303 ישלכ  אוניברסיטת תל אביב

 492 לכיש  אוניברסיטת תל אביב

 559 לכיש  אוניברסיטת תל אביב

 675 לכיש  אוניברסיטת תל אביב

 714 לכיש  אוניברסיטת תל אביב

 752 לכיש  אוניברסיטת תל אביב

 956 לכיש  אוניברסיטת תל אביב

 973 לכיש  אוניברסיטת תל אביב

 1079 לכיש  אוניברסיטת תל אביב

 1139 לכיש  יטת תל אביבאוניברס

 1179 לכיש  אוניברסיטת תל אביב

 1252 לכיש  אוניברסיטת תל אביב

 1544 לכיש  אוניברסיטת תל אביב

 1598 לכיש  אוניברסיטת תל אביב

 1665 לכיש  אוניברסיטת תל אביב

 1850 לכיש  אוניברסיטת תל אביב

 1863 לכיש אוניברסיטת תל אב יב

 1893 לכיש  יבבאוניברסיטת תל א

 1941 לכיש אוניברסיטת תל אב יב

 1980 לכיש אוניברסיטת תל אב יב

 2010 לכיש אוניברסיטת תל אב יב

 20 מגידו אוניברסיטת תל אב יב

 141 מגידו אוניברסיטת תל אב יב

 702 מגידו אוניברסיטת תל אב יב

 1883 מגידו אוניברסיטת תל אב יב

 76 יסהגרתל  אוניברסיטת תל אב יב

 567תל גר יסה אוניברסיטת תל אב יב

 844תל גר יסה אוניברסיטת תל אב יב

 994תל גר יסה אוניברסיטת תל אב יב

 1049תל גר יסה אוניברסיטת תל אב יב

 1090תל גריס ה אוניברסיטת תל אב יב

 1408תל גרי סה  אוניברסיטת תל אביב

 1540תל גרי סה  אוניברסיטת תל אביב

 1672תל גרי סה  ברסיטת תל אביבאוני

 1831תל גרי סה  אוניברסיטת תל אביב

 1950תל גרי סה  אוניברסיטת תל אביב

 1975תל גרי סה  אוניברסיטת תל אביב

 1988תל גרי סה  אוניברסיטת תל אביב

 2043תל גרי סה  אוניברסיטת תל אביב

 1574תל הד ר  אוניברסיטת תל אביב
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 126תל חד יד  באוניברסיטת תל אבי

 1373 עכו I/1985 אוניברסיטת תל אביב

 1298 אפקIAA 90-3 01 אוניברסיטת תל אביב

 1563 אפק   )נעלם(אוניברסיטת תל אביב 

 813 אפק  ביבתל א, ירושלמי. אוסף א

 866אשד וד  ביבתל א, ירושלמי. אוסף א

 1199 אשדוד  ביבתל א, ירושלמי. אוסף א

 1493 אשדוד  ביבתל א, ירושלמי. אוסף א

 431 עכו  ביבתל א, ירושלמי. אוסף א

 45 אשדוד  צורקיבוץ ח, בסט-אוסף בן

 184 אשדוד  צורקיבוץ ח, בסט-אוסף בן

 289 אשדוד  צורקיבוץ ח, בסט-אוסף בן

 370 אשדוד  צורקיבוץ ח, בסט-אוסף בן

 432 אשדוד  צורקיבוץ ח, בסט-אוסף בן

 812 אשדוד  ורחצקיבוץ , בסט-אוסף בן

 843 אשדוד  צורקיבוץ ח, בסט-אוסף בן

 537 עכו 202 )נגנב(חיפה , אוסף בתר

 1071 עכו 211 )נגנב(חיפה , אוסף בתר

 1741 עכו 220 )נגנב(חיפה , אוסף בתר

 420 עכו 224 )נגנב(חיפה , אוסף בתר

 1173 עכו 232 )נגנב(חיפה , אוסף בתר

 1189 כוע 235  )נגנב(חיפה , אוסף בתר

 964 לכיש 819  )עלםנ(אוסף דנסקומב קולט 

 201 עכו 506 חיפה, גולדמן.אוסף ז

 66 עכו 510 חיפה, גולדמן.אוסף ז

 358תל שוכ ה   דודקיבוץ ניר, אוסף יעקובי

 870תל שוכ ה   דודקיבוץ ניר, אוסף יעקובי

 722 אכזיב  נהריה, אוסף מאייר

 50תל אנפ ה  קיבוץ שמיר, אוסף קגן

 302תל אנפ ה  קיבוץ שמיר, אוסף קגן

 1750תל אנפ ה  קיבוץ שמיר, אוסף קגן

 1751תל אנפ ה  קיבוץ שמיר, אוסף קגן

 1775תל אנפ ה  קיבוץ שמיר, אוסף קגן

 1841תל אנפ ה  קיבוץ שמיר, אוסף קגן

 2035תל אנפ ה  קיבוץ שמיר, אוסף קגן

 2036תל אנפ ה  קיבוץ שמיר, אוסף קגן

 1365חירבת  קרקרה  סף קיבוץ אילוןאו

 662 חניתה IDAM 75-חנ אוסף קיבוץ חניתה

 470תל שמי ר 5 אוסף קיבוץ שמיר

 1127תל שמי ר 5 אוסף קיבוץ שמיר

 1228תל שמי ר 5 אוסף קיבוץ שמיר

 1219בית שא ן  אלפאקיבוץ בית , אוסף רשף

 336 עתלית  אלפאקיבוץ בית , אוסף רשף

 1494תל אבו  פרג  אלפאיבוץ בית ק, אוסף רשף

 493 תענך  אלפאקיבוץ בית , אוסף רשף

 733 גזר  ? איסטנבול

 819 ול'תל עג  )לא נמצא(איפסוויץ 

 978 ול'תל עג  )לא נמצא(איפסוויץ 

 1504 ול'תל עג  )לא נמצא(איפסוויץ 

 1537 ול'תל עג  )לא נמצא(איפסוויץ 

 344 בית שאן   רופיןקיבוץ כפר, אנינה קורח

 469 בית שאן   רופיןקיבוץ כפר, אנינה קורח

 1060 אשקלון32 113 אשקלון

 757 אשקלון47 114 אשקלון

 833 אשקלון26 118 אשקלון

 494 אשקלון34 123 אשקלון

 1648 אשקלון53 203 אשקלון

 718 אשקלון88 241 אשקלון

 1072 אשקלון89 241 אשקלון

 835 אשקלון84 248 אשקלון
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 323 אשקלון14 260 אשקלון

 342אשק לון 26282 אשקלון

 1015אשקלו ן 26304 אשקלון

 1332אשקלו ן67 265 אשקלון

 1008אשקלו ן83 305 אשקלון

 1117 אשקלון83 305 אשקלון

 1000 אשקלון1. 31627 אשקלון

 696 אשקלון2. 31627 אשקלון

 230אשק לון3. 31627 אשקלון

 69 לוןאשק4. 31627 אשקלון

 156 אשקלון25 324 אשקלון

 1077 אשקלון39 325 אשקלון

 1161 אשקלון82 447 אשקלון

 1287 אשקלון93 461 אשקלון

 1362 אשקלון73 473 אשקלון

 422 אשקלון60 47 אשקלון

 1800אשק לון 47862 אשקלון

 46אשק לון 47921 אשקלון

 154אשק לוןIAA 8 5-402 אשקלון

 1867 ול'תל עג  )לא נמצא(בולטון 

 1190תל כי סאן 8041בית הספר הצרפתי למקר ירושלים, א וארכיאולוגיה

 1728תל פ )צ(ארעה  AC18בית הספר הצרפתי למקר ירושלים, א וארכיאולוגיה

 100 ול'תל עג  )לא נמצא(בלפסט 

 1290 ול'תל עג  )לא נמצא(בלפסט 

 449 שכם  מיין, וניור'בל גקמפ. ברשות אדוורד פ

 629 שכם  מיין, ורוני'קמפבל ג. ברשות אדוורד פ

 726 שכם  מיין, ורוני'קמפבל ג. ברשות אדוורד פ

 755 שכם  מיין, וניור'פבל גקמ. ברשות אדוורד פ

 912 שכם  מיין, וניור' גקמפבל. ברשות אדוורד פ

 1130 שכם  מיין, וניור' גקמפבל. ברשות אדוורד פ

 1269 שכם  מיין, וניור'ג קמפבל. ברשות אדוורד פ

 1984 שכם  מיין, וניור' גקמפבל. ברשות אדוורד פ

 1993 שכם  מיין, וניור' גקמפבל. ברשות אדוורד פ

 2044 שכם  מיין, וניור' גקמפבל. ברשות אדוורד פ

 820 שכם II.2.76 מיין, וניור' גקמפבל. ברשות אדוורד פ

 1531 ול'תל עג  )לא נמצא(בתלי 

 886 בית שאן  יתרסיטה העברהאוניב

 1211 בית שאן האוניברסיטה העברי ת

 256 חצור האוניברסיטה העבר ית

 770 חצור האוניברסיטה העבר ית

 827 חצור האוניברסיטה העבר ית

 1765 חצור  האוניברסיטה העברית

 1899 חצור  האוניברסיטה העברית

 1951 חצור  האוניברסיטה העברית

 1967 חצור  העבריתהאוניברסיטה 

 1968 חצור האוניברסיטה  העברית

 1969 חצור  האוניברסיטה העברית

 1977 חצור  האוניברסיטה העברית

 2047 חצור  האוניברסיטה העברית

 48 תל בטש  האוניברסיטה העברית

 228 תל בטש  האוניברסיטה העברית

 433 תל בטש  האוניברסיטה העברית

 556 תל בטש האוניברס יטה העברית

 634 תל בטש האוניברס יטה העברית

 747 תל בטש האוניברס יטה העברית

 1088 תל בטש האוניברס יטה העברית

 1187 תל בטש האוניברס יטה העברית

 685 תל גריסה האוניברס יטה העברית

 988 תל מבורך האוניברס יטה העברית

 913 תל רחוב האוניברס יטה העברית
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 78 גזר HU 112האוניברס  העבריתיטה

 111 גזר HU 112האוניברס יטה העברית

 1772 גזר HU 115האוניברס יטה העברית

 1779 גזר HU 115האוניברס יטה העברית

 542 תל גריסה האוניברס (?) יטה העברית

 1707 תל גריסה האוניברס (?) יטה העברית

 577 גזר היברו יוני ירושלים', ון קולג

 582 גזר היברו יוני ירושלים', ן קולגו

 1630 גזר היברו יוני ירושלים', ון קולג

 1063 דן היברו יוני ירושלים', ון קולג

 1952 דן היברו יוני ירושלים', ון קולג

 1921 גזר 1158היברו יוני ירושלים', ון קולג

 328 גזר 1292היברו יוני ירושלים', ון קולג

 1948 גזר 927היברו יוני ירושלים', ון קולג

 67 גזר 930היברו יוני ירושלים', ון קולג

 561תל פארעה )ד(  40.184המוזיאון  יורק-האוניברסיטאי ניו

 1466תל פארעה )ד(  40.184המוזיאון  יורק-האוניברסיטאי ניו

 856תל פארעה )ד(  המוזיאון   )לפי פיטרי(יורק -האוניברסיטאי ניו

 1826 בית שאן 28-104-89המוזיאון  יההאוניברסיטאי פילדלפ

 1839 בית שאן89 -28-104המוזיאון האוניברס יטאי פילדלפיה

 1514 בית שאן04-1 29-1 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1830 בית שאן04-10 29-1 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 805 בית שאן46 29-104-1המוזיאון האוניברסי טאי פילדלפיה

 789 בית שאן47 29-104-1 טאי פילדלפיהאוניברסיהמוזיאון ה

 840בית  שאן49 29-104-1 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 260בית  שאן15 -29-104 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1242בית  שאן19 -29-104 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1872בית  שאן 29-104-2 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 477בית  שאן23 -29-104 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 187בית  שאן24 -29-104 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1316בית  שאן25 -29-104 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 699בית  שאן26 -29-104 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1467בית  שאן27 -29-104 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1798בית  שאן28 -29-104 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1558בית  שאן 29-104-3 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1617 בית שאן30 -29-104המוזיאון האוניבר סיטאי פילדלפיה

 859 בית שאן31 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 1990 בית שאן32 -29-104  פילדלפיהרסיטאיהמוזיאון האוניב

 764בית ש אן33 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 1868בית ש אן34 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 625בית ש אן35 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 1009בית ש אן36 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 203בית ש אן37 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 1310בית ש אן38 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 601בית ש אן39 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 1236בית ש אן 29-104-4המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 411בית ש אן41 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 1121בית ש אן42 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 1434בית ש אן43 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 374 בית שאן44 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 2008 בית שאן45 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 991 בית שאן46 -29-104  פילדלפיהיהמוזיאון האוניברסיטא

 163 בית שאן47 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 534 בית שאן48 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 1096 בית שאן49 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 1546 בית שאן 29-104-5המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 1559 בית שאן50 -29-104  פילדלפיהאון האוניברסיטאיהמוזי

 1604 בית שאן51 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 1368 בית שאן53 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 1734 בית שאן55 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה
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 90בית  שאן 29-104-56המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 169בית  שאן 29-104-56המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 1006בית  שאן 29-104-56המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 245בית  שאן 29-104-58המוזיאון האוניברסיטאי  פילדלפיה

 1797 בית שאן63 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי פיל דלפיה

 1517 בית שאן66 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי פי לפיהלד

 180בית  שאן68 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי פיל דלפיה

 628בית  שאן69 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי פיל דלפיה

 626בית  שאן 29-104-7המוזיאון האוניברסיטאי פיל דלפיה

 1433בית  שאן70 -29-104המוזיאון האוניברסיטאי פיל דלפיה

 257בית  שאן71 -29-104 דלפיהוניברסיטאי פילהמוזיאון הא

 901בית  שאן104-72- 29המוזיאון האוניברסיטאי פיל דלפיה

 1468בית  שאן104-73- 29המוזיאון האוניברסיטאי פיל דלפיה

 87בית  שאן04-75 29-1המוזיאון האוניברסיטאי פיל דלפיה

 10בית  שאן04-77 29-1המוזיאון האוניברסיטאי פיל דלפיה

 1321 בית שאן9-104-79 2 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1585 בית שאן 29-104-8 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1312 בית שאן81 -29-104 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1313 בית שאן 29-104-81 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 199 בית שאן 29-104-85 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1220 בית שאן 29-104-85 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 598 בית שאן 29-104-87 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1489 בית שאן 29-104-87 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1377 בית שאן 29-104-9 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1748 בית שאן 29-104-92 אי פילדלפיההמוזיאון האוניברסיט

 1776 בית שאן 29-104-92 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 268 בית שאן 31-50-181 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 541 בית שאן 32-15-384 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1449 בית שאן 32-15-384 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1864 בית שאן 32-15-389 וזיאון האוניברסיטאי פילדלפיההמ

 1554 בית שאן 32-15-391 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 446 בית שאן 32-15-406 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1646 בית שאן 32-15-410 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 4 בית שאן 34-20-53 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 2037 בית שאן 34-20-54 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1288 בית שאן 34-20-55 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 144 בית שאן 34-20-57 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1596 בית שאן 34-20-59 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 584 בית שמש 61-14-1172 ההמוזיאון האוניברסיטאי פילדלפי

 128 בית שמש 61-14-805 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 853 בית שמש 61-14-919 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 724 בית שמש 61-14-922 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1752 בית שמש 61-14-923 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1756 בית שמש 61-14-925 יברסיטאי פילדלפיההמוזיאון האונ

 875 בית שמש 61-14-927 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1680 בית שמש 61-14-929 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1254 בית שמש 61-14-930 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1702 בית שמש 61-14-932 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 583 בית שמש 61-14-935 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 172 בית שמש 61-14-937 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 354 בית שמש 61-14-939 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 916 בית שמש 61-14-941 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1937 בית שמש 61-14-946 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1862 בית שמש 61-14-952 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1259 בית שמש 61-14-953F המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 932 בית שמש 61-14-954 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1234 בית שמש 61-14-955 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 622 בית שמש 61-14-957 סיטאי פילדלפיההמוזיאון האוניבר

 1246 בית שמש 61-14-958 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1256 בית שמש 61-14-966 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
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 695 בית שמש 61-14-975 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 178 בית שמש 61-14-978 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1437 בית שמש 61-14-978 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 2038 בית שמש 61-14-980 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1599 בית שמש 61-14-981 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 7 גבעון 62-30-311 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 93 גבעון 62-30-312 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1983 גבעון 62-30-313 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 386 גבעון 62-30-314 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1042 גבעון 62-30-315 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1924 גבעון 62-30-325 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 337 גבעון 62-30-329 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 1676 תל סעידיה 86-18-574 המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

 301 אבילה J 8577 המוזיאון האוניברסיטאי של עמאן

 1280תל פארעה )ד(   אברדין', מרישל קולג, המוזיאון האנתרופולוגי

 1704תל פארעה )ד(   אברדין', מרישל קולג, המוזיאון האנתרופולוגי

 227תל פארעה )ד(  לא ידוע אברדין', מרישל קולג,  האנתרופולוגיהמוזיאון

 751 ול'תל עג ללא מספר אברדין', מרישל קולג, המוזיאון האנתרופולוגי

 952 ול'תל עג ללא מספר אברדין', מרישל קולג, המוזיאון האנתרופולוגי

 1014 ול'תל עג ללא מספר אברדין', מרישל קולג, המוזיאון האנתרופולוגי

 1565 ול'תל עג ללא מספר אברדין', מרישל קולג, המוזיאון האנתרופולוגי

 232 דיר עלא J 12713 ןעמא, המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן

 1026 תל סעידיה J 13035 ןעמא, המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן

 1996 דיר עלא J 13099 ןעמא, המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן

 448 רבת עמון J 5856 ןעמא, יאולוגי של ירדןהמוזיאון הארכ

 621 רבת עמון J 5857 ןעמא, המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן

 1885 רבת עמון J 5858 ןעמא, המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן

 1963 רבת עמון J 5859 ןעמא, המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן

 1964 בת עמוןר J 5860 ןעמא, המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן

 1855 רבת עמון J 5861 ןעמא, המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן

 1667 רבת עמון J 5862 ןעמא, המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן

 768 רבת עמון J 5863 ןעמא, המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן

 1880 רבת עמון J 5864 ןעמא, המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן

3 159 רבת עמון J 5865 ןעמא, ולוגי של ירדןהמוזיאון הארכיא

 423 תל סעידיה J 7278 (a) ןעמא, המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן

 2017 תל סעידיה J 7278 (b) ןעמא, המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן

 1205 גזר 2351 איסטנבול, המוזיאון הארכיאולוגי

 1994תל פארעה )ד(  L.670  לונדון, המוזיאון הבריטי

 347 לכיש ? לונדון, המוזיאון הבריטי

 836 ול'תל עג 135592 לונדון, המוזיאון הבריטי

 47 ול'תל עג 135623 לונדון, המוזיאון הבריטי

 133 ול'תל עג 135629 לונדון, המוזיאון הבריטי

 985 לכיש 160.166 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1278 לכיש 160.166 לונדון, המוזיאון הבריטי

 402 לכיש 160.167 לונדון, המוזיאון הבריטי

 497 לכיש 160.587 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1650 לכיש 160.597 לונדון, המוזיאון הבריטי

 18 לכיש 160218 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1691 לכיש 160219 לונדון, המוזיאון הבריטי

 2003 לכיש 160221 לונדון, המוזיאון הבריטי

 35 לכיש 160222 לונדון, מוזיאון הבריטיה

 23 לכיש 160313 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1202 לכיש 160314 לונדון, המוזיאון הבריטי

 351 לכיש 160318 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1404 לכיש 160319 לונדון, המוזיאון הבריטי

 976 לכיש 160322 לונדון, המוזיאון הבריטי

 75 לכיש 160323 לונדון, ריטיהמוזיאון הב

 1031 לכיש 160324 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1113 לכיש 160324 לונדון, המוזיאון הבריטי

 73 לכיש 160326 לונדון, המוזיאון הבריטי
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 777 לכיש 160327 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1736 לכיש 160328 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1360 לכיש 160331 דוןלונ, המוזיאון הבריטי

 708 לכיש 160332 לונדון, המוזיאון הבריטי

 407 לכיש 160333 לונדון, המוזיאון הבריטי

9 165 לכיש 160334 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1820 לכיש 160342 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1821 לכיש 160342 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1206 לכיש 160355 לונדון, המוזיאון הבריטי

 160 לכיש 160582 לונדון, המוזיאון הבריטי

 589 לכיש 160582 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1947 לכיש 160590 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1178 לכיש 160591 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1959 לכיש 160593 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1852 כישל94 1605 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1267 לכיש95 1605 לונדון, המוזיאון הבריטי

 490 לכיש 160596 לונדון, המוזיאון הבריטי

 343 לכיש (72)1955.503 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1353 לכיש12-14-12936  1980 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1339 לכיש12-14-12937  1980 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1671 לכיש12-14-12938  1980 לונדון, יטיהמוזיאון הבר

 1111 לכיש14-16068- 12 1980 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1723 לכיש14-16069- 12 1980 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1300 לכיש14-16070- 12 1980 לונדון, המוזיאון הבריטי

 397 לכיש16072 -12-14 1980 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1851 לכיש16073 -12-14 1980 לונדון, הבריטיהמוזיאון 

 1083 לכיש16146 -12-14 1980 לונדון, המוזיאון הבריטי

 159 לכיש16147 -12-14 1980 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1429 לכיש16147 -12-14 1980 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1250 לכיש16148 -12-14 1980 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1251 לכיש16148 -12-14 1980 לונדון, ון הבריטיהמוזיא

 1925 לכיש16149 -12-14 1980 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1848 לכיש16150 -12-14 1980 לונדון, המוזיאון הבריטי

 915 לכיש16151 -12-14 1980 לונדון, המוזיאון הבריטי

 792 לכיש2-14-16152 1 1980 לונדון, המוזיאון הבריטי

 687 לכיש12-14-16153  1980 לונדון, יאון הבריטיהמוז

 265 לכיש16154- 12-14 1980 לונדון, המוזיאון הבריטי

 821 ול'תל עג L.1013 לונדון, המוזיאון הבריטי

 831 ול'תל עגL.101 4 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1229 ול'תל עג L.1020 לונדון, המוזיאון הבריטי

 612 ול'תל עג L.1032 ןלונדו, המוזיאון הבריטי

 666 ול'תל עג L.1032 לונדון, המוזיאון הבריטי

 677 המ'תל ג L.540 לונדון, המוזיאון הבריטי

 650תל פאר )ד(עה  L.604 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1315תל פאר )ד(עה  L.606 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1612תל פאר )ד(עה  L.607 לונדון, המוזיאון הבריטי

 311תל פאר )ד(עה  L.608 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1642תל פאר )ד(עה  L.609 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1154תל פאר )ד(עה  L.610 לונדון, המוזיאון הבריטי

 373תל פאר )ד(עה  L.611 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1303תל פאר )ד(עה  L.612 לונדון, המוזיאון הבריטי

 636תל פאר )ד(עה  L.618 לונדון, יטיהמוזיאון הבר

 1638תל פאר )ד(עה  L.619 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1462תל פאר )ד(עה  L.620 לונדון, המוזיאון הבריטי

 929תל פאר )ד(עה  L.621 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1712תל פאר )ד(עה  L.622 לונדון, המוזיאון הבריטי

 620תל פאר )ד(עה  L.623 לונדון, המוזיאון הבריטי

 734תל פאר )ד(עה  L.624 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1856תל פאר )ד(עה  L.625 לונדון, המוזיאון הבריטי

 735תל פאר )ד(עה  L.626 לונדון, המוזיאון הבריטי
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 1690תל פאר )ד(עה  L.627 לונדון, המוזיאון הבריטי

 295תל פאר )ד(עה  L.628 לונדון, המוזיאון הבריטי

 924תל פאר )ד(עה  L.629 לונדון, המוזיאון הבריטי

 529תל פאר )ד(עה  L.630 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1660תל פאר )ד(עה  L.631 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1622תל פאר )ד(עה  L.632 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1619תל פאר )ד(עה  L.633 לונדון, המוזיאון הבריטי

 533תל פאר )ד(עה  L.634 לונדון, יאון הבריטיהמוז

 215תל פאר )ד(עה  L.635 לונדון, המוזיאון הבריטי

 270תל פאר )ד(עה  L.636 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1627תל פאר )ד(עה  L.637 לונדון, המוזיאון הבריטי

 417תל פאר )ד(עה  L.638 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1978תל פאר )ד(עה  L.639 נדוןלו, המוזיאון הבריטי

 860תל פאר )ד(עה  L.640 לונדון, המוזיאון הבריטי

 510תל פאר )ד(עה  L.641 לונדון, המוזיאון הבריטי

 418תל פאר )ד(עה  L.642 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1110תל פאר )ד(עה  L.643 לונדון, המוזיאון הבריטי

 579 )ד(עה פארתל  L.644 לונדון, המוזיאון הבריטי

 550תל פאר )ד(עה  L.645 לונדון, המוזיאון הבריטי

 434תל פאר )ד(עה  L.646 לונדון, המוזיאון הבריטי

 596תל פאר )ד(עה  L.647 לונדון, המוזיאון הבריטי

 593תל פאר )ד(עה  L.648 לונדון, המוזיאון הבריטי

 562תל פאר )ד(עה  L.649 לונדון, המוזיאון הבריטי

 214תל פאר )ד(עה  L.650 לונדון, מוזיאון הבריטיה

 928תל פאר )ד(עה  L.651 לונדון, המוזיאון הבריטי

 947תל פאר )ד(עה  L.651 לונדון, המוזיאון הבריטי

 321תל פאר )ד(עה  L.652 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1388תל פאר )ד(עה  L.653 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1597תל פאר )ד(עה  L.654  לונדון,המוזיאון הבריטי

 1485תל פאר )ד(עה  L.655 לונדון, המוזיאון הבריטי

 236תל פאר )ד(עה  L.656 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1661תל פאר )ד(עה  L.658 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1475תל פאר )ד(עה  L.659 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1495תל פאר )ד(עה  L.660 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1132תל פאר )ד(עה  L.661 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1894תל פאר )ד(עה  L.662 לונדון, המוזיאון הבריטי

 884תל פאר )ד(עה  L.663 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1058תל פארעה )ד(  L.664 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1681תל פארעה )ד(  L.665 לונדון, המוזיאון הבריטי

 166תל פארעה )ד(  L.666 לונדון, המוזיאון הבריטי

 709תל פארעה )ד(  L.667 לונדון, המוזיאון הבריטי

 361תל פארעה )ד(  L.668 לונדון, המוזיאון הבריטי

 543תל פארעה )ד(  L.669 לונדון, המוזיאון הבריטי

 192 )ד(תל פארעה  L.671 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1395 )ד(תל פארעה  L.672 לונדון, ן הבריטיהמוזיאו

 1170 )ד(תל פארעה  L.673 לונדון, המוזיאון הבריטי

 334 )ד(תל פארעה  L.674 לונדון, המוזיאון הבריטי

 322 )ד(תל פארעה  L.675 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1385 )ד(תל פארעה  L.676 לונדון, המוזיאון הבריטי

 360 )ד(תל פארעה  L.677 דוןלונ, המוזיאון הבריטי

 560 )ד(תל פארעה  L.678 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1384 )ד(תל פארעה  L.678 לונדון, המוזיאון הבריטי

 570 )ד(תל פארעה  L.680 לונדון, המוזיאון הבריטי

 249 )ד(תל פארעה  L.681 לונדון, המוזיאון הבריטי

 413 )ד(רעה תל פא L.682 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1195 )ד(תל פארעה  L.683 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1902 )ד(תל פארעה  L.684 לונדון, המוזיאון הבריטי

 365 )ד(תל פארעה  L.685 לונדון, המוזיאון הבריטי

 359 )ד(תל פארעה  L.687 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1674 )ד(תל פארעה  L.688 לונדון, המוזיאון הבריטי
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 416 )ד(תל פארעה  L.689 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1137 )ד(תל פארעה  L.690 לונדון, המוזיאון הבריטי

 811 )ד(תל פארעה  L.692 לונדון, המוזיאון הבריטי

 616 )ד(תל פארעה  L.693 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1021 )ד(תל פארעה  L.694 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1052 )ד(תל פארעה  L.790 לונדון, יהמוזיאון הבריט

 472 )ד(תל פארעה  L.794 לונדון, המוזיאון הבריטי

 809 ול'תל עג L.896 לונדון, המוזיאון הבריטי

 2019 ול'תל עג L.898 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1675 ול'תל עג L.900 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1987 ול'תל עג L.901 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1557 ול'תל עג L.902 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1581 ול'תל עג L.947 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1421 ול'תל עג L.953 לונדון, המוזיאון הבריטי

 390 ול'תל עג L.976 לונדון, המוזיאון הבריטי

 473 ול'תל עג L.976 לונדון, המוזיאון הבריטי

 39 תל סעידיה WA 1987-7-27,139 לונדון, המוזיאון הבריטי

 700 תל סעידיה WA 1987-7-27,140 לונדון, המוזיאון הבריטי

 1962 תל סעידיהWA 1987-7-27,167a לונדון, המוזיאון הבריטי

 552 תל סעידיהWA 1990 -3-3,128 לונדון, המוזיאון הבריטי

 14 לכיש  )לא נמצא(לונדון , המוזיאון הבריטי

 381 לכיש  )לא נמצא(לונדון , המוזיאון הבריטי

 639 לכיש  )לא נמצא(לונדון , המוזיאון הבריטי

 775 לכיש  )לא נמצא(לונדון , המוזיאון הבריטי

 808 לכיש  )לא נמצא(לונדון , המוזיאון הבריטי

 889 לכיש  )לא נמצא(לונדון , המוזיאון הבריטי

 1432 לכיש  )לא נמצא(לונדון , המוזיאון הבריטי

 1716 לכיש  )לא נמצא(לונדון , המוזיאון הבריטי

 1785 לכיש  )לא נמצא(לונדון , המוזיאון הבריטי

 1866 לכיש  )לא נמצא(לונדון , המוזיאון הבריטי

 43 לכיש ? )לא נמצא(לונדון , המוזיאון הבריטי

 1778 לכיש ? )לא נמצא(לונדון , המוזיאון הבריטי

 1080 לכיש 160320 )א נמצאל(לונדון , המוזיאון הבריטי

 140 לכיש 160570 )לא נמצא(לונדון , המוזיאון הבריטי

 308 ול'תל עג L.1066 )לא נמצא(לונדון , המוזיאון הבריטי

 316 ול'תל עג L.1066 )לא נמצא(לונדון , המוזיאון הבריטי

 1511 ול'תל עג L.1069 )לא נמצא(לונדון , המוזיאון הבריטי

 1655 לכישTD .5117/8 )לא נמצא(לונדון , טיהמוזיאון הברי

 1372 )ד(תל פארעה JM 12 -73.395 ניו יורק, המוזיאון היהודי

 1464 )ד(תל פארעה JM 12 -73.396 ניו יורק, המוזיאון היהודי

 1477 )ד(תל פארעה JM 12 -73.397 ניו יורק, המוזיאון היהודי

 763 )ד(ל פארעה תJM 12 -73.398 ניו יורק, המוזיאון היהודי

 597 )ד(תל פארעה JM 12 -73.399 ניו יורק, המוזיאון היהודי

 878 )ד(תל פארעה JM 12 -73.401 ניו יורק, המוזיאון היהודי

 1481 )ד(תל פארעה JM 12- 73.405A ניו יורק, המוזיאון היהודי

 1221 ול'תל עגJM 12- 73.405C ניו יורק, המוזיאון היהודי

 1232 ול'תל עגJM 12- 73.405C ניו יורק, הודיהמוזיאון הי

 1095 )ד(תל פארעה JM 12 -73.438 ניו יורק, המוזיאון היהודי

 1576 ול'תל עגJM 12 -73.439 ניו יורק, המוזיאון היהודי

 1453 )ד(תל פארעה JM 12 -73.441 ניו יורק, המוזיאון היהודי

 319 )ד(פארעה תל JM 12 -73.463 ניו יורק, המוזיאון היהודי

 516 ול'תל עגJM 12 -73.464 ניו יורק, המוזיאון היהודי

 602 )ד(תל פארעה JM 12 -73.465 ניו יורק, המוזיאון היהודי

 103 )ד(תל פארעה X  1973.2 ניו יורק, המוזיאון היהודי

 1047 שקמונה  חיפה, המוזיאון הימי

 195 שקמונהIAA  81-974 חיפה, המוזיאון הימי

 136 ול'תל עג לא ידוע )לא נמצא(טוקיו , מוזיאון הלאומיה

 1427 שילהSH5564 /98314 קופנהגן, המוזיאון הלאומי

 574 לכיש ? סיטת דורהםאוניבר, המוזיאון המזרחני

 1078 לכיש17/6716 70 סיטת דורהםאוניבר, המוזיאון המזרחני
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 900 לכיש17/6717 70 סיטת דורהםאוניבר, המוזיאון המזרחני

 1727 לכיש17/6718 70 סיטת דורהםאוניבר, המוזיאון המזרחני

 486 מגידו A16199 סיטת דורהםאוניבר, המוזיאון המזרחני

 1940 ול'תל עגE.193 8.269המוזיאון הסקוטי המלכות אדינבורו, י

 1351 ול'תל עגE.193 8.270המוזיאון הסקוטי המלכות אדינבורו, י

 1556 ול'תל עגE.193 8.271 אדינבורו, יהמוזיאון הסקוטי המלכות

 1522 ול'תל עגE.193 8.272המוזיאון הסקוטי המלכות אדינבורו, י

 396 מה'תל גE.193 8.277המוזיאון הסקוטי המלכות אדינבורו, י

 1715 ול'תל עגE.193 8.278המוזיאון הסקוטי המלכות אדינבורו, י

 1521 ול'תל עגE.193 8.281המוזיאון הסקוטי המלכות אדינבורו, י

 1976 ול'תל עגE.193 8.290המוזיאון הסקוטי המלכות אדינבורו, י

 1918 רבת עמון75.0126 19המחלקה ללימודים קלאסי אוניברסיטת מלבורן, ים

 1890 רבת עמון75.0127 19המחלקה ללימודים קלאסי אוניברסיטת מלבורן, ים

 851תל פארעה )ד(  40.166המחלקה ללימודים קלאסי יורקאוניברסיטת ניו , ים

 1454תל פארעה )ד(  40.174המחלקה ללימודים קלאסי אוניברסיטת ניו יורק, ים

 1296תל פארעה )ד(  40.177המחלקה ללימודים קלאסי אוניברסיטת ניו יורק, ים

 1239 )ד(תל פארעה  40.179המחלקה ללימודים קלאסי אוניברסיטת ניו יורק, ים

 1073 )ד(תל פארעה  40.189 אוניברסיטת ניו יורק, יםים קלאסיהמחלקה ללימוד

 1304 )ד(תל פארעה  40.636המחלקה ללימודים קלאסי אוניברסיטת ניו יורק, ים

 436 מה'תל ג ללא מספרהמכון האוסטרלי לארכיאו מלבורן, לוגיה

 514 המ'תל ג ללא מספר ורןמלב, המכון האוסטרלי לארכיאולוגיה

 247 מגידו  אוניברסיטת שיקגו, ניהמכון המזרח

 667 מגידו  אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 713 מגידו  אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 766 מגידו  אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 795 מגידו  אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1266 מגידו  אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1364 מגידו  אוניברסיטת שיקגו, כון המזרחניהמ

 1470 מגידו  אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1510 מגידו  אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1780 מגידו  אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1804 מגידו  אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1871 מגידו A14131 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 943 מגידו A14487 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1571 מגידו A18262 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1498 מגידו A18312 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 862 מגידו A18401 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1982 מגידו A18411 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1956 מגידו A18439 ת שיקגואוניברסיט, המכון המזרחני

 1654 מגידו A18446 ת שיקגואוניברסיט, המכון המזרחני

 424 מגידו A18458 ת שיקגואוניברסיט, המכון המזרחני

 880 מגידו A18524 ת שיקגואוניברסיט, המכון המזרחני

 1533 מגידו A18544 ת שיקגואוניברסיט, המכון המזרחני

 193 מגידו A18546 ת שיקגואוניברסיט, המכון המזרחני

 1527 מגידו A18552 ת שיקגואוניברסיט, המכון המזרחני

 1874 מגידו A18560 ת שיקגואוניברסיט, המכון המזרחני

 1922 מגידו A18569 ת שיקגואוניברסיט, המכון המזרחני

 1509 ידומג A18581 ת שיקגואוניברסיט, המכון המזרחני

 1518 מגידו A18583 ת שיקגואוניברסיט, המכון המזרחני

 1528 מגידו A18615 ת שיקגואוניברסיט, המכון המזרחני

 1171 מגידו A18648 ת שיקגואוניברסיט, המכון המזרחני

 1048 מגידו A18696 ת שיקגואוניברסיט, המכון המזרחני

 369 דומגי A18741 ת שיקגואוניברסיט, המכון המזרחני

 1325 מגידו A18815 ת שיקגואוניברסיט, המכון המזרחני

 442 מגידו A18848 סיטת שיקגואוניבר, המכון המזרחני

 384 מגידו A19170 סיטת שיקגואוניבר, המכון המזרחני

 761 מגידו A20405 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 885 מגידו A20497 ת שיקגואוניברסיט, המכון המזרחני

 2005 מגידוA20 512 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1709 מגידו A20518 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני



 מפתחות

294  

 1901 מגידו A20548 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1349 מגידו A20549 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 124 מגידו A20552 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 443 מגידו A20558 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1635 מגידו A20566 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 248 מגידו A20571 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1985 מגידו A20572 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1708 מגידו A20586 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1971 מגידו A20613 אוניברסיטת שיקגו, כון המזרחניהמ

 1679 מגידו A20614 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1570 מגידו A20895 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1580 מגידו A20922 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 134 מגידו A20923 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 2022 מגידו A20986 אוניברסיטת שיקגו, ן המזרחניהמכו

 1446 מגידו A21067 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 22 מגידו A21083 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1953 מגידו A21092 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 2004 מגידו A21093 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 175 מגידו A22570 אוניברסיטת שיקגו, מזרחניהמכון ה

 1122 מגידו A23734 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1512 מגידו A23743 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 309 מגידו A23749 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1931 מגידו A23751 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1923 מגידו A23766 אוניברסיטת שיקגו, חניהמכון המזר

 341 מגידו A23773 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 224 מגידו A23794 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 491 מגידו A23838 אוניברסיטת שיקגו, המכון המזרחני

 1492 אפק  שוויץ-אוניברסיטת פריבורג, המכון המקראי

 618תל פאר )ד(עה   לונדון, גיההמכון לארכיאולו

 1620תל פאר )ד(עה  EV.54/1 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1958תל פאר )ד(עה EVI.20/ 14 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 919תל פאר )ד(עה EVI.20/ 17 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1859תל פאר )ד(עה  EVI.20/18 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1156תל פאר )ד(עה  EVI.20/24 לונדון, ן לארכיאולוגיההמכו

 176תל פאר )ד(עה  EVI.20/25 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 957תל פאר )ד(עה  EVI.20/25 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1102תל פאר )ד(עה  EVI.20/26 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1036 )ד(עה ל פארת EVI.20/27 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 876תל פאר )ד(עה  EVI.20/28 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 920תל פאר )ד(עה  EVI.20/29 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 918תל פאר )ד(עה  EVI.20/30 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 902תל פאר )ד(עה  EVI.20/31 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 206תל פאר )ד(עה  EVI.20/32 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 517תל פאר )ד(עה  EVI.20/33 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 509תל פאר )ד(עה  EVI.20/34 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 545תל פאר )ד(עה  EVI.20/35 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 2011תל פאר )ד(עה  EVI.20/36 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 588תל פאר )ד(עה  EVI.20/37 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 573תל פאר )ד(עה  EVI.20/38 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 684תל פאר )ד(עה  EVI.20/39 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1742תל פאר )ד(עה  EVI.20/40 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1960תל פאר )ד(עה  EVI.20/41 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1695תל פאר )ד(עה  EVI.20/42 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1633תל פאר )ד(עה  EVI.20/43 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1227תל פאר )ד(עה  EVI.20/44 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1416תל פאר )ד(עה  EVI.20/45 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1375תל פאר )ד(עה  EVI.20/46 לונדון, כיאולוגיההמכון לאר

 1389תל פאר )ד(עה  EVI.20/47 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1317תל פאר )ד(עה  EVI.20/48 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1486תל פאר )ד(עה  EVI.20/49 לונדון, המכון לארכיאולוגיה
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 277 )ד(עה ארתל פ EVI.20/50 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1257תל פאר )ד(עה  EVI.20/51 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1237תל פאר )ד(עה  EVI.20/52 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 246תל פאר )ד(עה  EVI.20/53 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 961תל פאר )ד(עה  EVI.20/53 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 674תל פאר )ד(עה  EVI.20/54 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 954תל פאר )ד(עה  EVI.20/55 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1415תל פאר )ד(עה  EVI.20/55 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1283תל פאר )ד(עה  EVI.20/56 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1327תל פאר )ד(עה  EVI.20/56 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 183תל פאר )ד(עה  EVI.20/57 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 296תל פאר )ד(עה  EVI.20/57 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1615תל פאר )ד(עה  EVI.20/59 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 728תל פאר )ד(עה  EVI.20/60 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 2012תל פאר )ד(עה  EVI.20/62 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1594תל פאר )ד(עה  EVI.20/63 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1302תל פאר )ד(עה  EVI.22/10 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 879תל פאר )ד(עה  EVI.22/14 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 429תל פאר )ד(עה  EVI.22/16 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 213תל פאר )ד(עה  EVI.22/17 לונדון, אולוגיההמכון לארכי

 1305תל פאר )ד(עה  EVI.23/11 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 299תל פאר )ד(עה  EVI.23/12 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1870תל פאר )ד(עה  EVI.24/15 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1876תל פאר )ד (עה EVI.24/16 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1644תל פאר )ד(עה  EVI.24/17 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1631תל פאר )ד(עה  EVI.24/18 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 683תל פאר )ד(עה  EVI.24/20 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 983תל פא )ד(רעה EVI.24/ 20 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 679 )ד(תל פארעה EVI.24/ 21 דוןלונ, המכון לארכיאולוגיה

 595 )ד(תל פארעה  EVI.24/25 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1119 )ד(תל פארעה  EVI.24/27 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 649 )ד(תל פארעה  EVI.24/29 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 329 )ד(תל פארעה  EVI.24/31 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1476 )ד(תל פארעה  EVI.24/32 לונדון, ון לארכיאולוגיההמכ

 1478 )ד(תל פארעה  EVI.24/33 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1308 )ד(תל פארעה  EVI.24/34 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1417 )ד(תל פארעה  EVI.24/35 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1344 )ד(תל פארעה  EVI.24/36 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 993 )ד(תל פארעה  EVI.24/37 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 974 )ד(תל פארעה  EVI.24/39 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 8 )ד(תל פארעה  EVI.24/43 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 586 )ד(תל פארעה  EVI.25/4 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 21 )ד(תל פארעה  EVI.29/5 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1062 )ד(תל פארעה  EVI.29/5 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 284 )ד(תל פארעה  EVI.30/2 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 670 )ד(תל פארעה  EVI.31/3 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1640 )ד(תל פארעה  EVI.31/4 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1309 )ד(תל פארעה  EVI.31/5 לונדון, ון לארכיאולוגיההמכ

 940 )ד(תל פארעה  EVI.43/3 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 907 )ד(תל פארעה  EVI.49/2 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1261 )ד(תל פארעה  EVI.56/1 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 972 )ד(רעה תל פא EVI.59/7 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 445 )ד(תל פארעה  EVI.64/1 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 391 )ד(תל פארעה  EVI.64/3 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 690 )ד(תל פארעה  EVI.64/6 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 547 )ד(תל פארעה  EVI.64/7 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1260 )ד(תל פארעה  EVI.65/1 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 717 )ד(תל פארעה  EVII.10/3 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 948 )ד(תל פארעה  EVII.10/3 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 444 )ד(תל פארעה  EVII.107/1 לונדון, המכון לארכיאולוגיה
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 1115 )ד(תל פארעה  EVII.115/1 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 237 )ד(תל פארעה  EVII.38/5 לונדון,  לארכיאולוגיההמכון

 1663 )ד(תל פארעה  EVII.39/3 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 333 )ד(תל פארעה  EVII.51/4 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1157 )ד(תל פארעה  EVII.80/24 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 551 )ד(תל פארעה  EVII.80/26 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 512 )ד(תל פארעה  EVII.82/6 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1001 )ד(תל פארעה  EVII.98/1 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1906 ול'תל עג EXI.11/1 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1564 ול'תל עג EXII.56/1 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 146 ול'תל עג EXII.60/4 וןלונד, המכון לארכיאולוגיה

 149 ול'תל עג EXII.61/9 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1520 ול'תל עג EXII.71/1 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1582 ול'תל עג EXII.74/1 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1409 ול'תל עג EXIII.103/1 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 132 ול'תל עג EXIII.104/1 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 548 ול'תל עג EXIII.115/2 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1538 ול'תל עג EXIII.156/2 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1529 ול'תל עג EXIII.156/3 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1547 ול'תל עג EXIII.156/4 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1534 ול'תל עג EXIII.61/10 לונדון, רכיאולוגיההמכון לא

 1515 ול'תל עג EXIII.61/11 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1552 ול'תל עג EXIII.61/12 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 98 ול'תל עג EXIII.61/8 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 101 ול'תל עג EXIII.98/1 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 865 ול'תל עג EXIII.99/15 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1399 ול'תל עג EXIII.99/16 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1579 ול'תל עג EXIII.99/47 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 834 ול'תל עג EXIII.99/6 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1500 מה'תל ג EXIV.12/3 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1747 מה'תל גE XXXV:57/1 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1094 ול'תל עגEX XXVI.49/5 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1184 מה'תל גEX XXVI.50/1 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1182 מה'תל גEX XXVI.51/14 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1166 מה'תל גEX XXVI.51/15 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1346 מה'תל גEX XXVI.51/39 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 661 מה'תל גEX XXVI.58/1 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1423 מה'תל גEX XXVI.58/1 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 290 מה'תל גEX XXVI.8/31 לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 1160 שומרון  )לא נמצא(ן לונדו, המכון לארכיאולוגיה

 888 מה'תל ג  )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 1668 )ד(תל פארעה  EV.49/5 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 1746 )ד(תל פארעה  EVI.20/4 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 599 )ד(פארעה תל  EVI.20/58 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 642 )ד(תל פארעה  EVI.20/58 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 1502 )ד(תל פארעה  EVI.20/58 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 1503 )ד(תל פארעה  EVI.20/58 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 1740 )ד(תל פארעה  EVI.20/64 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 506 )ד(תל פארעה  EVI.20/65 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 474 )ד(תל פארעה  EVI.22/11 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 946 )ד(תל פארעה  EVI.22/11 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 120 )ד(תל פארעה  EVI.22/12 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 1725 )ד(תל פארעה  EVI.22/13 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 934 )ד(תל פארעה  EVI.22/15 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 923 )ד(תל פארעה  EVI.22/18 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 152 )ד(תל פארעה  EVI.23/10 )אלא נמצ(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 1694 )ד(תל פארעה  EVI.24/19 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 587 )ד(תל פארעה  EVI.24/22 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 590 )ד(תל פארעה  EVI.24/23 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 566 )ד(תל פארעה  EVI.24/24 )א נמצאל(לונדון , המכון לארכיאולוגיה
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 94 )ד(תל פארעה  EVI.24/26 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 791 )ד(תל פארעה  EVI.24/28 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 1222 )ד(תל פארעה  EVI.25/3 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 1551 )ד(תל פארעה  EVI.64/4 )לא נמצא( לונדון, המכון לארכיאולוגיה

 850 )ד(תל פארעה  EVI.64/5 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 42 )ד(תל פארעה  EVII.59/41 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 272 )ד(תל פארעה  EVII.80/27 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 694 )ד(תל פארעה  EVII.80/29 )לא נמצא(נדון לו, המכון לארכיאולוגיה

 1946 ול'תל עג EXII.107/1 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 1769 ול'תל עג EXII.45/1 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 1809 ול'תל עג EXII.45/1 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 1881 ול'תל עג EXII.52/1 )לא נמצא(ן לונדו, המכון לארכיאולוגיה

 970 מה'תל ג EXIII 101/1 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 1075 מה'תל ג EXIII 99/11 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 355 ול'תל עג EXIII.36/2 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 1844 ול'תל עג EXIII.36/3 )מצאלא נ(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 987 ול'תל עג EXIII.80/6 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 409 ול'תל עג EXIII.99/17 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 441תל פארעה )ד(  EXIII.99/31 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 282תל פארעה )ד(  EXIII.99/36 )צאלא נמ(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 1003 ול'תל עג EXIII.99/51 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 1499תל פארעה )ד(  EXIV.12/5 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 1664 מה'תל ג EXXXVI.3/30 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 1055 מה'תל גE XXXVI.51/8 )א נמצאל(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 2028 ול'תל עג MB 1100 )לא נמצא(לונדון , המכון לארכיאולוגיה

 1114תל בית מי רסים 1-0101הסמינר התאולוגי של פיטסבו רג

 653תל בית מי רסים 1-0105הסמינר התאולוגי של פיטסבו רג

 1271תל בית מי רסים 1-0112הסמינר התאולוגי של פיטסבו רג

 1588תל בית מי רסים 1-0114הסמינר התאולוגי של פיטסבו רג

 503תל בית מי רסים 1-0116הסמינר התאולוגי של פיטסבו רג

 220תל בית מי רסים 1-0118הסמינר התאולוגי של פיטסבו רג

 1374תל בית מי רסים 1-0123הסמינר התאולוגי של פיטסבו רג

 873 גזר 3228 דוןלונ, הקרן לחקירת פלסטינה

 997 גזר AO 5873 דוןלונ, הקרן לחקירת פלסטינה

 60 גזר AO 5874 דוןלונ, הקרן לחקירת פלסטינה

 842 גזר AO 5876 דוןלונ, הקרן לחקירת פלסטינה

 1331 גזר AO 6008 דוןלונ, הקרן לחקירת פלסטינה

 1124 גזר Macalister 3226 דוןלונ, הקרן לחקירת פלסטינה

 528 גזר  )לא נמצא(ן לונדו, ינההקרן לחקירת פלסט

 1483 גזר 985 )לא נמצא(לונדון , הקרן לחקירת פלסטינה

 1085 גזר  חיקוי בקרן לחקירת פלסטינה

 655 עזקה  חיקוי בקרן לחקירת פלסטינה

 1471 עזקה  חיקוי בקרן לחקירת פלסטינה

 898 תל צפית  חיקוי בקרן לחקירת פלסטינה

 926 תל צפית  סטינהחיקוי בקרן לחקירת פל

 927 תל צפית  חיקוי בקרן לחקירת פלסטינה

 1070 תל צפית  חיקוי בקרן לחקירת פלסטינה

 1345 תל זרור  יפן

 1397 תל זרור  יפן

 1099 תל יצחקיID AM 76-5015 ירושלים

 55 ול'תל עג  )לא נמצא(ירושלים 

 406 דיר עלא  אונברסיטת ליידן, כרוניגן

 519 ית צורב  לא ידוע

 1562 בית שאן  לא ידוע

 1795 בית שאן  לא ידוע

 1697 בית שמש  לא ידוע

 1566 חוויה-בל אל'ג  לא ידוע

 5 גזר  לא ידוע

 63 גזר  לא ידוע

 115 גזר  לא ידוע
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 137 גזר  לא ידוע

 158 גזר  לא ידוע

 185 גזר  לא ידוע

 196 גזר  לא ידוע

 300 גזר  לא ידוע

 385 גזר  ועלא יד

 405 גזר  לא ידוע

 435 גזר  לא ידוע

 464 גזר  לא ידוע

 520 גזר  לא ידוע

 555 גזר  לא ידוע

 606 גזר  לא ידוע

 762 גזר  לא ידוע

 776 גזר  לא ידוע

 798 גזר  לא ידוע

 801 גזר  לא ידוע

 806 גזר  לא ידוע

 867 גזר  לא ידוע

 868 גזר  לא ידוע

 890 גזר  לא ידוע

 893 גזר  לא ידוע

 905 גזר  לא ידוע

 944 גזר  לא ידוע

 962 גזר  לא ידוע

 1005 גזר  לא ידוע

 1017 גזר  לא ידוע

 1032 גזר  לא ידוע

 1056 גזר  לא ידוע

 1087 גזר  לא ידוע

 1129 גזר  לא ידוע

 1135 גזר  לא ידוע

 1142 גזר  לא ידוע

 1144 גזר  לא ידוע

 1159 גזר  דועלא י

 1169 גזר  לא ידוע

 1194 גזר  לא ידוע

 1201 גזר  לא ידוע

 1320 גזר  לא ידוע

 1326 גזר  לא ידוע

 1334 גזר  לא ידוע

 1484 גזר  לא ידוע

 1572 גזר  לא ידוע

 1771 גזר  לא ידוע

 1790 גזר  לא ידוע

 1810 גזר  לא ידוע

 1822 גזר  לא ידוע

 1974 גזר  לא ידוע

 489 יריחו לא י דוע

 1808 לוז-כאמד אל לא י דוע

 157 לכיש  לא ידוע

 313 לכיש  לא ידוע

 348 לכיש  לא ידוע

 349 לכיש  לא ידוע

 408 לכיש  לא ידוע

 447 לכיש  לא ידוע

 557 לכיש  לא ידוע

 663 לכיש  לא ידוע

 664 לכיש  לא ידוע

 817 לכיש  לא ידוע

 953 לכיש  לא ידוע
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 1105 לכיש  לא ידוע

 1329 לכיש  לא ידוע

 1340 לכיש  לא ידוע

 1425 לכיש  לא ידוע

 1583 לכיש  לא ידוע

 1607 לכיש  לא ידוע

 1609 לכיש  לא ידוע

 1735 לכיש  לא ידוע

 1819 לכיש  לא ידוע

 1886 לכיש  לא ידוע

 1900 לכיש  לא ידוע

 1907 לכיש  לא ידוע

 1909 כישל  לא ידוע

 1933 לכיש  לא ידוע

 1991 לכיש  לא ידוע

 1999 לכיש  לא ידוע

 2000 לכיש  לא ידוע

 2001 לכיש  לא ידוע

 191 מגידו  לא ידוע

 787 מגידו  לא ידוע

 380 סחב  לא ידוע

 1263 עזקה  לא ידוע

 1761 עזקה  לא ידוע

 174 פחל  לא ידוע

 376 פחל  לא ידוע

 1174 עומיירי-לאתל   לא ידוע

 212 מה'תל ג  לא ידוע

 738 מה'תל ג  לא ידוע

 871 מה'תל ג  לא ידוע

 1093 מה'תל ג  לא ידוע

 1282 מה'תל ג  לא ידוע

 458תל גר יסה  לא ידוע

 1530תל ח ליף  לא ידוע

 1603תל ח ליף  לא ידוע

 1608תל ח ליף  לא ידוע

 538תל ח סי  לא ידוע

 749תל ח יס  לא ידוע

 1217תל ח סי  לא ידוע

 1743תל ח סי  לא ידוע

 1497תל כי דר  לא ידוע

 753תל כי נרות  לא ידוע

 13 ול'תל עג  לא ידוע

 31 ול'תל עג  לא ידוע

 82 ול'תל עג  לא ידוע

 89 ול'תל עג  לא ידוע

 138 ול'תל עג  לא ידוע

 147 ול'תל עג  לא ידוע

 207 לו'תל עג  לא ידוע

 210 ול'תל עג  א ידועל

 238 ול'תל עג  לא ידוע

 274 ול'תל עג  לא ידוע

 401 ול'תל עג  לא ידוע

 452 ול'תל עג  לא ידוע

 466 ול'תל עג  לא ידוע

 773 ול'תל עג  לא ידוע

 797 ול'תל עג  לא ידוע

 998 ול'תל עג  לא ידוע

 1176 ול'תל עג  לא ידוע

 1330 ול'תל עג  לא ידוע

 1333 ול'תל עג   ידועלא



 מפתחות

300  

 1396 ול'תל עג  לא ידוע

 1418 ול'תל עג  לא ידוע

 1424 ול'תל עג  לא ידוע

 1526 ול'תל עג  לא ידוע

 1584 ול'תל עג  לא ידוע

 1732 ול'תל עג  לא ידוע

 1733 ול'תל עג  לא ידוע

 1892 ול'תל עג  לא ידוע

 121תל פאר )ד(עה   לא ידוע

 153 )ד(עה תל פאר  לא ידוע

 205תל פאר )ד(עה   לא ידוע

 223תל פאר )ד(עה   לא ידוע

 231תל פאר )ד(עה   לא ידוע

 264תל פאר )ד(עה   לא ידוע

 483תל פאר )ד(עה   לא ידוע

 485תל פאר )ד(עה   לא ידוע

 571תל פאר )ד(עה   לא ידוע

 603תל פאר )ד(עה   לא ידוע

 656תל פאר )ד(עה   לא ידוע

 678תל פאר )ד(עה   א ידועל

 692תל פא )ד(רעה   לא ידוע

 698תל פאר )ד(עה   לא ידוע

 793תל פאר )ד(עה   לא ידוע

 802תל פא )ד(רעה   לא ידוע

 864תל פא )ד(רעה   לא ידוע

 930 )ד(תל פארעה   לא ידוע

 939תל פארעה )ד(   לא ידוע

 968תל פארעה )ד(   לא ידוע

 979 )ד( רעהתל פא  לא ידוע

 1016תל פארעה )ד(   לא ידוע

 1281תל פארעה )ד(   לא ידוע

 1354 )ד(תל פארעה   לא ידוע

 1413תל פארעה )ד(   לא ידוע

 1450תל פארעה )ד(   לא ידוע

 1451תל פארעה )ד(   לא ידוע

 1458תל פארע )ד(ה   לא ידוע

 1459תל פארע )ד(ה   לא ידוע

 1472תל פארע )ד(ה   לא ידוע

 1480תל פארע )ד(ה   לא ידוע

 1482תל פארעה )ד(   לא ידוע

 1490 )ד(תל פארעה   לא ידוע

 1586תל פארעה )ד(   לא ידוע

 1613תל פארעה )ד(   לא ידוע

 1621תל פארעה )ד(   לא ידוע

 1657תל פארעה )ד(   לא ידוע

 1662תל פארעה )ד(   לא ידוע

 1710תל פארעה )ד(   לא ידוע

 1717תל פארעה )ד(   לא ידוע

 1895תל פארעה )ד(   לא ידוע

 2025תל פארעה )ד(   לא ידוע

 182 תענך  לא ידוע

 1738 תענך  לא ידוע

 1792 תענך  לא ידוע

 1793 תענך  לא ידוע

 1796 בית שאן ? לא ידוע

 59 לכיש ? לא ידוע

 2021 לכיש ? לא ידוע

 85 תל חסי ? לא ידוע

 1403 תל חסי ? ידועלא 

 1656 תל חסי ? לא ידוע
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 1652תל פארעה )ד(  40.191 לא ידוע

 362 מגידו a 1051 לא ידוע

 706 מגידו a 666 לא ידוע

 721 סרפטה I.N.36.70 לא ידוע

 1084 לוז-כאמד אלKL 64.5 54 לא ידוע

 1816 לוז-כאמד אלKL 66:4 81 לא ידוע

 1536 וזל-כאמד אלKL 67:2 25 לא ידוע

 1846 לוז-כאמד אלKL 70:3 47 לא ידוע

 990 לוז-כאמד אלKL 70: 87 לא ידוע

 1428 לוז-כאמד אלKL 72:3 00 לא ידוע

 305 לוז-כאמד אלKL 74:6 11 לא ידוע

 1505 לוז-כאמד אלKL 78:5 10 לא ידוע

 759 לוז-כאמד אלKL 78:5 11 לא ידוע

 353 מגידוM 57 50 לא ידוע

 1295 מגידוM 58 25 לא ידוע

 288 מגידוM 59 15 לא ידוע

 1986 מגידוM 59 97 לא ידוע

 1513 תענך TT 1034 לא ידוע

 1799 תענךTT 1 73 לא ידוע

 611 תענךTT 3 32 לא ידוע

 1591 תימנעלא  ידוע לא ידוע

 112 ול'תל עג  )א נמצאל(לונדון 

 143 ול'תל עג  )א נמצאל(לונדון 

 217 ול'תל עג  )א נמצאל(לונדון 

 325 ול'תל עג  )א נמצאל(לונדון 

 641 ול'תל עג  )א נמצאל(לונדון 

 769 ול'תל עג  )א נמצאל(לונדון 

 1286 ול'תל עג  )א נמצאל(לונדון 

 1720 ול'תל עג  )א נמצאל(לונדון 

 116 ול'תל עג32 485.19מוזיאון א בלפסט, ולסטר

 771 ול'ל עגת32 485.19מוזיאון א בלפסט, ולסטר

 774 ול'תל עג32 485.19מוזיאון א בלפסט, ולסטר

 1123 ול'תל עג32 485.19מוזיאון א בלפסט, ולסטר

 1240 ול'תל עג32 485.19מוזיאון א בלפסט, ולסטר

 1276 ול'תל עג32 485.19מוזיאון א בלפסט, ולסטר

 1369 ול'תל עג32 485.19מוזיאון א בלפסט, ולסטר

 772 ול'תל עג32 485.19מוזיאון א )לא נמצא(בלפסט , ולסטר

לארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה' וניברסיטת קמברידג  1089 לכיש D.124C.1961מוזיאון א

לארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה' וניברסיטת קמברידג  51 לכיש D.124F.1961מוזיאון א

לארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה' וניברסיטת קמברידג  276 לכיש D.124F.1961מוזיאון א

לארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה' וניברסיטת קמברידג  262 לכישD61-72 Bמוזיאון א

 410 אשקלון93 1186.10מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 1442 )ד(תל פארעה 60 .1929מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 1861 )ד(תל פארעה 39 1930.5מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 665 )ד(תל פארעה 40 1930.5 אוקספורד, שמוליאןמוזיאון א

 1407 )ד(תל פארעה 41 1930.5מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 1145 ול'תל עג66 1932.9מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 1231 ול'תל עג05 1949.1מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

1955.503מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן  1995 לכיש1) (

 1693 לכיש (100)1955.503 אוקספורד, שמוליאןאון אמוזי

 285 לכיש (104)1955.503מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 25 לכיש (105)1955.503מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 26 לכיש (106)1955.503מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 12 לכיש (109)1955.503מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 501 לכיש(11 )1955.503 אוקספורד, שמוליאן אמוזיאון

 1215 לכיש(11 1)1955.503מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 1338 לכיש(13 1)1955.503מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 1400 לכיש(14 1)1955.503מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 1401 לכיש(15 1)1955.503מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 1367 לכיש(16 1)1955.503 אוקספורד, שמוליאןון אמוזיא
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 1381 לכיש(117)503. 1955מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 1292 לכיש(118)503. 1955מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 1294 לכיש(119)03 1955.5מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 1293 לכיש(120)55.503 19מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 2 לכיש(122)955.503 1 אוקספורד, שמוליאןוזיאון אמ

 465 לכיש (123)1955.503מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 1024 לכיש (124)1955.503מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 963 לכיש (125)1955.503מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 1167 לכיש(126)5.503 195מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 130 לכיש (127)1955.503 אוקספורד, שמוליאןזיאון אמו

 995 לכיש (128)1955.503מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 992 לכיש (129)1955.503מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 1022 לכיש (130)1955.503מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 1007 לכיש(131)5.503 195מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 810 לכיש(132)5.503 195 אוקספורד, שמוליאןוזיאון אמ

 784 לכיש(133)5.503 195מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 785 לכיש(134)5.503 195מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 778 לכיש(135)5.503 195מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 155 לכיש(136)5.503 195מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

 1589 לכיש(137)5.503 195 אוקספורד, שמוליאןזיאון אמו

 34 לכיש(24)55.503 19מוזיאון א אוקספורד, שמוליאן

2)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן  77 לכיש4 (

2)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן  79 לכיש5 (

2)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן  80 לכיש5 (

2)1955.503 אוקספורד, מוליאןמוזיאון אש  1543 לכיש6 (

2)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן  788 לכיש7 (

2)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן  816 לכיש7 (

2)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן  27 לכיש8 (

2)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן  28 לכיש8 (

 1082 לכיש(29)955.503 1 ורד אוקספ,מוזיאון אשמוליאן

 1335 לכיש(29)955.503 1 ורדאוקספ, מוזיאון אשמוליאן

 91 לכיש(35)955.503 1 ורדאוקספ, מוזיאון אשמוליאן

 113 לכיש(43)955.503 1 ורדאוקספ, מוזיאון אשמוליאן

 106 לכיש(44)955.503 1 ורדאוקספ, מוזיאון אשמוליאן

 105 לכיש(45)955.503 1 ורדפאוקס, מוזיאון אשמוליאן

 1542 לכיש(49)955.503 1 ורדאוקספ, מוזיאון אשמוליאן

 1854 לכיש(51)955.503 1 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 1696 לכיש (55)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 135 לכיש (57)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 219 לכיש (58)1955.503 דאוקספור, מוזיאון אשמוליאן

 1241 לכיש(60)955.503 1 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 1606 לכיש (63)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 1611 לכיש(65)55.503 19 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 1913 לכיש (7)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 399 לכיש(70)955.503 1 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 1815 לכיש(72)955.503 1 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 1560 לכיש(76)955.503 1 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 168 לכיש(77)955.503 1 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 171 לכיש (78)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 1914 לכיש (8)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 150 לכיש (80)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 705 לכיש (88)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 585 לכיש (89)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 1908 לכיש (9)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 646 לכיש (90)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 635 לכיש (92)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 594 לכיש (93)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 1275 לכיש (95)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 204 לכיש (96)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 218 שלכי (98)1955.503 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן
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 1865 לכיש 1956.561 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 716 לכיש 1956.562 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 895 לכיש 1956.563 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 1605רבת  עמון 1975.321 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 455רבת  עמון 1975.323 אוקספורד, מוזיאון אשמוליאן

 1873תל פאר )ד(עה  40.860 אוקספורד, שמוליאןמוזיאון א

 1479 ול'תל עג 24.32.10 בולטון, מוזיאון בולטון

 1213 ול'תל עג 24.32.7 בולטון, מוזיאון בולטון

 1104 ול'תל עג 24.32.8 בולטון, מוזיאון בולטון

 307 ול'תל עג 24.32.9 בולטון, מוזיאון בולטון

 1853 ול'תל עג 47.31.12 בולטון, מוזיאון בולטון

 1553 ול'תל עג 5.38.3/20 בולטון, מוזיאון בולטון

 1721 ול'תל עג 5.38.3/4 בולטון, מוזיאון בולטון

 908תל פאר )ד(עה  55.30.16 בולטון, מוזיאון בולטון

 1244תל פאר )ד(עה  55.30.37 בולטון, מוזיאון בולטון

 1932תל פאר )ד(עה  55.30.39 בולטון, מוזיאון בולטון

 1905 ול'תל עג 24.32.5 )אלא נמצ(בולטון , מוזיאון בולטון

 731 תל שם  כפר יהושוע, מוזיאון בית חנקין

 1074 תל שם IAA 80-803 כפר יהושוע, מוזיאון בית חנקין

 1687בית ש אן 3291 מוזיאון בית שאן

 421 מגידו 15045c מוזיאון ברלין

 1086 ומגיד VA 15071b מוזיאון ברלין

 504 מגידו VA 15088a מוזיאון ברלין

 340 מגידו VA 15104b מוזיאון ברלין

 1452 מגידו VA 15104b מוזיאון ברלין

 891 תימנע  מוזיאון הארץ

 2024 תימנע  מוזיאון הארץ

 404 גזר 1206 מוזיאון הארץ

 400 תימנע IAA 82-1216 מוזיאון הארץ

 1272 עתימנ IAA 82-798 מוזיאון הארץ

 1273 תימנע IAA 82-798 מוזיאון הארץ

 1801 תימנע IAA 82-799 מוזיאון הארץ

 2048 תימנע IAA 82-812 מוזיאון הארץ

 3 תימנע IAA 82-836 מוזיאון הארץ

 610 תימנע IAA 82-836 מוזיאון הארץ

 1289 תימנע IAA 82-837 מוזיאון הארץ

 200 תימנע IAA 82-878 מוזיאון הארץ

 1284 תימנע IAA 82-878 וזיאון הארץמ

 346 תימנע IAA 82-879 מוזיאון הארץ

 88 תימנע IAA 82-887 מוזיאון הארץ

 173 תימנע IAA 82-893 מוזיאון הארץ

 261 תימנע IAA 82-893 מוזיאון הארץ

 1285 תימנע IAA 82-894 מוזיאון הארץ

 1802 תימנע IAA 82-894 מוזיאון הארץ

 1180 יריחו AO 15.702 פאריס, וברמוזיאון הל

 1625תל פאר )ד(עה   רסיטת קיוטואוניב, מוזיאון המחלקה לספרות

 226תל פאר )ד(עה  לא ידוע רסיטת קיוטואוניב, מוזיאון המחלקה לספרות

 1100ירושלי ם מוזיאון המכון המקראי הפרנסי (נגנב(סקני 

 531 המ'תל ג 946 מוזיאון הסמיתסוניאן

 84 עזקה  דוןלונ, ן הקרן לחקר פלסטיןמוזיאו

 331 עזקה  דוןלונ, מוזיאון הקרן לחקר פלסטין

 949 עזקה  דוןלונ, מוזיאון הקרן לחקר פלסטין

 1061 עזקה  דוןלונ, מוזיאון הקרן לחקר פלסטין

 1684 עזקה  דוןלונ, מוזיאון הקרן לחקר פלסטין

 841 עזקה  )לא נמצא(דון לונ, מוזיאון הקרן לחקר פלסטין

 1634תל חר סים  כפר מנחם, מוזיאון השפלה

 1192תל צ פית IAA 95.5608 כפר מנחם, מוזיאון השפלה

 539תל חר סים IAA 95-5288 כפר מנחם, מוזיאון השפלה

 732תל חר סים IAA 95-5289 כפר מנחם, מוזיאון השפלה

 959תל חר סים IAA 95-5289 כפר מנחם, מוזיאון השפלה
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 1158תל חר סיםIA A 95-5290 כפר מנחם, יאון השפלהמוז

 746תל חר סיםIA A 95-5297 כפר מנחם, מוזיאון השפלה

 1013תל חר סיםIA A 95-5299 כפר מנחם, מוזיאון השפלה

 368 תל חרסיםIA A 95-5300 כפר מנחם, מוזיאון השפלה

 1402 תל חרסיםIA A 95-5302 כפר מנחם, מוזיאון השפלה

 701 תל חרסיםIAA  95-5303 כפר מנחם, ן השפלהמוזיאו

 830 תל צפיתIA A 95-5570 םכפר מנח, מוזיאון השפלה

 540 תל צפיתIAA  95-5574 םכפר מנח, מוזיאון השפלה

 1789 תל חרסיםIAA  95-5606 םכפר מנח, מוזיאון השפלה

 1842 תל חרסיםIAA  95-5606 םכפר מנח, מוזיאון השפלה

 1379 ול'תל עג 42.32 רידינג, יה לאמנותמוזיאון וגלר

 56 לכיש WM 1414מוזיאון ווינגרין לעתיקות דבלין,  מקראיות

 117 לכיש WM 1414מוזיאון ווינגרין לעתיקות דבלין,  מקראיות

 725 עכו 174 קיבוץ הזורע, מוזיאון וילפריד ישראל

 324 בית שאן 205 קיבוץ הזורע, מוזיאון וילפריד ישראל

 523 יפו 210 קיבוץ הזורע, זיאון וילפריד ישראלמו

 1524 חצורIAA  95-1435 קיבוץ איילת השחר, מוזיאון חצור

 258 חצורIAA 95-15 30 רקיבוץ איילת השח, מוזיאון חצור

 750 יפו A/71/246/79 מוזיאון יפו

 500דיר אל בל ח  מוזיאון ישראל

 526דיר אל  בלח  מוזיאון ישראל

 651דיר אל  בלח  ישראלמוזיאון 

 657דיר אל  בלח  מוזיאון ישראל

 673דיר אל  בלח  מוזיאון ישראל

 723דיר אל  בלח  מוזיאון ישראל

 743דיר אל  בלח  מוזיאון ישראל

 936דיר אל  בלח  מוזיאון ישראל

 1051דיר א ל בלח  מוזיאון ישראל

 1101דיר אל  בלח  מוזיאון ישראל

 1106דיר אל  בלח  מוזיאון ישראל

 1270דיר אל  בלח  מוזיאון ישראל

 1301דיר אל  בלח  מוזיאון ישראל

 1306דיר אל  בלח  מוזיאון ישראל

7 175דיר אל  בלח  מוזיאון ישראל

 1758דיר אל  בלח  מוזיאון ישראל

 814בית שמ ש IAA I.8670   מוזיאון ישראל

 822 ול'תל עג IAA 32.1966 מוזיאון ישראל

 335 ול'תל עג IAA 32-1861 מוזיאון ישראל

 467 ול'תל עג IAA 32-2026 מוזיאון ישראל

 1491 ול'תל עג IAA 32-2027 מוזיאון ישראל

 800 ול'תל עג IAA 33.1728 מוזיאון ישראל

 754 ול'תל עג IAA 33-1730 מוזיאון ישראל

 1209 לכיש IAA 34.7687 מוזיאון ישראל

 1218 מגידו IAA 34-1889 מוזיאון ישראל

 1760 לכיש IAA 34-3121 מוזיאון ישראל

 569 לכישIAA 34-76 90 מוזיאון ישראל

 29 לכישIAA  34-7735 מוזיאון ישראל

 1253 לכישIAA 34-77 35 מוזיאון ישראל

 623דיר אל בל חIAA 35 -3986 מוזיאון ישראל

 286 לכישIAA 36.14 79 מוזיאון ישראל

 1938 לכישIAA 36.16 14 אלמוזיאון ישר

 1268 לכישIAA 36.16 18 מוזיאון ישראל

 456 לכישIAA 36.16 19 מוזיאון ישראל

 1936 לכישIAA 36.18 34 מוזיאון ישראל

 1151 לכישIAA 36.18 35 מוזיאון ישראל

 748 לכישIAA 36.22 56 מוזיאון ישראל

 2016 לכיש IAA 36.2266 מוזיאון ישראל

 44 לכיש IAA 36.2267 ראלמוזיאון יש

 1277 לכיש IAA 36.2269 מוזיאון ישראל

 1487 לכיש IAA 36.2269 מוזיאון ישראל
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 454 מגידו IAA 36.928 מוזיאון ישראל

 741 מגידו IAA 36.928 מוזיאון ישראל

 719 גזר IAA 45.187 מוזיאון ישראל

 823 עכו IAA 71-699 מוזיאון ישראל

 53 עכו IAA 71-716 מוזיאון ישראל

 786 עכו IAA 71-717 מוזיאון ישראל

 720 עכו IAA 71-718 מוזיאון ישראל

 1764 עכו IAA 71-719 מוזיאון ישראל

 782 גזר IAA 74-184 מוזיאון ישראל

 1162 גזר IAA 74-185 מוזיאון ישראל

 471 גזרIAA  74-186 מוזיאון ישראל

 2020 גזר IAA 74-187 מוזיאון ישראל

 480 גזר IAA 74-189 מוזיאון ישראל

 1805 גזרIAA 7 4-209 מוזיאון ישראל

 1827 גזרIAA 7 4-209 מוזיאון ישראל

 1807 גזרIAA 7 4-219 מוזיאון ישראל

 1837 גזר IAA 74-219 מוזיאון ישראל

 1768 גזר IAA 74-223 מוזיאון ישראל

 1840 גזר IAA 74-223מוזיאון יש ראל

 54 דןIAA 76-2 76 אלמוזיאון ישר

 736 בית שמש IAA I.146A מוזיאון ישראל

 710 בית שמש IAA I.146B מוזיאון ישראל

 507 בית שאןIAA I.38 01 מוזיאון ישראל

 903 )ד(תל פארעה IAA I.97 56 מוזיאון ישראל

 522 )ד(תל פארעה IAA I.97 83 מוזיאון ישראל

 1134 )ד(תל פארעה IAA I.98 09 מוזיאון ישראל

 729 מה'תל גIAA J.10 01 מוזיאון ישראל

 1054 בית שאןIAA J.10 40 מוזיאון ישראל

 839 גזרIAA J.2 66 מוזיאון ישראל

 462 תל אנפהTA 72 B 6מוזיאון לאומנות אוניברסיטת מיסורי,  וארכיאולוגיה

 1823 תל אנפה VII-6-70מוזיאון לאומנות אוניברסיטת מיסורי,  וארכיאולוגיה

 1836 תל אנפה VII-6-70מוזיאון לאומנות אוניברסיטת מיסורי,  וארכיאולוגיה

 544 סחם58 46מוזיאון למורשת אירביד,  ירדן

 1857 סחם59 46מוזיאון למורשת אירביד,  ירדן

 165 סחם60 46מוזיאון למורשת אירביד,  ירדן

 711 דיר עלא J 9752מוזיאון למורשת אירביד,  ירדן

 181 עזקה INV. 1850 איסטנבול, ו לארכיאולוגיהן מודורלוגמוזיאו

 24 לכיש 56.131.240מוזיאון מחוז מר ליברפול, סיסייד

 488 לכיש 56.131.256aמוזיאון מחוז מר ליברפול, סיסייד

 367 לכיש 56.131.256hמוזיאון מחוז מר ליברפול, סיסייד

 1911 כישל 56.131.256kמוזיאון מחוז מר ליברפול, סיסייד

 1249 לכיש 56.131.256pמוזיאון מחוז מר ליברפול, סיסייד

 11 לכיש 56.131.256rמוזיאון מחוז מר ליברפול, סיסייד

 251 לכיש 56.131.256sמוזיאון מחוז מר ליברפול, סיסייד

 1647 המ'תל ג 8141 מוזיאון מנצסטר

 1600 המ'תל ג 8143 מוזיאון מנצסטר

 1698תל פאר )ד(עה  8277 מוזיאון מנצסטר

 730תל פאר )ד(עה  8278 מוזיאון מנצסטר

 229 )ד(תל פארעה  8659 מוזיאון מנצסטר

 1057תל פאר )ד(עה  8832 מוזיאון מנצסטר

 676תל פאר )ד(עה  8833 מוזיאון מנצסטר

 1235תל פאר )ד(עה  8839 מוזיאון מנצסטר

 1297תל פאר )ד(עה  8841 מוזיאון מנצסטר

 780 ול'תל עג 9041 ון מנצסטרמוזיא

 1406 ול'תל עג 9197 מוזיאון מנצסטר

 129 ול'תל עג 9199 מוזיאון מנצסטר

 96 ול'תל עג 9203 מוזיאון מנצסטר

 1030 ול'תל עג 9204 מוזיאון מנצסטר

 1226 ול'תל עג 9207 מוזיאון מנצסטר

 145 ול'תל עג 9208 מוזיאון מנצסטר
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 568 לכיש 21987מוזיאון מנצסטר (וולקוםאוסף ( 

 554 לכיש 21988מוזיאון מנצסטר (אוסף וולקום( 

 1981 לכיש 21989מוזיאון מנצסטר (אוסף וולקום( 

 1944 לכיש 21990מוזיאון מנצסטר (אוסף וולקום( 

 375 לכיש 21991מוזיאון מנצסטר (אוסף וולקום( 

 1888 לכיש 21992מוזיאון מנצסטר (אוסף וולקום( 

 332 לכיש 22016 (אוסף וולקום( און מנצסטרמוזי

 2014רבת  עמון 75.18 סידני, מוזיאון ניקולסון

 1545רבת  עמון 75.60 סידני, מוזיאון ניקולסון

 1519 ול'תל עג NM 50.356 סידני, מוזיאון ניקולסון

 142 ול'תל עג NM 50.361 סידני, מוזיאון ניקולסון

 102 ול'תל עג NM.50.345 סידני, מוזיאון ניקולסון

 250 עכו IAA 69-5741 מוזיאון עכו

 1361 עכו IAA 69-5742 מוזיאון עכו

 1701 עכו IAA 70-5423 מוזיאון עכו

 1700 עכו IAA 69-5738 (נגנב(מוזיאון עכו 

 32 ול'תל עג E.105.1931מוזיאון פיצווילי קמברידג, אם

 110 ול'עגתל  E.112.1931מוזיאון פיצווילי קמברידג, אם

 97תל פ )ד(ארעה  E.42.1930מוזיאון פיצווילי קמברידג, אם

 707תל  )ד(פארעה  E.43.1930מוזיאון פיצווילי קמברידג, אם

 958 )ד(תל פארעה  E.43.1930מוזיאון פיצווילי קמברידג, אם

 1623 )ד(תל פארעה  E.44.7930מוזיאון פיצווילי קמברידג, אם

 1651תל פארעה )ד(  E.45.1930מוזיאון פיצווילי מברידגק, אם

 1216 ול'תל עג E.455.1932מוזיאון פיצווילי קמברידג, אם

 1440 ול'תל עג E.455.1932מוזיאון פיצווילי קמברידג, אם

 1685 )ד(תל פארעה  E.46.1930מוזיאון פיצווילי קמברידג, אם

 412תל פארעה )ד(  E.48.1930מוזיאון פיצווילי קמברידג, אם

 499תל פארעה )ד(  E.49.1930מוזיאון פיצווילי קמברידג, אם

 1637תל פ )ד(ארעה  E.50.1930מוזיאון פיצווילי קמברידג, אם

 592תל פארעה )ד(  E.51.1930 קמברידג, מוזיאון פיצוויליאם

 532תל פארעה )ד(  E.52.1930 קמברידג, מוזיאון פיצוויליאם

 1264תל פארעה )ד(  E.53.1930 קמברידג, מוזיאון פיצוויליאם

 1927תל פא )ד(רעה E.54. 1930 קמברידג, מוזיאון פיצוויליאם

 221תל פא )ד(רעה E.56. 1930 קמברידג, מוזיאון פיצוויליאם

 965תל פא )ד(רעה E.57. 1930 קמברידג, מוזיאון פיצוויליאם

 874תל פארעה )ד( E .58.1930 קמברידג, מוזיאון פיצוויליאם

 1705תל פאר )ד(עה  E.59.1930 קמברידג, און פיצוויליאםמוזי

 1028תל פאר )ד(עה  E.60.1930 קמברידג, מוזיאון פיצוויליאם

 1447תל פאר )ד(עה  E.61.1930 קמברידג, מוזיאון פיצוויליאם

 426תל פאר )ד(עה  E.62.1930 קמברידג, מוזיאון פיצוויליאם

 1653תל פאר )ד(עה  E.63.1930 קמברידג, מוזיאון פיצוויליאם

 1636תל פאר )ד(עה  E.64.1930 קמברידג, מוזיאון פיצוויליאם

 2023פלמחי ם IAA 1974.649 מוזיאון פלמחים

 1541פלמחי ם IAA 1974.653 מוזיאון פלמחים

 1878 פלמחיםIAA 1974 .670 מוזיאון פלמחים

 2045  חומריההרת אל'דIAA  44.307 ) (?מוזיאון פלמחים

 2041 יההרת אל חומר'דIAA  44.309 ) (?מוזיאון פלמחים

 607 אפק  מוזיאון פתח תקוה

 2013 אפק  מוזיאון פתח תקוה

 911 אפק מוזיאון פתח תקוה (נגנב( 

 1912 אפק מוזיאון פתח תקוה (נגנב( 

 123 הר עיבל מוזיאון קיבוץ עין  שמר

 1136 הר עיבל מוזיאון קיבוץ עין  שמר

 882 תל זרור  שמר קיבוץ עין מוזיאון

 975 ול'תל עגIAA  31.195 מוזיאון רוקפלר

 1146 יריחוIAA 3 2.1095 מוזיאון רוקפלר

 758 יריחוIAA 3 2.1096 מוזיאון רוקפלר

 70 ול'תל עגIAA 3 2.1809 מוזיאון רוקפלר

 1832 ול'תל עגIAA 3 2.1817 מוזיאון רוקפלר

 49 ול'ל עגתIAA 3 2.1840 מוזיאון רוקפלר
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 1053 ול'תל עגIAA  32.1845 מוזיאון רוקפלר

 1784 ול'תל עגIAA  32.1846 מוזיאון רוקפלר

 1812 ול'תל עגIAA  32.1846 מוזיאון רוקפלר

 1979 ול'תל עגIAA  32.1846 מוזיאון רוקפלר

 312 ול'תל עגIAA  32.1847 מוזיאון רוקפלר

 1212 ול'תל עגIAA  32.1847 מוזיאון רוקפלר

 1523 ול'תל עגIAA  32.1849 מוזיאון רוקפלר

 1291 ול'תל עגIAA  32.1862 מוזיאון רוקפלר

 81 ול'תל עגIAA  32.1863 מוזיאון רוקפלר

 6 ול'תל עג IAA 32.1866 מוזיאון רוקפלר

 1059 ול'תל עג IAA 32.1878 מוזיאון רוקפלר

 461 ול'תל עג IAA 32.1907 מוזיאון רוקפלר

 382 ול'תל עג IAA 32.1908 לריאון רוקפמוז

 1847 ול'תל עג IAA 32.1912מוזיאון רוקפ לר

 1539 ול'תל עג IAA 32.1913מוזיאון רוקפ לר

 1337 ול'תל עג IAA 32.1914 מוזיאון רוקפלר

 1455 ול'תל עג IAA 32.1915 מוזיאון רוקפלר

 167 ול'תל עג IAA 32.1920 מוזיאון רוקפלר

 1405 ול'תל עגI AA 32.1920 וקפלרמוזיאון ר

 1366 ול'תל עגI AA 32.1921 מוזיאון רוקפלר

 1507 ול'תל עגI AA 32.1922 מוזיאון רוקפלר

 1506 ול'תל עגI AA 32.1923 מוזיאון רוקפלר

 71 ול'תל עגI AA 32.1931 מוזיאון רוקפלר

 1803 ול'תל עג IAA 32.1931 מוזיאון רוקפלר

 1128 ול'תל עג IAA 32.1932 מוזיאון רוקפלר

 1438 ול'תל עגI AA 32.1932 מוזיאון רוקפלר

 1567 ול'תל עגI AA 32.1940 מוזיאון רוקפלר

 1887 ול'תל עגI AA 32.1951 מוזיאון רוקפלר

 99 ול'תל עגI AA 32.1952 מוזיאון רוקפלר

 781 ול'תל עגI AA 32.1967 מוזיאון רוקפלר

 194 ול'תל עגI AA 32.1968 מוזיאון רוקפלר

 1352 ול'תל עגI AA 32.1968 מוזיאון רוקפלר

 1577 ול'תל עגI AA 32.1969 מוזיאון רוקפלר

 479 ול'תל עגI AA 32.1970 מוזיאון רוקפלר

 640 ול'תל עגI AA 32.1970 מוזיאון רוקפלר

 1731 ול'תל עגI AA 32.2004 מוזיאון רוקפלר

 222 ול' עגתלI AA 32.2025 מוזיאון רוקפלר

 521 ול'תל עגI AA 32.2031 מוזיאון רוקפלר

 1198 ול'תל עגI AA 32.2032 מוזיאון רוקפלר

 1945 ול'תל עגI AA 32.2033 מוזיאון רוקפלר

 364 ול'תל עגI AA 32.2034 מוזיאון רוקפלר

 982 ול'תל עגI AA 32.2034 מוזיאון רוקפלר

 682 ול'תל עג IAA 32.2035 מוזיאון רוקפלר

 967 ול'תל עג IAA 32.2035 מוזיאון רוקפלר

 487 ול'תל עג IAA 32.2036 מוזיאון רוקפלר

 327 ול'תל עג IAA 32.2037 מוזיאון רוקפלר

 1356 ול'תל עג IAA 32.2038 מוזיאון רוקפלר

 572 ול'תל עגIAA 32.20 39 מוזיאון רוקפלר

 1359 ול'תל עגIAA 32.20 39 מוזיאון רוקפלר

 1196 ול'תל עגIAA 32.20 40 און רוקפלרמוזי

 980 ול'תל עגIAA 32.20 41 מוזיאון רוקפלר

 1711 ול'תל עגIAA 32.20 42 מוזיאון רוקפלר

 30 ול'תל עגIAA 32.20 43 מוזיאון רוקפלר

 1669 ול'תל עגIAA 32.20 45 מוזיאון רוקפלר

 1020 ול'תל עג IAA 32.2054 מוזיאון רוקפלר

 1443 לו'תל עג IAA 32.2055 פלרמוזיאון רוק

 393 לו'תל עג IAA 32.2056 מוזיאון רוקפלר

 1118 ול'תל עג IAA 32.2084 מוזיאון רוקפלר

 1204 ול'תל עג IAA 32.2085 מוזיאון רוקפלר

 389 ול'תל עג IAA 32.2220 מוזיאון רוקפלר
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 1177 ול'תל עג IAA 32.2220 מוזיאון רוקפלר

 1965 ול'תל עג IAA 33.1702 מוזיאון רוקפלר

 2040 ול'תל עג IAA 33.1704 מוזיאון רוקפלר

 855 ול'תל עג IAA 33.1707 מוזיאון רוקפלר

 845 ול'תל עג IAA 33.1708 מוזיאון רוקפלר

 478 ול'תל עג IAA 33.1726 מוזיאון רוקפלר

 914 ול'תל עג IAA 33.1727 מוזיאון רוקפלר

 463 ול'תל עג IAA 33.1731 מוזיאון רוקפלר

 438 ול'תל עג IAA 33.1734 מוזיאון רוקפלר

8 137 ול'תל עג IAA 33.1734 מוזיאון רוקפלר

 202 מה'תל ג IAA 33.1741 מוזיאון רוקפלר

 1140 ול'תל עג IAA 33.1742 מוזיאון רוקפלר

 1208 בית שמש IAA 33.1839 מוזיאון רוקפלר

 977 לכיש IAA 33.1962 מוזיאון רוקפלר

 1439 לכיש IAA 33.1962 מוזיאון רוקפלר

 648 לכיש IAA 33.2096 מוזיאון רוקפלר

 1783תל אבו הו ואם IAA 34.144 מוזיאון רוקפלר

 1782תל אבו הו ואם IAA 34.152 מוזיאון רוקפלר

 2029תל אבו הו ואם IAA 34.152 מוזיאון רוקפלר

 1898 מגידו IAA 34.1631 מוזיאון רוקפלר

 614 מגידו IAA 34.1640 און רוקפלרמוזי

 756תל אבו הו ואם IAA 34.178 מוזיאון רוקפלר

 62 מגידו IAA 34.1807 מוזיאון רוקפלר

 1814תל אבו הו ואם IAA 34.183 מוזיאון רוקפלר

 1835תל אבו הו ואם IAA 34.183 מוזיאון רוקפלר

 1066 מגידו IAA 34.1879 מוזיאון רוקפלר

 942 מגידו IAA 34.1880 לרמוזיאון רוקפ

 1877 מגידו IAA 34.1881 מוזיאון רוקפלר

 1917 מגידו IAA 34.1882 מוזיאון רוקפלר

 164 מגידו IAA 34.1883 מוזיאון רוקפלר

 459 מגידו IAA 34.1884 מוזיאון רוקפלר

 688 מגידו IAA 34.1982 מוזיאון רוקפלר

 535 מגידו IAA 34.1983 מוזיאון רוקפלר

 1590 מגידו IAA 34.1996 מוזיאון רוקפלר

 1916 מגידו IAA 34.2005 מוזיאון רוקפלר

 1755 מגידו IAA 34.2099 מוזיאון רוקפלר

 1233 מגידו IAA 34.2117 מוזיאון רוקפלר

 849 מגידו IAA 34.2118 מוזיאון רוקפלר

 1568 מגידו IAA 34.2195 מוזיאון רוקפלר

 403 מגידו IAA 34.2395 מוזיאון רוקפלר

 1920 מגידו IAA 34.2400 מוזיאון רוקפלר

 1998 מגידו IAA 34.2401 מוזיאון רוקפלר

 2042 מגידו IAA 34.2402 מוזיאון רוקפלר

 1185 לכיש IAA 34.3087 מוזיאון רוקפלר

 955 לכיש IAA 34.3089 מוזיאון רוקפלר

 1279 לכיש IAA 34.3089 מוזיאון רוקפלר

 1141 לכיש IAA 34.3091 פלרמוזיאון רוק

 190 לכיש IAA 34.3092 מוזיאון רוקפלר

 981 לכיש IAA 34.3093 מוזיאון רוקפלר

 139 ירושלים IAA 34.3111 מוזיאון רוקפלר

 727 תל גריסה IAA 34.3114 מוזיאון רוקפלר

 1930 לכיש IAA 34.3122 מוזיאון רוקפלר

 824תל אבו הו אםו IAA 34.327 מוזיאון רוקפלר

 825תל אבו הו ואם IAA 34.328 מוזיאון רוקפלר

 317תל אבו הו ואם IAA 34.351 מוזיאון רוקפלר

 1972תל אבו הו ואם IAA 34.607 מוזיאון רוקפלר

 837 לכיש ??IAA 34.76 מוזיאון רוקפלר

 838 לכיש IAA 34.7688 מוזיאון רוקפלר

 826 לכיש IAA 34.7689 מוזיאון רוקפלר

 33 לכיש IAA 34.7739 און רוקפלרמוזי
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 647תל פארעה )ד(  IAA 35.1745 מוזיאון רוקפלר

 575תל פארעה )ד(  IAA 35.1746 מוזיאון רוקפלר

 966תל פארעה )ד(  IAA 35.1747 מוזיאון רוקפלר

 259תל פארעה )ד(  IAA 35.1748 מוזיאון רוקפלר

 1168תל פארעה )ד(  IAA 35.1749 מוזיאון רוקפלר

 38תל פארעה )ד(  IAA 35.1750 מוזיאון רוקפלר

 427תל פארעה )ד(  IAA 35.1751 מוזיאון רוקפלר

 363תל פארעה )ד(  IAA 35.1752 מוזיאון רוקפלר

 40 ול'תל עג IAA 35.3963 מוזיאון רוקפלר

 1265 ול'תל עג IAA 35.3963 מוזיאון רוקפלר

 799 ול'תל עג IAA 35.3994 מוזיאון רוקפלר

 1091 ול'תל עג IAA 35.4000 מוזיאון רוקפלר

 1043 ול'תל עג IAA 35.4001 מוזיאון רוקפלר

 807 ול'תל עג IAA 35.4023 מוזיאון רוקפלר

 1183 ול'תל עג IAA 35.4023 מוזיאון רוקפלר

 356 ול'תל עג IAA 35.4024 מוזיאון רוקפלר

 631 ול'תל עג IAA 35.4024 מוזיאון רוקפלר

 1875 ול'תל עג IAA 35.4028 און רוקפלרמוזי

 1255 ול'תל עג IAA 35.4029 מוזיאון רוקפלר

 1781 לו'תל עג IAA 35.4309 מוזיאון רוקפלר

 1833 לו'תל עג IAA 35.4309 מוזיאון רוקפלר

 1116 לכיש IAA 36.1484 מוזיאון רוקפלר

 1496 לכיש IAA 36.1506 מוזיאון רוקפלר

 114 לכיש IAA 36.1823 מוזיאון רוקפלר

 632 לכיש IAA 36.1825 מוזיאון רוקפלר

 668 לכיש IAA 36.1825 מוזיאון רוקפלר

 984 לכיש IAA 36.1825 מוזיאון רוקפלר

 1444 לכיש IAA 36.1825 מוזיאון רוקפלר

 1575 מגידו IAA 36.1883 מוזיאון רוקפלר

 1786תל גרי סה IAA 37.703 מוזיאון רוקפלר

 1817תל גרי סה IAA 37.703 ן רוקפלרמוזיאו

 1753תל גרי סה IAA 37.705 מוזיאון רוקפלר

 170תל גרי סה IAA 37.706 מוזיאון רוקפלר

 1525 מגידו IAA 37.867 מוזיאון רוקפלר

 1970 מגידו IAA 37.870 מוזיאון רוקפלר

 1849 לכיש IAA 38.117 מוזיאון רוקפלר

 1191 כישל IAA 38.118 מוזיאון רוקפלר

 847 לכיש IAA 38.119 מוזיאון רוקפלר

 310 לכיש IAA 38.120 מוזיאון רוקפלר

 1355 לכיש IAA 38.121 מוזיאון רוקפלר

 161 לכיש IAA 38.122 מוזיאון רוקפלר

 643 לכיש IAA 38.138 מוזיאון רוקפלר

 1749 לכיש IAA 38.139 מוזיאון רוקפלר

 2027 ישלכ IAA 38.139 מוזיאון רוקפלר

 1023 ול'תל עג IAA 38.475 מוזיאון רוקפלר

 1044 לכיש IAA 38.59 מוזיאון רוקפלר

 1578 לכיש IAA 38.63 מוזיאון רוקפלר

 57 לכיש IAA 38.67 מוזיאון רוקפלר

 1966 לכיש IAA 38.68 מוזיאון רוקפלר

 627 לכיש IAA 38.731 מוזיאון רוקפלר

 846 שלכי IAA 38.81 מוזיאון רוקפלר

 1076 לכיש IAA 38.82 מוזיאון רוקפלר

 681 לכיש IAA 38.83 מוזיאון רוקפלר

 1860 לכיש IAA 38.84 מוזיאון רוקפלר

 1601 לכיש IAA 38.85 מוזיאון רוקפלר

 41 מגידו IAA 39.625 מוזיאון רוקפלר

 476 לכיש IAA 39.808 מוזיאון רוקפלר

 281 לכיש IAA 39.809 מוזיאון רוקפלר

 1107 לכיש IAA 39.829 מוזיאון רוקפלר

 899תל רוק יש IAA 40.456 מוזיאון רוקפלר
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 818 יההרת אל חומר'ד IAA 43.234 מוזיאון רוקפלר

 669 יההרת אל חומר'ד IAA 44.300 מוזיאון רוקפלר

 72 יההרת אל חומר'ד IAA 44.301 מוזיאון רוקפלר

 1989 ול'תל עג IAA 47.402 מוזיאון רוקפלר

 1555 ול'תל עג IAA I.10189 מוזיאון רוקפלר

 1550 ול'תל עג IAA I.10190 מוזיאון רוקפלר

 1997 ול'תל עג IAA I.10191 מוזיאון רוקפלר

 345 ול'תל עג IAA I.10213 מוזיאון רוקפלר

 148 ול'תל עג IAA I.10214 מוזיאון רוקפלר

 883תל פארעה )ד(  IAA I.10365 מוזיאון רוקפלר

 16תל פארעה )ד(  IAA I.10367 מוזיאון רוקפלר

 1897תל פארעה )ד(  IAA I.10368 מוזיאון רוקפלר

 527תל פארעה )ד(  IAA I.10373 מוזיאון רוקפלר

 1714תל פארעה )ד(  IAA I.10374 מוזיאון רוקפלר

 1011תל פארעה )ד(  IAA I.10375 מוזיאון רוקפלר

 496 )ד( ל פארעהת IAA I.10376 מוזיאון רוקפלר

 318תל פארעה )ד(  IAA I.10377 מוזיאון רוקפלר

 1153תל פארעה )ד(  IAA I.10378 מוזיאון רוקפלר

 608תל פארעה )ד(  IAA I.10379 מוזיאון רוקפלר

 1155תל פארעה )ד(  IAA I.10380 מוזיאון רוקפלר

 565תל פארעה )ד(  IAA I.10381 מוזיאון רוקפלר

 1706תל פאר )ד(עה  IAA I.10382 לרמוזיאון רוקפ

 372תל פאר )ד(עה  IAA I.10383 מוזיאון רוקפלר

 1643תל פאר )ד(עה  IAA I.10384 מוזיאון רוקפלר

 703תל פאר )ד(עה  IAA I.10385 מוזיאון רוקפלר

 1420תל פאר )ד(עה  IAA I.10386 מוזיאון רוקפלר

 1065תל פאר )ד(עה  IAA I.10387 מוזיאון רוקפלר

 869תל פאר )ד(עה  IAA I.10388 מוזיאון רוקפלר

 691תל פאר )ד(עה  IAA I.10389 מוזיאון רוקפלר

 266 )ד(תל פארעה  IAA I.10390 מוזיאון רוקפלר

 484 )ד(תל פארעה  IAA I.10391 מוזיאון רוקפלר

 1149 )ד(תל פארעה  IAA I.10392 מוזיאון רוקפלר

 1411 )ד(תל פארעה  IAA I.10393 מוזיאון רוקפלר

 1092תל פאר )ד(עה  IAA I.10394 מוזיאון רוקפלר

 1064תל פאר )ד(עה  IAA I.10395 מוזיאון רוקפלר

 1392תל פאר )ד(עה  IAA I.10396 מוזיאון רוקפלר

 208תל פאר )ד(עה  IAA I.10397 מוזיאון רוקפלר

 1682תל פאר )ד(עה  IAA I.10398 מוזיאון רוקפלר

 475תל פאר )ד(עה  IAA I.10399 ון רוקפלרמוזיא

 1382תל פאר )ד(עה  IAA I.10400 מוזיאון רוקפלר

 857תל פאר )ד(עה  IAA I.10401 מוזיאון רוקפלר

 1040בית ש מש IAA I.10489 מוזיאון רוקפלר

 428בית ש מש IAA I.10511 מוזיאון רוקפלר

 179בית ש מש IAA I.123 מוזיאון רוקפלר

 1435 בית שמש IAA I.123 ן רוקפלרמוזיאו

 1889בית ש מש IAA I.125 מוזיאון רוקפלר

 1929בית ש מש IAA I.126 מוזיאון רוקפלר

 1845בית ש מש IAA I.127 מוזיאון רוקפלר

 1314בית ש מש IAA I.129 מוזיאון רוקפלר

 794בית ש מש IAA I.131 מוזיאון רוקפלר

 326 מששבית  IAA I.132 מוזיאון רוקפלר

 1039בית ש מש IAA I.133 מוזיאון רוקפלר

 1012בית ש מש IAA I.134 מוזיאון רוקפלר

 580בית ש מש IAA I.135 מוזיאון רוקפלר

 1628בית ש מש IAA I.136 מוזיאון רוקפלר

 945בית שמ ש IAA I.137 מוזיאון רוקפלר

 366בית ש מש IAA I.138 מוזיאון רוקפלר

 1689בית ש מש IAA I.143 מוזיאון רוקפלר

 1103בית ש מש IAA I.143A מוזיאון רוקפלר

 1692 בית שמש IAA I.144 C מוזיאון רוקפלר
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 1441 בית שמש IAA I.144A מוזיאון רוקפלר

 1376 בית שמש IAA I.144B מוזיאון רוקפלר

 1645 בית שמש IAA I.144G מוזיאון רוקפלר

 273 משבית ש IAA I.146 C מוזיאון רוקפלר

 1387 בית שמש IAA I.146 F מוזיאון רוקפלר

 999 בית שמש IAA I.146 G מוזיאון רוקפלר

 897 בית שמש IAA I.146 H מוזיאון רוקפלר

 1722 בית שמש IAA I.146E מוזיאון רוקפלר

 2009 בית שמש IAA I.149 מוזיאון רוקפלר

 1915 בית שמש IAA I.150 מוזיאון רוקפלר

 2002 בית שמש IAA I.152 וקפלרמוזיאון ר

 415 בית שמש IAA I.155 מוזיאון רוקפלר

 910 בית שמש IAA I.156 מוזיאון רוקפלר

 1626 בית שמש IAA I.157 מוזיאון רוקפלר

 1258 בית שמש IAA I.164 מוזיאון רוקפלר

 92 בית שמש IAA I.167 A מוזיאון רוקפלר

 1629 שבית שמ IAA I.167 C מוזיאון רוקפלר

 881 בית שמש IAA I.167B מוזיאון רוקפלר

 453 )ד(תל פארעה  IAA I.1741 מוזיאון רוקפלר

 740 )ד(תל פארעה  IAA I.1741 מוזיאון רוקפלר

 1143 מגידו IAA I.3573 מוזיאון רוקפלר

 933 בית שאן IAA I.3798 מוזיאון רוקפלר

 1426 בית שאן IAA I.3798 מוזיאון רוקפלר

 482 בית שאן IAA I.3799 און רוקפלרמוזי

 712 בית שאן IAA I.3800 מוזיאון רוקפלר

 2007 בית שאן IAA I.3802 מוזיאון רוקפלר

 1939 בית שאן IAA I.3803 מוזיאון רוקפלר

 1390 בית שמש IAA I.4064 מוזיאון רוקפלר

 1729 בית שמש IAA I.429 מוזיאון רוקפלר

 1473 )ד(תל פארעה  IAA I.4316 מוזיאון רוקפלר

 941 )ד(תל פארעה  IAA I.4317 מוזיאון רוקפלר

 1587 בית שמש IAA I.5926 מוזיאון רוקפלר

 440 בית שמש IAA I.5927 מוזיאון רוקפלר

 1641 בית שמש IAA I.5928 מוזיאון רוקפלר

 1754 בית שמש IAA I.5929 מוזיאון רוקפלר

 742 משבית ש IAA I.5930 מוזיאון רוקפלר

 267 בית שמש IAA I.5942 מוזיאון רוקפלר

 1670 בית שמש IAA I.5945 מוזיאון רוקפלר

 162 )ד(תל פארעה  IAA I.7025 מוזיאון רוקפלר

 1343 )ד(תל פארעה  IAA I.7047 מוזיאון רוקפלר

 613 )ד(תל פארעה  IAA I.7048 מוזיאון רוקפלר

 637 )ד(תל פארעה  IAA I.7049 מוזיאון רוקפלר

 1393 )ד(תל פארעה  IAA I.7050 מוזיאון רוקפלר

 320 )ד(תל פארעה  IAA I.7051 מוזיאון רוקפלר

 1461 )ד(תל פארעה  IAA I.7053 מוזיאון רוקפלר

 1342 )ד(תל פארעה  IAA I.7054 מוזיאון רוקפלר

 1678 )ד(תל פארעה  IAA I.7055 מוזיאון רוקפלר

 1903 )ד(תל פארעה  IAA I.7056 מוזיאון רוקפלר

 252 )ד(תל פארעה  IAA I.7057 מוזיאון רוקפלר

 1955 )ד(תל פארעה  IAA I.7078 מוזיאון רוקפלר

 1501 )ד(תל פארעה  IAA I.7079 מוזיאון רוקפלר

 1165 )ד(תל פארעה  IAA I.7081 מוזיאון רוקפלר

 615 )ד(תל פארעה  IAA I.7086 מוזיאון רוקפלר

 697 )ד(תל פארעה  IAA I.7086 לרמוזיאון רוקפ

 1035 )ד(תל פארעה  IAA I.7087 מוזיאון רוקפלר

 1386 )ד(תל פארעה  IAA I.7088 מוזיאון רוקפלר

 854 )ד(תל פארעה  IAA I.7089 מוזיאון רוקפלר

 1610 )ד(תל פארעה  IAA I.7090 מוזיאון רוקפלר

 1896 )ד(תל פארעה  IAA I.7091 מוזיאון רוקפלר

 1152 )ד(תל פארעה  IAA I.7092 מוזיאון רוקפלר
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 1745 )ד(תל פארעה  IAA I.7093 מוזיאון רוקפלר

 17 )ד(תל פארעה  IAA I.7094 מוזיאון רוקפלר

 1197 )ד(תל פארעה  IAA I.7095 מוזיאון רוקפלר

 1658 )ד(תל פארעה  IAA I.7096 מוזיאון רוקפלר

 1457 )ד(ה תל פארע IAA I.7097 מוזיאון רוקפלר

 680 )ד(תל פארעה  IAA I.7098 מוזיאון רוקפלר

 1632 )ד(תל פארעה  IAA I.7099 מוזיאון רוקפלר

 279 )ד(תל פארעה  IAA I.7100 מוזיאון רוקפלר

 61 )ד(תל פארעה  IAA I.7101 מוזיאון רוקפלר

 1677 )ד(תל פארעה  IAA I.7102 מוזיאון רוקפלר

 619 )ד(תל פארעה  IAA I.7103 מוזיאון רוקפלר

 392 )ד(תל פארעה  IAA I.7104 מוזיאון רוקפלר

 131 )ד(תל פארעה  IAA I.7105 מוזיאון רוקפלר

 1341 )ד(תל פארעה  IAA I.7106 מוזיאון רוקפלר

 1243 )ד(תל פארעה  IAA I.7107 מוזיאון רוקפלר

 1858 )ד(תל פארעה  IAA I.7108 מוזיאון רוקפלר

 609 )ד(תל פארעה  IAA I.7109 לרמוזיאון רוקפ

 1825 )ד(תל פארעה  IAA I.7110 מוזיאון רוקפלר

 2015 )ד(תל פארעה  IAA I.7111 מוזיאון רוקפלר

 1474 )ד(תל פארעה  IAA I.7112 מוזיאון רוקפלר

 935תל פאר )ד(עה  IAA I.7113 מוזיאון רוקפלר

 1744תל פארעה )ד(  IAA I.7114 מוזיאון רוקפלר

 576תל פארעה )ד(  IAA I.7140 מוזיאון רוקפלר

 1357תל פארעה )ד(  IAA I.7140 מוזיאון רוקפלר

 1412תל פארעה )ד(  IAA I.7140 A מוזיאון רוקפלר

 1448תל פארעה )ד(  IAA I.7140 A מוזיאון רוקפלר

 1954תל פארעה )ד(  IAA I.7142 מוזיאון רוקפלר

 1686 )ד(ל פארעה ת IAA I.7142A מוזיאון רוקפלר

 1307 )ד(תל פארעה  IAA I.7143 מוזיאון רוקפלר

 1639 )ד(תל פארעה  IAA I.7144 מוזיאון רוקפלר

 293 )ד(תל פארעה  IAA I.7145 מוזיאון רוקפלר

 996 )ד(תל פארעה  IAA I.7146 מוזיאון רוקפלר

 553 )ד(תל פארעה  IAA I.7147 מוזיאון רוקפלר

 1616 )ד(תל פארעה  IAA I.7148 מוזיאון רוקפלר

 1133 )ד(תל פארעה  IAA I.7149 מוזיאון רוקפלר

 414 )ד(תל פארעה  IAA I.7163 מוזיאון רוקפלר

 269 )ד(תל פארעה  IAA I.7164 מוזיאון רוקפלר

 1371 )ד(תל פארעה  IAA I.7165 מוזיאון רוקפלר

 1370 )ד(תל פארעה  IAA I.7166 מוזיאון רוקפלר

 186 )ד(תל פארעה  IAA I.7167 און רוקפלרמוזי

 638 )ד(תל פארעה  IAA I.7168 מוזיאון רוקפלר

 1383 )ד(תל פארעה  IAA I.7169 מוזיאון רוקפלר

 549 )ד(תל פארעה  IAA I.7170 מוזיאון רוקפלר

 852 )ד(תל פארעה  IAA I.7171 מוזיאון רוקפלר

 1548 שכם IAA I.722 מוזיאון רוקפלר

 1935 שכם IAA I.724 און רוקפלרמוזי

 1928 שכם IAA I.729 מוזיאון רוקפלר

 1949 שכם IAA I.737 מוזיאון רוקפלר

 1181 תל בית מירסים IAA I.8986 מוזיאון רוקפלר

 1318 )ד(תל פארעה  IAA I.9757 מוזיאון רוקפלר

 877 )ד(תל פארעה  IAA I.9758 מוזיאון רוקפלר

 1469 )ד(תל פארעה  IAA I.9759 מוזיאון רוקפלר

 243 )ד(תל פארעה  IAA I.9760 מוזיאון רוקפלר

 2006 )ד(תל פארעה  IAA I.9761 מוזיאון רוקפלר

 1238 )ד(תל פארעה  IAA I.9762 מוזיאון רוקפלר

 1328 )ד(תל פארעה  IAA I.9763 מוזיאון רוקפלר

 1175 )ד(תל פארעה  IAA I.9764 מוזיאון רוקפלר

 1230 )ד(תל פארעה  IAA I.9765  רוקפלרמוזיאון

 468 )ד(תל פארעה  IAA I.9766 מוזיאון רוקפלר

 1762 )ד(תל פארעה  IAA I.9768 מוזיאון רוקפלר
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 1027 )ד(תל פארעה  IAA I.9770 מוזיאון רוקפלר

 508 )ד(תל פארעה  IAA I.9771 מוזיאון רוקפלר

 1869 )ד(תל פארעה  IAA I.9772 מוזיאון רוקפלר

 1319 )ד(תל פארעה  IAA I.9773 מוזיאון רוקפלר

 439 )ד(תל פארעה  IAA I.9774 מוזיאון רוקפלר

 339 )ד(תל פארעה  IAA I.9775 מוזיאון רוקפלר

 671 )ד(תל פארעה  IAA I.9775 מוזיאון רוקפלר

 233 )ד(תל פארעה  IAA I.9778 מוזיאון רוקפלר

 225 )ד(ארעה תל פ IAA I.9779 מוזיאון רוקפלר

 1595 )ד(תל פארעה  IAA I.9781 מוזיאון רוקפלר

 861 )ד(תל פארעה  IAA I.9785 מוזיאון רוקפלר

 693 )ד(תל פארעה  IAA I.9787 מוזיאון רוקפלר

 241 )ד(תל פארעה  IAA I.9788 מוזיאון רוקפלר

 244 )ד(תל פארעה  IAA I.9790 מוזיאון רוקפלר

 239 )ד(תל פארעה  IAA I.9791 מוזיאון רוקפלר

 242 )ד(תל פארעה  IAA I.9792 מוזיאון רוקפלר

 240 )ד(תל פארעה  IAA I.9793 מוזיאון רוקפלר

 1245 )ד(תל פארעה  IAA I.9795 מוזיאון רוקפלר

 1703 )ד(תל פארעה  IAA I.9796 מוזיאון רוקפלר

 125 )ד(תל פארעה  IAA I.9797 מוזיאון רוקפלר

 1164 )ד(תל פארעה  IAA I.9806 פלרמוזיאון רוק

 1919 )ד(תל פארעה  IAA I.9807 מוזיאון רוקפלר

 581 )ד(תל פארעה  IAA I.9808 מוזיאון רוקפלר

 291 )ד(תל פארעה  IAA I.9810 מוזיאון רוקפלר

 216 )ד(תל פארעה  IAA I.9811 מוזיאון רוקפלר

 198 )ד(תל פארעה  IAA I.9812 מוזיאון רוקפלר

 1069 מה'תל ג IAA J.1004 וזיאון רוקפלרמ

 86 מה'תל ג IAA J.1005 מוזיאון רוקפלר

 1891 בית שאן IAA J.1013 מוזיאון רוקפלר

 1112 בית שאן IAA J.1017 מוזיאון רוקפלר

 357 בית שאן IAA J.1019 מוזיאון רוקפלר

 511 בית שאן IAA J.1021 מוזיאון רוקפלר

 917 בית שאן IAA J.1034 מוזיאון רוקפלר

 1910 בית שאן IAA J.1038 מוזיאון רוקפלר

 253 בית שאן IAA J.1044 מוזיאון רוקפלר

 280 בית שאן IAA J.1047 מוזיאון רוקפלר

 518 )ד(תל פארעה  IAA J.1068 מוזיאון רוקפלר

 744 בית שמש IAA J.214 G מוזיאון רוקפלר

 892 בית שמש IAA J.214 T מוזיאון רוקפלר

 287 בית שמש IAA J.233 מוזיאון רוקפלר

 1207 גזר IAA J.238 מוזיאון רוקפלר

 536 גזר IAA J.243 מוזיאון רוקפלר

 234 גזר IAA J.253 מוזיאון רוקפלר

 832 גזר IAA J.255 מוזיאון רוקפלר

 188 גזר IAA J.258 מוזיאון רוקפלר

 1322 גזר IAA J.258 מוזיאון רוקפלר

 1324 גזר IAA J.260 רוקפלרמוזיאון 

 398 גזר IAA J.261 מוזיאון רוקפלר

 1098 גזר IAA J.262 מוזיאון רוקפלר

 379 גזר IAA J.264 מוזיאון רוקפלר

 387 גזר IAA J.264 מוזיאון רוקפלר

 1248 גזר IAA J.279 מוזיאון רוקפלר

 605 גזר IAA J.283 מוזיאון רוקפלר

 1673 גזר IAA J.284 מוזיאון רוקפלר

 1666 גזר IAA J.285 מוזיאון רוקפלר

 969 גזר IAA J.289 מוזיאון רוקפלר

 644 גזר IAA J.290 מוזיאון רוקפלר

 450 גזר IAA J.299 מוזיאון רוקפלר

 177 גזר IAA J.300 מוזיאון רוקפלר

 604 גזר IAA J.302 מוזיאון רוקפלר
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 297 גזר IAA J.312 מוזיאון רוקפלר

 1394 גזר IAA J.316 ון רוקפלרמוזיא

 1247 תל צפית IAA J.319 מוזיאון רוקפלר

 922 עזקה IAA J.320 מוזיאון רוקפלר

 64 תל צפית IAA J.322 מוזיאון רוקפלר

 1097 עזקה IAA J.325 מוזיאון רוקפלר

 1163 עזקה IAA J.326 מוזיאון רוקפלר

 2039 עזקה IAA J.327 מוזיאון רוקפלר

 254 גזר IAA J.338  רוקפלרמוזיאון

 1422 גזר IAA J.354 מוזיאון רוקפלר

 921 תל צפית IAA J.374 מוזיאון רוקפלר

 1516 בית שאן IAA J.817 מוזיאון רוקפלר

 960 בית שאן IAA J.821 מוזיאון רוקפלר

 1363 בית שאן IAA J.821 מוזיאון רוקפלר

 767 גזר IAA J.877 מוזיאון רוקפלר

 211 תל צפית IAA J.879 ן רוקפלרמוזיאו

 790 בית שאן IAA J.905 מוזיאון רוקפלר

 1138 בית שאן IAA J.906 מוזיאון רוקפלר

 938 בית שאן IAA J.908 מוזיאון רוקפלר

 909 בית שאן IAA J.909 מוזיאון רוקפלר

 1724 בית שאן IAA J.910 מוזיאון רוקפלר

 654 בית שאן IAA J.927 מוזיאון רוקפלר

 925 בית שאן IAA J.928 מוזיאון רוקפלר

 689 מה'תל ג IAA J.987 מוזיאון רוקפלר

 457 מה'תל ג IAA P.3732 מוזיאון רוקפלר

 1186 גזר ללא מספר מוזיאון רוקפלר

 1108תל פארעה )ד(   (נעלם(מוזיאון רוקפלר 

 1109תל פארעה )ד(   (נעלם(מוזיאון רוקפלר 

 1561 ול'תל עג IAA 31.196 (עלםנ(מוזיאון רוקפלר 

 255 ול'תל עג IAA 32.1946 (נעלם(מוזיאון רוקפלר 

 1311 מגידו IAA 34.2097 (נעלם(מוזיאון רוקפלר 

 1699 לכיש IAA 36.1820 (נעלם(מוזיאון רוקפלר 

 989 ול'תל עג IAA 47.583 (נעלם(מוזיאון רוקפלר 

 1225 )ד( רעהתל פא IAA I.10370 (נעלם(מוזיאון רוקפלר 

 546תל פארעה )ד(  IAA I.7115 (נעלם(מוזיאון רוקפלר 

 1323 עזקה IAA J.329 (נעלם(מוזיאון רוקפלר 

 652 בית שאן IAA J.3804 (נעלם(מוזיאון רוקפלר 

 931 בית שאן IAA J.818 (נעלם(מוזיאון רוקפלר 

 1813 תל גריסה IAA J.899 (נעלם(מוזיאון רוקפלר 

 1838 תל גריסה IAA J.899 (נעלם(קפלר מוזיאון רו

 505בית  שאן IAA J.907 (נעלם(מוזיאון רוקפלר 

 1131 מגידו מוזיאון שער העמ קים

 848תל ע מר מוזיאון שער העמ קים

 104תל פ )ד(ארעה   מוזיאון תורקווי

 1148 ול'תל עג  )אלא נמצ(מנצסטר 

 1120 לכיש  ב לכישמוש, משפחת סדן

 36 חוויה-אלל ב'ג  נגנב

 745 חוויה-אלבל 'ג  נגנב

 1508 חוויה-אלבל 'ג  נגנב

 1535 חוויה-אלבל 'ג  נגנב

 1549 חוויה-אלבל 'ג  נגנב

 1569 חוויה-אלבל 'ג  נגנב

 887אשד וד G/1024/71 נגנב

 1763אשד וד G/1171/61 נגנב

 74אשד וד G/1307/71 נגנב

 350אשד וד G/1457/71 נגנב

 1033אשד וד G/2604/71 נגנב

 1391אשד וד G/2654/71 נגנב

 1262אשד וד G/3084/61 נגנב

 986 ול'תל עג  )לא נמצא(ניו יורק 
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 278 ול'תל עג  )לא נמצא(ניוקסל על הטיין 

 765 ול'תל עג  )לא נמצא(ניוקסל על הטיין 

 1410 ול'תל עג  )לא נמצא(ניוקסל על הטיין 

 1456 לו'תל עג  )לא נמצא(ניוקסל על הטיין 

 1592 ול'תל עג  )לא נמצא(ניוקסל על הטיין 

 1973 גבעון  עמאן

 1188 ת'תל ג קיבוץ להבות חבי בה

 1068תל נור ית 101 קיבוץ עין החורש

 1430תל גד ורIA A K.99-400  יהט ארכיאולוג"קמ

 37 שילהI AA K.11280 יהט ארכיאולוג"קמ

 815 חברוןI AA K.28128 יהט ארכיאולוג"קמ

 1125 חברוןI AA K.28131 יהט ארכיאולוג"קמ

 109 עותניאל K28387 יהט ארכיאולוג"קמ

 95 ול'תל עג   )לא נמצא(רוצדייל 

 1025 ול'תל עג  )לא נמצא(רוצדייל 

 1992 דיר עלא DA 1267 ידןלי, רייקסמוזיאום

 906 חירבת נען  רשות העתיקות

 419 תל דובר ? רשות העתיקות

 658 אכזיב IAA ות העתיקותרש

 1150וף דרומי ח-אשדוד  IAA רשות העתיקות

 377 שכם IAA רשות העתיקות

 630 שכם IAA רשות העתיקות

 950 שכם IAA רשות העתיקות

 951 שכם IAA רשות העתיקות

 1274 תל מור IAA 10 רשות העתיקות

 460תימנ ע IAA 54-192 רשות העתיקות

 1465 אזורIAA 58-2 49 רשות העתיקות

 83 אזורIAA 58-2 50 רשות העתיקות

 715 תל מור IAA 59-140 רשות העתיקות

 1445 תל מור IAA 59-142 רשות העתיקות

 502 יבנה IAA 60-950 רשות העתיקות

 122 יבנה IAA 60-951 רשות העתיקות

 896 יבנה IAA 60-952 רשות העתיקות

 624 יבנה IAA 60-953 רשות העתיקות

 197 יבנה IAA 60-954 רשות העתיקות

 645תל ציפו ר IAA 63-1521 רשות העתיקות

 437 אשדוד IAA 63-2478 רשות העתיקות

 1730 אשדוד IAA 63-2481 רשות העתיקות

 107 תל עיטון IAA 69-1374 רשות העתיקות

 1766 עכו IAA 73-103 רשות העתיקות

 1767 עכו IAA 73-103 רשות העתיקות

 2033 עכוIAA 73-1 03 רשות העתיקות

 2034 עכוIAA 73-1 03 רשות העתיקות

 672 עכוIAA 73-1 05 רשות העתיקות

 1041 עכוIAA 73-1 10 רשות העתיקות

 292 עכוIAA 73-1 47 רשות העתיקות

 263 עכוIAA 73-1 49רשות  העתיקות

 275 עכוIAA 73-1 52רשות  העתיקות

 1193 עכוIAA 73-1 64רשות  העתיקות

 189 עכוIAA 73-1 65רשות  העתיקות

 1045 עכוIAA 73-1 69רשות  העתיקות

 352 עכוIAA 73-1 73רשות  העתיקות

 863 עכו IAA 73-174רשות  העתיקות

 1018 עכו IAA 73-176רשות  העתיקות

 1794 עכו IAA 73-191רשות  העתיקות

 1829 עכו IAA 73-191רשות  העתיקות

 525 עכו IAA 73-215רשות יקות העת

 686 עכו IAA 73-28רשות  העתיקות

 383 עכו IAA 73-44רשות  העתיקות

 68 עכו IAA 73-46 רשות העתיקות
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 1419 עכו IAA 73-66 רשות העתיקות

 2030 עכו IAA 73-91 רשות העתיקות

 2031 עכו IAA 73-91 רשות העתיקות

 2032 עכו IAA 73-91 רשות העתיקות

 1770 עכו IAA 73-92  העתיקותרשות

 1811 עכו IAA 73-92רשות ה עתיקות

 1788 עכו IAA 73-96 רשות העתיקות

 1824 עכוIAA  73-96 רשות העתיקות

 591 תל רידאן IAA 74.1994 רשות העתיקות

 1618תל ריד אן IAA 74.1998 רשות העתיקות

 1614תל רי דאן IAA 74.2005 רשות העתיקות

 1299תל רי דאן IAA 74.2006 קותרשות העתי

 19 תל רידאןIA A 74.2007 רשות העתיקות

 498 תל רידאןIAA 74.20 08 רשות העתיקות

 524 תל רידאןIAA 74.20 09 רשות העתיקות

 1688 תל רידאןIA A 74.2010 רשות העתיקות

 1624 תל רידאןIAA 74.20 11 רשות העתיקות

 1460 ידאןתל רIAA 74.2 012 רשות העתיקות

 235תל רי דאןIAA 7 4.2013 רשות העתיקות

 513 תל משושIAA  75-810 רשות העתיקות

 659 עכוIAA 7 6-68 רשות העתיקות

 1172 עכוIAA 7 7-29 רשות העתיקות

 515 עכוIAA 7 7-30 רשות העתיקות

 558 עכוIAA 7 7-35 רשות העתיקות

 971תל בית מ ירסיםIA A 78-1490 רשות העתיקות

 1787תל בית  מירסים IAA 78-1495 רשות העתיקות

 1818תל בית  מירסים IAA 78-1495 רשות העתיקות

 1777תל כיס אן IAA 79-350 רשות העתיקות

 872תל בית מ ירסים IAA 81-2002 רשות העתיקות

 660תל בית מ ירסים IAA 81-2004 רשות העתיקות

 395תל בי סיםת מיר IAA 81-2008 רשות העתיקות

 330תל בי ת מירסים IAA 84-1265 רשות העתיקות

 378תל בי ת מירסים IAA 84-1265 רשות העתיקות

 118תל בי ת מירסים IAA 84-1270 רשות העתיקות

 803תל בי ת מירסים IAA 84-1271 רשות העתיקות

 804תל בית מי רסים IAA 84-1271 רשות העתיקות

 1336 מירסים בית תל IAA 84-1272 רשות העתיקות

 1436תל בית  מירסים IAA 84-1273 רשות העתיקות

 1223תל בית מי רסים IAA 84-1274 רשות העתיקות

 1224תל בי ת מירסים IAA 84-1274 רשות העתיקות

 15תל בי ת מירסים IAA 84-1275 רשות העתיקות

 1126תל בי ת מירסים IAA 84-1275 רשות העתיקות

 108תל בי ת מירסים IAA 84-1276 רשות העתיקות

 388תל בי ת מירסים IAA 84-1276 רשות העתיקות

 315תל בי ת מירסים IAA 84-1294 רשות העתיקות

 314תל בי ת מירסים IAA 84-2140 רשות העתיקות

 9 חפר IAA 85-345 רשות העתיקות

 1029 חפר IAA 87-1399 רשות העתיקות

 737 באכזי IAA 89-2916 רשות העתיקות

 371 מנחת IAA 90-1025 רשות העתיקות

 1019 מנחת IAA 90-1026 רשות העתיקות

 1934תל מ יכל IAA 90-699 רשות העתיקות

 1532תל מ יכל IAA 90-700 רשות העתיקות

 2018תל מ יכל IAA 90-701 רשות העתיקות

 1926תל מ יכל IAA 90-702 רשות העתיקות

 151 יכל מתל IAA 90-703 רשות העתיקות

 294תל א בו הוואם IAA 93-3323 רשות העתיקות

 1תל א בו הוואם IAA 93-3325 רשות העתיקות

 1004תל א בו הוואם IAA 93-3325 רשות העתיקות

 65תל א בו הוואם IAA 93-3326 רשות העתיקות
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'תל ג 1350 ת IAA 94-1492 רשות העתיקות

'תל ג 495 ת IAA 94-1493 רשות העתיקות

IAA 94-870  1348תל ק וביבה רשות העתיקות

IAA 94-870  1488תל ק וביבה רשות העתיקות

IAA 94-871  1834תל ק וביבה רשות העתיקות

IAA 96-2789  1414אל א חוואט רשות העתיקות

IAA 96-2933  1713עזבת  צרטה רשות העתיקות

IAA 98-2439  209תל מ עקרון/יקנה רשות העתיקות

1147  עקרון IAA 99-1260 קותרשות העתי /תל מיקנה

  904 אשדוד )לא נמצא(רשות העתיקות 

 IAA 68-1100 58 אשדוד )לא נמצא(רשות העתיקות 
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רשימת פריטים עם שמות   מלכים

 מספר מלך
  746  'יעחמס א

 757 'אמנחותפ א

 915 'אמנחותפ א

 916 'אמנחותפ א

 986 'אמנחותפ א

 987 'אמנחותפ א

 1052 'תפ אאמנחו

 973 'תחותימס ב

 976 'תחותימס ב

 758 חאתשפסות
 1099 חאתשפסות
 1138 חאתשפסות

 129 'תחותימס ג

 130 'תחותימס ג

 334 'תחותימס ג

 350 'תחותימס ג

 351 'תחותימס ג

 352 'תחותימס ג

 353 'תחותימס ג

 379 'תחותימס ג

 381 'תחותימס ג

 382 'תחותימס ג

 383 'גתחותימס 

 386 'תחותימס ג

 387 'תחותימס ג

 459 'תחותימס ג

 460 'תחותימס ג

 461 'תחותימס ג

 462 'תחותימס ג

 463 'תחותימס ג

 464 'תחותימס ג

 465 'תחותימס ג

 471 'תחותימס ג

 472 'תחותימס ג

 473 'תחותימס ג

 474 'תחותימס ג

 475 'תחותימס ג

 476 'תחותימס ג

 477 'גתחותימס 

 478 'תחותימס ג

 546 'תחותימס ג

 555 'תחותימס ג

 759 'תחותימס ג

 760 'תחותימס ג

 761 'תחותימס ג

 762 'תחותימס ג

 763 'תחותימס ג

 764 'תחותימס ג

 765 'תחותימס ג

 766 'תחותימס ג

 767 'תחותימס ג

 768 'תחותימס ג

 769 'תחותימס ג

 929 'תחותימס ג

 930 'גתחותימס 

 מספר מלך
 931 'תחותימס ג

 932 'תחותימס ג

 933 'תחותימס ג

 934 'תחותימס ג

 935 'תחותימס ג

 936 'תחותימס ג

 937 'תחותימס ג

 938 'תחותימס ג

 939 'תחותימס ג

 940 'תחותימס ג

 941 'תחותימס ג

 942 'תחותימס ג

 943 'תחותימס ג

 944 'תחותימס ג

 945 'תחותימס ג

 946 'גתחותימס 

 947 'תחותימס ג

 948 'תחותימס ג

 949 'תחותימס ג

 963 'תחותימס ג

 964 'תחותימס ג

 965 'תחותימס ג

 966 'תחותימס ג

 967 'תחותימס ג

 968 'תחותימס ג

 969 'תחותימס ג

 970 'תחותימס ג

 974 'תחותימס ג

 977 'תחותימס ג

 978 'תחותימס ג

 982 'תחותימס ג

 983 'גתחותימס 

 988 'תחותימס ג

 989 'תחותימס ג

 990 'תחותימס ג

 991 'תחותימס ג

 995 'תחותימס ג

 996 'תחותימס ג

 997 'תחותימס ג

 998 'תחותימס ג

 1004 'תחותימס ג

 1005 'תחותימס ג

 1009 'תחותימס ג

 1010 'תחותימס ג

 1011 'תחותימס ג

 1012 'תחותימס ג

 1013 'תחותימס ג

 1015 'חותימס גת

 1016 'תחותימס ג

 1017 'תחותימס ג

 1018 'תחותימס ג

 1020 'תחותימס ג

 1021 'תחותימס ג

 1024 'תחותימס ג

 1027 'תחותימס ג

מס פרמ לך

 1030ת 'חותימס ג

 1031ת 'חותימס ג

 1034ת 'חותימס ג

 1035ת 'חותימס ג

 1038ת 'חותימס ג

 1040 'תחותימס ג

 1041 'תחותימס ג

 1045 'ותימס גתח

 1046 'תחותימס ג

 1051 'תחותימס ג

 1053 'תחותימס ג

 1054 'תחותימס ג

 1055 'תחותימס ג

 1056 'תחותימס ג

 1057 'תחותימס ג

 1058 'תחותימס ג

 1060 'תחותימס ג

 1061 'תחותימס ג

 1072 'תחותימס ג

 1075 'תחותימס ג

 1076 'תחותימס ג

 1077 'תחותימס ג

 1078 'תימס גתחו

 1080 'תחותימס ג

 1081 'תחותימס ג

 1082 'תחותימס ג

 1083 'תחותימס ג

 1084 'תחותימס ג

 1085 'תחותימס ג

 1086 'תחותימס ג

 1087 'תחותימס ג

 1088 'תחותימס ג

 1089 'תחותימס ג

 1090 'תחותימס ג

 1091 'תחותימס ג

 1092 'תחותימס ג

 1093 'תחותימס ג

 1094 'ימס גתחות

 1095 'תחותימס ג

 1096 'תחותימס ג

 1097 'תחותימס ג

 1098 'תחותימס ג

 1100 'תחותימס ג

 1101 'תחותימס ג

 1125 'תחותימס ג

 1134 'תחותימס ג

 1135 'תחותימס ג

 1136 'תחותימס ג

 1137 'תחותימס ג

 1139 'תחותימס ג

 1140 'תחותימס ג

 1141 'תחותימס ג

 1142 'מס גתחותי

 1153 'תחותימס ג

 1154 'תחותימס ג

 מספר מלך
'תימס ג  1155 תחו

'תימס ג  1156 תחו

'תימס ג  1157 תחו

'תימס ג ו  1158ח ת

 1159 'תחותימס ג

ג 'תחותימס   1160 

 1161תחותימס  'ג

 1162תחותימס ' ג

 1163 'תחותימס ג

 1164 'תחותימס ג

 1165 'תחותימס ג

 1166 'תחותימס ג

 1167 'ס גתחותימ

 1168 'תחותימס ג

 1169 'תחותימס ג

 1170 'תחותימס ג

 1171 'תחותימס ג

 1172 'תחותימס ג

 1173 'תחותימס ג

 1174 'תחותימס ג

 1175 'תחותימס ג

 1193 'תחותימס ג

 1195 'תחותימס ג

 1196 'תחותימס ג

 1197 'תחותימס ג

 1198 'תחותימס ג

 1199 'תחותימס ג

 1200 ' גתחותימס

 1201 'תחותימס ג

 1206 'תחותימס ג

 131 'אמנחותפ ב

 347 'אמנחותפ ב

 348 'אמנחותפ ב

 354 'אמנחותפ ב

 388 'אמנחותפ ב

 389 'אמנחותפ ב

 390 'אמנחותפ ב

 479 'אמנחותפ ב

 480 'אמנחותפ ב

 975 'אמנחותפ ב

 984 'אמנחותפ ב

 992 'אמנחותפ ב

 1006 'אמנחותפ ב

 1025 'חותפ באמנ

 1026 'אמנחותפ ב

 1042 'אמנחותפ ב

 1043 'אמנחותפ ב

 1059 'אמנחותפ ב

 1103 'אמנחותפ ב

 1126 'אמנחותפ ב

 1127 'אמנחותפ ב

 1131 'אמנחותפ ב

 1143 'אמנחותפ ב

 1176 'אמנחותפ ב

 1177 'אמנחותפ ב



 מפתחות

319  

 מספר מלך
 1194 'אמנחותפ ב

 355תחותי 'מס ד

 481 'תחותימס ד

 482 'ס דתחותימ

 770 'תחותימס ד

 771 'תחותימס ד

 971 'תחותימס ד

 1028 'תחותימס ד

 1044 'תחותימס ד

 1104 'תחותימס ד

 1111 'תחותימס ד

 1112 'תחותימס ד

 1113 'תחותימס ד

 1114 'תחותימס ד

 1115 'תחותימס ד

 1128 'תחותימס ד

 1144 'תחותימס ד

 1178 'תחותימס ד

 1179 'תחותימס ד

 356 'אמנחותפ ג

 378 'אמנחותפ ג

 747 'אמנחותפ ג

 748 'אמנחותפ ג

 749 'אמנחותפ ג

 750 'אמנחותפ ג

 751 'אמנחותפ ג

 752 'אמנחותפ ג

 753 'אמנחותפ ג

 754 'אמנחותפ ג

 755 'אמנחותפ ג

 772 'אמנחותפ ג

 773 'אמנחותפ ג

 774 'אמנחותפ ג

 775 'אמנחותפ ג

 776 'אמנחותפ ג

 777 'אמנחותפ ג

 778 'אמנחותפ ג

 779 'אמנחותפ ג

 780 'אמנחותפ ג

 781 'אמנחותפ ג

 782 'אמנחותפ ג

 783 'אמנחותפ ג

 784 'אמנחותפ ג

 785 'אמנחותפ ג

 786 'אמנחותפ ג

 787 'אמנחותפ ג

 788 'אמנחותפ ג

 789 'אמנחותפ ג

 790 'אמנחותפ ג

 791 'אמנחותפ ג

 792 'אמנחותפ ג

 793 'אמנחותפ ג

 794 'אמנחותפ ג

 795 'אמנחותפ ג

 796 'אמנחותפ ג

 797 'אמנחותפ ג

 מספר מלך
 798אמנח 'ותפ ג

 799אמנחו 'תפ ג

 800 'אמנחותפ ג

 801 'אמנחותפ ג

 802 'אמנחותפ ג

 803 'אמנחותפ ג

 804 'אמנחותפ ג

 805 'אמנחותפ ג

 806 'אמנחותפ ג

 807 'אמנחותפ ג

 808 'אמנחותפ ג

 809 'אמנחותפ ג

 810 'אמנחותפ ג

 811 'אמנחותפ ג

 812 'אמנחותפ ג

 813 'אמנחותפ ג

 814 'אמנחותפ ג

 815 'אמנחותפ ג

 816 'אמנחותפ ג

 817 'אמנחותפ ג

 818 'אמנחותפ ג

 819 'אמנחותפ ג

 820 'אמנחותפ ג

 821 'אמנחותפ ג

 822 'אמנחותפ ג

 823 'אמנחותפ ג

 824 'אמנחותפ ג

 825 'אמנחותפ ג

 826 'אמנחותפ ג

 827 'אמנחותפ ג

 828 'אמנחותפ ג

 829 'אמנחותפ ג

 830 'אמנחותפ ג

 831 'אמנחותפ ג

 832 'אמנחותפ ג

 833 'אמנחותפ ג

 834 'אמנחותפ ג

 835 'אמנחותפ ג

 836 'אמנחותפ ג

 837 'אמנחותפ ג

 838 'אמנחותפ ג

 839 'אמנחותפ ג

 950 'אמנחותפ ג

 951 'אמנחותפ ג

 952 'אמנחותפ ג

 953 'אמנחותפ ג

 954 'אמנחותפ ג

 955 'אמנחותפ ג

 956 'אמנחותפ ג

 957 'אמנחותפ ג

 985 'אמנחותפ ג

 1000 'אמנחותפ ג

 1007 'אמנחותפ ג

 1008 'אמנחותפ ג

 1014 'אמנחותפ ג

 1019 'אמנחותפ ג

 מספר מלך
 1022 'אמנחותפ ג

 1079אמנח 'ותפ ג

 1105 'חותפ גאמנ

 1116 'אמנחותפ ג

 1117 'אמנחותפ ג

 1118 'אמנחותפ ג

 1119 'אמנחותפ ג

 1120 'אמנחותפ ג

 1121 'אמנחותפ ג

 1122 'אמנחותפ ג

 1123 'אמנחותפ ג

 1124 'אמנחותפ ג

 1129 'אמנחותפ ג

 1130 'אמנחותפ ג

 1132 'אמנחותפ ג

 1133 'אמנחותפ ג

 1145 'אמנחותפ ג

 1146 'ותפ גאמנח

 1147 'אמנחותפ ג

 1148 'אמנחותפ ג

 1149 'אמנחותפ ג

 1180 'אמנחותפ ג

 1181 'אמנחותפ ג

 1182 'אמנחותפ ג

 1183 'אמנחותפ ג

 1184 'אמנחותפ ג

 1185 'אמנחותפ ג

 1186 'אמנחותפ ג

 1187 'אמנחותפ ג

 1202 'אמנחותפ ג

 1203 'אמנחותפ ג

 1204 'אמנחותפ ג

 1205 'תפ גאמנחו

 1207 'אמנחותפ ג

 1208 'אמנחותפ ג

 1209 'אמנחותפ ג

 1210 'אמנחותפ ג

 1211 'אמנחותפ ג

 840 אחנאתון
 841 אחנאתון
 842 אחנאתון
 843 אחנאתון

 844 סמנחכארע
 845 אמון'תותענח

 846 אי
 847 חורמחב

 848 'סתי א

 1047 'סתי א

 1048 'סתי א

 1102 'סתי א

 349 ' ברעמסס

 358 'רעמסס ב

 391 'רעמסס ב

 437 'רעמסס ב

 451 'רעמסס ב

 452 'רעמסס ב

 454 'רעמסס ב

 מספר מלך
 483 'רעמסס ב

 484רעמס 'ס ב

 485 'רעמסס ב

 506 'רעמסס ב

 511 'רעמסס ב

 521 'רעמסס ב

 522 'רעמסס ב

 523 'רעמסס ב

 527 'רעמסס ב

 529 'רעמסס ב

 539 'רעמסס ב

 540 'רעמסס ב

 541 'רעמסס ב

 723 'רעמסס ב

 733 'רעמסס ב

 744 'רעמסס ב

 745 'רעמסס ב

 849 'רעמסס ב

 850 'רעמסס ב

 851 'רעמסס ב

 852 'רעמסס ב

 853 'רעמסס ב

 854 'רעמסס ב

 855 'רעמסס ב

 856 'רעמסס ב

 857 'רעמסס ב

 858 'רעמסס ב

 859 'רעמסס ב

 860 'רעמסס ב

 861 'רעמסס ב

 862 'רעמסס ב

 863 'רעמסס ב

 864 'רעמסס ב

 865 'רעמסס ב

 866 'רעמסס ב

 867 'רעמסס ב

 868 'רעמסס ב

 869 'רעמסס ב

 870 'רעמסס ב

 871 'רעמסס ב

 872 'רעמסס ב

 873 'רעמסס ב

 874 'רעמסס ב

 875 'רעמסס ב

 876 'רעמסס ב

 877 'רעמסס ב

 958 'רעמסס ב

 959 'רעמסס ב

 979 'סס ברעמ

 980 'רעמסס ב

 981 'רעמסס ב

 993 'רעמסס ב

 994 'רעמסס ב

 1001 'רעמסס ב

 1002 'רעמסס ב

 1003 'רעמסס ב



 מפתחות

 מספר מלך
 1023 'רעמסס ב

 1029 'רעמסס ב

 1032 'רעמסס ב

 1036 'רעמסס ב

 1037 'רעמסס ב

 1049 'רעמסס ב

 1050 'רעמסס ב

 1062 'רעמסס ב

 1063 'רעמסס ב

 1064 'רעמסס ב

 1065 'רעמסס ב

 1066 'רעמסס ב

 1067 'רעמסס ב

 1068 'רעמסס ב

 1069 'רעמסס ב

 1070 'רעמסס ב

 1071 'רעמסס ב

 1073 'רעמסס ב

 1074 'רעמסס ב

 1106 'רעמסס ב

 1107 'רעמסס ב

 1108 'רעמסס ב

 מספר מלך
 1109 'רעמסס ב

 1150 'רעמסס ב

 1151 'רעמסס ב

 1152 'רעמסס ב

 1188 'רעמסס ב

 1189 'רעמסס ב

 1190 'רעמסס ב

 1191 'רעמסס ב

 1192 'רעמסס ב

 878 מרנפתח
 879 מרנפתח
 880 מרנפתח

 1110 'סתי ב

 881 סיפתח
 882 סתנחת

 486 'רעמסס ג

 734 'רעמסס ג

 735 'רעמסס ג

 736 'רעמסס ג

 883 'רעמסס ג

 884 'רעמסס ג

 885 'רעמסס ג

 מספר מלך
 886 'רעמסס ג

 887 'רעמסס ג

 888 'רעמסס ג

 889 'רעמסס ג

 890 'רעמסס ג

 891 'רעמסס ג

 892 'רעמסס ג

 893 'רעמסס ג

 894 'רעמסס ג

 960 'רעמסס ג

 384 'רעמסס ד

 895 'רעמסס ד

 896 'רעמסס ד

 897 'רעמסס ד

 898 'רעמסס ד

 899 'רעמסס ד

 900 'רעמסס ד

 901 'רעמסס ד

 902 'רעמסס ד

 903 'רעמסס ד

 904 'רעמסס ד

 905 'רעמסס ד

 מספר מלך
 906 'רעמסס ד

 907 'רעמסס ד

 908 'רעמסס ד

 909 'רעמסס ד

 910 'רעמסס ד

 911 'רעמסס ד

 912 'רעמסס ד

 913 'רעמסס ד

 972 'רעמסס ד

 914 תחותימס
 917 רעמסס
 918 רעמסס
 919 רעמסס
 920 רעמסס
 921 רעמסס
 922 רעמסס
 923 רעמסס

רעמסס 924 
 925 רעמסס
 926 רעמסס
 927 רעמסס
 928 רעמסס
1039  רעמסס

  

320  



 *1

Summary 

 

Scarabs and other seal-amulets are one of the most common artifacts in Late Bronze 

Age Canaan. Scarabs are particularly important for archaeological research because 

some of them can be dated quite accurately to the reign of a specific Pharaoh, and in 

some cases, the range within a specific reign can be narrowed down. For this reason, 

scarab research has focused mainly on royal name scarabs rather then other types of 

scarabs. Moreover, for different reasons, most of scarab research deals with the 

Middle Bronze Age rather than other archaeological periods. Therefore the main 

goal of this research is to create a typological-chronological classification system for 

Late Bronze Age scarabs, as exists for other periods. In addition, the sociological 

aspects and use of scarabs have also been investigated. 

Scarabs were first produced during the late Old Kingdom – First Intermediate Period 

in Egypt. They first arrived in Canaan at the beginning of the Middle Bronze Age 

IIb, and during that period, they reached their peak. At that time, most scarabs were 

made locally and only a handful were imported from Egypt. That situation continued 

into the Late Bronze Age until the conquests of Thutmosis III. From that point on the 

majority of scarabs found in Canaan were imported from Egypt. This situation 

continued until the end of the Late Bronze Age, and only then the locally made 

scarabs are more common than the imported ones. There are between 1900 and 2000 

scarabs dated to the Late Bronze Age or found in Late Bronze Age strata. In other 

words, there are Middle Bronze Age scarabs found in Late Bronze Age strata and 

there are Late Bronze Age scarabs found in later archaeological contexts. 

In this study 1887 items were classified into four main categories: 

1. Egyptian scarabs 

2. Canaanite (locally made) scarabs 

3. Scarabs found in Late Bronze Age contexts but dated to the Middle Bronze 

Age (heirlooms) 

4. Uncertain cases 

This study focused on the first two categories: Egyptian and Canaanite scarabs. 

 

The first chapter presents the subject of the study and its goals, and reviews the 

history of research. As mentioned, most studies deal with Middle Bronze Age 

scarabs, but there is much to learn from them on the iconography of Middle Bronze 

age scarabs and its influences on the Late Bronze Age scarabs, the focus of this 

study. Furthermore, one can learn from their typological systems, their strengths and 

weaknesses. 

The second chapter presents the chronology of the Late Bronze Age.  
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The period is divided into five stages according to the following table: 
Archaeological period Centuries BCE Dynasty Kings Years BCE 
LB1a 16 c. Early 18 Ahmes-Thutmosis III 1540 – 1479  

LB1b 15 c. Middle 18 Thutmosis III – Thutmosis IV 1479 – 1391  

LB2 14 c. Late 18 Amenhotep III - Horemheb 1391 – 1295  

LB3 13 c. 19 Ramesses I - Tawosret 1295 – 1186  

LB4 12 c. 20 Sethnakht – Ramesses IV 1186 – 1147  

The stratigraphic chart is the basis for scarab dating, in addition to other 

considerations, mainly stylistic. 

The third chapter analyzes the typology of the different media. The typology is 

composed of a few main criteria: type of media (scarab, ring, plaque, etc'), specific 

features (Head, Side and Back types), material and the sizes of the media. In the case 

of scarabs, which are the most common type of media during the Late Bronze Age 

(over 80%), there are also detailed references to the different aspects of the scarab: 

head type, back type and side type. The chapter also deals with the materials and 

techniques used in making scarabs. 

The fourth and fifth chapters are the heart of this study. The fourth chapter is a 

classification of the different designs which are engraved on the scarabs and create 

the whole composition. For example, a composition showing the king smiting his 

enemy will have at least three designs: the figure of the king, the enemy figure and a 

weapon. This way, we can use the designs to help us date different scarabs. Some of 

the designs are common throughout the entire Late Bronze Age, but others are 

specific to a certain stage. The fifth chapter deals with the composition as a whole. 

As mentioned, the scarabs were divided into four iconographic categories. The first 

and most important category is the Egyptian. This category was divided into nine 

sub-groups based on the scenes: 

1. Linear-geometric 

2. Egyptian signs and symbols 

3. Composite design 

4. Vegetation 

5. Animal 

6. Hybrid creature 

7. Human figure 

8. Figure of a deity 

9. Inscription 

Each group is then further divided according to the division of the composition, the 

axis of the composition and the date of the item. 

The second category is the Canaanite. I have divided it into three sub-groups: 

1. Middle Bronze Age type scarabs 

2. Southern type 
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3. Northern type 

These three groups are iconographically different, which form the basis for the 

division. The inner division of each sub-group is based on the same principles as the 

Egyptians, but is different within the groups. For example, the southern type does 

not have hybrid creatures while the northern type does. 

The two remaining categories, heirlooms and unidentified scarabs, are not discussed 

in details. The heirlooms were treated by many scholars writing about the Middle 

Bronze Age scarabs where as the focus here is to create a new typology for Late 

Bronze Age types. The uncertain cases were not dealt with for obvious reasons. 

The sixth chapter deals with local workshops. During the entire Late Bronze Age, 

local craftsman produced scarabs. The workshops themselves were not found, but 

they can be identified by iconographic and technological similarities, and by their 

geographic and chronological distribution. Five workshops were identified, 

operating at different stages and in different locations. The earliest is the Beth Shan 

workshop, dated to the Late Bronze Age 1b. During the next stage of the Late 

Bronze Age, the plaque workshop was active. This workshop made plaques made of 

black stone and used an unique northern style iconography. During the Late Bronze 

Age 3 two workshops were identified. The first produced scarabs with a star like 

iconography made of carnelian. The second workshop produced scarabs in a unique 

style influenced by both Egypt and Canaan, the latter mostly from the iconography 

of the Middle Bronze Age. The last workshop was identified at Timna and dates to 

the last phase of the Late Bronze Age.  

The seventh chapter deals with the use of scarabs. As in the previous period, the 

main use of the scarab was as an amulet in burials. In addition, there were several 

other uses for scarabs in the Late Bronze Age, such as amulets for the living, temple 

offerings, sealing and as objects of value. 

The last chapter combines all the data and presents the chronologically evolving 

typology of the scarabs. 
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.  שנערכו בארץ1 פריטים מחפירות וסקרים1887 לצורך המחקר נאספו וקוטלגו באופן שיטתי

ל ולכן לא ראיתי את כל הפריטים במו עיני וברוב "חלק גדול מהפריטים נמצא במוסדות בחו

 פריטים לא ידוע ולכן 266מקומם הנוכחי של . 2המקרים הסתפקתי בצילום וציור של הפריטים

  .ילומי וציורים מתוך דוחות החפירהנאלצתי להשתמש בצ

  :לכל פריט הוכנסו הנתונים הבאים

  . מספר הרישום וביבליוגרפיה, מיקומו הנוכחי של הפריט: םיינתונים מנהל

 ארכיאולוגי הקשר, מספר רישום בשדה, לוקוס, שכבה, שטח, שם האתר: נתונים ארכיאולוגיים

  . ותיארוך ההקשר

תפס וטבעת , טכניקת ייצור, )צד וגב, ראש(מאפיינים , מידות, חומר, מדיום: נתונים טכניים

   .)מצרי או כנעני (מקורו )במידה ויש(

ציר המשטח ופירוט , חלוקת המשטח, סוג הסצינה, )מצרי או כנעני(מקור  :נתונים איקונוגרפים

  .הדגמים המופיעים בסצינה

  

, זיציה ומימינו שמונה שורותבצד שמאל מופיע ציור של הקומפו :הלוחות נחלקים לשני חלקים

  .לפי הפירוט באיור שלהלן

  

  .תאור הלוחות נחלק לשבעה חלקים

הנתונים הם . בשורה העליונה מופיעים נתונים על ההקשר הארכיאולוגי ותיארוך הפריט •

, תאריך השכבה, לוקוס'  מס,שכבה, שטח, שם האתר, מספר הפריט): מימין לשמאל(

  . הפריטשלרישום והקשר ארכיאולוגי ' מס

מידות , חומר, )במידה וקיים(תת טיפוס , מדיום: בשורה השניה מופיעים נתונים טכניים •

  ).חרפושיות בלבד(ומאפיינים 

 . בשורה השלישית מופיעים שם המוסד בו נמצא הפריט כיום ומספר הרישום באותו מוסד •

                                                 
 . פני השטח ומקורן ידוע הוכנסו לקטלוג גם פריטים שנמצאו על ידי מטיילים על1
 .אותמר קל מאוניברסיטת פריבורג בשוויץ על האפשרות לעין בתיעוד שלהם'  ברצוני להודות לפרופ2



שם , )ודגשמ(תיארוך הפריט : בשורה הרביעית מופיעים נתונים הקשורים לקומפוזיציה •

שם הסדנא , ציר הקומפוזיציה, חלוקת המשטח, )במידה וקיים(מלך המופיע על הפריט 

ומספר לוח של הצדדים ) 6במידה והפריט שייך לאחת הסדנאות הנידונות בפרק (

 .)למשל בלוחיות, במידה וקיימים(הנוספים 

לפי ( קוד הדגם מופיע. הדגמים המופיעים בקומפוזיציהפירוט  ופיעבריבוע הימני למטה מ •

 .מיקומו ומעמדו של הדגם, )4הפירוט בפרק 

) בדמות או בשם(ים שמות האלים משמאל לדגמים ומתחת לשמות המלכים מופיע •

 ).במידה וקיימים(והתארים המופיעים על הפריט 

 .בצד שמאל מופיעים פרסומי העבר של הפריט, בחלק התחתון •
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1
תל אבו הוואם
לוחית מלבנית

פאיאנס
5 x 14 x 12

במ1ב-2

2
לכיש

דמוי חרפושית חלק
פאיאנס

6 x 8.6 x 12

במ

3
תימנע

לוחית מלבנית
פאיאנס

5 x 14.3 x 18.7

במ4

4
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
8 x 11 x 14

II-5B1a2
במ4-3

5
גזר

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

 x 12 x 19

במ3
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6
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
4 x 5.3 x 8

ל-יל-יל-י
במ2

7
גבעון

חרפושית

קרניאול
5.4 x 7.3 x 10

HB1a2
במ2

8
תל פארעה (ד)

חרפושית

קרניאול
5.8 x 8.6 x 11.5

V-3A6c4
במ3

9
חפר

חותם עגול
פאיאנס

4.5 x 10.2 x 11.5

במ2

10
בית שאן

דמוי פי-כושי
פאיאנס

5.8 x 8.5 x 15

במ1ב-2

11
לכיש

חותם צפרדע
סטיאטיט

7 x 8 x 9

במ2

12
לכיש

חרפושית

פאיאנס
6.6 x 8.5 x 13

V-1A1a2
במ3

13
תל עג'ול

חרפושית ?
לא ידוע

 x 6.8 x 9.9
ל-יל-יל-י

במ1ב-3

14
לכיש

חרפושית

פאיאנס
 x 5.5 x 8

ל-יA1ל-י
במ2

15
תל בית מירסים
לוחית סגלגלה

סטיאטיט
4.5 x 12.5 x 18

במ1ב

16
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
6 x 10 x 13.6

I-2A1ל-י
במ4-3

17
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 12.6 x 18

II-2A1b3
במ3

18
לכיש

חרפושית

פאיאנס
7.5 x 12 x 16

I-1A4b1
במ3

19
תל רידאן
חרפושית

סטיאטיט
7 x 12 x 17

II-7A2a3
במ3

20
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 10.5 x 13.5

V-2B3b3
במ1א

21
תל פארעה (ד)
לוחית סגלגלה

סטיאטיט
4 x 13.7 x 17.4

במ3

22
מגידו

חרפושית

פאיאנס
8 x 10 x 13

II-5B1b3
במ2

23
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6 x 10.5 x 14.6

V-1B6c3
במ2-1

24
לכיש

לוחית מלבנית
זכוכית

5 x 8 x 15

במ1ב-2

25
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
3.8 x 6 x 10

I-4A1a3
במ3-1
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26
לכיש

חרפושית

פאיאנס
7 x 9.7 x 14

A4a2שבור
במ3-1

27
לכיש

לוחית מלבנית
פאיאנס

4.3 x 8 x 11

במ2-1

28
לכיש

לוחית מלבנית
פאיאנס

4.3 x 8 x 11

במ2-1

29
לכיש

לוחית סגלגלה
פאיאנס

4 x 11 x 14

במ3

30
תל עג'ול
חרפושית

זכוכית
3.2 x 5 x 7

V-1B1a1
במ3

31
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 9 x 12

ל-יל-יל-י
במ3-1

32
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
8 x 10.6 x 15

II-1B1b3
במ3-1

33
לכיש

טבעת יצוקה
פאיאנס

3 x 10 x 22

במ3-2

34
לכיש

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4.8 x 12.4 x 16.3

במ2-1

35
לכיש

חותם קוף
סטיאטיט

4 x 10 x 13

במ3

36
ג'בל אל-חוויה
טבעת יצוקה

ברונזה
 x 11 x 19

במ3

37
שילה

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12 x 16.25

II-5C1b3
במ3

38
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12.5 x 17

II-7B5c2
במ3

39
תל סעידיה
חרפושית

סטיאטיט
6.6 x 11.5 x 16.3

A4b1שבור
במ4

40
תל עג'ול

דמוי חצי חבית
סטיאטיט

5 x 8.6 x 11.5

במ1

41
מגידו

חרפושית

פאיאנס
6.3 x 10.2 x 13.5

II-3B1a2
במ2-1

42
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.8 x 10.5 x 14.7

V-2C1b3
במ2-1

43
לכיש

דמוי פי-כושי
סטיאטיט?
 x 8 x 13

במ2-1

44
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6 x 12 x 15.3

II-5B2b3
במ2-1

45
אשדוד

חרפושית

סטיאטיט
6.4 x 9.2 x 13

II-1שבורb2
במ2-1
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46
אשקלון

חרפושית

סטיאטיט
7.3 x 12.2 x 17.2

II-3B1b3
במ2-1

47
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
6 x 10 x 13

II-1B1a2
במ1

48
תל בטש

דמוי פי-כושי
לא ידוע

 x  x 

במ1ב

49
תל עג'ול

דמוי פי-כושי
סטיאטיט

5 x 10.4 x 16.8

ברונזה

במ1ב
טבעת

50
תל אנפה

לוחית מלבנית
פאיאנס

5.8 x 10.8 x 16.5

במ2-1

51
לכיש

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4 x 11 x 15

במ1ב-2

52
לכיש

לוחית סגלגלה
פאיאנס

5.2 x 12.2 x 17.5

במ2-1

53
עכו

חרפושית

זהב
5.8 x 8.5 x 13.3

זהב

IV-1B1b3
במ2-1

טבעת

54
דן

חותם צפרדע
סטיאטיט

6.5 x 10 x 14

במ2

55
תל עג'ול

טבעת יצוקה
מתכת לא מזוהה

 x 10 x 17.3

במ2

56
לכיש

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4 x 10 x 14.5

במ2

57
לכיש

חותם אוראוס
סטיאטיט

4.5 x 8.7 x 12.5

במ3-2

58
אשדוד

חותם עגול
עצם

 x  x 12

במ3-2

59
לכיש

חותם דג
סטיאטיט

 x 11 x 16.7

במ3-2

60
גזר

חותם ברווז
סטיאטיט

9 x 11.2 x 17

במ3-2

61
תל פארעה (ד)
דמוי פי-כושי

סטיאטיט
5.4 x 9.8 x 18

במ3

62
מגידו

חרפושית

פאיאנס
9 x 12 x 15.2

I-1A1b3
במ3

63
גזר

טביעת בולה
לא ידוע

 x 11 x 15

במ3

64
תל צפית
חרפושית

פאיאנס
7.7 x 11.7 x 15.3

II-1A1b3
במ3

65
תל אבו הוואם

חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 9.5 x 13.4

II-5C1b3
במ3
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66
עכו

חותם עין-הורוס
סטיאטיט

5 x 12 x 16

במ3

67
גזר

חרפושית

פאיאנס
12 x 12 x 16.5

V-1B1a1
במ4-3

68
עכו

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 11 x 15.3

I-3A1b1
במ4-3

69
אשקלון

חרפושית

פאיאנס
8.1 x 11.7 x 16.2

II-1ל-יb3
במ4-3

70
תל עג'ול

טבעת יצוקה
לא ידוע

1.2 x 7.5 x 13.3

במ4-3

71
תל עג'ול

טבעת יצוקה
זהב

3.1 x 10.2 x 18.7

במ1ב-2

72
ד'הרת אל חומריה

טבעת יצוקה
זהב

3.5 x 8.5 x 13.8

במ2

73
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
10 x 14.6 x 20.6

II-5C2b3
במ2-1

74
אשדוד

חרפושית

סטיאטיט
 x 12.5 x 16

ל-יל-יל-י
במ3



מצרי - דגם מורכב חד מרכזילוח 6

75
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
5 x 11 x 15

IV-2C2a2
במ1ב-2

76
תל גריסה

לוחית סגלגלה
פאיאנס

4.3 x 9.75 x 13

במ1ב-2

77
לכיש

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4.8 x 12.4 x 16.3

במ2-1

78
גזר

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11.8 x 16

II-5C1a1
במ1ב-2

79
לכיש

לוחית מלבנית
סטיאטיט

4 x 8.5 x 11

במ1ב-2

80
לכיש

לוחית מלבנית
סטיאטיט

4 x 8.5 x 11

במ1ב-2

81
תל עג'ול

דמוי פי-כושי
פאיאנס

5.4 x 8 x 15.7

במ1ב-2

82
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 13 x 19

ל-יל-יל-י
במ2-1

83
אזור

חרפושית

פאיאנס
7.5 x 12 x 16.1

a2ל-יל-י
במ1ב-2

84
עזקה

חרפושית

ישפה ירוק?
7.3 x 12 x 18.4

I-2A1a4
במ2-1

85
תל חסי

חרפושית

לא ידוע
 x 14 x 18.4

ל-יל-יל-י
במ1ב-2

86
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
6 x 8.5 x 12.2

C1b3שבור
במ1ב-2

87
בית שאן

חותם ברווז
פאיאנס

11.1 x 12.8 x 16.7

במ3

88
תימנע

חרפושית

פאיאנס
5 x 7 x 14.5

II-1C1c2
במ4-3

89
תל עג'ול

טביעה על כלי
לא ידוע

 x 12 x 15

במ2-1

90
בית שאן

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

5 x 11 x 17

במ1ב

91
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6 x 10 x 14

II-5C1b3
במ1ב-2

92
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
7.7 x 12.8 x 16.7

C2b3שבור
במ3

93
גבעון

חרפושית

סטיאטיט
9 x 13 x 18.2

ברונזה

II-3A1b3
במ1

טבעת

94
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.1 x 13 x 18.2

II-5B1b3
במ1ב-2
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95
תל עג'ול

לוחית סגלגלה
לא ידוע

 x 8 x 12

במ1ב

96
תל עג'ול

חותם דמות אדם
סטיאטיט

4.3 x 8.9 x 15.1

במ1ב

97
תל פארעה (ד)

חותם חתול
סטיאטיט

9.3 x 8.5 x 13.4

במ1ב

98
תל עג'ול

דמוי פי-כושי
סטיאטיט

5.4 x 10.3 x 18.8

במ1

99
תל עג'ול

חותם ברווז
סטיאטיט

5.4 x 5.5 x 8

במ2-1

100
תל עג'ול

לוחית סגלגלה
לא ידוע

 x 12 x 16

במ1ב-2

101
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
6 x 9.3 x 13

V-2A3b3
במ1ב-2

102
תל עג'ול

חותם צפרדע
סטיאטיט

7.5 x 10.5 x 14.5

במ1ב-2

103
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 11 x 15

B1b3שבור
במ2

104
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9.8 x 15.6 x 22.2

II-5C1b3
במ4-3

105
לכיש

דמוי פי-כושי
סטיאטיט

4 x 8 x 16

במ2-1

106
לכיש

דמוי פי-כושי
סטיאטיט

5.5 x 9 x 16

במ2-1

107
תל עיטון

דמוי פי-כושי
סטיאטיט

4.8 x 9.6 x 18.9

במ2

108
תל בית מירסים
לוחית סגלגלה

סטיאטיט
4.2 x 14 x 18.9

במ1ב

109
עותניאל

חותם עין-הורוס
סטיאטיט

5.1 x 10.25 x 
14.25

במ1ב

110
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
8 x 10 x 15

B1b3שבור
במ2-1

111
גזר

חרפושית

סטיאטיט
9.5 x 15 x 20.1

II-5C1b3
במ2

112
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
 x 9 x 14

ל-יל-יל-י
במ2-1

113
לכיש

דמוי פי-כושי
סטיאטיט

5 x 10 x 18

במ2-1

114
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6 x 8.8 x 12

I-5C1b3
במ2-1
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115
גזר

חרפושית

לא ידוע
 x  x 
ל-יל-יל-י

במ2

116
תל עג'ול

חותם עגול
פאיאנס

 x 5.5 x 13.5

במ1ב-2

117
לכיש

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4 x 10 x 14.5

במ2

118
תל בית מירסים

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 17.5

II-5C2b3
במ3-2

119
כתרת א-סמרה

חרפושית

פאיאנס
 x  x 
C1c4שבור
במ3

120
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.1 x 12.5 x 17.4

I-1A4b2
במ3

121
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 13.6 x 18

ל-יל-יל-י
במ3

122
יבנה

חרפושית

סטיאטיט
5 x 10 x 13

I-3B5a3
במ3

123
הר עיבל
חרפושית

פאיאנס
7.5 x 13 x 17.5

I-1A4a3
במ3

124
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 18

I-1A1a3
במ3

125
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.3 x 12.8 x 16

I-1A1b2
במ3

126
תל חדיד
חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 11 x 18

I-1A4a3
במ3

127
עכו

חרפושית

סטיאטיט
7.6 x 12.5 x 17.5

III-3B5a3
במ3

128
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
3.4 x 12 x 17.6

a3שבורשבור
במ3

129
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 11.5 x 15.5

C2b3שבור
במ1ב

תחותימס ג'

130
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7 x 10.5 x 15

II-1C1b3
במ1ב

תחותימס ג'

131
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.4 x 11.5 x 15.8

C2b3שבור
במ1ב

אמנחותפ ב'
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132
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
5 x 7.9 x 10

II-3B3b2
במ1

133
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
6 x 9 x 14

II-3B1b3
במ1א

134
מגידו

חרפושית

פאיאנס
7.5 x 10 x 13

V-1B3b3
במ1א

135
לכיש

דמוי חרפושית חלק
סטיאטיט

8 x 13.7 x 18.5

במ1

136
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 10 x 14

ל-יל-יל-י
במ1א

137
גזר

חותם עין-הורוס
סטיאטיט

 x 10 x 14

במ1

138
תל עג'ול

טביעה על כלי
לא ידוע

 x 10 x 12.1

במ1

139
ירושלים

חרפושית

סטיאטיט
4.7 x 11 x 15

ברונזה

II-3שבורb3
במ2

טבעת

140
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7 x 10 x 15.6

II-3B3b3
במ2

141
מגידו

חרפושית

פאיאנס
6 x 10.5 x 14.5

II-3B1b3
במ1א

142
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
5 x 6.5 x 9

II-5B1b2
במ1א

143
תל עג'ול

דמוי פי-כושי ?
פאיאנס

 x 9 x 14

במ1ב

144
בית שאן

דמוי חרפושית חלק
סטיאטיט

6.5 x 10 x 14
B1a3

במ1

145
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7 x 11.1 x 16

II-3B1b3
במ1

146
תל עג'ול

דמוי פי-כושי
אבן שחורה

6 x 10 x 16

במ2-1
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147
תל עג'ול

דמוי פי-כושי ?
לא ידוע

 x 11.1 x 18.6

במ1

148
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
4.4 x 7.6 x 11

II-1B3b3
במ1א

149
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7.6 x 11.6 x 15.3

I-1A4a4
במ1

150
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6 x 10 x 14

IV-1A4a3
במ2-1

151
תל מיכל
חרפושית

סטיאטיט
6.2 x 8.8 x 12.1

II-3B1b3
במ2-1

152
תל פארעה (ד)

אלקטרום?

חרפושית

סטיאטיט
4.8 x 8.2 x 11.4

V-2A7מוסתר
במ3
תפס

153
תל פארעה (ד)
טבעת יצוקה

זהב
 x 10.5 x 23

במ3

154
אשקלון

כסף

חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 9.3 x 15

V-1B3מוסתר
במ2-1
תפס

155
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6.4 x 9.6 x 14

II-1A4b3
במ2

156
אשקלון

חרפושית

פאיאנס
7.9 x 12.3 x 16.4

A1b3ל-י
במ4-3

157
לכיש

לוחית מלבנית
סטיאטיט

 x 12 x 16.3

במ2-1

158
גזר

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4.2 x 13 x 19

במ2

159
לכיש

לוחית סגלגלה
פאיאנס

5.5 x 14 x 18

במ2

160
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 11 x 15

II-3C1b3
במ2

161
לכיש

חותם דג
סטיאטיט

5.3 x 9.7 x 13.6

במ3

162
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
8.4 x 11.6 x 16.85

I-3B2b3
במ3

163
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
9 x 14 x 18.5

II-3C1b3
במ3

164
מגידו

זהב

חרפושית

סטיאטיט
6 x 12 x 18

זהב

I-1A4b2
במ4-3
טבעתתפס

165
סחם

חרפושית

סטיאטיט
7.4 x 11.8 x 15

כסף

II-3B1b3
במ1

טבעת

166
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12 x 16

I-1A1a2
במ4-3



מצרי - בעלי חייםלוח 11

167
תל עג'ול

לוחית סגלגלה
פאיאנס

5 x 13 x 19

ברונזה

במ1ב
טבעת

168
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6 x 10 x 14

II-4A4a3
במ3

169
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
8 x 11.7 x 16.7

I-3B1a1
במ3

170
תל גריסה
חרפושית

סטיאטיט
8.4 x 13 x 17.7

IV-1C1b3
במ3

171
לכיש

חרפושית

סטיאטיט?
11 x 14 x 19

B1b3ל-י
במ3

172
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
6 x 9 x 13

B1a2שבור
במ3

173
תימנע

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5.5 x 12.2 x 16.5

במ4

174
פחל

לוחית מלבנית
פאיאנס

4 x 6 x 15

במ4-3

175
מגידו

חרפושית

פאיאנס
9 x 15 x 21.5

II-5C5b3
במ1ב-2

176
תל פארעה (ד)
דמוי חצי חבית

פאיאנס
8 x 14 x 17.9

במ2

177
גזר

חרפושית

פאיאנס
10 x 14.7 x 19.5

III-3B1b2
במ3-2

178
בית שמש

לוחית מלבנית
פאיאנס

5 x 15 x 20

במ1ב-2

179
בית שמש

לוחית סגלגלה
פאיאנס

7 x 11 x 15

במ3

180
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
8 x 12 x 17

I-2C1a1
במ3

181
עזקה

חרפושית

פאיאנס
8 x 13 x 18

I-2C1a1
במ3-2

182
תענך

חרפושית

לא ידוע
 x 13 x 18

ל-יל-יל-י
במ3-2

183
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

סטיאטיט
5 x 10.4 x 14.1

במ3

184
אשדוד

חרפושית

סטיאטיט
7.8 x 14 x 19.1

I-1A4a3
במ2

185
גזר

לוחית מלבנית
סטיאטיט

 x 17 x 25

במ3-2

186
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5.4 x 9.3 x 13.2

II-7A3a1
במ3

תחותימס ג' ?
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187
בית שאן

זהב

חרפושית

לפיס לזולי
9 x 12.3 x 19

II-1A1מוסתר
במ3
תפס

188
גזר

לוחית סגלגלה
פאיאנס

5.7 x 13.8 x 18.7

במ4-3

189
עכו

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 10 x 15.5

V-2B1b3
במ4-3

190
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6.4 x 10.5 x 14

II-5C1b3
במ3-2

191
מגידו

חרפושית

פאיאנס
 x 13 x 17.5

ל-יל-יל-י
במ4-3

192
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 15 x 21

II-5C2b3
במ4-3

193
מגידו

חרפושית

פאיאנס
10 x 13 x 17.8

ל-יB1שבור
במ2

194
תל עג'ול

לוחית מלבנית
פאיאנס

5.3 x 11 x 14.4

במ2

195
שקמונה

חרפושית

עצם
8 x 12 x 17

ל-יל-יל-י
במ3-2

196
גזר

חרפושית

סטיאטיט?
 x  x 15

ל-יל-יל-י
במ3-2

197
יבנה

חרפושית

סטיאטיט
6 x 13 x 17

I-1A1a3
במ4

198
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.7 x 14 x 18.3

III-3A4c4
במ4

199
בית שאן

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

5.5 x 14.5 x 20

במ4

200
תימנע

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5.5 x 9.9 x 11.9

במ4

201
עכו

חרפושית

סטיאטיט
7 x 14 x 19.5

I-3A4b2
במ4

202
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
7 x 12.4 x 17

II-5C1b3
במ4

203
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
8 x 8.5 x 13

I-1A4a5
במ1ב-2

204
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 18

V-2B1b3
במ3-1

205
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 5.1 x 7

ל-יל-יל-י
במ3

206
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.3 x 9.5 x 13.1

II-5C1b3
במ4-3
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207
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
 x 7 x 9.8

ל-יל-יל-י
במ3-1

208
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.4 x 12 x 16

II-5C4ab1
במ4-3

209
תל מיקנה/עקרון

זהב

חרפושית

פאיאנס
5.5 x 10 x 12

זהב

I-1A7b3
במ2
טבעתתפס

210
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 12 x 16.3

ל-יל-יל-י
במ3-1

211
תל צפית

דמוי חרפושית חלק
זכוכית

5.5 x 8.3 x 11.5

במ3-2

212
תל ג'מה

דמוי חרפושית חלק
פאיאנס

 x  x 

במ1ב-2

213
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
7.7 x 11.3 x 15.6

A1b3שבור
במ3

214
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 17

II-5B5b3
במ3

215
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 17

V-2A1b3
במ4-3

216
תל פארעה (ד)

חותם קוף
סטיאטיט

4.3 x 7.3 x 10

במ4-3

217
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 10.1 x 14.2

ל-יל-יל-י
במ1א

218
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
4 x 7 x 10

II-5A3a1
במ1ב-2

219
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6.4 x 10 x 14.4

II-1B2b2
במ1ב-2

220
תל בית מירסים

דמוי פי-כושי
סטיאטיט

4 x 15 x 19

במ1

221
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
8.6 x 12.5 x 15.5

A1a2שבור
במ3

222
תל עג'ול

טבעת יצוקה
ישפה ירוק

22 x 10 x 22

במ2-1

223
תל פארעה (ד)
טבעת יצוקה

ישפה
 x 11 x 20

במ3

224
מגידו

חרפושית

פאיאנס
8.5 x 12 x 17

II-1A1b3
במ3

225
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
8.3 x 12 x 16

I-1A1b3
במ4

226
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 13.5 x 17.3

ל-יל-יל-י
במ3
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227
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
8.3 x 11.7 x 16

A1b3שבור
במ3

228
תל בטש
חרפושית

פאיאנס
 x  x 
A1b3שבור
במ3

229
תל פארעה (ד)

כסף

חרפושית

פאיאנס
8.2 x 15 x 21

מוסתרל-יל-י
במ3
תפס

230
אשקלון

חרפושית

פאיאנס
8.8 x 12.2 x 16.7

II-1A1b1
במ3

231
תל פארעה (ד)

חרפושית

לא ידוע
 x 13.4 x 16

ל-יל-יל-י
במ3

232
דיר עלא
חרפושית

סטיאטיט
7.7 x 13 x 16.8

II-2A1b3
במ3

233
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 15

II-5A1b3
במ3

234
גזר

חרפושית

פאיאנס
7.7 x 12.4 x 17

II-1A1b3
במ3

235
תל רידאן
חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 17

II-7B5a3
במ3

236
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 16

A1c4שבור
במ3

237
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11.3 x 15.4

I-1A1a3
במ3

238
תל עג'ול

טבעת יצוקה
ברונזה

 x 7.5 x 12

במ3-2

239
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
4.5 x 7.5 x 10

II-1B1a2
במ4

240
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
5.4 x 7 x 10

III-2B5a2
במ4

241
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
4.3 x 7 x 10

V-1B5a2
במ4

242
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
5 x 7 x 10

II-1B5a2
במ4

243
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
4.2 x 6.4 x 9

B5a2שבור
במ4

244
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
4.5 x 7.6 x 10.3

II-1B3a2
במ4

245
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
7.8 x 12.2 x 17.8

A1b3שבור
במ3

246
תל פארעה (ד)
דמוי חצי חבית

פאיאנס
7 x 12 x 16.8

במ4-3



מצרי - בעלי חייםלוח 15

247
מגידו

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4 x 10.5 x 15

במ3

248
מגידו

חרפושית

פאיאנס
8 x 12 x 16

A1b3שבור
במ3

249
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 13 x 16

I-3A4b3
במ3

250
עכו

חרפושית

סטיאטיט
8.3 x 15.2 x 19.8

A1b3שבור
במ3

251
לכיש

חותם אריה
סטיאטיט

6.5 x 7 x 11

במ2

252
תל פארעה (ד)
דמוי פי-כושי

פאיאנס
5.3 x 8.7 x 15

במ3-2

253
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
5.8 x 10 x 14.1

I-1A4a2
במ4-3

254
גזר

חרפושית

פאיאנס
6.6 x 10 x 13.5

B2b1שבור
במ3-1

255
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
10 x 14 x 18

I-5C5a3
במ1ב-2

256
חצור

חרפושית

פאיאנס
6 x 9.2 x 14

V-2B1b1
במ2

257
בית שאן

זהב

חרפושית

סטיאטיט
6 x 10 x 12

V-2B1מוסתר
במ2
תפס

258
חצור

חרפושית

סטיאטיט
6.2 x 11.1 x 15.3

II-3B3b1
במ1ב-2

259
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.8 x 13.5 x 17.7

II-7C6b3
במ3

260
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
6.7 x 11.1 x 15.7

V-2C1b3
במ4-3

261
תימנע

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5.5 x 12.2 x 16.5

במ4

262
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 12.7 x 18

II-5A3b3
במ3

263
עכו

חרפושית

סטיאטיט
9.3 x 15.2 x 19.4

II-5B1b3
במ4-3

264
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 12 x 16

ל-יל-יל-י
במ3

265
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 11 x 10

A4c2שבור
במ3

266
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 10 x 14

II-4C2b3
במ3
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267
בית שמש

זהב

חרפושית

סטיאטיט
5.4 x 10 x 13

כסף

II-5C2מוסתר
במ3
טבעתתפס

268
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
7 x 11 x 17

I-3B1b2
במ3

269
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5 x 9.2 x 13

b3שבורשבור
במ3

270
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 15

II-5C2b3
במ3

271
תל שרע

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4 x 12 x 17.5

במ3

272
תל פארעה (ד)

זהב

חרפושית

סטיאטיט
6.7 x 12.7 x 15.6

II-1C1מוסתר
במ3
תפס

273
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
4.7 x 9 x 11.5

III-3B1a3
במ4-3

274
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 13 x 18

ל-יל-יל-י
במ1ב

275
עכו

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 11 x 15

I-3A1b3
במ1ב-2

276
לכיש

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4 x 11 x 15

במ1ב-2

277
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 8.7 x 11.3

II-5B1a1
במ1ב-2

278
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 8.2 x 11

ל-יל-יל-י
במ1ב-2

279
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.4 x 12.5 x 16.4

II-5C2b3
במ2

280
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
7 x 11 x 14

b2ל-ישבור
במ3

281
לכיש

חותם עין-הורוס
פאיאנס

7 x 13.6 x 16.5

במ3

282
תל פארעה (ד)

זהב

חרפושית

סטיאטיט
4.8 x 9 x 12.3

II-5A4מוסתר
במ4-3
תפס

283
תל חרסים
חרפושית

סטיאטיט
5 x 10 x 17

I-1A1a3
במ4-3

284
תל פארעה (ד)

חותם קוף
סטיאטיט

5.9 x 9.6 x 12.6

במ3

285
לכיש

חרפושית

פאיאנס
7.5 x 10.6 x 17

II-1B5b2
במ1ב-2

286
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7 x 10.4 x 15

II-4A4a3
במ1ב-2
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287
בית שמש
חרפושית

פאיאנס
7.5 x 10.7 x 15.3

I-1C1b2
במ3

288
מגידו

חרפושית

פאיאנס
 x 13.5 x 18

ל-יל-יל-י
במ3

289
אשדוד

חרפושית

סטיאטיט
7.2 x 12.5 x 16.3

I-3B5a3
במ4-3

290
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
6.7 x 11 x 14.8

I-1A4b2
במ4-3

291
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5 x 9 x 12.3

II-5C2b3
במ4-3

292
עכו

חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 11 x 13

II-3A1b3
במ4-3

293
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
7.4 x 13.5 x 18.5

II-5A2b3
במ3

294
תל אבו הוואם

חרפושית

פאיאנס
6.5 x 11.5 x 16

I-1C5a4
במ3

295
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 17

II-7A2c1
במ3

296
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

סטיאטיט
5 x 10.4 x 14.1

במ3

297
גזר

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 15

II-1B1b3
במ3

298
אפק

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 18.5

II-7B1a3
במ3

299
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 13.3 x 18

II-7B1c1
במ3

300
גזר

חרפושית

לא ידוע
7 x 13 x 17

A3a4שבור
במ4-3

301
אבילה

חרפושית

פאיאנס
8.6 x 13 x 18.6

I-1C1b3
במ1ב-2

302
תל אנפה

לוחית מלבנית
פאיאנס

5.8 x 10.8 x 16.5

במ2-1

303
לכיש

לוחית סגלגלה
פאיאנס

5.2 x 12.2 x 17.5

במ2-1

304
תל שרע
חרפושית

סטיאטיט
6 x 12 x 16

II-5B5a4
במ4-3

305
כאמד אל-לוז
טביעה על כלי

לא ידוע
 x 10 x 13

במ1

306
כפר ערה
חרפושית

פאיאנס
6.5 x 11.25 x 16

I-1A1a4
במ1ב-2
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307
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
6 x 10.1 x 14

II-5C1b3
במ1ב-2

308
תל עג'ול

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5 x 11 x 15

במ2

309
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
8 x 14 x 19

II-5B1a2
במ3

310
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
4.5 x 7.5 x 11

II-5C2a2
במ3

311
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 9 x 12

II-7A3a2
במ3

312
תל עג'ול

לוחית מלבנית
פאיאנס

5 x 10.6 x 14.5

במ1ב

313
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
 x  x 

I-1A4c1
במ2-1

314
תל בית מירסים

חרפושית

סטיאטיט
6 x 10.5 x 14.5

A4a3ל-י
במ2-1

315
תל בית מירסים

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12.5 x 17

C2a2ל-י
במ2-1

316
תל עג'ול

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5 x 11 x 15

במ2

317
תל אבו הוואם

חרפושית

פאיאנס
6 x 10.6 x 15

I-1B1a2
במ1ב-3

318
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 13.4 x 17.7

II-7B1c1
במ3

319
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 15 x 21

II-7B1c1
במ3

320
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
6.1 x 10.5 x 15

II-7A2a3
במ3

321
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 14 x 20

II-7B1c1
במ3

322
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 14 x 20

II-7A3b2
במ3

323
אשקלון

חרפושית

פאיאנס
6.6 x 6.2 x 14.6

b3שבורשבור
במ3

324
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
9.2 x 17 x 23.6

II-7B5a1
במ3

325
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 12 x 17

ל-יל-יל-י
במ1א

326
בית שמש
חרפושית

פאיאנס
7.7 x 13 x 16

II-1A1b3
במ3
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327
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
9 x 13 x 18

II-5C2b3
במ3

328
גזר

זהב

חרפושית

סטיאטיט
4 x 6.5 x 10

II-5B1מוסתר
במ3-2
תפס

329
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 13.4 x 18.6

II-1C1a2
במ3

330
תל בית מירסים
לוחית מלבנית

סטיאטיט
4.25 x 11 x 15.5

במ2

331
עזקה

דמוי חצי חבית
סטיאטיט

7 x 13 x 18

במ3

332
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 12 x 15

II-1C1b3
במ3

333
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
10 x 16 x 20.4

II-5C1b3
במ3

334
תל פארעה (ד)

זהב

חרפושית

סטיאטיט
10 x 17 x 21

II-5C2b3
במ4-3
תפס

תחותימס ג'

335
תל עג'ול

חותם צפרדע
סטיאטיט

6.9 x 10 x 14.3

במ2

336
עתלית

חרפושית

פאיאנס
7.4 x 12.2 x 16.2

II-1B1a2
במ3-2

337
גבעון

חרפושית

סטיאטיט
9.9 x 14.3 x 18.7

II-5C1b3
במ3

338
עכו

חרפושית

סטיאטיט
7.3 x 10.1 x 15.8

I-1B1a4
במ4-3

339
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

פאיאנס
3.5 x 7.3 x 10

במ4-3

340
מגידו

לוחית סגלגלה
פאיאנס

3.9 x 11 x 15

במ4-3

341
מגידו

חרפושית

פאיאנס
10.5 x 17 x 16

IV-2A4c4
במ3

342
אשקלון

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 11.8 x 15.9

II-5C1b3
במ3
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343
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12.4 x 17

III-1B5b3
במ3-2

344
בית שאן

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4.5 x 12 x 17

במ4-3

345
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
6 x 11 x 14.1

V-2B3b3
במ1א

346
תימנע

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 16

II-5A1b3
במ4-3

347
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6 x 12.5 x 16.3

I-1A3a3
במ1ב

אמנחותפ ב'

348
לכיש

לוחית מלבנית
סטיאטיט

6.1 x 13 x 17.5

במ1ב

אמנחותפ ב'

349
לכיש

חרפושית

סטיאטיט?
 x 12 x 18

II-5A3ל-י
במ3

רעמסס ב'

350
אשדוד

חרפושית

סטיאטיט
 x 13 x 15.75

ל-יל-יל-י
במ1ב

תחותימס ג'

351
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6 x 11 x 15.7

II-5B1b3
במ1ב

תחותימס ג'

352
עכו

חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 12.5 x 17.5

II-1C1b3
במ1ב-2

תחותימס ג'

353
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
 x 14 x 18

ל-יל-יל-י
במ4

תחותימס ג'

354
בית שמש
חרפושית

פאיאנס
9 x 13.5 x 19

I-1C1b3
במ1ב

אמנחותפ ב'

355
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
8.3 x 12.7 x 17.3

V-2C2b3
במ1ב

תחותימס ד'

356
תל עג'ול

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5.7 x 12 x 16

במ2

אמנחותפ ג'

357
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
9 x 14.5 x 18.6

II-5C2b3
במ3

358
תל שוכה

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5 x 11 x 15

במ3

רעמסס ב'

359
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 14 x 18

I-3C2b3
במ3

360
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
10 x 16 x 22

I-3A3b2
במ3

361
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 14 x 19

II-5C2b3
במ3

362
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
 x 14 x 20

ל-יל-יל-י
במ3
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363
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.4 x 11 x 15

II-7C2a3
במ3

364
תל עג'ול

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5.1 x 12 x 16.6

במ1ב

365
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12 x 15

I-3C1b3
במ3

366
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
5.7 x 9.5 x 13

II-5C2b3
במ3

367
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
9 x 14 x 19

II-5C2b3
במ3

368
תל חרסים
חרפושית

סטיאטיט
8.8 x 14.2 x 18.5

II-5C1b3
במ3

369
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12.9 x 16

II-1A4b3
במ3

370
אשדוד

חרפושית

סטיאטיט
7.8 x 14 x 18.5

V-1A4a3
במ3

371
מנחת

חרפושית

סטיאטיט
11 x 16 x 20

ברונזה

II-5C2b3
במ3

טבעת

372
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.2 x 12.4 x 16

II-5C2b3
במ3

373
תל פארעה (ד)

זהב

חרפושית

סטיאטיט
7 x 13 x 17

II-5C2מוסתר
במ3
תפס

374
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
9.5 x 13.5 x 17.5

II-1A1b3
במ3

375
לכיש

חרפושית

פאיאנס
9 x 15 x 20

II-7C2b3
במ3

376
פחל

לוחית מלבנית
פאיאנס

4 x 6 x 15

במ4-3

377
שכם

דמוי חצי חבית
סטיאטיט

6.2 x 12 x 18

במ2

378
תל בית מירסים
לוחית מלבנית

סטיאטיט
4.25 x 11 x 15.5

במ2

אמנחותפ ג'

379
גזר

לוחית מלבנית
סטיאטיט

4.4 x 12.4 x 22.5

במ1ב-2

תחותימס ג'

380
סחב

טביעה על כלי
לא ידוע

 x 13 x 20

במ1ב-2

381
לכיש

חרפושית

סטיאטיט?
 x  x 
ל-יל-יל-י

במ1ב-2

תחותימס ג'

382
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
8.6 x 13.5 x 17.6

II-4C2b3
במ1ב-2

תחותימס ג'
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383
עכו

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 11 x 15

II-4C3b3
במ3

תחותימס ג'

384
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
6 x 12 x 15.5

II-5C1b3
במ4

רעמסס ד'

385
גזר

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5 x 12 x 15.2

במ4

386
גבעון

חרפושית

סטיאטיט
8.4 x 10.9 x 15.5

II-3C2b3
במ1ב

תחותימס ג'

387
גזר

לוחית מלבנית
סטיאטיט

4.4 x 12.4 x 22.5

במ1ב-2

תחותימס ג'

388
תל בית מירסים
לוחית סגלגלה

סטיאטיט
4.2 x 14 x 18.9

במ1ב

אמנחותפ ב'

389
תל עג'ול

לוחית מלבנית
סטיאטיט

4 x 13 x 17

במ1ב

אמנחותפ ב'

390
תל עג'ול

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4 x 10 x 14

במ1ב

אמנחותפ ב'

391
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.1 x 9.3 x 13.15

II-4C3a2
במ3

רעמסס ב'

392
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 12 x 16

II-5שבורb3
במ3

393
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
6.3 x 11.7 x 15.5

II-5B5b3
במ3

394
תל שרע

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4 x 12 x 17.5

במ3

395
תל בית מירסים

חרפושית

סטיאטיט
6.75 x 11 x 14.5

V-2C2b3
במ3

אמנחותפ ג'

396
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 12.7 x 15.5

II-5B5b3
במ3

397
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6 x 10.7 x 15

IV-1A4a3
במ3

398
גזר

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 13.5 x 17

II-1C2b3
במ3

399
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
5.6 x 10 x 13

II-4C2a1
במ1ב-2

400
תימנע

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 16

II-1C2b3
במ4-3

401
תל עג'ול

לוחית מלבנית
לא ידוע

 x 9 x 11

במ1

402
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
8 x 14 x 18

ברונזה

II-5C2b3
במ1ב-2

טבעת
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403
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 16.4

II-4C2b3
במ1ב-2

404
גזר

חרפושית

סטיאטיט
 x  x 

II-7B1a1
במ3

405
גזר

לוחית מלבנית
סטיאטיט

 x 17 x 25

במ3-2

406
דיר עלא
חרפושית

עצם
9 x 16 x 21

II-5C2b3
במ3

407
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11.7 x 16

II-5A1b3
במ3

408
לכיש

חרפושית

סטיאטיט?
 x 14 x 18

ל-יB1ל-י
במ3

409
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
8.1 x 15.1 x 20

I-3C2b3
במ3

410
אשקלון

חרפושית

סטיאטיט
9.1 x 15.1 x 20.3

II-5C2b3
במ3

411
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
10 x 15 x 20

II-5C2b3
במ3

412
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 11 x 15

II-5C1b3
במ3

413
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 14 x 19

II-1C2b3
במ3

414
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.1 x 14.5 x 17.7

II-1C2b3
במ3

415
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 17

II-5C1b3
במ3

416
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 15 x 20

I-3C2b3
במ3

417
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 15 x 19

I-3C2b3
במ3

418
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
10 x 16 x 21

II-5C2b3
במ3

419
תל דובר
חרפושית

סטיאטיט
9.8 x 14.7 x 19.6

II-5C1b3
במ3

420
עכו

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12.5 x 16

I-1C1b3
במ3

421
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
8.4 x 14.7 x 19.9

I-1A5b3
במ3

422
אשקלון

חרפושית

סטיאטיט
9.3 x 8.4 x 21.6

B5b2שבור
במ3
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423
תל סעידיה
חרפושית

סטיאטיט
8.1 x 12 x 16.1

II-5C2b3
במ4-3

424
מגידו

חרפושית

פאיאנס
11 x 15.6 x 22

C1b3שבור
במ3

425
עכו

חרפושית

סטיאטיט
8.6 x 14.1 x 18.2

V-2C1b3
במ3

426
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
10 x 16 x 21

I-3C1b3
במ3

427
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.3 x 13.4 x 17.7

II-7B1c1
במ3

428
בית שמש

דמוי חרפושית חלק
סטיאטיט

7.2 x 12.6 x 16.3

במ4

429
תל פארעה (ד)

כסף

חרפושית

פאיאנס
7.4 x 14.4 x 17.8

מוסתרA1שבור
במ3
תפס

430
תל שרע
חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 14 x 19

II-5C2b3
במ4

431
עכו

חרפושית

סטיאטיט
8.1 x 14.9 x 19.6

ברונזה

I-3B1b1
במ4

טבעת

432
אשדוד

חרפושית

סטיאטיט
8.4 x 14.2 x 19.5

II-7C1b2
במ4

433
תל בטש

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

 x  x 

במ2

434
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
10 x 17 x 22

II-5C2b3
במ3

435
גזר

חרפושית

סטיאטיט
9 x 18 x 24

b3ל-יל-י
במ3

436
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 19

II-5C2b3
במ4

437
אשדוד

חרפושית

סטיאטיט
9.4 x 13.3 x 18.6

חומר לא

B1b3שבור
במ3

טבעת

רעמסס ב'

438
תל עג'ול

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4.5 x 12.5 x 16.3

במ1

439
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
4 x 6 x 7

II-1C1b3
במ4

440
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
5 x 7.5 x 9.5

II-1C1b3
במ3

441
תל פארעה (ד)

זהב

חרפושית

סטיאטיט
5.4 x 10.1 x 14.4

II-1C1b1
במ4-3
תפס

442
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
6 x 8 x 11

III-3B1a3
במ4-3
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443
מגידו

חרפושית

פאיאנס
8.5 x 11 x 15

II-3A1b1
במ4

444
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
7.1 x 9 x 13.2

II-1B1b1
במ4

445
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
7.4 x 10.65 x 14.4

V-1A4b3
במ4

446
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
7 x 12.3 x 17

II-1B1b2
במ4

447
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
4.5 x 8 x 13

II-4A1c1
במ2
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448
רבת עמון
חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 10.8 x 14.9

II-6C1b3
במ3

449
שכם

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 11 x 16

V-2B1b2
במ3

450
גזר

חרפושית

פאיאנס
6 x 10 x 13

I-1B1a1
במ3

451
דיר עלא

לוחית מלבנית
פאיאנס

 x 13 x 19

במ3

רעמסס ב'

452
תל עג'ול

לוחית מלבנית
סטיאטיט

 x 14 x 13

במ3

רעמסס ב'

453
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

פאיאנס
7.4 x 15 x 20.5

במ3

454
מגידו

לוחית מלבנית
סטיאטיט

6 x 16 x 23

במ3

רעמסס ב'
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455
רבת עמון
חרפושית

סרפנטין
6.8 x 10.7 x 15

V-1A1a3
במ3

456
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
9 x 15 x 21

III-2A4a3
במ3

457
תל ג'מה

טביעת בולה
לא ידוע

 x 10 x 15

במ3

458
תל גריסה

טבעת יצוקה
ברונזה

 x  x 26

במ3-2

459
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
10.5 x 25 x 35

I-5A3a3
במ4-3

תחותימס ג'

460
תימנע

חרפושית

סטיאטיט
7 x 16.5 x 21.5

b3שבורשבור
במ3

תחותימס ג'

461
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 16

ברונזה

II-5C2b3
במ1ב

טבעת

תחותימס ג'

462
תל אנפה
חרפושית

סטיאטיט
6 x 13 x 17

II-1D6b3
במ1ב

תחותימס ג'

463
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
6 x 10 x 14

II-5C1?b3
במ1ב

תחותימס ג'

464
גזר

חרפושית

לא ידוע
 x  x 
ל-יל-יל-י

במ2

תחותימס ג'

465
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
9 x 12 x 17

II-4C1b3
במ1ב

תחותימס ג'

466
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
 x 13 x 18

ל-יל-יל-י
במ2-1

467
תל עג'ול

אלקטרום

חרפושית

ישפה ירוק
10 x 15 x 20

II-4B5b3
במ3
תפס

468
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
6.6 x 9 x 12.7

II-1A4a5
במ4-3

469
בית שאן

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4.5 x 12 x 17

במ4-3

470
תל שמיר

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5.3 x 11.3 x 16.1

במ1ב

471
גזר

חרפושית

פאיאנס
7 x 11 x 16

II-5C1b3
במ1ב

תחותימס ג'

472
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 11 x 19

II-5C2b3
במ1ב

תחותימס ג'

473
תל עג'ול

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4 x 10 x 14

במ1ב

תחותימס ג'

474
תל פארעה (ד)
דמוי חצי חבית

סטיאטיט
6.5 x 11.8 x 14.9

במ3

תחותימס ג'
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475
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
4 x 13 x 18.2

II-5B5b3
במ3

תחותימס ג'

476
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12.2 x 16

III-3B5a3
במ3

תחותימס ג'

477
בית שאן

זהב

חרפושית

סטיאטיט
8.3 x 13.7 x 19.6

II-5B1b3
במ3
תפס

תחותימס ג'

478
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
6.5 x 10 x 14.2

V-2D5a2
במ3

תחותימס ג'

479
תל עג'ול

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4 x 12 x 17

במ1ב

אמנחותפ ב'

480
גזר

חרפושית

פאיאנס
10 x 14 x 18.5

I-5B1b3
במ1ב

אמנחותפ ב'

481
כפר ערה

לוחית מלבנית
סטיאטיט

4.5 x 10.5 x 15.5

במ1ב-2

תחותימס ד'

482
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
8.1 x 13.5 x 18

I-5C5a3
במ1ב

תחותימס ד'

483
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 12 x 18

ל-יל-יל-י
במ3

רעמסס ב'

484
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.6 x 11 x 13.6

II-1C1b3
במ3

רעמסס ב'

485
תל פארעה (ד)

חרפושית

לא ידוע
 x 9 x 12

ל-יל-יל-י
במ3

רעמסס ב'

486
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
9 x 14 x 18

II-1C2b3
במ4

רעמסס ג'

487
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
9 x 15 x 20.5

II-5B5b3
במ3

488
לכיש

חרפושית

פאיאנס
7 x 9 x 13

I-4A1c1
במ2-1

489
יריחו

חרפושית

סטיאטיט
 x 12 x 14

ל-יל-יל-י
במ2-1

490
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 15

II-4C1b3
במ2-1

491
מגידו

חרפושית

ישפה ירוק
8 x 11.3 x 16.5

II-5A1b3
במ4-3

492
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
8.2 x 14.4 x 18.3

II-5C1b3
במ4-3

493
תענך

חרפושית

סטיאטיט
7 x 13 x 16

II-5C1b3
במ4-3

494
אשקלון

חרפושית

סטיאטיט
8.8 x 14.75 x 19.7

IV-2B5b3
במ4-3
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495
תל ג'ת

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 17.4

II-7B5a3
במ3

496
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11.8 x 16.2

II-4D2a3
במ3

497
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
11.25 x 19.3 x 

26.2
II-7B5c3

במ3

498
תל רידאן
חרפושית

פאיאנס?
8 x 12 x 17

A6a2ל-י
במ3

499
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 12.5 x 16

I-3B5a3
במ3

500
דיר אל בלח
חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 11 x 14

II-5C2b3
במ3

501
לכיש

חרפושית

פאיאנס
7 x 12.2 x 16

II-5C1b3
במ3

502
יבנה

חרפושית

סטיאטיט
7.1 x 13 x 18.3

I-1A1a3
במ4-3

503
תל בית מירסים

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 17

II-7C2a3
במ3

504
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12.8 x 17.2

I-1B1b1
במ3

505
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
11.1 x 16.1 x 22

II-5C2b3
במ3

506
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 13 x 17.5

II-4C2b3
במ3

רעמסס ב'

507
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
9 x 12 x 16.1

II-4C2b3
במ3

508
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 13.4 x 17

II-1C1b3
במ4-3

509
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.3 x 10.5 x 15.5

II-1C1b3
במ3

510
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 14 x 20

I-3A4b3
במ3

511
בית שאן
חרפושית

אבן ירוקה
12 x 18 x 24.8

I-3C3b3
במ3

רעמסס ב'

512
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5 x 14.7 x 18.6

b3שבורשבור
במ4-3

513
תל משוש
חרפושית

סטיאטיט
8 x 14 x 18

V-2C1b3
במ4-3

514
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 10 x 13.5

II-5C2b3
במ3
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515
עכו

חרפושית

סטיאטיט
10.5 x 15 x 23

I-5B1b3
במ4-3

516
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
11 x 18 x 21

XA6b3
במ3

517
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 13.9 x 22.6

II-1C1b3
במ3

518
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 11 x 14.6

II-6C2b3
במ3

519
בית צור
חרפושית

סטיאטיט
 x 15 x 21.5

II-2C2ל-י
במ3

520
גזר

חרפושית

סטיאטיט
 x 13 x 17

ל-יל-יל-י
במ3

521
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
10 x 12.5 x 22

II-6C2b3
במ3

רעמסס ב'

522
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
10 x 16.5 x 22

II-4C2b3
במ3

רעמסס ב'

523
יפו

חרפושית

סטיאטיט
9.2 x 16 x 21.1

II-5C2a3
במ3

רעמסס ב'

524
תל רידאן
חרפושית

סטיאטיט
10 x 15 x 19

II-5C1b3
במ3

525
עכו

חרפושית

סטיאטיט
7.6 x 12.7 x 18.1

I-1A1c2
במ3

526
דיר אל בלח

לוחית מלבנית
קרניאול

5.5 x 11.5 x 15

במ3

527
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
11 x 16 x 22

I-3C2b3
במ3

רעמסס ב'

528
גזר

חרפושית

סטיאטיט
8 x 14 x 19.5

II-5C2b3
במ3

529
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 15 x 23

I-3A3b3
במ3

רעמסס ב'

530
אפק

טביעת בולה
לא ידוע

 x 13 x 17.6

במ3

531
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
9 x 14 x 18

II-5C2ל-י
במ3

532
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12.5 x 16.4

II-1C2b3
במ3

533
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 14 x 19

II-1A1b3
במ3

534
בית שאן
חרפושית

פאיאנס?
8 x 12.5 x 16

V-1A1b3
במ3
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535
מגידו

חרפושית

פאיאנס
9.4 x 14.6 x 18.5

II-1A4b3
במ3

536
גזר

חרפושית

סטיאטיט
9.8 x 15 x 20

II-5C2b3
במ3

537
עכו

חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 13 x 17

I-3C2b3
במ3

538
תל חסי

חרפושית

לא ידוע
 x 12.8 x 17.5

ל-יל-יל-י
במ3

539
תל חרסים
חרפושית

סטיאטיט
10 x 15.4 x 21.3

II-5C2b3
במ3

רעמסס ב'

540
תל צפית
חרפושית

סטיאטיט
10.3 x 15.5 x 21.3

I-2B1b3
במ3

רעמסס ב'

541
בית שאן

לוחית מלבנית
סטיאטיט

7 x 16 x 23.5

במ3

רעמסס ב'

542
תל גריסה
חרפושית

סטיאטיט
7.4 x 12.3 x 16.9

ל-יל-יל-י
במ3

543
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 13 x 18

II-4C2b3
במ3

544
סחם

זהב

חרפושית

פאיאנס
9 x 15 x 21

ברונזה

II-5C2מוסתר
במ3
טבעתתפס

545
תל פארעה (ד)

חרפושית

ישפה אדום
7.1 x 10.5 x 16

III-1C1b3
במ3

546
תל פארעה (ד)

זהב

חרפושית

סטיאטיט
6.4 x 13.5 x 17.5

II-1B6b3
במ3
תפס

תחותימס ג'

547
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס?
9 x 14 x 11

V-3B1b3
במ4-3

548
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
5 x 7.4 x 11.2

II-1C2b3
במ2

549
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
10 x 15 x 21

II-1C2b3
במ3

550
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
11 x 16 x 24

I-3C2b3
במ3

551
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.7 x 14.3 x 17.6

II-5C1b3
במ4-3

552
תל סעידיה

זהב

חרפושית

סטיאטיט?
6 x 13 x 15.5

זהב

מוסתרל-יל-י
במ4-3
טבעתתפס

553
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 13.8 x 20.3

II-5C2b3
במ3

554
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
9.5 x 15 x 20.8

II-5C6b3
במ3
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555
גזר

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5 x 12 x 15.2

במ4

תחותימס ג'

556
תל בטש

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

 x  x 

במ2

557
לכיש

לוחית מלבנית
סטיאטיט

6.1 x 13 x 17.5

במ1ב

558
עכו

חרפושית

סטיאטיט
7.2 x 14 x 19.5

II-2A1b3
במ4-3

559
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7.7 x 13.8 x 18.3

II-1C1b3
במ4
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560
תל פארעה (ד)
לוחית סגלגלה

סטיאטיט
8 x 15 x 20

במ3

561
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

סטיאטיט
5 x 10 x 16.5

במ3

562
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 15 x 20

I-5B4a2
במ3

563
עכו

לוחית מלבנית
סטיאטיט

9.6 x 20.4 x 27.8

במ4-3

564
אל אחוואט
חרפושית

סטיאטיט
 x  x 
ל-יל-יל-י

במ4

565
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
8 x 14 x 18

II-7B1c1
במ3

566
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 14 x 20.25

II-7A1a3
במ3

567
תל גריסה
חרפושית

סטיאטיט
6 x 8.5 x 12.5

II-7A2c1
במ3

568
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 11.7 x 16

II-7A3a2
במ3

569
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
9 x 14 x 19

II-7A3c4
במ3

570
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 14 x 18.6

II-7B1a3
במ3

571
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

סטיאטיט
 x 11 x 21

במ3

572
תל עג'ול

לוחית מלבנית
פאיאנס

6.3 x 11 x 15.4

במ3

573
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 13.7 x 19

A3c1שבור
במ4-3

574
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
 x 11.4 x 15

II-7A3ל-י
במ4-3

575
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.3 x 13 x 19

II-7B2c1
במ3

576
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

פאיאנס
5.1 x 11.4 x 15

במ3

577
גזר

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 13.5 x 18.5

I-1A4a4
במ4

578
תל חרסים
חרפושית

סטיאטיט
8 x 15 x 20

II-7A3a3
במ4

579
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 13 x 18

I-1A4c1
במ4
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580
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
8 x 13.7 x 18

III-3A4c4
במ4

581
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.6 x 11.4 x 15.7

I-1A4c4
במ4

582
גזר

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13.5 x 19

I-1A4a4
במ4

583
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
6.8 x 13 x 18

I-1A1a3
במ4

584
בית שמש

טביעת בולה
לא ידוע

 x 12.5 x 13

במ4

585
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6.6 x 10.4 x 15

II-5C2a3
במ3

586
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.1 x 12.5 x 17.2

II-7A1c1
במ3

587
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.3 x 12 x 17.2

II-7A3b2
במ3

588
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.25 x 11.6 x 15

II-1C1a1
במ3

589
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11.5 x 17

IV-2A3a2
במ3

590
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.9 x 12.7 x 17.4

V-2B1a3
במ4-3

591
תל רידאן

לוחית מלבנית
סטיאטיט

3 x 11.5 x 15.5

במ4-3

592
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.2 x 12.8 x 17.3

II-5C1a3
במ3

593
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 10 x 13

II-7A3b2
במ3

594
לכיש

חרפושית

פאיאנס
8 x 10 x 15

II-5B1b3
במ3

595
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.7 x 10.4 x 14.6

II-1C1a1
במ3

596
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 10 x 14

II-5B1b3
במ3

597
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 13 x 19

II-5C1a1
במ3

598
בית שאן

לוחית סגלגלה
פאיאנס

5 x 12.2 x 17.8

במ2

599
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית
ישפה אדום

5.1 x 11.1 x 14.6

במ4-3
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600
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 17

II-7B5a3
במ3

601
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
9.5 x 14.5 x 20

II-5A1b3
במ3

602
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
10 x 15 x 21

II-5A4b3
במ3

603
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 13 x 17

ל-יל-יל-י
במ4

604
גזר

חרפושית

סטיאטיט
6.3 x 10.7 x 15

III-3A4a3
במ4

605
גזר

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 18

II-7B5a3
במ4

606
גזר

חרפושית

סטיאטיט
9.3 x 12 x 17

II-7A1b1
במ4

607
אפק

חרפושית

סטיאטיט
4 x 13 x 18

II-7A3a4
במ3

608
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5 x 12.8 x 17.8

II-7שבורa3
במ3

609
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5.7 x 9.7 x 14

A3b3שבור
במ3

610
תימנע

לוחית מלבנית
פאיאנס

5 x 14.3 x 18.7

במ4

611
תענך

חרפושית

פאיאנס
3 x 11.5 x 17

שבורשבורשבור
במ1ב

612
תל עג'ול

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5 x 13 x 17

במ1ב-2

613
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
8.4 x 13.7 x 19

II-7C5a4
במ3

614
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
7.2 x 13.3 x 18

III-1A4b3
במ3

615
תל פארעה (ד)

זהב

לוחית מלבנית
זכוכית

7 x 13 x 18

במ3
תפס

616
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 16

II-5C2b3
במ4

617
פחל

חרפושית

סטיאטיט
6 x 9.5 x 12.5

V-2C1c4
במ3-2

618
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.7 x 12.7 x 17.2

I-4A3a3
במ3

619
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.9 x 13 x 16.8

IV-2C2a2
במ3
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620
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 11 x 16

II-7A3a3
במ3

621
רבת עמון
חרפושית

סטיאטיט
7.3 x 10.4 x 14.9

II-5C2a2
במ3

622
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
8 x 14 x 18

II-7A3c4
במ3

623
דיר אל בלח
חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 12.9 x 18

II-5C2b3
במ3

624
יבנה

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 13 x 18

ברונזה

II-5C2b3
במ3

טבעת

625
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
10 x 15.8 x 21

II-5C2b3
במ3

626
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
9 x 11 x 14

II-5C1b3
במ3

627
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7.8 x 13.4 x 17

II-5B5b3
במ3

628
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
7.5 x 11 x 16

I-2A3ל-י
במ1ב-2

629
שכם

לוחית מלבנית
סטיאטיט

4.4 x 12 x 16.5

במ1ב-2

630
שכם

דמוי חצי חבית
סטיאטיט

5.5 x 10.5 x 13.7

במ1ב-2

631
תל עג'ול

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5.7 x 12 x 16

במ2

632
לכיש

מינסרה

פאיאנס
7.6 x 7.6 x 13.5

במ1ב

633
כפר ערה

לוחית מלבנית
סטיאטיט

4.5 x 10.5 x 15.5

במ1ב-2

634
תל בטש
חרפושית

סטיאטיט
 x  x 
ל-יל-יל-י

במ1ב-2

635
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12 x 16

I-1A4a3
במ1ב-2

636
תל פארעה (ד)

זהב

חרפושית

סטיאטיט
6 x 9 x 13

II-1C2מוסתר
במ3
תפס

637
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
7.8 x 13 x 18.4

II-7A2a3
במ3

638
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
4.7 x 7.2 x 13.4

II-1A4a2
במ3

639
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
 x 9 x 12

ל-יל-יל-י
במ3
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640
תל עג'ול

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4 x 12 x 17

במ1ב

641
תל עג'ול

טבעת יצוקה
כסף

 x 13 x 17.6

במ1ב

642
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית
ישפה אדום

5.1 x 11.1 x 14.6

במ4-3

643
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7 x 10.5 x 19.7

C1a1שבור
במ3

644
גזר

חרפושית

סטיאטיט
6.4 x 10.7 x 13.6

II-1A1b3
במ4

645
תל ציפור
חרפושית

סטיאטיט
5 x 15 x 20

A5c2שבור
במ4-3

646
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7 x 21 x 18

II-7B1a2
במ3

647
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 13 x 17.5

II-7B1a3
במ3

648
לכיש

חרפושית

פלדספר
7.4 x 12 x 16

I-3B2b2
במ3

649
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9.5 x 15.6 x 22.7

II-7B1c1
במ3

650
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 15

II-1C2b3
במ4-3

651
דיר אל בלח

זהב

חרפושית

קרניאול
8.5 x 11.5 x 15

V-1B1a4
במ3
תפס

652
בית שאן
חרפושית

זכוכית
8.9 x 11.9 x 17

V-1B1b3
במ3

653
תל בית מירסים

חרפושית

סטיאטיט
7 x 10 x 15

II-5C5a3
במ3

654
בית שאן
חותם קוף
סטיאטיט

5.3 x 9 x 12.8

במ4-3

655
עזקה

טביעה על כלי
לא ידוע

 x 10.2 x 13.9

במ4-3

656
תל פארעה (ד)
טבעת יצוקה

זהב
 x 8.3 x 21.8

במ3

657
דיר אל בלח
טבעת יצוקה

זהב
1 x 7 x 17

במ3

658
אכזיב

חרפושית

סטיאטיט
10.3 x 16.6 x 23.1

V-2C1b3
במ4-3

659
עכו

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 11 x 16.5

V-2B1b3
במ4-3
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660
תל בית מירסים

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 12.5 x 16.5

II-7B5c4
במ3

661
תל ג'מה

לוחית מלבנית
סטיאטיט

8 x 18 x 23.2

במ4-3

662
חניתה

חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 11.1 x 15.5

ל-יל-יל-י
במ3-1

663
לכיש

לוחית מלבנית
סטיאטיט

6.1 x 13 x 17.5

במ1ב

664
לכיש

לוחית מלבנית
סטיאטיט

6.1 x 13 x 17.5

במ1ב

665
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 11 x 17

II-7B5a3
במ3

666
תל עג'ול

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5 x 13 x 17

במ1ב-2

667
מגידו

טבעת יצוקה
פאיאנס

 x 10 x 15

במ3-2

668
לכיש

מינסרה

פאיאנס
7.6 x 7.6 x 13.5

במ1ב

669
ד'הרת אל חומריה

טבעת יצוקה
זהב

1.8 x 6.7 x 11.3

במ3-2

670
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11.3 x 15.3

II-5C2b3
במ3

671
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

פאיאנס
3.5 x 7.3 x 10

במ4-3

672
עכו

חרפושית

סטיאטיט
9 x 14 x 17.5

II-7C4c1
במ4-3

673
דיר אל בלח
חרפושית

קרניאול
6.5 x 8.5 x 11

V-3B1c4
במ3

674
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
8.65 x 12.2 x 16

A1b3שבור
במ4-3

675
לכיש

חרפושית

פאיאנס
9 x 14.5 x 18.5

II-5A1b3
במ4-3

676
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 14.5 x 18

I-1A6a3
במ3

677
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 19

II-7B5a4
במ3

678
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 15 x 21

ל-יל-יל-י
במ3

679
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9.2 x 14.9 x 20.1

II-7A3c2
במ3
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680
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.3 x 13 x 18

I-4A3a5
במ3

681
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
10.2 x 15.3 x 21

II-7B1b2
במ3

682
תל עג'ול

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5.3 x 11.5 x 15

במ3

683
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

סטיאטיט
6 x 11.9 x 18.7

במ1ב

684
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.4 x 14.2 x 19.5

II-5C1b3
במ3

685
תל גריסה
חרפושית

סטיאטיט
6.8 x 10.9 x 15.3

ל-יל-יל-י
במ3

686
עכו

חרפושית

סטיאטיט
8.7 x 14.2 x 19.3

II-7B1c1
במ3

687
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 10 x 14.2

II-7C5a2
במ3

688
מגידו

חרפושית

קרניאול
8.6 x 12 x 16.2

V-3B3b3
במ3

689
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
8.6 x 14.2 x 19

II-5C2b3
במ3

690
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט?
8.2 x 12.7 x 15.8

V-1B1a2
במ3

691
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 10.5 x 14.3

II-5B1b3
במ3

692
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
 x 11.3 x 15

ל-יל-יל-י
במ3

693
תל פארעה (ד)

חרפושית

זכוכית
8.1 x 10.4 x 14

II-1B1b2
במ3

694
תל פארעה (ד)

זהב

חרפושית

זכוכית?
7.9 x 11.5 x 15.8

V-1B1מוסתר
במ3
תפס

695
בית שמש
חרפושית

אבן ירוקה
8 x 11 x 16

V-2B1b3
במ3

696
אשקלון

חרפושית

פאיאנס
8.7 x 10.4 x 14.7

b2ל-יל-י
במ4-3

697
תל פארעה (ד)

זהב

לוחית מלבנית
זכוכית

7 x 13 x 18

במ3
תפס

698
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

סטיאטיט?
7 x 14.9 x 19.7

במ3

699
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 16

II-5B5b3
במ3
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700
תל סעידיה
חרפושית

סטיאטיט
6.9 x 11.3 x 14.9

II-5C1b3
במ4

701
תל חרסים
חרפושית

סטיאטיט
8 x 13.4 x 17.6

II-5C1b3
במ3

702
מגידו

ברונזה

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11.5 x 15

I-3C2מוסתר
במ3
תפס

703
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.3 x 12 x 16

II-1C1b3
במ4-3

704
תל שרע
חרפושית

המטיט
8 x 13 x 18

II-4B1b3
במ4-3

705
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13.5 x 17

V-1C1b3
במ3

706
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
 x 17 x 23

ל-יל-יל-י
במ3

707
תל פארעה (ד)
דמוי חצי חבית

סטיאטיט
8 x 13 x 18.2

במ3

708
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7 x 13 x 18

II-5C2b3
במ3

709
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 15 x 19

II-5C2b3
במ3

710
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
10 x 16 x 20

ברונזה

II-5C2b3
במ3

טבעת

711
דיר עלא
חרפושית

סטיאטיט
8.8 x 14.8 x 19.7

V-2B1b3
במ3

712
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
8.25 x 14.8 x 19

II-5C2b3
במ3

713
מגידו

זהב

חרפושית

סטיאטיט
6 x 14 x 19.5

II-5C2מוסתר
במ3
תפס

714
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7 x 14.6 x 19.5

b3שבורשבור
במ3

715
תל מור

חרפושית

סטיאטיט
10 x 16 x 21.5

ל-יל-יל-י
במ3

716
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 18.5

II-5C1b3
במ4-3

717
תל פארעה (ד)
דמוי חצי חבית

סטיאטיט
6.6 x 14.1 x 18.4

במ4-3

718
אשקלון

חרפושית

סטיאטיט
8.7 x 15.5 x 19.6

II-5A1b3
במ4-3

719
גזר

טביעת בולה
לא ידוע

 x 13 x 15

במ4-3
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720
עכו

חותם טביעה בעל ידית
כסף

4.2 x 10.5 x 17

במ2

721
סרפטה

חרפושית

סטיאטיט
 x  x 
ל-יל-יל-י

במ2

722
אכזיב

חרפושית

סטיאטיט
6 x 11 x 16

ל-יל-יל-י
במ4-3

723
דיר אל בלח

לוחית מלבנית
קרניאול

5.5 x 11.5 x 15

במ3

רעמסס ב'

724
בית שמש
חרפושית

קרניאול
8.7 x 13.4 x 16.2

III-1A6b3
במ3

725
עכו

חותם ראש אדם
אבן שחורה

11.2 x 16.6 x 22.1

במ4-3

726
שכם

חרפושית

המטיט
10.2 x 16.5 x 23.7

I-4A1c4
במ3



מצרי - כתובות קמעיותלוח 42

727
תל גריסה
חרפושית

ישפה ירוק
31 x 49 x 61

III-1B6b2
במ3-2

728
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.6 x 11.5 x 16.3

I-5C2b3
במ3

729
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 15.1 x 20

II-5C2b3
במ3

730
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
12.8 x 15.9 x 20

II-5C3b3
במ3

731
תל שם

חרפושית

סטיאטיט
7.9 x 12 x 16

II-5C2b3
במ3

732
תל חרסים

דמוי חצי חבית
סטיאטיט

7 x 13.5 x 18.6

במ3

733
גזר

חרפושית

סטיאטיט
 x 15 x 22.3

I-5C2ל-י
במ3

רעמסס ב'

734
תל פארעה (ד)

זהב

חרפושית

סטיאטיט
4 x 14 x 21

a1שבורשבור
במ4
תפס

רעמסס ג'

735
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 18

I-1A1b3
במ4

רעמסס ג'

736
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 13.4 x 18.6

II-5C2b3
במ4

רעמסס ג'

737
אכזיב

חרפושית

קרניאול
6.3 x 8.9 x 11.8

V-2B1b3
במ4-3

738
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
 x 10.3 x 14.2

ל-יל-יל-י
במ4-3
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739
דיר עלא

לוחית מלבנית
פאיאנס

 x 13 x 19

במ3

740
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

פאיאנס
7.4 x 15 x 20.5

במ3

741
מגידו

לוחית מלבנית
סטיאטיט

6 x 16 x 23

במ3

742
בית שמש
חרפושית

קרניאול
7.5 x 11.5 x 14.5

III-3B1b3
במ3

743
דיר אל בלח
חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 13 x 16.5

II-4C3b3
במ3

744
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
7.4 x 11.4 x 15

V-2B1a3
במ3

רעמסס ב'

745
ג'בל אל-חוויה

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 16

III-1B1a4
במ3

רעמסס ב'

746
תל חרסים
חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 10.7 x 15.6

III-2B3a3
במ1א

יעחמס א'

747
תל בטש

דמוי פי-כושי
לא ידוע

 x  x 

במ2

אמנחותפ ג'

748
לכיש

דמוי פי-כושי
פאיאנס

6 x 12 x 19

במ2

אמנחותפ ג'

749
תל חסי

דמוי פי-כושי
לא ידוע

 x 11.4 x 19.3

במ2

אמנחותפ ג'

750
יפו

חרפושית

פאיאנס?
 x  x 
B1b3שבור
במ2

אמנחותפ ג'

751
תל עג'ול

דמוי חצי חבית
סטיאטיט

6 x 9.5 x 16

במ2

אמנחותפ ג'

752
לכיש

דמוי חצי חבית
סטיאטיט

6.5 x 11 x 11.6

במ2

אמנחותפ ג'

753
תל כינרות
חרפושית

לא ידוע
 x  x 

II-5C1ל-י
במ2

אמנחותפ ג'

754
תל עג'ול

חותם עין-הורוס
סטיאטיט

7.3 x 12.5 x 18

במ2

אמנחותפ ג'

755
שכם

חרפושית

פאיאנס
7.5 x 12 x 17

I-1B1b2
במ2

אמנחותפ ג'

756
תל אבו הוואם
חותם ברווז

קרניאול
11.3 x 10.2 x 18.2

במ3-1
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757
אשקלון

חרפושית

סטיאטיט
6.3 x 9.4 x 12.8

II-3B1b3
במ1א

אמנחותפ א'

758
יריחו

חרפושית

פאיאנס
7.3 x 11 x 15.4

II-1B1b3
במ1ב

חאתשפסות

759
כאמד אל-לוז

חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 6.5 x 10

כסף

I-1B1c4
במ1ב

טבעת

תחותימס ג'

760
כפר ערה
חרפושית

פאיאנס
4 x 8 x 11.5

II-4A3b2
במ1ב-2

תחותימס ג'

761
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
8 x 11 x 15.6

ברונזה

I-1A4c4
במ1ב

טבעת

תחותימס ג'

762
גזר

חרפושית

לא ידוע
 x  x 

II-5C1ל-י
במ4-3

תחותימס ג'

763
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 12 x 17

II-1C1b3
במ4-3

תחותימס ג'

764
בית שאן

זהב

חרפושית

סטיאטיט
7 x 10 x 14.5

II-5C1b3
במ3
תפס

תחותימס ג'

765
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 8.5 x 11.5

ל-יל-יל-י
במ1ב-2

תחותימס ג'

766
מגידו

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4 x 10.5 x 15

במ3

תחותימס ג'

767
גזר

דמוי פי-כושי
סטיאטיט

5.5 x 10 x 17.4

במ1ב-2

תחותימס ג'

768
רבת עמון
חותם עגול
פאיאנס

4 x 11 x 10

במ1ב

תחותימס ג'

769
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 9 x 12

ל-יל-יל-י
במ1ב

תחותימס ג'

770
חצור

חרפושית

סטיאטיט
6 x 10 x 14

II-1B1b3
במ1ב

תחותימס ד'

771
תל עג'ול

חותם עין-הורוס
פאיאנס

4.5 x 7 x 15

במ1ב

תחותימס ד'

772
תל עג'ול

דמוי פי-כושי
פאיאנס

 x 8.5 x 13.5

במ2

אמנחותפ ג'

773
תל עג'ול

דמוי פי-כושי
לא ידוע

 x 11.2 x 20

במ2

אמנחותפ ג'

774
תל עג'ול

דמוי פי-כושי
פאיאנס

5 x 8.5 x 16

במ2

אמנחותפ ג'

775
לכיש

חרפושית

פאיאנס
 x 11 x 15.5

B1b3ל-י
במ2

אמנחותפ ג'

776
גזר

חרפושית

פאיאנס
 x  x 
ל-יל-יל-י

במ2

אמנחותפ ג'
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777
לכיש

חרפושית

לא ידוע
6 x 10 x 13

II-5C2b3
במ2

אמנחותפ ג'

778
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 15

II-4B1b3
במ2

אמנחותפ ג'

779
כפר ערה
חרפושית

פאיאנס?
8 x 11 x 16

II-4A1b3
במ2

אמנחותפ ג'

780
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
7 x 11.5 x 13

ל-יל-יל-י
במ2

אמנחותפ ג'

781
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
8 x 12 x 14

C1b3שבור
במ2

אמנחותפ ג'

782
גזר

חרפושית

פאיאנס
8.5 x 12 x 16

I-1C1b1
במ2

אמנחותפ ג'

783
כפר ערה
חרפושית

פאיאנס
7 x 10.2 x 15.5

ל-יB1שבור
במ2

אמנחותפ ג'

784
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6 x 10 x 14

II-5B1b3
במ2

אמנחותפ ג'

785
לכיש

חרפושית

פאיאנס
6.1 x 10 x 13.3

IV-2C2a1
במ2

אמנחותפ ג'

786
עכו

טבעת יצוקה
כסף

5.8 x 8.5 x 13.3

במ2

אמנחותפ ג'

787
מגידו

חרפושית

פאיאנס
 x 14.8 x 20

ל-יל-יל-י
במ2

אמנחותפ ג'

788
לכיש

לוחית מלבנית
פאיאנס

5.4 x 11 x 14.5

במ2

אמנחותפ ג'

789
בית שאן

טבעת יצוקה
פאיאנס

22 x 12 x 18

במ2

אמנחותפ ג'

790
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
6.4 x 12 x 16.4

II-5A4a2
במ2

אמנחותפ ג'

791
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.4 x 11 x 14.4

II-6C2b3
במ2

אמנחותפ ג'

792
לכיש

חרפושית

פאיאנס
7.5 x 13 x 18

I-1A1b3
במ2

אמנחותפ ג'

793
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
 x 11 x 16.5

ל-יל-יל-י
במ2

אמנחותפ ג'

794
בית שמש
חרפושית

פאיאנס
8.7 x 10.7 x 14.2

II-1C1b3
במ2

אמנחותפ ג'

795
מגידו

לוחית מלבנית
קרניאול

 x 9 x 13

במ2

אמנחותפ ג'

796
אפק

דמוי פי-כושי
סטיאטיט

6 x 11 x 19

במ2

אמנחותפ ג'
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797
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 10 x 16

ל-יל-יל-י
במ2

אמנחותפ ג'

798
גזר

דמוי פי-כושי
סטיאטיט

 x 11 x 18

במ2

אמנחותפ ג'

799
תל עג'ול

דמוי פי-כושי
פאיאנס

6 x 10 x 16.4

במ2

אמנחותפ ג'

800
תל עג'ול

דמוי פי-כושי
סטיאטיט

7 x 10 x 19

במ2

אמנחותפ ג'

801
גזר

טבעת יצוקה
לא ידוע

 x 10 x 

במ2

אמנחותפ ג'

802
תל פארעה (ד)

חרפושית

לא ידוע
 x 11 x 16

ל-יל-יל-י
במ2

אמנחותפ ג'

803
תל בית מירסים
לוחית מלבנית

פאיאנס
5 x 9.5 x 12

במ2

אמנחותפ ג'

804
תל בית מירסים
לוחית מלבנית

פאיאנס
5 x 9.5 x 12

במ2

אמנחותפ ג'

805
בית שאן

טבעת יצוקה
פאיאנס

2 x 7.5 x 11.5

במ2

אמנחותפ ג'

806
גזר

חרוז ?
לא ידוע

4.5 x 8 x 18

במ2

אמנחותפ ג'

807
תל עג'ול

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

5 x 7 x 16

במ2

אמנחותפ ג'

808
לכיש

חרפושית

פאיאנס
 x 13 x 17

II-3C1b3
במ2

אמנחותפ ג'

809
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט?
6 x 11 x 15

II-5C2b2
במ2

אמנחותפ ג'

810
לכיש

חרפושית

פאיאנס
6 x 10 x 14

C2b3שבור
במ2

אמנחותפ ג'

811
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12 x 17

I-1B1b3
במ2

אמנחותפ ג'

812
אשדוד

לוחית סגלגלה
פאיאנס

4.5 x 10.6 x 14.7

במ2

אמנחותפ ג'

813
אפק

טבעת יצוקה
פאיאנס

2.3 x 11.2 x 19.6

במ2

אמנחותפ ג'

814
בית שמש

טביעת בולה
לא ידוע

 x 12 x 15

במ2

אמנחותפ ג'

815
חברון

חרפושית

פאיאנס?
 x  x 

II-5C1b3
במ2

אמנחותפ ג'

816
לכיש

לוחית מלבנית
פאיאנס

5.4 x 11 x 14.5

במ2

אמנחותפ ג'
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817
לכיש

חותם עין-הורוס
סטיאטיט

 x 12.9 x 18

במ2

אמנחותפ ג'

818
ד'הרת אל חומריה

חותם צפרדע
פאיאנס

9.4 x 10.7 x 11.6

במ2

אמנחותפ ג'

819
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 9 x 13

ל-יל-יל-י
במ2

אמנחותפ ג'

820
שכם

חרפושית

עצם
8.6 x 12 x 17

I-3C1c4
במ2

אמנחותפ ג'

821
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
14 x 26 x 36

I-3C2b3
במ2

אמנחותפ ג'

822
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
17 x 24 x 35

I-3C2b3
במ2

אמנחותפ ג'

823
עכו

חרוז

טין צרוף
8.8 x 18.2 x 26.2

במ2

אמנחותפ ג'

824
תל אבו הוואם

חרפושית

פאיאנס
16.6 x 27 x 35

II-1C1b3
במ2

אמנחותפ ג'

825
תל אבו הוואם

חרפושית

פאיאנס
14 x 23 x 34.3

II-1C1b3
במ2

אמנחותפ ג'

826
לכיש

חרפושית

פאיאנס
14 x 25 x 36

II-5B1b3
במ2

אמנחותפ ג'

827
חצור

חרפושית

פאיאנס
14 x 28 x 37

B2b3ל-י
במ2

אמנחותפ ג'

828
אפק

חרפושית

פאיאנס
15.2 x 13.5 x 35.7

V-2C1b3
במ2

אמנחותפ ג'

829
יפו

חרפושית

פאיאנס
14 x 25 x 37

I-5C1b3
במ2

אמנחותפ ג'

830
תל צפית
חרפושית

פאיאנס
16 x 25 x 35.4

I-1C1b3
במ2

אמנחותפ ג'

831
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
15 x 26 x 35

V-2B1b3
במ2

אמנחותפ ג'

832
גזר

חרפושית

פאיאנס
15 x 26.5 x 36.4

II-5B1b3
במ2

אמנחותפ ג'

833
אשקלון

חרפושית

פאיאנס
17 x 28.4 x 40

I-4B1b3
במ2

אמנחותפ ג'

834
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
14.6 x 22.9 x 34

I-1A4b3
במ2

אמנחותפ ג'

835
אשקלון

טבעת יצוקה
פאיאנס

6.6 x 15.9 x 27.5

במ2

אמנחותפ ג'

836
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
15 x 27 x 35

II-5B1b3
במ2

אמנחותפ ג'
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837
לכיש

חרפושית

פאיאנס
14 x 25 x 36.6

II-5B1b3
במ2

אמנחותפ ג'

838
לכיש

חרפושית

פאיאנס
16 x 25 x 36

II-5B1b3
במ2

אמנחותפ ג'

839
גזר

חרפושית

פאיאנס
15 x 27 x 38

II-5B1b3
במ2

אמנחותפ ג'

840
בית שאן

טבעת יצוקה
פאיאנס

 x 14 x 21

במ2

אחנאתון

841
עזקה

טבעת יצוקה
פאיאנס

 x 9 x 17

במ2

אחנאתון

842
גזר

טבעת יצוקה
פאיאנס

5 x 13.5 x 12.5

במ2

אחנאתון

843
אשדוד

לוחית סגלגלה
פאיאנס

4.5 x 10.6 x 14.7

במ2

אחנאתון

844
תל גריסה

טביעה על כלי
לא ידוע

 x 20 x 40

במ2

סמנחכארע

845
תל עג'ול

טבעת יצוקה
זהב

24 x 11 x 20

במ2

תותענח'אמון

846
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6 x 9.4 x 13.5

II-5C6b3
במ2

אי

847
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
5 x 8.8 x 11.7

II-1C1b3
במ2

חורמחב

848
תל עמר
חרפושית

סטיאטיט
7.8 x 12.7 x 15.6

III-2A5a5
במ3

סתי א'

849
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
4.6 x 8 x 11.3

I-5A1b3
במ3

רעמסס ב'

850
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.2 x 9.4 x 13.7

II-5C1b3
במ3

רעמסס ב'

851
תל פארעה (ד)

חרפושית

ישפה אדום
8 x 11 x 15.5

V-1B1ל-י
במ3

רעמסס ב'

852
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 16.8

II-1C1b2
במ3

רעמסס ב'

853
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 11 x 15

II-5C1b3
במ3

רעמסס ב'

854
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 14.3 x 19

II-5C2b3
במ3

רעמסס ב'

855
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
10.3 x 12.7 x 18

B1b2שבור
במ3

רעמסס ב'

856
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
 x 16 x 22

ל-יל-יל-י
במ3

רעמסס ב'
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857
תל פארעה (ד)
דמוי פי-כושי

סטיאטיט
6.8 x 14 x 19.5

במ3

רעמסס ב'

858
עכו

חרפושית

סטיאטיט
4.5 x 12.8 x 16.8

b2שבורשבור
במ3

רעמסס ב'

859
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
7 x 10 x 13

II-5A1b3
במ3

רעמסס ב'

860
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 15 x 20

II-4C2b3
במ3

רעמסס ב'

861
תל פארעה (ד)

זהב

חרפושית

סטיאטיט
4.7 x 7 x 11

II-5C2b3
במ3
תפס

רעמסס ב'

862
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
10 x 13.1 x 19.5

II-5C1b3
במ3

רעמסס ב'

863
עכו

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 10 x 13.7

II-5B1b3
במ3

רעמסס ב'

864
תל פארעה (ד)

חרפושית

לא ידוע
 x 11 x 15

ל-יל-יל-י
במ3

רעמסס ב'

865
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
9.8 x 16.4 x 22

II-1A1a2
במ3

רעמסס ב'

866
אשדוד

חרפושית

אמתיסט
10.2 x 14.8 x 19.6

I-1A1b3
במ3

רעמסס ב'

867
גזר

חרפושית

גרניט ?
6 x 11 x 15

V-1B3b3
במ3

רעמסס ב'

868
גזר

חרפושית

בזלת ?
8 x 11.1 x 15.2

b3ל-יל-י
במ3

רעמסס ב'

869
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.2 x 12 x 16.5

II-1C2a2
במ3

רעמסס ב'

870
תל שוכה

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5 x 11 x 15

במ3

רעמסס ב'

871
תל ג'מה

טביעה על כלי
לא ידוע

 x 11.2 x 19.5

במ3

רעמסס ב'

872
תל בית מירסים

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 10 x 14

I-1C2b3
במ3

רעמסס ב'

873
גזר

חרפושית

גרניט
13 x 20 x 26

II-5C1c4
במ3

רעמסס ב'

874
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
10 x 14.5 x 20

C1b3שבור
במ3

רעמסס ב'

875
בית שמש
חרפושית

פאיאנס
8 x 14 x 20

II-5C1b3
במ3

רעמסס ב'

876
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.3 x 13 x 18.6

II-5C2b3
במ3

רעמסס ב'
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877
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
6.3 x 11 x 15.3

I-1שבורb3
במ3

רעמסס ב'

878
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 15 x 22

b3שבורשבור
במ3

מרנפתח

879
תל פארעה (ד)

אלקטרום?

חרפושית

ישפה ירוק
11 x 15.5 x 21.7

II-1C1a1
במ3
תפס

מרנפתח

880
מגידו

חרפושית

פאיאנס
10 x 16 x 22

C1a2שבור
במ3

מרנפתח

881
בית שמש
חרפושית

פאיאנס
8.7 x 13.3 x 18

II-5C2a2
במ4

סיפתח

882
תל זרור
חרפושית

סטיאטיט?
9 x 14 x 21

II-5A4b2
במ4

סתנחת

883
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
6 x 10 x 14

A1b3שבור
במ4

רעמסס ג'

884
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 19

I-1A1b3
במ4

רעמסס ג'

885
מגידו

חרפושית

פאיאנס
8 x 12 x 17.4

A1b3שבור
במ4

רעמסס ג'

886
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
 x 10 x 14.5

ל-יל-יל-י
במ4

רעמסס ג'

887
אשדוד

חרפושית

סטיאטיט
 x 12 x 16.5

ל-יל-יל-י
במ4

רעמסס ג'

888
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
 x 12.7 x 18.7

ל-יל-יל-י
במ4

רעמסס ג'

889
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
 x 12 x 16

I-1A1b3
במ4

רעמסס ג'

890
גזר

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5 x 12 x 15.2

במ4

רעמסס ג'

891
תימנע

חרפושית

פאיאנס
8 x 12 x 15

ל-יA1ל-י
במ4

רעמסס ג'

892
בית שמש
חרפושית

פאיאנס
8.2 x 11.4 x 14.6

II-5C1b3
במ4

רעמסס ג'

893
גזר

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5 x 12 x 15.2

במ4

רעמסס ג'

894
אל אחוואט
חרפושית

סטיאטיט
 x 10 x 16

ל-יל-יל-י
במ4

רעמסס ג'

895
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 9.6 x 18.5

II-5C1b3
במ4

רעמסס ד'

896
יבנה

חרפושית

סטיאטיט
7 x 10.7 x 13.6

II-5C1b3
במ4

רעמסס ד'
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897
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
5.4 x 9 x 12

II-5C2b3
במ4

רעמסס ד'

898
תל צפית
חרפושית

לא ידוע
4 x 9.8 x 13

I-1B1b2
במ4

רעמסס ד'

899
תל רוקיש
חרפושית

פאיאנס
 x  x 

II-5C1ל-י
במ4

רעמסס ד'

900
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
 x 11.5 x 15.1

II-5C1b3
במ4

רעמסס ד'

901
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 16.5

II-5C1b3
במ4

רעמסס ד'

902
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12 x 15

II-5C1b3
במ4

רעמסס ד'

903
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 15.2

II-5C2b3
במ4

רעמסס ד'

904
אשדוד

חותם אריה
סטיאטיט

 x 10 x 13.5

במ4

רעמסס ד'

905
גזר

חרפושית

סטיאטיט
6.8 x 8.3 x 12

כסף

ל-יל-יל-י
במ4

טבעת

רעמסס ד'

906
חירבת נען
חרפושית

סטיאטיט
 x 10.5 x 14

ל-יל-יל-י
במ4

רעמסס ד'

907
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.2 x 10.8 x 14.2

C1b3שבור
במ4

רעמסס ד'

908
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
8 x 12 x 16

II-1B1ל-י
במ4

רעמסס ד'

909
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
8 x 11 x 15

II-1A1b3
במ4

רעמסס ד'

910
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
6.4 x 10.7 x 14

II-5C1b3
במ4

רעמסס ד'

911
אפק

חרפושית

סטיאטיט
 x 12.5 x 17

II-5C2ל-י
במ4

רעמסס ד'

912
שכם

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12 x 15

b3שבורשבור
במ4

רעמסס ד'

913
תל רחוב
חרפושית

סטיאטיט
 x 15.5 x 20.5

ל-יל-יל-י
במ4

רעמסס ד'

914
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
7.5 x 10 x 14.6

II-1B1b2
במ1ב

תחותימס

915
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 13 x 18

II-4C2b3
במ1א

אמנחותפ א'

916
בית שמש
חרפושית

פאיאנס
6.5 x 10.8 x 14.2

B1a1שבור
במ1א

אמנחותפ א'
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917
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
5.6 x 7.7 x 10.3

II-1B1b3
במ3

רעמסס

918
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5 x 7.7 x 10.2

II-1C1b1
במ3

רעמסס

919
תל פארעה (ד)

חותם דג
סטיאטיט

5.4 x 9.3 x 12.8

במ3

רעמסס

920
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
4 x 6 x 8

II-1A1b1
במ3

רעמסס

921
תל צפית
חרפושית

פאיאנס
7.25 x 11.5 x 16

II-1A1a1
במ3

רעמסס

922
עזקה

חרפושית

פאיאנס
7 x 12 x 14.6

II-1A1a1
במ3

רעמסס

923
תל פארעה (ד)

אלקטרום?

חרפושית

סטיאטיט
4.5 x 7.5 x 11.6

מוסתרC1שבור
במ3
תפס

רעמסס

924
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 11 x 15

V-1A1a2
במ3

רעמסס

925
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
4.8 x 9.4 x 13.1

I-1A4a2
במ3

רעמסס

926
תל צפית
חרפושית

לא ידוע
7 x 13 x 18.5

ל-יל-יל-י
במ3

רעמסס

927
תל צפית
חרפושית

לא ידוע
8 x 11 x 15

V-2B1c1
במ3

רעמסס

928
תל פארעה (ד)
דמוי חצי חבית

סטיאטיט
8 x 12 x 17

במ4-3

רעמסס

929
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 12 x 17

I-1A1c4
במ1ב

תחותימס ג'

930
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 13 x 16

ל-יל-יל-י
במ1ב

תחותימס ג'

931
בית שאן

זהב

חרפושית

סטיאטיט
6.6 x 11 x 13.5

זהב

I-4C4מוסתר
במ1ב
טבעתתפס

תחותימס ג'

932
בית שמש
חרפושית

פאיאנס
8 x 13 x 16

II-1A1b3
במ1ב

תחותימס ג'

933
בית שאן

לוחית סגלגלה
פאיאנס

4.4 x 12.4 x 17.1

במ1ב-2

תחותימס ג'

934
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5 x 8.6 x 11.4

II-5C1b3
במ3

תחותימס ג'

935
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5 x 8.3 x 11.3

II-1C2b3
במ3

תחותימס ג'

936
דיר אל בלח
חרפושית

סטיאטיט
5 x 7 x 9

II-4C2b3
במ3

תחותימס ג'
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937
תל חרסים
חרפושית

סטיאטיט
6 x 13 x 17

II-4C2b3
במ3

תחותימס ג'

938
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 10 x 14

II-4C2b3
במ3

תחותימס ג'

939
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 12 x 18

ל-יל-יל-י
במ3

תחותימס ג'

940
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5.7 x 10.2 x 13.6

II-1C1b3
במ3

תחותימס ג'

941
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 9 x 12

II-5C1b3
במ3

תחותימס ג'

942
מגידו

חרפושית

פאיאנס
6 x 9.8 x 12.6

II-5B5b2
במ3

תחותימס ג'

943
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
6.2 x 9 x 12

II-5C1b3
במ3

תחותימס ג'

944
גזר

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

 x 12 x 19

במ3

תחותימס ג'

945
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
6.2 x 10.7 x 13.6

II-5A1b3
במ4-3

תחותימס ג'

946
תל פארעה (ד)
דמוי חצי חבית

סטיאטיט
6.5 x 11.8 x 14.9

במ3

תחותימס ג'

947
תל פארעה (ד)
דמוי חצי חבית

סטיאטיט
8 x 12 x 17

במ4-3

תחותימס ג'

948
תל פארעה (ד)
דמוי חצי חבית

סטיאטיט
6.6 x 14.1 x 18.4

במ4-3

תחותימס ג'

949
עזקה

דמוי חצי חבית
סטיאטיט

7 x 13 x 18

במ3

תחותימס ג'

950
שכם

דמוי חצי חבית
סטיאטיט

5.5 x 10.5 x 13.7

במ1ב-2

אמנחותפ ג'

951
שכם

דמוי חצי חבית
סטיאטיט

6.2 x 12 x 18

במ2

אמנחותפ ג'

952
תל עג'ול

דמוי חצי חבית
סטיאטיט

6 x 9.5 x 16

במ2

אמנחותפ ג'

953
לכיש

דמוי חצי חבית
סטיאטיט

6.7 x 11 x 14.5

במ2

אמנחותפ ג'

954
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

פאיאנס
6.1 x 11.3 x 16.6

במ4-3

אמנחותפ ג'

955
לכיש

דמוי חצי חבית
פאיאנס

6.3 x 10.4 x 14.5

במ2

אמנחותפ ג'

956
לכיש

דמוי חצי חבית
סטיאטיט

6.5 x 11 x 11.6

במ2

אמנחותפ ג'
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957
תל פארעה (ד)
דמוי חצי חבית

פאיאנס
8 x 14 x 17.9

במ2

אמנחותפ ג'

958
תל פארעה (ד)
דמוי חצי חבית

סטיאטיט
8 x 13 x 18.2

במ3

רעמסס ב'

959
תל חרסים

דמוי חצי חבית
סטיאטיט

7 x 13.5 x 18.6

במ3

רעמסס ב'

960
בית שאן

דמוי חצי חבית
סטיאטיט

7.3 x 13.7 x 17.6

במ4

רעמסס ג'

961
תל פארעה (ד)
דמוי חצי חבית

פאיאנס
7 x 12 x 16.8

במ4-3

לא ברור

962
גזר

דמוי חצי חבית
סטיאטיט

 x 12 x 17

במ4-3

לא ברור

963
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11.3 x 14.7

II-5B1b3
במ1ב

תחותימס ג'

964
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
 x 9 x 11.8

ל-יB1שבור
במ1ב-3

תחותימס ג'

965
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 18

II-5C2b3
במ3

תחותימס ג'

966
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12.4 x 16

II-7C2c1
במ3

תחותימס ג'

967
תל עג'ול

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5.3 x 11.5 x 15

במ3

תחותימס ג'

968
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 11.5 x 16

ל-יל-יל-י
במ3

תחותימס ג'

969
גזר

חרפושית

פאיאנס
7 x 9.5 x 14.1

II-5C1b3
במ3

תחותימס ג'

970
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
8 x 13.5 x 18

II-5C2b3
במ3

תחותימס ג'

971
תל בית מירסים

חרפושית

סטיאטיט
6.25 x 12 x 17

I-4A4a4
במ1ב

תחותימס ד'

972
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.7 x 12.6 x 16.9

II-5C2b3
במ4

רעמסס ד'

973
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6.4 x 10.3 x 13.8

II-3B2b3
במ1א

תחותימס ב'

974
תל פארעה (ד)

ברונזה

חרפושית

סטיאטיט
8.3 x 13.5 x 16.6

ברונזה

I-3C1b3
במ1ב
טבעתתפס

תחותימס ג'

975
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
5.8 x 10.6 x 14.6

I-3C2b3
במ1ב

אמנחותפ ב'

976
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
8 x 14 x 19

ברונזה

II-3B1b3
במ1א

טבעת

תחותימס ב'
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977
לכיש

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

3.3 x 9 x 13

במ1ב

תחותימס ג'

978
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
 x 9 x 13.1

ל-יל-יל-י
במ1ב-2

תחותימס ג'

979
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 11 x 15.6

I-3A3b3
במ3

רעמסס ב'

980
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
9 x 15 x 22

שבורB6שבור
במ3

רעמסס ב'

981
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6 x 11.4 x 15.7

II-7A3c4
במ3

רעמסס ב'

982
תל עג'ול

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5.1 x 12 x 16.6

במ1ב

תחותימס ג'

983
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

סטיאטיט
6 x 11.9 x 18.7

במ1ב

תחותימס ג'

984
לכיש

מינסרה

פאיאנס
7.6 x 7.6 x 13.5

במ1ב

אמנחותפ ב'

985
לכיש

לוחית מלבנית
פאיאנס

4.5 x 10 x 16.5

במ2

אמנחותפ ג'

986
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 11.8 x 15

ל-יל-יל-י
במ1א

אמנחותפ א'

987
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7 x 12 x 16

II-1B4b1
במ1א

אמנחותפ א'

988
תל מבורך

דמוי פי-כושי
סטיאטיט

5.5 x 10.5 x 17

במ1ב

תחותימס ג'

989
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 11 x 16

V-2C2b3
במ1ב

תחותימס ג'

990
כאמד אל-לוז

חרפושית

סטיאטיט
10.5 x 15 x 21

I-1A4b2
במ1ב

תחותימס ג'

991
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 15

I-4A2b2
במ4

תחותימס ג'

992
לכיש

חרפושית

פאיאנס
5.6 x 9.1 x 13

II-5B1b3
במ1ב

אמנחותפ ב'

993
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.8 x 12.6 x 18.1

II-5A3b3
במ3

רעמסס ב'

994
תל גריסה
חרפושית

סטיאטיט
8.3 x 12.2 x 17.6

I-3A3b2
במ3

רעמסס ב'

995
לכיש

חרפושית

פאיאנס
7.3 x 11 x 16

I-5C1b3
במ1ב

תחותימס ג'

996
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.6 x 10 x 15

I-3C2b3
במ1ב-2

תחותימס ג'
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997
גזר

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 11 x 15

A4b3שבור
במ1ב-2

תחותימס ג'

998
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 12 x 13

ל-יל-יל-י
במ1ב-2

תחותימס ג'

999
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 10.2 x 13

I-1A1a3
במ2

1000
אשקלון

חרפושית

פאיאנס
8 x 12.6 x 16

b3ל-יל-י
במ2

אמנחותפ ג'

1001
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
7.4 x 12.3 x 16.9

I-1B1b3
במ3

רעמסס ב'

1002
אפק

חרפושית

סטיאטיט
7 x 15.8 x 21.7

b3שבורשבור
במ3

רעמסס ב'

1003
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 15.1

II-1B1b3
במ3

רעמסס ב'

1004
תל אבו הוואם
לוחית מלבנית

פאיאנס
5 x 14 x 12

במ1ב-2

תחותימס ג'

1005
גזר

לוחית מלבנית
סטיאטיט?

 x 11 x 15

במ1ב-2

תחותימס ג'

1006
בית שאן

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

5 x 11 x 17

במ1ב

אמנחותפ ב'

1007
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
8 x 11 x 15.6

II-3C1b3
במ2

אמנחותפ ג'

1008
אשקלון

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4.65 x 11.8 x 17.3

במ2

אמנחותפ ג'

1009
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
10 x 12 x 16

II-1A4b2
במ1ב-2

תחותימס ג'

1010
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
4.6 x 8.3 x 12

ל-יל-יל-י
במ1ב-2

תחותימס ג'

1011
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5.4 x 14 x 18

b3שבורשבור
במ1ב-2

תחותימס ג'

1012
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
8 x 12.2 x 16

II-5C2b3
במ1ב-2

תחותימס ג'

1013
תל חרסים
חרפושית

סטיאטיט
7.7 x 12 x 16.3

I-1A1a3
במ1ב-2

תחותימס ג'

1014
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
4.5 x 8.3 x 11.7

I-1C6aa3
במ2

אמנחותפ ג'

1015
אשקלון

חרפושית

סטיאטיט
7.6 x 11.3 x 15.7

V-2B1b3
במ1ב

תחותימס ג'

1016
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 11.4 x 15.7

ל-יל-יל-י
במ4-3

תחותימס ג'
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1017
גזר

חרפושית

לא ידוע
 x  x 
ל-יל-יל-י

במ2

תחותימס ג'

1018
עכו

חרפושית

סטיאטיט
6.1 x 9.3 x 12.7

II-1C2b3
במ1ב-2

תחותימס ג'

1019
מנחת

חרפושית

סטיאטיט
9 x 12 x 15

II-5C2b3
במ2

אמנחותפ ג'

1020
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
8.3 x 12.2 x 16.5

I-5C2b2
במ1ב

תחותימס ג'

1021
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12 x 16

II-5C2b2
במ1ב-2

תחותימס ג'

1022
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7.2 x 11.7 x 15.3

V-2C1b3
במ2

אמנחותפ ג'

1023
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
9 x 14 x 22

I-3B6b3
במ3

רעמסס ב'

1024
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6.7 x 10.4 x 14

II-5C1b3
במ1ב

תחותימס ג'

1025
תל עג'ול

לוחית סגלגלה
לא ידוע

 x 8 x 12

במ1ב

אמנחותפ ב'

1026
תל סעידיה
חרפושית

סטיאטיט
6.6 x 10.7 x 16.3

II-5C2b3
במ1ב

אמנחותפ ב'

1027
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.4 x 13 x 17

II-5C2b3
במ1ב-2

תחותימס ג'

1028
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9.2 x 15.7 x 20.3

I-1A4b2
במ1ב

תחותימס ד'

1029
חפר

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13.5 x 18

II-5שבורb2
במ3

רעמסס ב'

1030
תל עג'ול

שלישית חרפושיות
סטיאטיט

4 x 8.8 x 12
C1b3

במ1ב

תחותימס ג'

1031
לכיש

לוחית סגלגלה
פאיאנס

6 x 14 x 19

במ1ב

תחותימס ג'

1032
גזר

חרפושית

סטיאטיט?
 x 17 x 24

ל-יל-יל-י
במ3

רעמסס ב'

1033
אשדוד

חרפושית

סטיאטיט
 x 10 x 12.5

ל-יל-יל-י
במ4-3

רעמסס ב'(?)

1034
כפר ערה
חרפושית

סטיאטיט
7 x 10.5 x 15

ברונזה

V-2C2b3
במ1ב-2

טבעת

תחותימס ג'

1035
תל פארעה (ד)

אלקטרום

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 17

II-5C2b3
במ3
תפס

תחותימס ג'

1036
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.9 x 14.6 x 20.1

II-5A3b3
במ3

רעמסס ב'
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1037
תל שרע
חרפושית

סטיאטיט
8.3 x 14 x 20

II-1A1b3
במ3

רעמסס ב'

1038
אל אחוואט
חרפושית

לא ידוע
9 x 14.5 x 17.5

I-3C2b3
במ4

תחותימס ג'

1039
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
8 x 14 x 18

II-5C2b3
במ4-3

רעמסס

1040
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
6.2 x 10 x 14

ברונזה

V-2C1b3
במ1ב-2

טבעת

תחותימס ג'

1041
עכו

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12.5 x 16

II-5C1b3
במ1ב-2

תחותימס ג'

1042
גבעון

חרפושית

סטיאטיט
8.2 x 12.5 x 17.3

II-3C1b3
במ1ב

אמנחותפ ב'

1043
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
8.6 x 13.6 x 17

II-5C2b3
במ1ב

אמנחותפ ב'

1044
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7.3 x 11 x 15.8

C2b3שבור
במ1ב

תחותימס ד'

1045
עכו

חרפושית

סטיאטיט
6.6 x 12.4 x 16.6

I-4A6b3
במ1ב-2

תחותימס ג'

1046
תל חרסים
חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 11 x 16

II-5C1b3
במ1ב-2

תחותימס ג'

1047
שקמונה

טביעת בולה
לא ידוע

 x  x 

במ3

סתי א'

1048
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12 x 16

II-5C1b3
במ3

סתי א'

1049
תל גריסה

טביעה על פקק
לא ידוע

 x 11.5 x 15

במ3

רעמסס ב'

1050
תל שרע

טביעת בולה
לא ידוע

 x 12 x 17.5

במ3

רעמסס ב'

1051
דיר אל בלח

זהב

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11.5 x 16

II-4C2b3
במ3
תפס

תחותימס ג'

1052
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 10 x 13

II-1B3b3
במ1א

אמנחותפ א'

1053
תל עג'ול

טביעת בולה
לא ידוע

 x 19 x 22

במ1ב

תחותימס ג'

1054
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
8 x 14 x 21

I-1A3c4
במ1ב

תחותימס ג'

1055
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 15 x 20

I-4D1a3
במ1ב-2

תחותימס ג'

1056
גזר

לוחית מלבנית
סטיאטיט?

 x 11 x 15

במ1ב-2

תחותימס ג'
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1057
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
10.7 x 14 x 18

II-5C2b3
במ1ב-2

תחותימס ג'

1058
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 11 x 14

III-3B1b3
במ1ב-3

תחותימס ג'

1059
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 19

II-5C2b3
במ1ב

אמנחותפ ב'

1060
אשקלון

חרפושית

סטיאטיט
3.6 x 18.5 x 22.85

שבורשבורשבור
במ4-3

תחותימס ג'

1061
עזקה

חרפושית

סטיאטיט
9 x 15 x 19.4

I-1C1b3
במ4-3

תחותימס ג'

1062
תל פארעה (ד)
לוחית סגלגלה

סטיאטיט
4 x 13.7 x 17.4

במ3

רעמסס ב'

1063
דן

חרפושית

סטיאטיט
8.7 x 15.6 x 20.6

I-1C4a4
במ3

רעמסס ב'

1064
תל פארעה (ד)

חרפושית

שנהב
4.8 x 9.4 x 14

שבורשבורשבור
במ3

רעמסס ב'

1065
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13.7 x 18

II-7B5c4
במ3

רעמסס ב'

1066
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
7.4 x 12 x 16

I-3B5b3
במ3

רעמסס ב'

1067
חברון

חרפושית

סטיאטיט
 x 13 x 17

ל-יל-יל-י
במ3

רעמסס ב'

1068
תל נורית
חרפושית

סטיאטיט
 x 14 x 17

II-7C1ל-י
במ3

רעמסס ב'

1069
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
4.8 x 11.6 x 12.5

A1c4שבור
במ3

רעמסס ב'

1070
תל צפית
חרפושית

לא ידוע
8 x 14.4 x 21

II-5A4b3
במ3

רעמסס ב'

1071
עכו

חרפושית

לא ידוע
8.5 x 13.5 x 17.5

I-3B1c1
במ3

רעמסס ב'

1072
אשקלון

חרפושית

סטיאטיט
8.4 x 13.5 x 18

II-5C1b3
במ4-3

תחותימס ג'

1073
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 12.3 x 18

II-5A4ל-י
במ3

רעמסס ב'

1074
תל שם

חרפושית

סרפנטין?
8 x 12 x 18

V-1B1b3
במ3

רעמסס ב'

1075
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
7.2 x 12 x 16

II-7B6a4
במ4-3

תחותימס ג'

1076
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
8 x 11.4 x 16

b3שבורשבור
במ1ב

תחותימס ג'
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1077
אשקלון

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 11.2 x 15.7

II-5B1b3
במ4-3

תחותימס ג'

1078
לכיש

זהב

חרפושית

סטיאטיט
 x 13 x 16

II-5C1מוסתר
במ4-3
תפס

תחותימס ג'

1079
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11.6 x 15.4

II-5C2b3
במ4-3

אמנחותפ ג'

1080
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 8 x 12

II-1B1b3
במ1ב

תחותימס ג'

1081
תל חרסים
חרפושית

סטיאטיט
7 x 9.3 x 11

ברונזה

II-5C1b3
במ1ב

טבעת

תחותימס ג'

1082
לכיש

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4 x 9.6 x 13

במ1ב-2

תחותימס ג'

1083
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 10.9 x 14

II-3B2b3
במ1ב-2

תחותימס ג'

1084
כאמד אל-לוז

ברונזה

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 9 x 12.5

חומר לא

IV-2B3מוסתר
במ1ב-2

טבעתתפס

תחותימס ג'

1085
גזר

חרפושית

סטיאטיט
5 x 9.3 x 14

C1b3שבור
במ1ב-2

תחותימס ג'

1086
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
6.3 x 10.4 x 14.8

II-5B1b3
במ1ב-2

תחותימס ג'

1087
גזר

חרפושית

סטיאטיט
 x 9.8 x 14

ל-יל-יל-י
במ1ב-2

תחותימס ג'

1088
תל בטש
חרפושית

לא ידוע
 x  x 

II-6B1b3
במ1ב-2

תחותימס ג'

1089
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
4.5 x 6 x 9

II-5C1b3
במ1ב-2

תחותימס ג'

1090
תל גריסה

לוחית סגלגלה
פאיאנס

4.3 x 9.75 x 13

במ1ב-2

תחותימס ג'

1091
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
6.3 x 9.3 x 12.7

II-5C2a2
במ1ב-2

תחותימס ג'

1092
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5.2 x 9 x 12

II-1C1b2
במ1ב-2

תחותימס ג'

1093
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
 x  x 
ל-יל-יל-י

במ1ב-3

תחותימס ג'

1094
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
6.7 x 9.8 x 13.6

II-5ל-יa2
במ1ב-3

תחותימס ג'

1095
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 11 x 14

II-1B1b1
במ1ב-3

תחותימס ג'

1096
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
9 x 13 x 17

II-5C1b3
במ1ב-2

תחותימס ג'
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1097
עזקה

חרפושית

פאיאנס
6.2 x 10 x 14.6

C1b3שבור
במ1ב-2

תחותימס ג'

1098
גזר

חרפושית

סטיאטיט
6 x 9.2 x 13

V-2C2b3
במ1ב

תחותימס ג'

1099
תל יצחקי
חרפושית

סטיאטיט
8.6 x 13.5 x 18.9

V-2C1b3
במ1ב

חאתשפסות

1100
ירושלים

חרפושית

סטיאטיט
5 x 10 x 15

II-5C2b3
במ1ב

תחותימס ג'

1101
דיר אל בלח

זהב

חרפושית

סטיאטיט
5 x 8 x 11

II-5C1מוסתר
במ1ב-2

תפס

תחותימס ג'

1102
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 9.4 x 13

II-1C1b1
במ3

סתי א'

1103
בית שמש
חרפושית

פאיאנס
8.6 x 13.6 x 18

II-5C1b3
במ1ב

אמנחותפ ב'

1104
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
6 x 10 x 13

V-2A6b3
במ1ב

תחותימס ד'

1105
לכיש

דמוי חצי חבית
סטיאטיט

6.7 x 11 x 14.5

במ2

אמנחותפ ג'

1106
דיר אל בלח
חרפושית

קרניאול
9 x 13 x 18

כסף

B1b3שבור
במ3

טבעת

רעמסס ב'

1107
לכיש

חרפושית

קרניאול
8.3 x 11.5 x 16

II-5B2b3
במ3

רעמסס ב'

1108
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
 x 15 x 22

ל-יל-יל-י
במ3

רעמסס ב'

1109
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
 x 15 x 18

ל-יל-יל-י
במ3

רעמסס ב'

1110
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 16 x 21

V-2C2b3
במ3

סתי ב'

1111
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 17

II-4C2b3
במ1ב

תחותימס ד'

1112
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
7 x 11.2 x 15.2

C2b3שבור
במ1ב

תחותימס ד'

1113
לכיש

לוחית סגלגלה
פאיאנס

6 x 14 x 19

במ1ב

תחותימס ד'

1114
תל בית מירסים

חרפושית

סטיאטיט
5 x 10 x 14

II-5C2b3
במ1ב

תחותימס ד'

1115
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.6 x 14.5 x 20.7

IV-2A4a3
במ1ב

תחותימס ד'

1116
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
8 x 11 x 15

ברונזה

II-5C1b3
במ2

טבעת

אמנחותפ ג'
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1117
אשקלון

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4.65 x 11.8 x 17.3

במ2

אמנחותפ ג'

1118
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7 x 11.3 x 15.6

II-4C2b3
במ2

אמנחותפ ג'

1119
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 11.9 x 15.6

II-5C2b3
במ2

אמנחותפ ג'

1120
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 17

II-1C1b3
במ2

אמנחותפ ג'

1121
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
16 x 24 x 35

I-3C1b3
במ2

אמנחותפ ג'

1122
מגידו

חרפושית

פאיאנס
16 x 28 x 40

I-1שבורb3
במ2

אמנחותפ ג'

1123
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
17 x 31 x 44

II-4C2b3
במ2

אמנחותפ ג'

1124
גזר

חרפושית

סטיאטיט
19.3 x 25.5 x 34.6

II-5B1b3
במ2

אמנחותפ ג'

1125
חברון

חרפושית

פאיאנס
4 x 9 x 14

II-5C2b3
במ1ב-2

תחותימס ג'

1126
תל בית מירסים
לוחית סגלגלה

סטיאטיט
4.5 x 12.5 x 18

במ1ב

אמנחותפ ב'

1127
תל שמיר

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5.3 x 11.3 x 16.1

במ1ב

אמנחותפ ב'

1128
תל עג'ול

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

5 x 10.5 x 18.7

במ1ב

תחותימס ד'

1129
גזר

חרפושית

לא ידוע
 x  x 
ל-יל-יל-י

במ2

אמנחותפ ג'

1130
שכם

לוחית מלבנית
סטיאטיט

4.4 x 12 x 16.5

במ1ב-2

אמנחותפ ג'

1131
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
7.2 x 12.1 x 16.8

II-5C1b3
במ1ב

אמנחותפ ב'

1132
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 17

II-5C1b3
במ2

אמנחותפ ג'

1133
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.8 x 12.7 x 17

II-5C1b3
במ2

אמנחותפ ג'

1134
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.9 x 14 x 19.3

II-5C2b3
במ4-3

תחותימס ג'

1135
גזר

חרפושית

סטיאטיט
8 x 15 x 21

II-1C1b3
במ4-3

תחותימס ג'

1136
הר עיבל
חרפושית

פאיאנס
6.5 x 11 x 14.25

II-5C2b3
במ3

תחותימס ג'
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1137
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 17

II-5C1b3
במ3

תחותימס ג'

1138
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
10 x 15 x 20

II-5B2b2
במ1ב

חאתשפסות

1139
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6.6 x 8.9 x 12.8

I-4C5c3
במ1ב

תחותימס ג'

1140
תל עג'ול

זהב

חרפושית

סטיאטיט
7.7 x 10.9 x 14.8

II-4C1b2
במ1ב
תפס

תחותימס ג'

1141
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6.2 x 10.6 x 14.7

II-5C2b3
במ1ב

תחותימס ג'

1142
גזר

חרפושית

סטיאטיט?
6 x 11 x 16

II-5C1b3
במ1ב-2

תחותימס ג'

1143
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 17.1

II-5C2b3
במ1ב

אמנחותפ ב'

1144
גזר

חרפושית

לא ידוע
 x  x 
ל-יל-יל-י

במ1ב

תחותימס ד'

1145
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
8.6 x 12.2 x 16.3

C1b3ל-י
במ2

אמנחותפ ג'

1146
יריחו

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12.4 x 16.6

II-5C2b3
במ2

אמנחותפ ג'

1147
תל מיקנה/עקרון

חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 37 x 50

ל-ישבורשבור
במ2

אמנחותפ ג'

1148
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 11 x 17

ל-יל-יל-י
במ2

אמנחותפ ג'

1149
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 15

II-5C2b3
במ2

אמנחותפ ג'

1150
אשדוד - חוף דרומי

חרפושית

לא ידוע
 x  x 
C2b3שבור
במ3

רעמסס ב'

1151
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
9 x 14 x 19.5

II-5C2b3
במ3

רעמסס ב'

1152
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
9 x 14 x 18

II-1C1b3
במ3

רעמסס ב'

1153
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.6 x 14 x 18.4

II-7B5c4
במ3

תחותימס ג'

1154
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5 x 8 x 11

II-3C2b3
במ1ב

תחותימס ג'

1155
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.6 x 14 x 18.3

II-5C2b3
במ3

תחותימס ג'

1156
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.85 x 10.8 x 15

II-5C2b3
במ3

תחותימס ג'
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1157
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 13.1 x 18

II-5B5b3
במ3

תחותימס ג'

1158
תל חרסים
חרפושית

סטיאטיט
8.8 x 13.2 x 19.2

II-5B5b3
במ3

תחותימס ג'

1159
גזר

חרפושית

סטיאטיט
6 x 14 x 19

b3ל-יל-י
במ3

תחותימס ג'

1160
שומרון

חרפושית

סטיאטיט
4.2 x 9.3 x 13

ל-יל-יל-י
במ2-1

תחותימס ג'

1161
אשקלון

חרפושית

סטיאטיט
8.4 x 12.8 x 18.7

V-2B1c1
במ1ב-2

תחותימס ג'

1162
גזר

חרפושית

פאיאנס
6 x 10.5 x 14

II-5C1b3
במ1ב

תחותימס ג'

1163
עזקה

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13.7 x 18.2

II-5C2b3
במ4-3

תחותימס ג'

1164
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13.3 x 17.5

II-1C2b3
במ4

תחותימס ג'

1165
תל פארעה (ד)

זהב

חרפושית

סטיאטיט
8 x 14.5 x 21

ברונזה

II-5C2b3
במ1ב-2

טבעתתפס

תחותימס ג'

1166
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
6.6 x 11.5 x 16.7

II-5A4a4
במ1ב-2

תחותימס ג'

1167
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7 x 10.5 x 14

V-2B1b3
במ1ב

תחותימס ג'

1168
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.2 x 10.6 x 14.7

C2b3שבור
במ1ב-2

תחותימס ג'

1169
גזר

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 18.6

V-1C1b3
במ3

תחותימס ג'

1170
תל פארעה (ד)

חומר לא

חרפושית

סטיאטיט
5 x 9 x 12

V-2C2מוסתר
במ4-3
תפס

תחותימס ג'

1171
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
9 x 15 x 18

II-5C1b3
במ4-3

תחותימס ג'

1172
עכו

חרפושית

סטיאטיט
9.3 x 16 x 21

II-5C1b3
במ4-3

תחותימס ג'

1173
עכו

חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 14.5 x 19.5

A1b3ל-י
במ4-3

תחותימס ג'

1174
תל אל-עומיירי
טביעה על כלי

לא ידוע
 x 13 x 19

במ4-3

תחותימס ג'

1175
תל פארעה (ד)
חותם עין-הורוס

פאיאנס
6.1 x 13 x 17.2

במ4

תחותימס ג'

1176
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט?
 x 12 x 19

ל-יל-יל-י
במ1ב

אמנחותפ ב'
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1177
תל עג'ול

לוחית מלבנית
סטיאטיט

4 x 13 x 17

במ1ב

אמנחותפ ב'

1178
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 11.5 x 16

II-5B1b3
במ1ב

תחותימס ד'

1179
לכיש

חרפושית

פאיאנס
8.5 x 13 x 17

II-1C1b3
במ1ב

תחותימס ד'

1180
יריחו

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 17.5

ברונזה

II-1C1b3
במ2

טבעת

אמנחותפ ג'

1181
תל בית מירסים

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13.6 x 18.7

חומר לא

IV-2C2a2
במ2

טבעת

אמנחותפ ג'

1182
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
7.3 x 12 x 14.2

b3ל-יל-י
במ2

אמנחותפ ג'

1183
תל עג'ול

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

5 x 7 x 16

במ2

אמנחותפ ג'

1184
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 12.9 x 17

II-5B5b3
במ2

אמנחותפ ג'

1185
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
9.2 x 13 x 19

II-5B1b3
במ2

אמנחותפ ג'

1186
גזר

חרפושית

סטיאטיט
25.5 x 24 x 51

C1b3שבור
במ2

אמנחותפ ג'

1187
תל בטש
חרפושית

לא ידוע
 x  x 

II-5C2b3
במ2

אמנחותפ ג'

1188
תל ג'ת

חרפושית

סטיאטיט
9 x 14.5 x 19

II-7C1b2
במ3

רעמסס ב'

1189
עכו

חרפושית

סטיאטיט
10 x 14.5 x 21

C1b2ל-י
במ3

רעמסס ב'

1190
תל כיסאן
חרפושית

פאיאנס
 x 16 x 21.5

ל-יB1ל-י
במ3

רעמסס ב'

1191
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6.3 x 10.3 x 14.2

II-5A3a4
במ3

רעמסס ב'

1192
תל צפית
חרפושית

סטיאטיט
8.75 x 16.15 x 

21.9
II-5C2b3

במ3

רעמסס ב'

1193
עכו

חרפושית

סטיאטיט
7.4 x 11.3 x 15

II-4B1b3
במ1ב

תחותימס ג'

1194
גזר

חרפושית

לא ידוע
 x  x 
ל-יל-יל-י

במ1ב

אמנחותפ ב'

1195
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 14 x 19

II-7A3b2
במ3

תחותימס ג'

1196
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
6.1 x 9.3 x 13.2

II-7A4a3
במ3

תחותימס ג'
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1197
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.3 x 11 x 15.3

II-7A1a3
במ3

תחותימס ג'

1198
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
9.2 x 15.4 x 21

ברונזה

I-4A5b2
במ3

טבעת

תחותימס ג'

1199
אשדוד

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11.4 x 15.7

I-1A1a3
במ3

תחותימס ג'

1200
תל שרע
חרפושית

אבן ירוקה
8.5 x 17 x 23

IV-2A5c2
במ3

תחותימס ג'

1201
גזר

חרפושית

סטיאטיט?
6 x 11 x 16

II-7A1c4
במ3

תחותימס ג'

1202
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
20 x 34 x 57

I-3C2b3
במ2

אמנחותפ ג'

1203
כפר ערה
חרפושית

סטיאטיט?
9.25 x 13.5 x 18

I-1C1b3
במ2

אמנחותפ ג'

1204
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
21 x 35 x 46

II-5C2b3
במ2

אמנחותפ ג'

1205
גזר

חרפושית

סטיאטיט
25 x 42 x 60

II-5C1b3
במ2

אמנחותפ ג'

1206
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7.75 x 10.9 x 16

II-1C1b3
במ1ב

תחותימס ג'

1207
גזר

חרפושית

סטיאטיט
26 x 35 x 62

b3שבורשבור
במ2

אמנחותפ ג'

1208
בית שמש
חרפושית

פאיאנס
34 x 60 x 91

II-5B4b3
במ2

אמנחותפ ג'

1209
לכיש

חרפושית

פאיאנס
27 x 60 x 83

II-5C1b3
במ2

אמנחותפ ג'

1210
יפו

חרפושית

סטיאטיט
20 x 62 x 90

b3שבורשבור
במ2

אמנחותפ ג'

1211
בית שאן
חרפושית

אבן לא מזוהה
27 x 60 x 86

II-5B1b3
במ2

אמנחותפ ג'
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1212
תל עג'ול

לוחית מלבנית
פאיאנס

5 x 10.6 x 14.5

במ1ב

1213
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
7 x 11 x 16

V-2C1b3
במ2

1214
כפר ערה
חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 10.5 x 13.5

A4a4שבור
במ1ב-2

1215
לכיש

ברונזה

חרפושית

סטיאטיט
8 x 14 x 19

II-1A4a3
במ1ב-2

תפס

1216
תל עג'ול

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4 x 10.4 x 15

במ1ב-2

1217
תל חסי

חרפושית

פאיאנס
 x 12 x 17

ל-יל-יל-י
במ1ב-2

1218
מגידו

זהב

חרפושית

פאיאנס
7 x 13 x 17

זהב

I-1C5מוסתר
במ1ב-2

טבעתתפס

1219
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 11 x 15

I-4A4a3
במ3-2

1220
בית שאן

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

5.5 x 14.5 x 20

במ4

1221
תל עג'ול

לוחית סגלגלה
פאיאנס

4 x 14 x 18

במ1ב-2

1222
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.2 x 11.2 x 15.6

ברונזה

II-5C2b3
במ2-1

טבעת

1223
תל בית מירסים
לוחית מלבנית

פאיאנס
5.25 x 11 x 15.5

במ2-1

1224
תל בית מירסים
לוחית מלבנית

פאיאנס
5.25 x 11 x 15.5

במ2-1

1225
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
 x 12 x 15.3

ל-יA1שבור
במ4-3

1226
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס?
5.5 x 9 x 12

II-1B1c4
במ3

1227
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
8.5 x 12 x 16.6

A1b3שבור
במ4-3

1228
תל שמיר

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5.3 x 11.3 x 16.1

במ1ב

1229
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
6 x 10 x 13

II-3B4b3
במ1

1230
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
6 x 11 x 14.5

II-1A1b3
במ4-3

1231
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 14.6

II-3B6b2
במ1
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1232
תל עג'ול

לוחית סגלגלה
פאיאנס

4 x 14 x 18

במ1ב-2

1233
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
4.3 x 7.6 x 11

II-5B1a2
במ3

1234
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
5 x 8 x 12

II-3A1b3
במ3

1235
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5.3 x 9 x 11.8

ברונזה

II-1B1a1
במ3

טבעת

1236
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
5 x 7 x 10

II-5B5aa2
במ4-3

1237
תל פארעה (ד)

זהב

חרפושית

סטיאטיט
4.2 x 6.6 x 10

II-1C1מוסתר
במ4-3
תפס

1238
תל פארעה (ד)

חותם דג
סטיאטיט

5.3 x 9 x 12.2

במ4-3

1239
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5 x 6.7 x 8

II-1C2b3
במ3

1240
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
5 x 9 x 12

A4a3ל-י
במ1ב-2

1241
לכיש

חרפושית

פאיאנס
4.2 x 7.3 x 9.6

A1a1שבור
במ3

1242
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
6.7 x 12.2 x 15.9

A1b2שבור
במ3

1243
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
6 x 9.6 x 14

B1c1שבור
במ3

1244
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
7 x 10.5 x 15

II-1A1b3
במ3

1245
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
4 x 6.4 x 9

II-1A1b3
במ3

1246
בית שמש
חרפושית

פאיאנס
9 x 11 x 16

I-1ל-יa1
במ3

1247
תל צפית
חרפושית

פאיאנס
7 x 11 x 15

II-1A1ל-י
במ3

1248
גזר

חרפושית

פאיאנס
5.3 x 10.5 x 15.6

C1a2שבור
במ4-3

1249
לכיש

חרפושית

זכוכית?
6 x 11 x 17

II-1A4c1
במ1ב-2

1250
לכיש

לוחית מלבנית
סטיאטיט

4.5 x 10 x 14

במ2

1251
לכיש

לוחית מלבנית
סטיאטיט

4.5 x 10 x 14

במ2
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1252
לכיש

חרפושית

פאיאנס
5.9 x 11 x 14.8

I-1B1a2
במ3-2

1253
לכיש

לוחית סגלגלה
פאיאנס

4 x 11 x 14

במ3

1254
בית שמש
חרפושית

פאיאנס
9.8 x 13 x 16.4

A1b2שבור
במ1ב-2

1255
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
6.5 x 10.4 x 13.2

III-2A1b3
במ1ב-2

1256
בית שמש
חרפושית

פאיאנס
7.2 x 11.2 x 14.7

a2ל-יל-י
במ3

1257
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
8.1 x 11.4 x 16.7

A1b3שבור
במ1ב-2

1258
בית שמש
חרפושית

פאיאנס
6.4 x 10.3 x 14.4

I-1A1b2
במ4-3

1259
בית שמש
חרפושית

פאיאנס?
9 x 11 x 15

A1a2שבור
במ1ב-2

1260
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
8 x 12.4 x 16.8

II-1A1b1
במ4-3

1261
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5.6 x 9.2 x 12.3

II-4C2b3
במ4-3

1262
אשדוד

חרפושית

פאיאנס
 x 12.5 x 15.25

ל-יל-יל-י
במ4-3

1263
עזקה

חרפושית

לא ידוע
 x 11 x 15

ל-יל-יל-י
במ4-3

1264
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 9 x 11.5

II-1A1b3
במ3

1265
תל עג'ול

דמוי חצי חבית
סטיאטיט

5 x 8.6 x 11.5

במ1

1266
מגידו

לוחית מלבנית
קרניאול

 x 9 x 13

במ2

1267
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 11.8 x 15.1

II-5A3a3
במ2

1268
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
5 x 10 x 14.6

I-1A4a2
במ2

1269
שכם

חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 11 x 13.5

II-1B1c3
במ2

1270
דיר אל בלח
חרפושית

קרניאול
7 x 11 x 15.5

HC1b3
במ3

1271
תל בית מירסים

חרפושית

סטיאטיט
7 x 9 x 13

II-5A4b2
במ3
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1272
תימנע

לוחית מלבנית
סטיאטיט

7.6 x 17.6 x 19.8

במ4

1273
תימנע

לוחית מלבנית
סטיאטיט

7.6 x 17.6 x 19.8

במ4

1274
תל מור

דמוי פי-כושי
סטיאטיט

4.7 x 9.8 x 10

במ2-1

1275
לכיש

חותם עין-הורוס
סטיאטיט

 x 7 x 10

במ2-1

1276
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 9 x 12

I-1A4a4
במ1ב-2

1277
לכיש

לוחית סגלגלה
ישפה ירוק

5 x 11 x 16

במ2

1278
לכיש

לוחית מלבנית
פאיאנס

4.5 x 10 x 16.5

במ2

1279
לכיש

דמוי חצי חבית
פאיאנס

6.3 x 10.4 x 14.5

במ2

1280
תל פארעה (ד)

זהב

חרפושית

פאיאנס
5.4 x 8.5 x 13

II-1B1מוסתר
במ3
תפס

1281
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

סטיאטיט?
7 x 14.9 x 19.7

במ3

1282
תל ג'מה

לוחית מלבנית
סטיאטיט
 x 7.5 x 

במ4-3

1283
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

סטיאטיט
4.6 x 8 x 12.2

במ4

1284
תימנע

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5.5 x 9.9 x 11.9

במ4

1285
תימנע

לוחית מלבנית
סטיאטיט

6.1 x 12.3 x 16.4

במ4

1286
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 9 x 13.3

ל-יל-יל-י
במ1א

1287
אשקלון

חרפושית

סטיאטיט
3.1 x 10.7 x 14.6

שבורשבורשבור
במ1א

1288
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 7 x 8

V-2B1a1
במ4

1289
תימנע

חרפושית

סטיאטיט
7 x 10 x 14

XA6a3
במ4

1290
תל עג'ול

לוחית סגלגלה
לא ידוע

 x 12 x 16

במ1ב-2

1291
תל עג'ול

חותם חתול
סטיאטיט

8 x 5 x 8

במ1ב-2
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1292
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6.4 x 9 x 13

II-5C2b3
במ3

1293
לכיש

חרפושית

פאיאנס
7 x 12 x 15

III-2B1a2
במ3

1294
לכיש

חרפושית

פאיאנס
6.4 x 10 x 14

I-1B1b3
במ3

1295
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
 x 9 x 13

ל-יל-יל-י
במ3

1296
תל פארעה (ד)

חותם דג
סטיאטיט

5 x 8 x 11.5

במ3

1297
תל פארעה (ד)

חותם דג
סטיאטיט

9.3 x 11 x 15

במ3

1298
אפק

חרפושית

סטיאטיט
4 x 9 x 13

II-5B1a3
במ3

1299
תל רידאן
חרפושית

סטיאטיט
5 x 7 x 10

II-5B1b3
במ3

1300
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
5 x 9 x 12.1

II-5B1a2
במ3

1301
דיר אל בלח

זהב

חרפושית

סטיאטיט
4 x 7 x 9

מוסתרA1ל-י
במ3
תפס

1302
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
4.7 x 6.2 x 8.3

A1b3שבור
במ3

1303
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5 x 7 x 10

V-2B1b3
במ3

1304
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 11.2 x 15

II-5B1ל-י
במ3

1305
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5.7 x 9.2 x 12.2

II-1A1b1
במ3

1306
דיר אל בלח
חרפושית

סטיאטיט
6 x 9 x 12

IV-2B1a2
במ3

1307
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
6.5 x 12.4 x 16.8

a3שבורשבור
במ3

1308
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
6.5 x 10.2 x 14.4

II-1B1b1
במ3

1309
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
7.4 x 10.2 x 13.9

A1b3שבור
במ3

1310
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
7.5 x 12 x 15

A1b1שבור
במ3

1311
מגידו

ברונזה

חותם דג
סטיאטיט

5 x 7.6 x 10

במ3
תפס
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1312
בית שאן

לוחית מלבנית
פאיאנס

3.3 x 8 x 11.5

במ3

1313
בית שאן

לוחית מלבנית
פאיאנס

3.3 x 8 x 11.5

במ3

1314
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
5.6 x 9.7 x 14.5

I-1A4c4
במ3

1315
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 9 x 12

II-5C1b3
במ3

1316
בית שאן

חומר לא

חרפושית

פאיאנס
7 x 10 x 13

II-1B1מוסתר
במ3
תפס

1317
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
8.1 x 13.3 x 16.4

I-1A1b3
במ3

1318
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5 x 8.6 x 12

II-7B1a2
במ3

1319
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
4.6 x 7.7 x 10

II-1C1b3
במ4-3

1320
גזר

דמוי חצי חבית
סטיאטיט

 x 12 x 17

במ4-3

1321
בית שאן

טביעת בולה על מנחה
לא ידוע

 x 8.5 x 12

במ4-3

1322
גזר

לוחית סגלגלה
פאיאנס

5.7 x 13.8 x 18.7

במ4-3

1323
עזקה

חותם עין-הורוס
פאיאנס

7.2 x 13.8 x 17

במ4-3

1324
גזר

חרפושית

פאיאנס
8.5 x 13 x 16

II-1A1a3
במ4-3

1325
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
6 x 10 x 13

V-2C1b1
במ4-3

1326
גזר

חרפושית

פאיאנס?
9.2 x 11.8 x 15

A1b3שבור
במ4-3

1327
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

סטיאטיט
4.6 x 8 x 12.2

במ4

1328
תל פארעה (ד)

חותם דג
פאיאנס

5 x 5.5 x 9.2

במ4

1329
לכיש

טביעת בולה
לא ידוע

 x 19.8 x 22

במ3-1

1330
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
 x 10 x 14.2

ל-יל-יל-י
במ

1331
גזר

חרפושית

פאיאנס
5 x 9 x 12

II-1B1a2
במ
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1332
אשקלון

טביעת בולה
לא ידוע

 x 7 x 8

במ

1333
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 12 x 15.8

ל-יל-יל-י
במ2-1

1334
גזר

חרפושית

סטיאטיט?
6 x 13.5 x 19

a4ל-יל-י
במ

1335
לכיש

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4 x 9.6 x 13

במ1ב-2

1336
תל בית מירסים

חותם דג
סטיאטיט

5.5 x 10.25 x 15

במ1ב-2

1337
תל עג'ול

דמוי פי-כושי
סטיאטיט

4 x 7 x 11

במ1ב-2

1338
לכיש

חותם ברווז
סטיאטיט

7 x 8.5 x 12

במ2

1339
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
5.25 x 9 x 13

II-5B5c3
במ3

1340
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
 x 9.9 x 13

I-1A1a4
במ3

1341
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
5.8 x 10 x 14.4

II-7A2a3
במ3

1342
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 11 x 16

C1a2שבור
במ3

1343
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12.2 x 17

II-7A3a3
במ3

1344
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12.2 x 17.6

II-7A2c1
במ3

1345
תל זרור
חרפושית

סטיאטיט
5 x 9 x 11.5

II-7B1a2
במ3

1346
תל ג'מה

דמוי חרפושית חלק
סטיאטיט

6.4 x 10.5 x 13.8

במ3

1347
עכו

לוחית מלבנית
סטיאטיט

9.6 x 20.4 x 27.8

במ4-3

1348
תל קוביבה

לוחית סגלגלה
פאיאנס

4 x 11 x 14

במ2

1349
מגידו

חרפושית

פאיאנס
7.3 x 13 x 16

I-1A1b1
במ3

1350
תל ג'ת

חרפושית

סטיאטיט
6 x 11 x 15.75

III-2A4c4
במ3

1351
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
5.2 x 8 x 11.3

A1c1שבור
במ2
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1352
תל עג'ול

לוחית מלבנית
פאיאנס

5.3 x 11 x 14.4

במ2

1353
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6 x 10 x 15.1

I-1A1a2
במ3

1354
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 7.3 x 10

ל-יל-יל-י
במ3

1355
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
5.2 x 10.5 x 16

II-7A1a2
במ3

1356
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
8.7 x 14.5 x 20

II-1B3a2
במ3

1357
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

פאיאנס
5.1 x 11.4 x 15

במ3

1358
אפק

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 10 x 15

I-2B1b3
במ3

1359
תל עג'ול

לוחית מלבנית
פאיאנס

6.3 x 11 x 15.4

במ3

1360
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6 x 12 x 16

II-7A5a4
במ3

1361
עכו

חרפושית

סטיאטיט
7 x 10.5 x 14.4

I-1A5c1
במ4-3

1362
אשקלון

חרפושית

סטיאטיט
5.7 x 10 x 13.3

c2שבורשבור
במ4-3

1363
בית שאן

דמוי חצי חבית
סטיאטיט

7.3 x 13.7 x 17.6

במ4

1364
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
 x 11 x 15

ל-יל-יל-י
במ1

1365
חירבת קרקרה

חרפושית

לא ידוע
7 x 9.7 x 14.5

ל-יל-יל-י
במ1

1366
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
4.7 x 8 x 11

II-4C2b3
במ1ב

1367
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
5.4 x 9.3 x 14.6

II-5C2c1
במ2-1

1368
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
10 x 13 x 19

II-1C1b3
במ1ב-2

1369
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
5 x 9 x 12.5

II-5C1b2
במ1ב-2

1370
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.9 x 12.7 x 16.6

II-7B5a1
במ3

1371
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.7 x 12 x 18

II-7A3a3
במ3
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1372
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 19

II-5C1a2
במ4-3

1373
עכו

דמוי פי-כושי
סטיאטיט

6.1 x 11.3 x 17.9

במ2-1

1374
תל בית מירסים

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 14

II-7B5a4
במ3

1375
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5 x 8.4 x 12.2

B5a3שבור
במ4

1376
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
6 x 10 x 14

II-5B5b1
במ4

1377
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
8 x 11 x 15

II-5C1a2
במ4

1378
תל עג'ול

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4.5 x 12.5 x 16.3

במ1

1379
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס?
6.5 x 10.5 x 14

b3שבורשבור
במ1ב-2

1380
אפק

חרפושית

סטיאטיט
9 x 13.5 x 18.5

II-4B1b3
במ1ב-2

1381
לכיש

זהב

חרפושית

סטיאטיט
6.4 x 9 x 13

I-1B1מוסתר
במ3
תפס

1382
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5.6 x 9.2 x 12

II-1C1b3
במ3

1383
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 11.7 x 17

II-7B5a2
במ3

1384
תל פארעה (ד)
לוחית סגלגלה

סטיאטיט
8 x 15 x 20

במ3

1385
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 14 x 20

I-4A1a3
במ3

1386
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12.5 x 17.1

II-7B5a3
במ3

1387
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 12.5 x 16.6

I-1A4c4
במ4-3

1388
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 18

II-7A2b2
במ3

1389
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.05 x 10.7 x 16

II-7B5a1
במ3

1390
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
8.4 x 13 x 17.6

II-7B1c1
במ3

1391
אשדוד

חרפושית

סטיאטיט
 x 12 x 16

ל-יל-יל-י
במ3
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1392
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.7 x 10.4 x 15.9

II-7A1a3
במ3

1393
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
8 x 12 x 16.6

II-7B1a3
במ3

1394
גזר

חרפושית

פאיאנס
6 x 9.2 x 14.5

II-7C4c4
במ3

1395
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 11 x 16

II-5C2a1
במ3

1396
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 11 x 14.5

ל-יל-יל-י
במ3

1397
תל זרור
חרפושית

סטיאטיט?
6.5 x 10 x 15.5

II-5A5c4
במ3

1398
אפק

חרפושית

סטיאטיט
6 x 9.5 x 13

II-1C2a4
במ3

1399
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
5.2 x 8.2 x 12

II-7A3a4
במ3

1400
לכיש

דמוי חרפושית חלק
סטיאטיט

5.4 x 9.4 x 15
b3

במ3

1401
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7.4 x 12 x 17

II-7A3c1
במ3

1402
תל חרסים
חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 11.3 x 15.2

II-1A1a5
במ3

1403
תל חסי

חרפושית

לא ידוע
 x 11 x 17

ל-יל-יל-י
במ2-1

1404
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
8 x 11.2 x 17

II-3C1b3
במ1ב-2

1405
תל עג'ול

לוחית סגלגלה
פאיאנס

5 x 13 x 19

ברונזה

במ1ב
טבעת

1406
תל עג'ול

טבעת יצוקה
ברונזה

2.5 x 9 x 14.8

במ1

1407
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9.8 x 11 x 17

I-3A1b3
במ3-1

1408
תל גריסה
חרפושית

סטיאטיט
7.2 x 11.6 x 16

V-2C1a1
במ3-1

1409
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
4 x 7.1 x 12

b1שבורשבור
במ3-2

1410
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 13.4 x 16.3

ל-יל-יל-י
במ3

1411
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5.3 x 8 x 11

I-1A5a5
במ3
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1412
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

פאיאנס
 x 15 x 21

במ3

1413
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

סטיאטיט
 x 11 x 21

במ3

1414
אל אחוואט
חרפושית

עצם
6 x 9.5 x 12

V-2B1a2
במ3

1415
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

פאיאנס
6.1 x 11.3 x 16.6

במ4-3

1416
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 15.6

I-3A3b3
במ4-3

1417
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.4 x 11.4 x 17.5

I-3A3b3
במ4

1418
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 10 x 17

ל-יל-יל-י
במ1ב-3

1419
עכו

חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 13 x 19

C1b3ל-י
במ4-3

1420
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.7 x 11.6 x 16

I-3B5b2
במ4-3

1421
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 15.1

II-5C1b3
במ2-1

1422
גזר

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 12.7 x 17

II-7D4b2
במ3

1423
תל ג'מה

לוחית מלבנית
סטיאטיט

8 x 18 x 23.2

במ4-3

1424
תל עג'ול

לוחית מלבנית
לא ידוע

 x 9 x 11

במ1

1425
לכיש

לוחית מלבנית
סטיאטיט

 x 12 x 16.3

במ2-1

1426
בית שאן

לוחית סגלגלה
פאיאנס

4.4 x 12.4 x 17.1

במ1ב-2

1427
שילה

חרפושית

סטיאטיט
7 x 10 x 14

b3ל-ישבור
במ2-1

1428
כאמד אל-לוז

חרפושית

פאיאנס
7 x 10 x 16

I-3A4b2
במ1ב-2

1429
לכיש

לוחית סגלגלה
פאיאנס

5.5 x 14 x 18

במ2

1430
תל גדור

טבעת יצוקה
זהב

4 x 8.5 x 16

במ3-2

1431
אפק

טבעת יצוקה
פאיאנס

4 x 13 x 23

במ3-2
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1432
לכיש

חרפושית

פאיאנס
 x 11 x 15.1

V-1B1ל-י
במ3

1433
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
6 x 10.5 x 14

C1a2ל-י
במ3

1434
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
7.5 x 11.5 x 15.5

I-1C1a2
במ3

1435
בית שמש

לוחית סגלגלה
פאיאנס

7 x 11 x 15

במ3

1436
תל בית מירסים

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 11.75 x 15.5

II-5C2b3
במ2-1

1437
בית שמש

לוחית מלבנית
פאיאנס

5 x 15 x 20

במ1ב-2

1438
תל עג'ול

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

5 x 10.5 x 18.7

במ1ב

1439
לכיש

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

3.3 x 9 x 13

במ1ב

1440
תל עג'ול

לוחית סגלגלה
סטיאטיט

4 x 10.4 x 15

במ1ב-2

1441
בית שמש

ברונזה

חרפושית

פאיאנס
10 x 16 x 21

II-5C2b3
במ1ב-2

תפס

1442
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.2 x 10.2 x 15.7

II-4C2b3
במ1ב-2

1443
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7 x 11.4 x 15.6

V-2C2b2
במ1

1444
לכיש

מינסרה

פאיאנס
7.6 x 7.6 x 13.5

במ1ב

1445
תל מור

חרפושית

סטיאטיט
7.3 x 10.2 x 14

ל-יל-יל-י
במ2-1

1446
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 12 x 18

II-5C2b3
במ3-2

1447
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
10 x 15 x 19.5

II-5C1b3
במ3

1448
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

פאיאנס
 x 15 x 21

במ3

1449
בית שאן

לוחית מלבנית
סטיאטיט

7 x 16 x 23.5

במ3

1450
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 7 x 10

ל-יל-יל-י
במ3

1451
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 11.4 x 15.7

ל-יל-יל-י
במ3
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1452
מגידו

לוחית סגלגלה
פאיאנס

3.9 x 11 x 15

במ4-3

1453
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 17

II-5C1b3
במ4-3

1454
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9.5 x 16 x 22.5

II-5C2b3
במ4

1455
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
6.7 x 10.4 x 11.6

I-1A3b3
במ3-1

1456
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 7 x 11

ל-יל-יל-י
במ1ב-3

1457
תל פארעה (ד)

חותם דג
סטיאטיט

5.6 x 9 x 12

במ3

1458
תל פארעה (ד)

חרפושית

לא ידוע
 x 6.7 x 9.7

ל-יל-יל-י
במ3

1459
תל פארעה (ד)

חרפושית

לא ידוע
 x 12 x 18

ל-יל-יל-י
במ3

1460
תל רידאן
חרפושית

סטיאטיט
5 x 11 x 16

II-7A2a2
במ3

1461
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
3.2 x 5 x 7.7

I-1B1b1
במ3

1462
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5 x 7 x 9

V-2C1b3
במ3

1463
תל חרסים
חרפושית

סטיאטיט
5 x 10 x 14

V-2B1a1
במ3

1464
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 17

II-7B1c1
במ3

1465
אזור

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13.7 x 17.8

I-2B5b2
במ3

1466
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית

סטיאטיט
5 x 10 x 16.5

במ3

1467
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
7 x 9.5 x 13

II-1C1b3
במ4-3

1468
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
6 x 9 x 12

II-1A1b1
במ4-3

1469
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5.7 x 8 x 10.6

II-1C1b2
במ4-3

1470
מגידו

חותם קוף
סטיאטיט

4 x 8 x 12

במ4-3

1471
עזקה

חרפושית

לא ידוע
8 x 11 x 17

II-1A1c4
במ4-3
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1472
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
 x 12 x 16

ל-יל-יל-י
במ4

1473
תל פארעה (ד)

כסף

חותם דג
סטיאטיט

5 x 10 x 13

במ4
תפס

1474
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 9 x 13

II-5C2a2
במ3

1475
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 11 x 16

II-7A3a3
במ3

1476
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
4.8 x 8.7 x 11.6

II-1A3a2
במ4-3

1477
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5 x 9 x 12

II-5C1b3
במ4-3

1478
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 9.8 x 13.1

II-5B1b1
במ4-3

1479
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
6 x 9 x 13

A1c4שבור
במ1ב-2

1480
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 9 x 13

ל-יל-יל-י
במ1ב-2

1481
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 9 x 12

I-1A4b3
במ4-3

1482
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 8.2 x 13

ל-יל-יל-י
במ4-3

1483
גזר

חרפושית

פאיאנס?
11.6 x 18.5 x 24

ל-יA1ל-י
במ4-3

1484
גזר

חרפושית

סטיאטיט
 x 13 x 19

ל-יC1ל-י
במ4-3

1485
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 11 x 14

I-3B1a2
במ4-3

1486
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.8 x 11.4 x 16.6

II-5C2a1
במ4-3

1487
לכיש

לוחית סגלגלה
ישפה ירוק

5 x 11 x 16

במ2

1488
תל קוביבה

לוחית סגלגלה
פאיאנס

4 x 11 x 14

במ2

1489
בית שאן

לוחית סגלגלה
פאיאנס

5 x 12.2 x 17.8

במ2

1490
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 15 x 21.2

ל-יל-יל-י
במ3

1491
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7.4 x 12.8 x 18

C2b3שבור
במ3
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1492
אפק

חרפושית

לא ידוע
 x 15 x 19.5

ל-יל-יל-י
במ3

1493
אשדוד

חרפושית

סטיאטיט
9.7 x 15.7 x 20

I-1C1b3
במ3

1494
תל אבו פרג
חרפושית

סטיאטיט
9 x 14.5 x 19

II-5C2b3
במ3

1495
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 15

I-1B5b3
במ3

1496
לכיש

חרפושית

פאיאנס
7 x 11.9 x 15

A1a3שבור
במ1ב-2

1497
תל כידר
חרפושית

לא ידוע
 x  x 
ל-יל-יל-י
במ

1498
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
9.5 x 15.7 x 20

II-5C1b3
במ4-3

1499
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 16.2 x 21.5

I-3C2b3
במ4-3

1500
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
8.7 x 14.7 x 20.3

C1b3שבור
במ4-3

1501
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
8 x 12 x 15

II-1A1b3
במ3

1502
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית
ישפה אדום

5.1 x 11.1 x 14.6

במ4-3

1503
תל פארעה (ד)
לוחית מלבנית
ישפה אדום

5.1 x 11.1 x 14.6

במ4-3

1504
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 13.8 x 19

ל-יל-יל-י
במ3
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1505
כאמד אל-לוז

חרפושית

קרניאול
10 x 15.5 x 22

V-1B1a1
במ1א

1506
תל עג'ול

זהב

חרפושית

קרניאול
3.6 x 6.4 x 10

V-1B1מוסתר
במ1ב
תפס

1507
תל עג'ול

חותם עגול
פאיאנס

3.7 x 10.6 x 10.6

במ1

1508
ג'בל אל-חוויה

חרפושית

סטיאטיט
6 x 9.5 x 12

XB1b3
במ1א

1509
מגידו

זהב

חרפושית

סטיאטיט
8.25 x 12.9 x 19

II-1A4b2
במ1א
תפס

1510
מגידו

טביעה על כלי
לא ידוע

 x 7.5 x 

במ1א

1511
תל עג'ול

חותם ברווז
סטיאטיט

6 x 11 x 16

במ1

1512
מגידו

חרפושית

פאיאנס
7.5 x 11 x 15.4

II-1B1b3
במ1ב-2

1513
תענך

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 13.2 x 18

III-3A1a3
במ1א

1514
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
9 x 13 x 19

III-3A4b2
במ1א

1515
תל עג'ול

חותם עגול
סטיאטיט

9.9 x 11.2 x 12.2

במ1א

1516
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
10.3 x 16.8 x 22.5

II-1A4a4
במ1א

1517
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
9.5 x 16 x 15

ל-יA1שבור
במ1

1518
מגידו

זהב

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 12 x 17

כסף

מוסתרA4שבור
במ1א
טבעתתפס

1519
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
6 x 9 x 14

III-2A1a3
במ1

1520
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
6.7 x 10.4 x 15

I-2A4a4
במ1

1521
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
4.3 x 9 x 13

III-3A4a2
במ1

1522
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
5.6 x 9.6 x 13.5

III-3A4c4
במ1

1523
תל עג'ול

טביעת בולה
לא ידוע

 x 12 x 15

במ1א

1524
חצור

חרפושית

סטיאטיט
8 x 11.7 x 16.8

A4c4ל-י
במ1ב
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1525
מגידו

חרפושית

ישפה ירוק
10 x 15 x 21

HA4c4
במ1א

1526
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 7.4 x 12

ל-יל-יל-י
במ1

1527
מגידו

חרפושית

פאיאנס
6.5 x 11 x 15

I-3A1c4
במ1א

1528
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 13 x 19

ברונזה

II-5A4b2
במ1א

טבעת

1529
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
6.3 x 10.3 x 14.2

II-1A1c3
במ1

1530
תל חליף
חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 14 x 22

II-5A1b2
במ1א

1531
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
 x 10 x 15

ברונזה

ל-יל-יל-י
במ1

טבעת

1532
תל מיכל
חרפושית

סטיאטיט
8.7 x 13.4 x 19.4

II-5A4b3
במ1א

1533
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
6 x 11.2 x 16

II-1D3a4
במ1א

1534
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7.7 x 12 x 16.4

I-3D7שבור
במ1

1535
ג'בל אל-חוויה

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12.5 x 19

II-3A1b3
במ1

1536
כאמד אל-לוז

חרפושית

פאיאנס
13 x 19 x 27

II-1A4c3
במ1א

1537
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 9 x 14

ל-יל-יל-י
במ1

1538
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7.3 x 11 x 15.7

II-1A1b2
במ1

1539
תל עג'ול

דמוי פי-כושי
סטיאטיט

5.4 x 14 x 23

במ1א

1540
תל גריסה
חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 14 x 20

I-4A4a4
במ1

1541
פלמחים

חרפושית

סטיאטיט
6.75 x 10.5 x 14.5

II-1B3b3
במ1

1542
לכיש

דמוי פי-כושי
פאיאנס

4.5 x 7.6 x 14

במ2-1

1543
לכיש

חותם דג
סטיאטיט

5 x 9 x 15

במ2-1

1544
לכיש

חרפושית

פאיאנס
6.4 x 9.5 x 13.7

I-1A4a3
במ2-1
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1545
רבת עמון
חרפושית

פאיאנס
6 x 9 x 13.5

a5ל-יל-י
במ3-1

1546
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
10 x 13 x 19

II-5A4c3
במ1א

1547
תל עג'ול

זהב

חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 13.3 x 18.8

II-1A1b2
במ1א
תפס

1548
שכם

חרפושית

סטיאטיט
7.7 x 11.8 x 16.5

V-2B5b2
במ1א

1549
ג'בל אל-חוויה

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12 x 16

III-2A4a4
במ1א

1550
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
8.8 x 15 x 22

I-4A4a3
במ1א

1551
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 10.3 x 13.7

II-5C1b1
במ1

1552
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
5.2 x 7 x 11.2

II-3B3b3
במ1

1553
תל עג'ול

דמוי חרפושית חלק
סטיאטיט

4.5 x 8 x 10

במ1

1554
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
7 x 9.5 x 13

I-1A1c1
במ1א

1555
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 15

I-2A4a4
במ1א

1556
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
4.7 x 9 x 13

II-5C4b3
במ1

1557
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7 x 10 x 15

V-2A6b2
במ1

1558
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
7 x 10 x 15

II-1A4c1
במ1

1559
בית שאן
חרפושית

קרניאול
9 x 12 x 16

V-1B1b3
במ2-1

1560
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
8 x 11 x 14

V-1B1b4
במ1ב-2

1561
תל עג'ול
חרפושית

אבן דמוי ק
5.8 x 12 x 16

I-5C2a3
במ1ב

1562
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
 x  x 

II-3A1ל-י
במ1

1563
אפק

חרפושית

סטיאטיט
5.8 x 9.7 x 13.4

I-3C3a3
במ1

1564
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7.1 x 11 x 14

IV-2B1a2
במ2-1
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1565
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 10 x 12.5

V-2B1b2
במ1א

1566
ג'בל אל-חוויה

חרפושית

סטיאטיט
 x 15 x 20

II-3B3ל-י
במ1

1567
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
9.2 x 14 x 18.3

I-1A4b2
במ1

1568
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
8.7 x 14.6 x 18

D3b2שבור
במ1א

1569
ג'בל אל-חוויה

חרפושית

סטיאטיט
9 x 13.5 x 20

I-1A4c1
במ1

1570
מגידו

חרפושית

פאיאנס
8 x 11 x 16

I-1A1a2
במ1א

1571
מגידו

חרפושית

פאיאנס
6.5 x 10 x 14.3

ל-יA1שבור
במ1ב-2

1572
גזר

חרפושית

סטיאטיט?
 x  x 
ל-יל-יל-י

במ1ב-2

1573
פחל

חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 8.5 x 18

A1b2ל-י
במ1א

1574
תל הדר
חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 13 x 19

XD3c3
במ1א

1575
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
10 x 14 x 21

II-5A4b2
במ1

1576
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 16

III-3A1c1
במ1א

1577
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
5 x 9.2 x 12

A7a4ל-י
במ1

1578
לכיש

דמוי פי-כושי
סטיאטיט?

4.6 x 13 x 16

במ2-1

1579
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
6.15 x 10.2 x 13.7

V-1B1b2
במ2-1

1580
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
 x 16.4 x 24

II-1A4b3
במ1א

1581
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
8 x 14 x 19

V-1C3b2
במ1א

1582
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
10.2 x 12 x 13.9

A4a3שבור
במ1

1583
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
 x 15 x 20

II-4A1a4
במ2-1

1584
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 9 x 13

ל-יל-יל-י
במ1
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1585
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
5 x 9 x 13

שבורB1שבור
במ1
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1586
תל פארעה (ד)

זהב

חרפושית

פאיאנס
 x 11 x 14.6

ל-יל-יל-י
במ3
תפס

1587
בית שמש
חרפושית

פאיאנס
6.5 x 8.5 x 10

I-1B1שבור
במ3

1588
תל בית מירסים

דמוי פי-כושי
פאיאנס

6 x 9 x 13

במ4-3

1589
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
5 x 9 x 12

B1b3שבור
במ4-3

1590
מגידו

אלקטרום

דמוי חרפושית חלק
פאיאנס

8 x 11 x 15

במ4-3
תפס

1591
תימנע

דמוי חרפושית חלק
פאיאנס

5.5 x 7.7 x 11.6

במ4-3

1592
תל עג'ול

זהב

חרפושית

סטיאטיט
 x 7 x 9

ל-יל-יל-י
במ3
תפס

1593
רבת עמון
חרפושית

ישפה ירוק
7.4 x 13.2 x 19.5

HA1a1
במ3

1594
תל פארעה (ד)

חרפושית

קרניאול
7 x 9.6 x 14

V-1A6a2
במ4-3

1595
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
7 x 11 x 15.6

II-1A1c4
במ4-3

1596
בית שאן
חותם קוף
פאיאנס

8 x 12 x 17.5

במ4-3

1597
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 14 x 20

II-7A2a3
במ3

1598
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 12 x 18

II-7A1b2
במ3

1599
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 8 x 10.5

ברונזה

B5a3שבור
במ3

טבעת

1600
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
7 x 13 x 19

B5b3שבור
במ3
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1601
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6 x 10 x 13

V-1B1b3
במ2

1602
תל חרסים
חרפושית

סטיאטיט
6.3 x 9.7 x 13.4

II-1B3b2
במ2

1603
תל חליף
חרפושית

לא ידוע
 x  x 
ל-יל-יל-י

במ2

1604
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
7 x 10 x 14

II-1B1a2
במ2

1605
רבת עמון
חרפושית

סטיאטיט
7 x 10.5 x 15

III-3A1a3
במ2

1606
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6.4 x 10 x 14

C3b3שבור
במ3-1

1607
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
 x 9.9 x 14

II-5B3ל-י
במ3

1608
תל חליף

לוחית מלבנית
פאיאנס

 x 12 x 18

במ2

1609
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
 x 11 x 16.5

IV-2B3b2
במ2

1610
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.2 x 13 x 17.6

II-5B5b3
במ3

1611
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
4.5 x 8 x 12

a3שבורשבור
במ3

1612
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 9 x 14

II-1A1a4
במ3

1613
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 7.2 x 9.5

ל-יל-יל-י
במ3

1614
תל רידאן
חרפושית

סטיאטיט
5 x 8 x 10

II-1B1a1
במ3

1615
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.4 x 11 x 14

II-5B1a2
במ4-3

1616
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.9 x 11.4 x 15.5

A1b3שבור
במ3

1617
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
10 x 16.3 x 22.7

II-1A4a4
במ4-3

1618
תל רידאן
חרפושית

סטיאטיט
6 x 12 x 17

II-7C1c2
במ3

1619
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 15

II-5C5b3
במ4-3

1620
תל פארעה (ד)

חרפושית

אבן גיר?
9.6 x 15.7 x 20.5

II-7B1a1
במ3
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1621
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 15 x 20

ל-יל-יל-י
במ3

1622
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 15

II-5C2b3
במ4-3

1623
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5 x 9 x 12.4

II-5B1b3
במ3

1624
תל רידאן
חרפושית

סטיאטיט
6 x 10 x 15

II-5A1a2
במ3

1625
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 10.5 x 14

ל-יל-יל-י
במ3

1626
בית שמש

חותם ברווז
סטיאטיט

9.4 x 12 x 15.5

במ3

1627
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 17

II-7B5a3
במ3

1628
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 14.5

II-5B1a2
במ3

1629
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
5.7 x 11.5 x 14.4

I-4A1a2
במ3

1630
גזר

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 11.5 x 14

I-2B1a1
במ3

1631
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5.1 x 8.6 x 11.3

II-1B1b1
במ3

1632
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13.7 x 17.6

II-5A1b3
במ3

1633
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 17.4

II-5A4b3
במ4-3

1634
תל חרסים
חרפושית

סטיאטיט
9.8 x 15.4 x 21.5

II-7B1c4
במ3

1635
מגידו

חרפושית

פאיאנס
8 x 11.1 x 15

A1a3שבור
במ3

1636
תל פארעה (ד)

חותם דג
סטיאטיט

5.5 x 9 x 12

במ3

1637
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5 x 8.3 x 11.6

I-3B1a2
במ3

1638
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5 x 8 x 10

II-3C1b3
במ3

1639
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 9.6 x 12.7

B1a2שבור
במ3

1640
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5.8 x 10.2 x 14.3

II-5B1a2
במ3
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1641
בית שמש
חרפושית

פאיאנס
6 x 9.5 x 12.5

I-1A1b3
במ3

1642
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 9 x 12

V-2B1a2
במ3

1643
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 9.7 x 13

I-3B1a2
במ3

1644
תל פארעה (ד)
דמוי פי-כושי

סטיאטיט
6.7 x 9.7 x 15.7

במ3

1645
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
6 x 11 x 16

I-1A4c4
במ3

1646
בית שאן
חותם דג
סטיאטיט

6.5 x 9 x 12

במ3

1647
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
6 x 9 x 13

II-7B5b1
במ3

1648
אשקלון

חרפושית

סטיאטיט
4.9 x 9.4 x 13.2

a2ל-יל-י
במ4-3

1649
עכו

חרפושית

סטיאטיט
5.2 x 8.2 x 11.2

III-2C1b3
במ4-3

1650
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 14 x 18.2

II-5B5c3
במ3

1651
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 16

II-1B5b3
במ3

1652
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12.5 x 17

II-5B1ל-י
במ3

1653
תל פארעה (ד)

חומר לא

חרפושית

סטיאטיט
8.6 x 13 x 19

I-3A4b3
במ3
תפס

1654
מגידו

זהב

חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 9 x 12

II-1B1מוסתר
במ3
תפס

1655
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
 x 13 x 19.8

II-7B5a2
במ3

1656
תל חסי

חרפושית

לא ידוע
 x 14.2 x 21

ל-יל-יל-י
במ3

1657
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 13 x 18

ל-יל-יל-י
במ3

1658
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.3 x 14.7 x 18.5

II-5A4b3
במ3

1659
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 11 x 16

I-3B5a3
במ4-3

1660
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 15 x 18

II-5A4b3
במ4-3
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1661
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12 x 15

II-5B5b1
במ4-3

1662
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 9.7 x 13.3

ל-יל-יל-י
במ4-3

1663
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.7 x 11.2 x 15.2

I-3A1b3
במ4-3

1664
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 11 x 15.5

II-1A1a3
במ4-3

1665
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7.3 x 12.7 x 18.2

II-2A5c4
במ4-3

1666
גזר

חרפושית

סטיאטיט
6.7 x 10.5 x 14.6

II-1A4b3
במ4-3

1667
רבת עמון
חרפושית

סטיאטיט
9.3 x 14.9 x 20.6

II-5A1b3
במ3

1668
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 13 x 18

II-7B5c1
במ3

1669
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7.2 x 11 x 15.6

II-5B5b2
במ3

1670
בית שמש
חרפושית

זהב
5 x 8.5 x 12

III-1C1a2
במ3

1671
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7 x 10 x 15.2

I-1A4a3
במ3

1672
תל גריסה

זהב

חרפושית

פאיאנס
5 x 7 x 12

III-3B3מוסתר
במ3
תפס

1673
גזר

חרפושית

סטיאטיט
7.7 x 9.4 x 12.4

V-2B5b2
במ3

1674
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 14 x 19

II-5B5b3
במ3

1675
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
6 x 10 x 14

I-2B1a3
במ

1676
תל סעידיה
חרפושית

סטיאטיט
7 x 12.3 x 16.2

I-1B5a3
במ3

1677
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 12.5 x 16

I-2B1c4
במ3

1678
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12 x 17

II-2A1b3
במ3
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1679
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 13 x 17

I-1A1a3
במ3

1680
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
8 x 15 x 19.2

II-5B5a3
במ3

1681
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 14 x 19

II-5A1c1
במ4-3

1682
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 11.5 x 15.8

III-3C1a3
במ4-3

1683
עכו

חרפושית

סטיאטיט
8 x 14.3 x 19.4

I-1A1a4
במ4-3

1684
עזקה

חרפושית

סטיאטיט
9 x 14 x 19

I-1A4b1
במ4-3

1685
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 9.8 x 14

II-5B1b1
במ3

1686
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
4 x 12 x 18

שבורשבורשבור
במ3

1687
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
6.2 x 9.9 x 13.2

II-5B5a3
במ3

1688
תל רידאן
חרפושית

סטיאטיט
4 x 7 x 9

II-5B1b1
במ3

1689
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
5 x 8.5 x 12

II-5C1b3
במ4-3

1690
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 15

V-2C2a2
במ4-3

1691
לכיש

חרפושית

פאיאנס
8 x 12 x 17

II-3A1b3
במ3

1692
בית שמש
חרפושית

פאיאנס
7.8 x 11.4 x 18

II-5B5b3
במ4-3

1693
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6 x 9.4 x 13.6

II-2B1a2
במ3

1694
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 11.6 x 16.5

II-5B5a4
במ4-3

1695
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12.1 x 17.1

I-1A4b2
במ4-3

1696
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6 x 12 x 16

II-7B5a4
במ3

1697
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 15

I-1A4a3
במ3

1698
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.6 x 13 x 17

I-3B5a3
במ3
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1699
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6 x 11.5 x 15.6

IV-2C5a3
במ2

1700
עכו

חרפושית

לא ידוע
8 x 14 x 21

IV-2A1ל-י
במ3

1701
עכו

חרפושית

סטיאטיט
6.7 x 11.7 x 15.7

I-1B1b3
במ4-3

1702
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
6 x 14 x 18

II-7B5a3
במ3

1703
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11.6 x 15.5

I-1A4c4
במ3

1704
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.7 x 13 x 18

I-1A4a3
במ3

1705
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
10 x 14 x 18.7

II-7B1a3
במ3

1706
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.3 x 12.3 x 16.4

I-3B5c4
במ4-3

1707
תל גריסה
חרפושית

סטיאטיט
7 x 13 x 18.5

ל-יל-יל-י
במ4-3

1708
מגידו

דמוי חרפושית חלק
סטיאטיט

8 x 9.9 x 12.2

במ3

1709
מגידו

חותם עין-הורוס
פאיאנס

8.5 x 12.5 x 18

במ3

1710
תל פארעה (ד)

חרפושית ?
לא ידוע

 x 14 x 15.1
ל-יל-יל-י

במ3

1711
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 18

II-5C1a2
במ3-2

1712
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 16

II-5C2a2
במ3

1713
עזבת צרטה
חרפושית

סטיאטיט
8.3 x 12.6 x 15.3

III-2A4c4
במ4

1714
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9.5 x 15 x 19.4

II-5B5a2
במ3

1715
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
4.5 x 9 x 13

שבורשבורשבור
במ3

1716
לכיש

חותם עין-הורוס
פאיאנס

 x 12.6 x 16

במ2

1717
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 12 x 18

ל-יל-יל-י
במ4-3

1718
כפר ערה
חרפושית

פאיאנס
7 x 11 x 16

ל-יל-ישבור
במ2
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1719
תל חרסים
חרפושית

פאיאנס
7 x 8 x 13

II-5B1a1
במ2

1720
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 11.9 x 16

ל-יל-יל-י
במ1א

1721
תל עג'ול
חרפושית

פאיאנס
9 x 15 x 21

II-1A4b2
במ1א

1722
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 16.6

II-6C1b3
במ4-3

1723
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 12 x 18

II-1A4a4
במ2-1

1724
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
7.4 x 12.4 x 16

II-5C2b3
במ3

1725
תל פארעה (ד)

אלקטרום?

חרפושית

סטיאטיט
6.8 x 11.6 x 16.2

II-5C2b3
במ3
תפס

1726
אל אחוואט
חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 11.5 x 15.5

II-1B1b3
במ3

1727
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
 x 12 x 16

II-5C1b3
במ3

1728
תל פארעה (צ)

חרפושית

עצם
6.2 x 10 x 14

II-5C1b3
במ3

1729
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
6.2 x 10.6 x 14.4

I-4A3a3
במ4-3

1730
אשדוד

חרפושית

סטיאטיט
14.4 x 24.3 x 33.2

I-1B6b3
במ4-3

1731
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
5.4 x 8.5 x 11

C1a5שבור
במ3

1732
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 9.4 x 13

ל-יל-יל-י
במ

1733
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט?
 x 9.4 x 13

ל-יל-יל-י
במ
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1734
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
8 x 12 x 16

I-1B1a1
במ1ב-2

1735
לכיש

חרפושית

פאיאנס
8 x 13.5 x 18

II-2B1c3
במ2-1

1736
לכיש

חרפושית

זכוכית
5 x 12 x 17

I-2A1a2
במ1ב-2

1737
תל חרסים
חרפושית

פאיאנס
7.7 x 12 x 14.3

II-1C1a2
במ1ב-2

1738
תענך

חרפושית

פאיאנס?
 x 13 x 18

II-5C1ל-י
במ1ב-2

1739
עכו

טביעת בולה
לא ידוע

 x 11.6 x 15

במ4-3

1740
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.3 x 12 x 16

I-1A4a3
במ4-3

1741
עכו

חרפושית

סטיאטיט
10 x 15 x 20

I-3B1b3
במ4-3

1742
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6 x 10 x 14

II-5C1c1
במ4-3

1743
תל חסי

חרפושית

לא ידוע
 x 12 x 16.4

ל-יל-יל-י
במ3

1744
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.6 x 11 x 15

I-3B5a2
במ3

1745
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11.7 x 15.5

I-2B5c4
במ3

1746
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9.7 x 15 x 20.2

II-7C2c1
במ3

1747
תל ג'מה
חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 13 x 17.2

II-7B5a3
במ3
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1748
בית שאן

לוחית מלבנית
אבן ירוקה

7.1 x 12.5 x 15

במ2

1749
לכיש

לוחית מלבנית
סטיאטיט

6 x 12 x 14.4

במ2

1750
תל אנפה

לוחית מלבנית
אבן אדומה

7 x 11.5 x 13

במ2

1751
תל אנפה

לוחית מלבנית
אבן אדומה

7 x 11.5 x 13

במ2

1752
בית שמש
חרפושית

קרניאול
8 x 12.5 x 18

HB1a1
במ3

1753
תל גריסה
חרפושית

קרניאול
13.3 x 18.6 x 25

V-1A1c4
במ3

1754
בית שמש
חרפושית

קרניאול
9 x 12 x 15

V-1C1a3
במ3

1755
מגידו

זהב

חרפושית

קרניאול
7.5 x 12 x 17

V-1B1מוסתר
במ3
תפס

1756
בית שמש
חרפושית

קרניאול
6 x 10.5 x 13

A1a1שבור
במ3

1757
דיר אל בלח
חרפושית

קרניאול
6 x 8 x 11

V-1B1a1
במ3

1758
דיר אל בלח
טבעת יצוקה

קרניאול
2.5 x 9 x 18

במ3

1759
אפק

דמוי פי-כושי
קרניאול

5 x 8 x 14.5

במ3

1760
לכיש

חרפושית

פאיאנס
6 x 10 x 13.5

V-1B1a2
במ3

1761
עזקה

חרפושית

קרניאול
6 x 9 x 12

V-1B1a1
במ3

1762
תל פארעה (ד)

חרפושית

קרניאול
6 x 8.3 x 11

HC1a1
במ3

1763
אשדוד

זהב

חרפושית

קרניאול
7.5 x 11 x 15.25

V-3B1מוסתר
במ3
תפס

1764
עכו

טבעת יצוקה
כסף

3.5 x 9.5 x 12.2

במ2

1765
חצור

דמוי חרפושית חלק
המטיט

5.1 x 9 x 13

במ2

1766
עכו

לוחית מלבנית
סטיאטיט

6.5 x 9.8 x 14.4

במ2

1767
עכו

לוחית מלבנית
סטיאטיט

6.5 x 9.8 x 14.4

במ2
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1768
גזר

לוחית מלבנית
סרפנטין

8 x 14 x 29

במ2

1769
תל עג'ול

לוחית מלבנית
סטיאטיט?

7.5 x 11.1 x 15

במ2

1770
עכו

לוחית מלבנית
אבן שחורה

7 x 11 x 15.5

במ2

1771
גזר

לוחית מלבנית
סרפנטין

 x 11 x 13

במ2

1772
גזר

לוחית מלבנית
המטיט

6.8 x 10.4 x 10.4

במ2

1773
תל חרסים

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5 x 11 x 14

במ2

1774
תל חרסים

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5 x 11 x 14

במ2

1775
תל אנפה

לוחית מלבנית
סטיאטיט

8 x 13 x 15.4

במ2

1776
בית שאן

לוחית מלבנית
אבן ירוקה

7.1 x 12.5 x 15

במ2

1777
תל כיסאן
חרפושית

סטיאטיט
8.1 x 12 x 17

II-5C1b3
במ3-2

1778
לכיש

דמוי פי-כושי
פאיאנס

 x 16 x 30

במ1ב-2

1779
גזר

לוחית מלבנית
המטיט

6.8 x 10.4 x 10.4

במ2

1780
מגידו

לוחית מלבנית
אבן ירוקה

 x 12 x 17

במ2

1781
תל עג'ול

לוחית מלבנית
סטיאטיט

6.2 x 10.7 x 13.6

במ2

1782
תל אבו הוואם
לוחית מלבנית

סטיאטיט
6.8 x 12.2 x 14.4

במ2

1783
תל אבו הוואם

חותם ראש אדם
סטיאטיט

10.2 x 15 x 18.4

במ2

1784
תל עג'ול

לוחית מלבנית
אבן שחורה

8 x 14 x 17

במ2

1785
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
 x 9 x 12

III-2B1ל-י
במ2

1786
תל גריסה

לוחית מלבנית
סטיאטיט

7 x 10 x 13

במ2

1787
תל בית מירסים
לוחית מלבנית

סטיאטיט
5 x 10 x 14.25

במ2
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1788
עכו

לוחית מלבנית
אבן שחורה

7 x 12 x 14.9

במ2

1789
תל חרסים

לוחית מלבנית
סרפנטין

6.25 x 11.55 x 
14.1

במ2

1790
גזר

לוחית מלבנית
אבן שחורה
 x 12 x 15

במ2

1791
כפר ערה

לוחית מלבנית
אבן אפורה

7.8 x 13 x 18

במ2

1792
תענך

לוחית מלבנית
אבן שחורה
 x 12 x 16

במ2

1793
תענך

לוחית מלבנית
אבן שחורה
 x 12 x 16

במ2

1794
עכו

לוחית מלבנית
אבן ירוקה

7 x 8 x 16

במ2

1795
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
 x 5 x 7.5

ל-יל-יל-י
במ3

1796
בית שאן

לוחית מלבנית
אבן אפורה

6.7 x 12.5 x 17.4

במ2

1797
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
6.5 x 7.5 x 16

A1a2ל-י
במ3-2

1798
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
8 x 11.2 x 14.7

II-5C1ל-י
במ3

1799
תענך

חרפושית

סטיאטיט
7.3 x 10.7 x 14.7

B1b3שבור
במ4-3

1800
אשקלון

חרפושית

קריסטל
10 x 15.8 x 23.5

XB5a5
במ4-3

1801
תימנע

טבעת יצוקה
פאיאנס

12 x 11 x 13

במ4

1802
תימנע

לוחית מלבנית
סטיאטיט

6.1 x 12.3 x 16.4

במ4

1803
תל עג'ול
חרפושית

קרניאול
9 x 15 x 17

V-1B1c4
במ3

1804
מגידו

לוחית מלבנית
אבן ירוקה

 x 12 x 17

במ2

1805
גזר

לוחית מלבנית
סרפנטין

8.5 x 13.5 x 22.5

במ2

1806
כפר ערה
חרפושית

פאיאנס
6.75 x 10 x 13.5

A5a3שבור
במ2

1807
גזר

לוחית סגלגלה
אבן ירוקה

3.5 x 8.5 x 14

במ2
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1808
כאמד אל-לוז

חרפושית

ברונזה
8.5 x 12.5 x 15

B1c4ל-י
במ2

1809
תל עג'ול

לוחית מלבנית
סטיאטיט?

7.5 x 11.1 x 15

במ2

1810
גזר

לוחית מלבנית
אבן שחורה
 x 12 x 15

במ2

1811
עכו

לוחית מלבנית
אבן שחורה

7 x 11 x 15.5

במ2

1812
תל עג'ול

לוחית מלבנית
אבן שחורה

8 x 14 x 17

במ2

1813
תל גריסה

לוחית מלבנית
אבן שחורה

7 x 12 x 16.4

במ2

1814
תל אבו הוואם
לוחית מלבנית

זכוכית?
8 x 12 x 13

במ2
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1815
לכיש

חרפושית

זכוכית
 x 11 x 16

V-1C1ל-י
במ3-1

1816
כאמד אל-לוז

חרפושית

אבן שחורה
7.9 x 10 x 13.6

XC4a1
במ2

1817
תל גריסה

לוחית מלבנית
סטיאטיט

7 x 10 x 13

במ2

1818
תל בית מירסים
לוחית מלבנית

סטיאטיט
5 x 10 x 14.25

במ2

1819
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
 x 10.5 x 15

II-5A5a2
במ3

1820
לכיש

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5.5 x 12 x 15

במ2

1821
לכיש

לוחית מלבנית
סטיאטיט

5.5 x 12 x 15

במ2

1822
גזר

לוחית מלבנית
סרפנטין

 x 11 x 13

במ2

1823
תל אנפה

לוחית מלבנית
סטיאטיט

8 x 12 x 17

במ2

1824
עכו

לוחית מלבנית
אבן שחורה

7 x 12 x 14.9

במ2

1825
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12.4 x 16.5

II-1B1a2
במ3-2

1826
בית שאן

לוחית סגלגלה
אבן שחורה

7 x 10 x 16.1

במ3-2

1827
גזר

לוחית מלבנית
סרפנטין

8.5 x 13.5 x 22.5

במ2

1828
כפר ערה

לוחית מלבנית
אבן אפורה

7.8 x 13 x 18

במ2

1829
עכו

לוחית מלבנית
אבן ירוקה

7 x 8 x 16

במ2

1830
בית שאן
חרפושית

אמתיסט
9 x 12 x 19

A1b3שבור
במ3

1831
תל גריסה
חרפושית

אמתיסט
12.1 x 17.6 x 23.3

V-2B4c4
במ3
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1832
תל עג'ול

זהב

חרפושית

המטיט
5.5 x 7.1 x 8.7

זהב

I-3A1מוסתר
במ1
טבעתתפס

1833
תל עג'ול

לוחית מלבנית
סטיאטיט

6.2 x 10.7 x 13.6

במ2

1834
תל קוביבה
חרפושית

פאיאנס
6 x 9 x 12

II-5C2a2
במ2

1835
תל אבו הוואם
לוחית מלבנית

זכוכית?
8 x 12 x 13

במ2

1836
תל אנפה

לוחית מלבנית
סטיאטיט

8 x 12 x 17

במ2

1837
גזר

לוחית סגלגלה
אבן ירוקה

3.5 x 8.5 x 14

במ2

1838
תל גריסה

לוחית מלבנית
אבן שחורה

7 x 12 x 16.4

במ2

1839
בית שאן

לוחית סגלגלה
אבן שחורה

7 x 10 x 16.1

במ3-2

1840
גזר

לוחית מלבנית
סרפנטין

8 x 14 x 29

במ2

1841
תל אנפה

לוחית מלבנית
סטיאטיט

8 x 13 x 15.4

במ2

1842
תל חרסים

לוחית מלבנית
סרפנטין

6.25 x 11.55 x 
14.1

במ2
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1843
תל שרע
חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 17.5

A4ac3
בת3

1844
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 10.7 x 16.3

A4a3
בת

1845
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
5.4 x 8.6 x 12.4

A4c3
בת

1846
כאמד אל-לוז

חרפושית

אבן לבן-צה
7 x 12.5 x 19

ברונזה

A1c3ל-י
בת

טבעת

1847
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7.6 x 14 x 19

B1c3
בת

1848
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 13.7 x 21

B3a4
בת3

1849
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
8.3 x 11 x 20

ברונזה

A1b2
בת

טבעת

1850
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6.2 x 10.4 x 14.2

A4b3שבור
בת

1851
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
5 x 7.4 x 11

A4c2שבור
בת

1852
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 13 x 19.1

A1c3
בת3

1853
תל עג'ול

טביעת בולה
לא ידוע

 x 10 x 14

בת3-2

1854
לכיש

דמוי פי-כושי
סטיאטיט

5.2 x 8 x 11

בת3-2

1855
רבת עמון
חרפושית

סטיאטיט
9.8 x 16.4 x 17

A4b3שבור
בת3

1856
תל פארעה (ד)

חומר לא

חרפושית

סטיאטיט
8 x 14 x 20

A4מוסתר
בת3
תפס

1857
סחם

חרפושית

פאיאנס
8 x 15.3 x 20

D7c1
בת2

1858
תל פארעה (ד)
דמוי פי-כושי

סטיאטיט
5.9 x 12.2 x 17.7

בת3-2

1859
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.3 x 12 x 17

A4a3
בת3-2

1860
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 10.6 x 14.2

A4c1
בת3-2

1861
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5.4 x 9.3 x 14

A4c3
בת

1862
בית שמש

דמוי חרפושית חלק
סטיאטיט

6 x 10 x 12

בת
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1863
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
8.7 x 13.9 x 19.3

A4a4שבור
בת3

1864
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
5 x 8 x 11
A4a3

בת

1865
לכיש

זהב

חרפושית

סטיאטיט
6.4 x 11 x 23

A4מוסתר
בת

תפס

1866
לכיש

טביעת בולה
לא ידוע

 x 13 x 

בת3

1867
תל עג'ול
חרפושית

לא ידוע
 x 12 x 18.2

ל-יל-יל-י
בת3

1868
בית שאן
חרפושית

אבן שחורה
9 x 12 x 16

A4c3
בת

1869
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5 x 8 x 11.6

B1a3
בת3

1870
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.4 x 12.8 x 19

A4a3
בת

1871
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
5 x 11 x 16

A1b2שבור
בת2

1872
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
8 x 10 x 15

I-3B1b2
בת2

1873
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 11.3 x 17

שבורשבורשבור
בת3

1874
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
11 x 17 x 25

B1c3
בת

1875
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
6.3 x 11 x 16

A4c1
בת

1876
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.4 x 11.3 x 16.5

A4b3
בת

1877
מגידו

זהב

חרפושית

סטיאטיט
8 x 11 x 16.5

A4b3שבור
בת

תפס

1878
פלמחים

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12.5 x 18

A4a3
בת

1879
פחל

חרפושית

פאיאנס
 x  x 
ל-יל-יל-י
בת

1880
רבת עמון
חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 13.8 x 19.9

c3שבורשבור
בת

1881
תל עג'ול

דמוי פי-כושי
סטיאטיט

6 x 11 x 14.5

בת3

1882
תל חרסים
חרפושית

סטיאטיט
4 x 8 x 12
A4a3

בת3
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1883
מגידו

חרפושית

לא ידוע
7 x 9 x 14.25

A4a4
בת

1884
פחל

חרפושית

סטיאטיט
8.1 x 12.5 x 18

I-3A1b2
בת

1885
רבת עמון
חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 13.3 x 18.4

A1c3
בת

1886
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
9 x 13.5 x 21

A1c3
בת3

1887
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7.6 x 14 x 19

A4a3
בת3

1888
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
9 x 13.8 x 19.4

A4c3
בת3

1889
בית שמש
חרפושית

פאיאנס
8.2 x 12.6 x 18.5

A4b2
בת3

1890
רבת עמון
חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 20

A4ab2שבור
בת

1891
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
8.3 x 13 x 18.6

A4c3
בת

1892
תל עג'ול

טביעת בולה
לא ידוע

 x 9 x 13.7

בת3-2

1893
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6 x 10 x 13

נחושת

A4b2
בת3-2

טבעת

1894
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 17

A4a4
בת

1895
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
 x 10 x 14

ל-יל-יל-י
בת3

1896
תל פארעה (ד)

חרפושית

אבן רכה
8 x 14 x 19.4

B1b3
בת3

1897
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
8 x 14 x 20

A1b2
בת

1898
מגידו

זהב

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 11 x 16

ברונזה

A4מוסתר
בת3
טבעתתפס

1899
חצור

טביעה על כלי
לא ידוע

 x 10 x 14

בת3

1900
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
 x  x 

A1b2
בת3

1901
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
7 x 14 x 21

A4a5
בת3

1902
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5 x 12 x 18

b3שבורשבור
בת3
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1903
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
6 x 10 x 14

A4b3
בת3

1904
אל אחוואט
חרפושית

סטיאטיט
9 x 12 x 17

A4a3
בת3

1905
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
 x 12 x 

ל-יל-יל-י
בת3

1906
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7 x 12.3 x 18.7

b2שבור
בת3-2

1907
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
 x  x 

A4b2
בת

1908
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 9 x 13.5

A4c3
בת3-2

1909
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
 x  x 

A4a4
בת2

1910
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
6 x 10 x 14.3

ברונזה

A4b2
בת

טבעת

1911
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6 x 11 x 16

A4b2
בת3-2

1912
אפק

חרפושית

סטיאטיט
 x 12 x 17
A4ל-י

בת2

1913
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
5.7 x 10.5 x 15

A4c3
בת3-2

1914
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6 x 9 x 13
A4c3

בת3-2

1915
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
7 x 11.4 x 16.4

A4a4
בת3-2

1916
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
5 x 7 x 10
A4c4

בת

1917
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
6.7 x 11 x 12

A4a3שבור
בת

1918
רבת עמון

זהב

חרפושית

סטיאטיט
6.8 x 9 x 13

A1b2
בת

תפס

1919
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
6.6 x 10 x 15

A4b2
בת

1920
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 9 x 13

B1a3
בת

1921
גזר

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 15.5

A4a4שבור
בת3-2

1922
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 11.7 x 17

A4a2
בת
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1923
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 15

A4a3
בת

1924
גבעון

חרפושית

סטיאטיט
10 x 14.5 x 20

A1b3
בת3

1925
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 12 x 18

A4a3
בת

1926
תל מיכל
חרפושית

סטיאטיט
8.8 x 14.4 x 20.3

A4a4
בת3

1927
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
4.4 x 10 x 12.3

A1a2
בת

1928
שכם

חרפושית

סטיאטיט
12.5 x 19.4 x 25

A4b2
בת3

1929
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
6.7 x 11.3 x 16

A4b2
בת2

1930
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
10 x 14.6 x 20.6

A4a4
בת

1931
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
9 x 12 x 18

A4c3
בת

1932
תל פארעה (ד)
דמוי פי-כושי

סטיאטיט
5 x 10 x 16

בת3

1933
לכיש

חרפושית

לא ידוע
 x  x 

A4a3
בת

1934
תל מיכל
חרפושית

סטיאטיט
11 x 15.3 x 22

A4aa3
בת3

1935
שכם

חרפושית

ישפה ירוק
7.7 x 12.4 x 18

A1c4
בת

1936
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 16.3

A4a2
בת

1937
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
9.5 x 14 x 19

A4c1
בת3

1938
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
10 x 15 x 22

A4a3
בת

1939
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
9.5 x 15 x 19.3

A4b2שבור
בת

1940
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
6.3 x 11 x 15.5

A4a3
בת3

1941
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
8.1 x 11.8 x 16.7

A4b2
בת3

1942
אפק

חרפושית

סטיאטיט
7.7 x 13.9 x 19.7

B3b3
בת3
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1943
אפק

חרפושית

סטיאטיט
8 x 11 x 12

A4a4שבור
בת3

1944
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
8.5 x 13 x 18

A4ab2
בת3-2

1945
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7 x 12 x 16.6

A4b2
בת3

1946
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
10 x 16 x 22

A4b2
בת

1947
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12 x 17.1

A4a3
בת

1948
גזר

חרפושית

סטיאטיט
7 x 10 x 15

B1a3
בת3-2

1949
שכם

חרפושית

סטיאטיט
15 x 29.3 x 32.5

A4a3
בת

1950
תל גריסה

חרפושית ראש אדם
סטיאטיט

8 x 13.6 x 19.4
b2

בת3

1951
חצור

טביעה על כלי
לא ידוע

 x 13 x 19

בת3

1952
דן

חרפושית

סטיאטיט
9 x 12 x 20

A4b2
בת

1953
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
9 x 12 x 17

A4a3
בת3

1954
תל פארעה (ד)

ברונזה

חרפושית

סטיאטיט
6 x 12.3 x 17

מוסתרשבורשבור
בת3
תפס

1955
תל פארעה (ד)

חרפושית

פאיאנס
7.3 x 13.5 x 16

A1b3שבור
בת3

1956
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
10 x 16 x 21.8

B3b2
בת3

1957
תל חרסים
חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 16.3

A4b2
בת2

1958
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9.2 x 16.7 x 24.1

A4b2
בת

1959
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 13 x 18

A4a3
בת

1960
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
8.1 x 14 x 19.2

A4b2
בת

1961
אפק

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 16

A4a4ל-י
בת3-2

1962
תל סעידיה
חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 10.4 x 13.8

A4a3
בת
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1963
רבת עמון
חרפושית

סטיאטיט
8.7 x 13.4 x 18.8

B5b2
בת3-2

1964
רבת עמון
חרפושית

סטיאטיט
7.4 x 16 x 22.8

A4c1
בת3

1965
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
9.7 x 16 x 21.6

A4aa4
בת3-2

1966
לכיש

חרפושית

אמתיסט
6.7 x 8 x 11

A1c4
בת2

1967
חצור

טביעה על כלי
לא ידוע

 x 14.4 x 22

בת3

1968
חצור

טביעה על כלי
לא ידוע

 x 13.5 x 22

בת3

1969
חצור

טביעה על כלי
לא ידוע

 x 16 x 18.5

בת3

1970
מגידו

חרפושית

פאיאנס
13 x 20 x 27

A3b2
בת3

1971
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
7.2 x 12.9 x 17

A4b2
בת

1972
תל אבו הוואם

חרפושית

סטיאטיט
9 x 14.5 x 19.4

A1b2
בת3

1973
גבעון

חרפושית

סטיאטיט
 x 14.5 x 20.9

ל-יל-יל-י
בת3

1974
גזר

חרפושית

פאיאנס
9.2 x 13.8 x 18

A1a2
בת3-2

1975
תל גריסה
חרפושית

סטיאטיט
4 x 7.5 x 11

A4a4
בת3

1976
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 9.3 x 13.3

A4a4שבור
בת3

1977
חצור

חרפושית

סטיאטיט
8.9 x 13 x 18

A4b2
בת

1978
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9 x 14 x 20

B3b2
בת

1979
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
7.2 x 11.3 x 17

A4a4
בת3

1980
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
9.1 x 15 x 20.5

A4a3
בת

1981
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
8.75 x 14 x 19

D2a4
בת3

1982
מגידו

חרפושית

פאיאנס
13 x 17 x 25

A1a2
בת
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1983
גבעון

חרפושית

סטיאטיט
8.2 x 14.5 x 19

A1a2
בת3

1984
שכם

חרפושית

סטיאטיט
8.6 x 12 x 15.9

A6a4
בת3

1985
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
9 x 12 x 17

A4a3
בת

1986
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
 x 14.5 x 19.5

ל-יל-יל-י
בת

1987
תל עג'ול
חרפושית

סטיאטיט
9 x 16 x 23

A4a4
בת3-2

1988
תל גריסה
חרפושית

סטיאטיט
6 x 10.7 x 13.4

ברונזה

B1b3
בת3

טבעת

1989
תל עג'ול

דמוי פי-כושי
סטיאטיט

4.3 x 7.3 x 13

בת

אמנמחאת א'

1990
בית שאן

דמוי חרפושית חלק
אמתיסט

11 x 16 x 24
c4

בת

שנוסרת א'

1991
לכיש

זהב

חרפושית

סטיאטיט
 x 10 x 16
A4מוסתר

בת
תפס

שנוסרת א'

1992
דיר עלא
חרפושית

סטיאטיט
8 x 12 x 19

A1b3
בת

שנוסרת א'

1993
שכם

חרפושית

סטיאטיט
12 x 18 x 25

A4b2
בת

אינתף ה'

1994
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7 x 12 x 16

A4a4
בת

סחעאנרע

1995
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
8 x 15 x 22

B2c3
בת

ששי

1996
דיר עלא
חרפושית

ישפה ירוק
11.8 x 18.5 x 26.4

B5b3
בת

1997
תל עג'ול

דמוי פי-כושי
סטיאטיט

6.3 x 11 x 17

בת

1998
מגידו

חותם עגול
סטיאטיט

5.4 x  x 11

בת

1999
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
 x 11 x 15
A1b3

בת

2000
לכיש

חרפושית

לא ידוע
 x 10 x 15

c4ל-ישבור
בת

2001
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
 x 10 x 15
A4c3

בת

2002
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
6.4 x 9.4 x 13.3

A4a2
בת
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2003
לכיש

זהב

חרפושית

סטיאטיט
7 x 11 x 16

A4מוסתר
בת

תפס

2004
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 8 x 13

B4c3
בת

2005
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
10 x 11.5 x 16.5

C3c4
בת3-2

2006
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5.4 x 8 x 11.5

C1b2
בת

2007
בית שאן

חותם עגול
סטיאטיט

4 x  x 9.4

בת

2008
בית שאן
חרפושית

סטיאטיט
8 x 13 x 17

A4c3
בת

2009
בית שמש
חרפושית

סטיאטיט
5.6 x 10 x 14

B1a4
בת

2010
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
10.2 x 15.7 x 22.3

D3a4
בת2

2011
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
7.3 x 12 x 16.6

A4a3
בת

2012
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
9.3 x 13.2 x 16.3

A1a3
בת

2013
אפק

חרפושית

סטיאטיט
5 x 8 x 13
A4b2

בת3-2

2014
רבת עמון
חרפושית

אבן
9 x 14 x 20

A1c4
בת

2015
תל פארעה (ד)

חרפושית

סטיאטיט
5.4 x 8 x 12

A4b3
בת

2016
לכיש

חרפושית

סטיאטיט
5 x 10 x 13.7

A4b3
בת

2017
תל סעידיה
חרפושית

סטיאטיט
6.8 x 11.4 x 16.4

A3a3
בת3

2018
תל מיכל
חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 11.4 x 17.8

A4a3
בת3

2019
תל עג'ול

חותם מלבני
סטיאטיט?

8 x 16 x 25

בת3-2

2020
גזר

חרפושית

סטיאטיט
10 x 17.5 x 24.5

ברונזה

A4b2
בת3

טבעת

2021
לכיש

חרפושית

פאיאנס
 x  x 

A4b3
בת

2022
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
7.5 x 13 x 19

B3a5
בת
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2023
פלמחים

חרפושית

סטיאטיט
6.5 x 10 x 13.5

V-1ל-יc1
במ1ב

2024
תימנע

חרפושית

פאיאנס
5 x 10 x 12

a3שבורשבור
במ4-3

2025
תל פארעה (ד)
טבעת יצוקה

פאיאנס
27 x 12 x 24

במ3

2026
תל חרסים

טבעת יצוקה
ברונזה

1.5 x 9.5 x 17

במ4-3

2027
לכיש

לוחית מלבנית
סטיאטיט

6 x 12 x 14.4

במ2

2028
תל עג'ול

דמוי פי-כושי
לא ידוע

6.3 x 10.6 x 18.3

במ3

2029
תל אבו הוואם
לוחית מלבנית

סטיאטיט
6.8 x 12.2 x 14.4

במ2

2030
עכו

לוחית מלבנית
סטיאטיט

6.7 x 13.5 x 19.5

במ2

2031
עכו

לוחית מלבנית
סטיאטיט

6.7 x 13.5 x 19.5

במ2

2032
עכו

לוחית מלבנית
סטיאטיט

6.7 x 13.5 x 19.5

במ2

2033
עכו

לוחית מלבנית
סטיאטיט

6.5 x 9.8 x 14.4

במ2

2034
עכו

לוחית מלבנית
סטיאטיט

6.5 x 9.8 x 14.4

במ2

2035
תל אנפה

לוחית מלבנית
אבן אדומה

7 x 11.5 x 13

במ2

2036
תל אנפה

לוחית מלבנית
אבן אדומה

7 x 11.5 x 13

במ2

2037
בית שאן
חרפושית

פאיאנס
8 x 10 x 14

I-2B1a2
במ

2038
בית שמש
חרפושית

זהב
6 x 9.3 x 12.5

III-1C1a2
במ3

2039
עזקה

חרפושית

פאיאנס
6.4 x 9.6 x 14

II-1B1b2
במ4-3

2040
תל עג'ול

דמוי חרפושית חלק?
סטיאטיט

5 x 11 x 16

במ3

2041
ד'הרת אל חומריה

חרפושית

פאיאנס
 x  x 

זהב

ל-יל-יל-י
במ1

טבעת

2042
מגידו

חרפושית

סטיאטיט
6 x 8.5 x 10

III-3A4a3
במ2-1
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2043
תל גריסה
חרפושית

סטיאטיט
5.5 x 8.5 x 13

B5bc1
בת3-2

2044
שכם

חרפושית

סטיאטיט
7.3 x 11.5 x 16.5

ל-יל-יל-י
במ1א

2045
ד'הרת אל חומריה

זהב

חרפושית

סטיאטיט
 x  x 
ל-יל-יל-י

במ3-2
תפס

2046
תל חרסים
חרפושית

סטיאטיט
6 x 11 x 14.7

I-2B1a2
במ2-1

2047
חצור

טביעה על כלי
לא ידוע

 x 11 x 14

במ2-1

2048
תימנע

דמוי פי-כושי
פאיאנס

5 x 10 x 15.4

במ4



פנ"שפנ"שתל אבו הוואם1
5פאיאנס x 14 x 12- -

פני שטח

IAA 93-3325רשות העתיקות
לוחית מלבנית

חד מרכזיA1במ1ב-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד A2

5704במT40043-1לכיש2
6פאיאנס x 8.6 x 12- -

קבר רבים

(122)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
דמוי חרפושית חלק

אורכיA4במ

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי A1

ראשיראשי A1

ראשיראשי A1

ראשיראשי A1

ראשיראשי A1

E14/8במ200III-IV1104-3תימנע3
5פאיאנס x 14 x 18.7- -

מקדש

IAA 82-836מוזיאון הארץ
לוחית מלבנית

תימנעבמ4 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי K

34-20-53במVI17214בית שאן4
8פאיאנס x 11 x 14HC9 - EP27 -41

חדר

34-20-53המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA4במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי A1

משניראשי A1

ראשיראשי K

לא ידועגזר5
xסטיאטיט 12 x 19- -

לא ידוע

לא ידוע
לוחית סגלגלה

חד מרכזיA1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

במVIT10352תל עג'ול6
4פאיאנס x 5.3 x 8HC99- EP999 -999

קבר יחיד

IAA 32.1866מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי I2u

J66/1558במT10B2גבעון7
5.4קרניאול x 7.3 x 10HC41- EP27 -41

קבר רבים

62-30-311המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד I2u

במT902c4-3תל פארעה (ד)8
5.8קרניאול x 8.6 x 11.5HC76- EP24 -43

קבר רבים

EVI.24/43המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד I2u

במA642חפר9
4.5פאיאנס x 10 x 11.5- -

IAA 85-345רשות העתיקות
חותם עגול

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B9

ראשיראשי I2u

27-10-157במ1ב-IX12342בית שאן10
5.8פאיאנס x 8.5 x 15- -

חדר במקדש

29-104-77המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
דמוי פי-כושי

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד I2m

3755במT5472לכיש11
7סטיאטיט x 8 x 9- -

קבר רבים

56.131.256rמוזיאון מחוז מרסיסייד, ליברפול
חותם צפרדע

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי I2b



5710במT40043-1לכיש12
6.6פאיאנס x 8.5 x 13HC61- EP1  -41

קבר רבים

(109)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי I2b

בתGT20383תל עג'ול13
xלא ידוע 6.8 x 9.9HC99- EP999 -999

קבר יחיד

לא ידוע
חרפושית ?

אורכיA1במ1ב-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי I2m

3321במII2062מקדש החפירלכיש14
xפאיאנס 5.5 x 8HC99- EP1  -999

בור במקדש

המוזיאון הבריטי, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי I2m

114במT13-1תל בית מירסים15
4.5סטיאטיט x 13 x 18- -

קבר

IAA 84-1275רשות העתיקות
לוחית סגלגלה

אורכיA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B2

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי I2m

במT9844-3תל פארעה (ד)16
6פאיאנס x 10 x 13.6HC67- EP1  -999

קבר רבים

IAA I.10367מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי E5e

במT9363תל פארעה (ד)17
7.5סטיאטיט x 13 x 18HC65- EP1  -22

קבר רבים

IAA I.7094מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B2

ראשיראשי E5e

6740במT5704לכיש18
7.5פאיאנס x 12 x 16HC24- EP15 -11

קבר רבים

160218המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי E5e

1/6במT13תל רידאן19
7סטיאטיט x 12 x 17HC15- EP12 -42

קבר יחיד

IAA 74.2007רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B2

ראשיראשי E5e

ראשיראשי I2m

F/101/AR4/98במ1אF10a101מגידו20
6.5סטיאטיט x 11 x 13.5HC54- EP27 -27

קבר יחיד

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

רוחביA1במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D3

משניראשי D3

ראשיראשי I2b

משניראשי I2m

משניראשי I2m

ראשימישני I2q

ראשימישני I2q

משנימישני K



במT9623תל פארעה (ד)21
4סטיאטיט x 14 x 17.4- -

קבר רבים

EVI.29/5המכון לארכיאולוגיה, לונדון
לוחית סגלגלה

משולבA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C1c

ראשימישני C1c

ראשיראשי I2a

ראשיראשי I2a

ראשיראשי I2a

ראשיראשי I2a

משנימישני K1

b 851במ1ב-AAVIII30992מגידו22
8פאיאנס x 10 x 13HC9 - EP27 -22

חדר

A21083המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד H5

4671במ1ב-T2162לכיש23
6סטיאטיט x 11 x 14.6HC61- EP126 -2

קבר רבים

160313המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H5

3757במT5472לכיש24
5זכוכית x 8 x 15- -

קבר רבים

56.131.240מוזיאון מחוז מרסיסייד, ליברפול
לוחית מלבנית

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H5

5768במT40043-1לכיש25
3.8סטיאטיט x 6 x 10HC25- EP1  -40

קבר רבים

(105)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA1במ3-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H5

משניראשי I2m

5702במT40043-1לכיש26
7פאיאנס x 9.7 x 14HC79- EP5  -41

קבר רבים

(106)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA1במ3-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד H5

5771במT40043-1לכיש27
4.3פאיאנס x 8 x 11- -

קבר רבים

(28)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
לוחית מלבנית

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H5

5771במT40043-1לכיש28
4.3פאיאנס x 8 x 11- -

קבר רבים

(28)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
לוחית מלבנית

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H5

2975במIIIE.III3מקדש החפירלכיש29
4פאיאנס x 11 x 14- -

מקדש

IAA 34-7735מוזיאון ישראל
לוחית סגלגלה

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H5

במVT1663תל עג'ול30
3.2זכוכית x 5 x 7HC61- EP27 -44

קבר רבים

IAA 32.2043מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד H5

לא ידועתל עג'ול31
xלא ידוע 9 x 12HC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ3-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד H5



לא ידועתל עג'ול32
8פאיאנס x 11 x 15HC6 - EP27 -26

לא ידוע

E.105.1931מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חרפושית

רוחביA2במ3-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי H5

משניראשי I2k

במאזור המקדשמקדש החפירלכיש33

3פאיאנס x 10 x 22- -
מקדש

IAA 34.7739מוזיאון רוקפלר
טבעת יצוקה

רוחביA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H5

5651במT40043-1לכיש34
4.8סטיאטיט x 12 x 16.3- -

קבר רבים

(24)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
לוחית סגלגלה

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E5e

יוצאראשי E5e

ראשיראשי I2m

7279במIII1883מקדש החפירלכיש35
4סטיאטיט x 10 x 13- -

בור במקדש

160222המוזיאון הבריטי, לונדון
חותם קוף

רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

ראשיראשי I2bb

B3ג'בל אל-חוויה36 B3.88במ33מערה
xברונזה 11 x 19- -

קבר רבים

נגנב
טבעת יצוקה

אורכיA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד J

10127פנ"שפנ"שHשילה37
7סטיאטיט x 12 x 16.25HC11- EP114 -26

פני שטח

IAA K.11280קמ"ט ארכיאולוגיה
חרפושית

אורכיA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

משניראשי I1b

ראשיראשי I2bb

ראשיראשי I2h

במT9813תל פארעה (ד)38
8סטיאטיט x 13 x 17HC15- EP61 -35

קבר רבים

IAA 35.1750מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C4b

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משנימישני I1a

ראשיראשי I2bb

T240.1במBBT2404תל סעידיה39
6.6סטיאטיט x 12 x 16.3HC79- EP5  -23

קבר

WA 1987-7-27,139המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA4במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

ראשיראשי I2bb

ראשימישני I2k

ראשימישני I2k

בת3-במEII-I830''1תל עג'ול40
5סטיאטיט x 8.6 x 11.5- -

IAA 35.3963מוזיאון רוקפלר
דמוי חצי חבית

אורכיA4במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשימישני C2a

ראשימישני C2a

ראשיראשי C5b



d 656במ1ב-BBVIII52272מגידו41
6.3פאיאנס x 10 x 13.5HC47- EP27 -41

חדר

IAA 39.625מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי C5b

משניראשי I2k

ברזלT2291תל פארעה (ד)42
7.8סטיאטיט x 11 x 14.7HC58- EP32 -26

קבר רבים

EVII.59/41המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיB1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5b

משניראשי D9

משניראשי D9

משניראשי I2k

6931לכיש43
xסטיאטיט? 8 x 13- -

?המוזיאון הבריטי, לונדון (לא נמצא)
דמוי פי-כושי

אורכיA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5b

5342במאזור המקדשמקדש החפירלכיש44
6סטיאטיט x 12 x 15.3HC9 - EP121 -26

מקדש

IAA 36.2267מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5b

משניראשי D3

פנ"שפנ"שאשדוד45
6.4סטיאטיט x 9.2 x 13HC6 - EP888 -33

פני שטח

אוסף בן-בסט, קיבוץ חצור
חרפושית

אורכיA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5b

משניראשי D3

משניראשי D3

ממלא חללראשי K

ממלא חללראשי K

לא ידועG50S48486FG486אשקלון46
7.3סטיאטיט x 12 x 17.2HC47- EP27 -27

קבר

47921אשקלון
חרפושית

אורכיA4במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי A3

משניראשי A4

ראשיראשי C5b

משניראשי D3

משניראשי I2b

משניראשי I2d

משניראשי I2k

משניראשי I2m

משניראשי I2m

משניראשי I2x

משניראשי I2x

בת3-במEII-I920''1תל עג'ול47
6סטיאטיט x 10 x 13HC8 - EP27 -41

135623המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a

משניראשי K

משניראשי K

במ1בVIIIתל בטש48
xלא ידוע x- -

האוניברסיטה העברית
דמוי פי-כושי

אורכיA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

ראשייחיד C5a

במ1בVIT1026תל עג'ול49
5סטיאטיט x 10 x 16.8- -

קבר יחיד

IAA 32.1840מוזיאון רוקפלר
ברונזהדמוי פי-כושי

אורכיA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a



פנ"שפנ"שתל אנפה50
5.8פאיאנס x 11 x 16.5- -

פני שטח

אוסף קגן, קיבוץ שמיר
לוחית מלבנית

אורכיA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a

6108פנ"שD/Xפנ"שלכיש51
4סטיאטיט x 11 x 15- -

פני שטח

D.124F.1961מוזיאון אוניברסיטת קמברידג' לארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה
לוחית סגלגלה

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a

46878/80במ1ב-SS-339742לכיש52
5.2פאיאנס x 12 x 17.5- -

חדר

אוניברסיטת תל אביב
לוחית סגלגלה

אורכיA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a

במB32הגן הפרסיעכו53
5.8זהב x 8.5 x 13.3HC35- EP40 -26

קבר רבים

IAA 71-716מוזיאון ישראל
זהבחרפושית

אורכיB1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a

6484במBT3873-2דן54
6.5סטיאטיט x 10 x 14- -

קבר רבים

IAA 76-276מוזיאון ישראל
חותם צפרדע

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a

במVIT11072תל עג'ול55
xמתכת לא מזוהה 10 x 17.3- -

קבר יחיד

ירושלים (לא נמצא)
טבעת יצוקה

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a

6107פנ"שD/Xפנ"שלכיש56
4סטיאטיט x 10 x 14.5- -

פני שטח

WM 1414מוזיאון ווינגרין לעתיקות מקראיות, דבלין
לוחית סגלגלה

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

5772במT40043-1לכיש57
4.5סטיאטיט x 8.7 x 12.5- -

קבר רבים

IAA 38.67מוזיאון רוקפלר
חותם אוראוס

אורכיA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a

ברזל1אXIIאשדוד58
xעצם x 12- -

IAA 68-1100רשות העתיקות (לא נמצא)
חותם עגול

אורכיA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

ראשייחיד C5a

ברזל2בT132לכיש59
xסטיאטיט 11 x 16.7- -

קבר יחיד

?לא ידוע
חותם דג

אורכיA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

1053לא ידועגזר60
9סטיאטיט x 11 x 17- -

לא ידוע

AO 5874הקרן לחקירת פלסטינה, לונדון
חותם ברווז

אורכיA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c



במT9363תל פארעה (ד)61
5.4סטיאטיט x 9.8 x 18- -

קבר רבים

IAA I.7101מוזיאון רוקפלר
דמוי פי-כושי

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a

משניראשי E3c

משניראשי E3c

M 2760במT911B3מגידו62
9פאיאנס x 12 x 15.2HC24- EP1  -26

קבר רבים

IAA 34.1807מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

ראשייחיד C5a

לא ידועגזר63
xלא ידוע 11 x 15- -

לא ידוע

לא ידוע
טביעת בולה

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

לא ידועתל צפית64
7.7פאיאנס x 12 x 15.3HC5 - EP1  -26

לא ידוע

IAA J.322מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי C5a

משניראשי E3c

משניראשי E3c

פנ"שפנ"שתל אבו הוואם65
5.5סטיאטיט x 9.5 x 13.4HC13- EP32 -22

פני שטח

IAA 93-3326רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי C5a

משניראשי E3c

משניראשי E3c

פנ"שפנ"שעכו66
5סטיאטיט x 12 x 16- -

פני שטח

510אוסף ז.גולדמן, חיפה
חותם עין-הורוס

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C5a

משניראשי I2k

במVI.NE 337/6C330474-3גזר67
12פאיאנס x 12 x 16.5HC61- EP27 -44

930היברו יוניון קולג', ירושלים
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a

משניראשי E3c

משניראשי E3c

פנ"שפנ"שעכו68
6.5סטיאטיט x 11 x 15.3HC27- EP1  -23

פני שטח

IAA 73-46רשות העתיקות
חרפושית

אורכיB1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a

משניראשי I2k

לא ידועG38S64221אשקלון69
8.1פאיאנס x 12 x 16.2HC5 - EP999 -22

קבר

31627.4אשקלון
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

ראשייחיד C5a

לא ידועVIתל עג'ול70
1.2לא ידוע x 7.5 x 13.3- -

לא ידוע

IAA 32.1809מוזיאון רוקפלר
טבעת יצוקה

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C4b

ראשיראשי C5a



במVIT10802תל עג'ול71
3.1זהב x 10 x 18.7- -

קבר רבים

IAA 32.1931מוזיאון רוקפלר
טבעת יצוקה

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a

משניראשי E6i

משניראשי E6i

ד'הרת אל72
חומריה

T83-2במ

3.5זהב x 8.5 x 13.8- -

קבר רבים

IAA 44.301מוזיאון רוקפלר
טבעת יצוקה

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a

משניראשי E6i

משניראשי E6i

4676במ1ב-T2162לכיש73
10סטיאטיט x 15 x 20.6HC9 - EP33 -22

קבר רבים

160326המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיB1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
לא מזוהה

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a

משניראשי E6i

משניראשי E6i

משנימישני H4

משנימישני H4

ראשימישני I2f

1307ברזל1בGXII4122אשדוד74
xסטיאטיט 13 x 16HC99- EP999 -999

חדר

G/1307/71נגנב
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

נית
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשייחיד I2o

4670במ1ב-T2162לכיש75
5סטיאטיט x 11 x 15HC45- EP33 -41

קבר רבים

160323המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

5אורכי היפוךA1במ1ב-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

2004/80במC2513תל גריסה76
4.3פאיאנס x 9.8 x 13- -

אוניברסיטת תל אביב
לוחית סגלגלה

אורכי היפוךA1במ1ב-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד D8

5651במT40043-1לכיש77
4.8סטיאטיט x 12 x 16.3- -

קבר רבים

(24)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
לוחית סגלגלה

אורכי היפוךA1במ2-1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

בת3-במ3גזר78
7סטיאטיט x 12 x 16HC9 - EP32 -44

קבר רבים

HU 112האוניברסיטה העברית
חרפושית

בית שאןבמ1ב-2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

5703במT40043-1לכיש79
4סטיאטיט x 8.5 x 11- -

קבר רבים

(25)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
לוחית מלבנית

אורכי היפוךA1במ1ב-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

5703במT40043-1לכיש80
4סטיאטיט x 8.5 x 11- -

קבר רבים

(25)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
לוחית מלבנית

אורכי היפוךA1במ1ב-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

במVIT10352תל עג'ול81
5.4פאיאנס x 8 x 15.7- -

קבר יחיד

IAA 32.1863מוזיאון רוקפלר
דמוי פי-כושי

אורכי היפוךA1במ1ב-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8



במIbT2552תל עג'ול82
xלא ידוע 13 x 19HC99- EP999 -999

קבר יחיד

לא ידוע
חרפושית

אורכי היפוךA1במ2-1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

במC44/24-3אזור83
7.5פאיאנס x 12 x 16.1HC99- EP999 -41

קבר בע"ח

IAA 58-250רשות העתיקות
חרפושית

אורכי היפוךA1במ1ב-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

לא ידועעזקה84
7.3ישפה ירוק? x 12 x 18.4HC68- EP1  -13

לא ידוע

מוזיאון הקרן לחקר פלסטין, לונדון
חרפושית

אורכי היפוךA1במ2-1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשייחיד D8

במIV2תל חסי85
xלא ידוע 14 x 18.4HC99- EP999 -999

לא ידוע

?לא ידוע
חרפושית

אורכי היפוךA1במ1ב-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

לא ידועתל ג'מה86
6סטיאטיט x 8.5 x 12.2HC79- EP32 -30

לא ידוע

IAA J.1005מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכי היפוךA1במ1ב-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד D8

במVII10683בית שאן87
11.1פאיאנס x 13 x 16.7- -

חדר במקדש

29-104-75המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חותם ברווז

אורכי היפוךA1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשייחיד D8

319/2במ200106,1084-3תימנע88
5פאיאנס x 7 x 14.5HC5 - EP32 -35

מקדש

IAA 82-887מוזיאון הארץ
חרפושית

5אורכי היפוךA1במ4-3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

לא ידועתל עג'ול89
xלא ידוע 12 x 15- -

לא ידוע

לא ידוע
טביעה על כלי

אורכי היפוךA1במ2-1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

1195במT272-1ב"ק צפוניבית שאן90
5סטיאטיט x 11 x 17- -

קבר רבים

29-104-56המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
לוחית סגלגלה

אורכי היפוךA1במ1ב
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי D3

משניראשי D3

משניראשי D3

משניראשי D3

ראשיראשי D8

5650במT40043-1לכיש91
6סטיאטיט x 10 x 14HC9 - EP32 -22

קבר רבים

(35)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

5אורכי היפוךA1במ1ב-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

במT114בית שמש92
7.7סטיאטיט x 13 x 16.7HC79- EP33 -26

קבר רבים

IAA I.167 Aמוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכי היפוךA1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8



J75/1585במT10B2גבעון93
9סטיאטיט x 13 x 18.2HC47- EP1  -28

קבר רבים

62-30-312המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
ברונזהחרפושית

אורכי היפוךA4במ1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני D8

ראשימישני D8

ראשיראשי D8

במT9024-3תל פארעה (ד)94
8.1סטיאטיט x 13 x 18.2HC9 - EP27 -27

קבר רבים

EVI.24/26המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכי היפוךA4במ1ב-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

ראשימישני I2k

ראשימישני I2k

במ1בVIT1039תל עג'ול95
xלא ידוע 8 x 12- -

קבר יחיד

רוצדייל (לא נמצא)
לוחית סגלגלה

אורכי היפוךA1במ1ב
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

במ1בVIT1117תל עג'ול96
4.3סטיאטיט x 8.9 x 15.1- -

קבר יחיד

9203מוזיאון מנצסטר
חותם דמות אדם

אורכי היפוךA1במ1ב
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

במT9353תל פארעה (ד)97
9.3סטיאטיט x 8.5 x 13.4- -

קבר רבים

E.42.1930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חותם חתול

אורכי היפוךA1במ1ב
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

במVIT11041תל עג'ול98
5.4סטיאטיט x 10 x 18.8- -

קבר רבים

EXIII.61/8המכון לארכיאולוגיה, לונדון
דמוי פי-כושי

אורכי היפוךA1במ1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

במVIT11102תל עג'ול99
5.4סטיאטיט x 5.5 x 8- -

קבר יחיד

IAA 32.1952מוזיאון רוקפלר
חותם ברווז

אורכי היפוךA1במ2-1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

במMB,1085''IV2תל עג'ול100
xלא ידוע 12 x 16- -

לא ידוע

בלפסט (לא נמצא)
לוחית סגלגלה

אורכי היפוךA1במ1ב-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

במVIT10492תל עג'ול101
6סטיאטיט x 9.3 x 13HC58- EP8  -26

קבר יחיד

EXIII.98/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכי היפוךA1במ1ב-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8



לא ידועתל עג'ול102
7.5סטיאטיט x 11 x 14.5- -

לא ידוע

NM.50.345מוזיאון ניקולסון, סידני
חותם צפרדע

אורכי היפוךA1במ1ב-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a

במT9824-3תל פארעה (ד)103
6סטיאטיט x 11 x 15HC79- EP27 -26

קבר רבים

X 1973.2המוזיאון היהודי, ניו יורק
חרפושית

אורכי היפוךA1במ2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

ברזל1אT628תל פארעה (ד)104
9.8סטיאטיט x 16 x 22.2HC9 - EP32 -26

קבר רבים

מוזיאון תורקווי
חרפושית

אורכי היפוךA1במ4-3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי D8

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

5730במT40043-1לכיש105
4סטיאטיט x 8 x 16- -

קבר רבים

(45)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
דמוי פי-כושי

אורכי היפוךA4במ2-1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

5729במT40043-1לכיש106
5.5סטיאטיט x 9 x 16- -

קבר רבים

(44)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
דמוי פי-כושי

אורכי היפוךA4במ2-1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

G 4177במGתל עיטון107
4.8סטיאטיט x 9.6 x 18.9- -

קבר רבים

IAA 69-1374רשות העתיקות
דמוי פי-כושי

אורכי היפוךA4במ2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

461במT1003-2תל בית מירסים108
4.2סטיאטיט x 14 x 18.9- -

קבר

IAA 84-1276רשות העתיקות
לוחית סגלגלה

אורכי היפוךA1במ1ב
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

בק-במ3עותניאל109
5.1סטיאטיט x 10 x 14.25- -

קבר רבים

K28387קמ"ט ארכיאולוגיה
חותם עין-הורוס

אורכי היפוךA1במ1ב
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

לא ידועתל עג'ול110
8סטיאטיט x 10 x 15HC79- EP27 -26

לא ידוע

E.112.1931מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חרפושית

אורכי היפוךA1במ2-1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

בת2-במ3חפירות ווילגזר111
9.5סטיאטיט x 15 x 20.1HC9 - EP32 -26

קבר רבים

HU 112האוניברסיטה העברית
חרפושית

אורכי היפוךA1במ2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c



במ1בVIT1147תל עג'ול112
xסטיאטיט 9 x 14HC99- EP999 -999

קבר יחיד

לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכי היפוךA1במ2-1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

5731במT40043-1לכיש113
5סטיאטיט x 10 x 18- -

קבר רבים

(43)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
דמוי פי-כושי

אורכי היפוךA1במ2-1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי B2

משניראשי B2

משניראשי B2

משניראשי B2

ראשיראשי D8

משניראשי E3c

משניראשי E3c

3844במT5552לכיש114
6סטיאטיט x 8.8 x 12HC57- EP32 -22

קבר רבים

IAA 36.1823מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכי היפוךA1במ2-1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

במT562גזר115
xלא ידוע xHC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

אורכי היפוךA1במ2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

במVIT10572תל עג'ול116
xפאיאנס 5.5 x 13.5- -

קבר יחיד

485.1932מוזיאון אולסטר, בלפסט
חותם עגול

אורכי היפוךA1במ1ב-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

6107פנ"שD/Xפנ"שלכיש117
4סטיאטיט x 10 x 14.5- -

פני שטח

WM 1414מוזיאון ווינגרין לעתיקות מקראיות, דבלין
לוחית סגלגלה

אורכי היפוךA1במ2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

131במT13-1תל בית מירסים118
8סטיאטיט x 13 x 17.5HC11- EP33 -26

קבר

IAA 84-1270רשות העתיקות
חרפושית

אורכי היפוךA1במ3-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

במ3-1כתרת א-סמרה119
xפאיאנס xHC79- EP32 -24

קבר רבים

אגף העתיקות, ירדן
חרפושית

אורכי היפוךA1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

במT914D3תל פארעה (ד)120
6.1סטיאטיט x 13 x 17.4HC24- EP5  -34

קבר רבים

EVI.22/12המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכי היפוךA1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8



במT9703תל פארעה (ד)121
xסטיאטיט 14 x 18HC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

אורכי היפוךA1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

במT44יבנה122
5סטיאטיט x 10 x 13HC27- EP61 -42

קבר יחיד

IAA 60-951רשות העתיקות
חרפושית

אורכי היפוךA1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

592במAII1013הר עיבל123
7.5פאיאנס x 13 x 17.5HC24- EP5  -45

מוזיאון קיבוץ עין שמר
חרפושית

אורכי היפוךA1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

M 6024במCCVII BE=18323-2מגידו124
8סטיאטיט x 13 x 18HC24- EP1  -42

חדר

A20552המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

אורכי היפוךA1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

במT960F3תל פארעה (ד)125
7.3סטיאטיט x 13 x 16HC24- EP1  -31

קבר רבים

IAA I.9797מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכי היפוךA1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

10866ברזל2אD1082תל חדיד126
7.5סטיאטיט x 11 x 18HC24- EP5  -42

בור גניזה

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

אורכי היפוךA1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

פרסיKIV49עכו127

7.6סטיאטיט x 13 x 17.5HC32- EP61 -19
רחוב

sc/497אוניברסיטת חיפה
חרפושית

אורכי היפוךA1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד D8

פנ"שפנ"שבית שמש128
3.4סטיאטיט x 12 x 17.6HC79- EP888 -42

פני שטח

61-14-805המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכי היפוךA1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

במ1ב-VIT1062X2תל עג'ול129
7.5סטיאטיט x 12 x 15.5HC79- EP33 -26

קבר רבים

9199מוזיאון מנצסטר
חרפושית

אורכיA4תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B4

מסגרתראשי I2cc

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

5715במT40043-1לכיש130
7סטיאטיט x 11 x 15HC5 - EP32 -26

קבר רבים

(127)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

משולבC4E4תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B4

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

מסגרתראשי I2cc

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J



במT9363תל פארעה (ד)131
6.4סטיאטיט x 12 x 15.8HC79- EP33 -26

קבר רבים

IAA I.7105מוזיאון רוקפלר
חרפושית

משולבC4E4אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B4

משניראשי I2bb

משניראשי I2bb

מסגרתראשי I2cc

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במKCIKC 1102''1תל עג'ול132
5סטיאטיט x 7.9 x 10HC47- EP45 -33

EXIII.104/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D2

בת3-במLAZII-I1006''1תל עג'ול133
6סטיאטיט x 9 x 14HC47- EP27 -22

חדר

135629המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D3

BBIXO14מגידו134 b 116במ1אריבוע
7.5פאיאנס x 10 x 13HC61- EP45 -22

מפלס חיים

A20923המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

אורכיA1במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D3

משניראשי I2k

5691במT40043-1לכיש135
8סטיאטיט x 14 x 18.5- -

קבר רבים

(57)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
דמוי חרפושית חלק

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D3

משניראשי I2k

תל עג'ול136
xלא ידוע 10 x 14HC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידועהמוזיאון הלאומי, טוקיו (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D3

לא ידועגזר137
xסטיאטיט 10 x 14- -

לא ידוע

לא ידוע
חותם עין-הורוס

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D3

משניראשי I2k

לא ידועאזור הארמוןתל עג'ול138
xלא ידוע 10 x 12.1- -

לא ידוע

לא ידוע
טביעה על כלי

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי D3

משניראשי I2m

משניראשי I2m

במCave 12ארמון הנציבירושלים139
4.7סטיאטיט x 11 x 15HC47- EP888 -27

קבר יחיד

IAA 34.3111מוזיאון רוקפלר
ברונזהחרפושית

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D3

משניראשי I2k

משניראשי I2k

4346במT5552לכיש140
7סטיאטיט x 10 x 15.6HC47- EP45 -26

קבר רבים

160570המוזיאון הבריטי, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D3

משניראשי I1a

משניראשי I1a

קו בסיסראשי I2k

משניראשי I2t



F/67/AR3/98במ1אF10a67מגידו141
6פאיאנס x 11 x 14.5HC47- EP27 -27

רצפה

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

1E3אורכיA1במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D3

במ1אGT2126תל עג'ול142
5סטיאטיט x 6.5 x 9HC11- EP27 -33

קבר רבים

NM 50.361מוזיאון ניקולסון, סידני
חרפושית

1E3רוחביA1במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D3

במ1בVIT1147תל עג'ול143
xפאיאנס 9 x 14- -

קבר יחיד

לונדון (לא נמצא)
דמוי פי-כושי ?

רוחביA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד D3

VIבית שאן144 33-10-1123במ17174תחתון
6.5סטיאטיט x 10 x 14HC5 - EP27 -42

מילוי

34-20-57המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
דמוי חרפושית חלק

רוחביA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D3

במVIT10343-2תל עג'ול145
7סטיאטיט x 11 x 16HC47- EP27 -26

קבר רבים

9208מוזיאון מנצסטר
חרפושית

רוחביA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D9

לא ידועתל עג'ול146
6אבן שחורה x 10 x 16- -

לא ידוע

EXII.60/4המכון לארכיאולוגיה, לונדון
דמוי פי-כושי

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי C4b

ראשיראשי D3

בת3-במTDZII-I880''1תל עג'ול147
xלא ידוע 11 x 18.6- -

לא ידוע
? דמוי פי-כושי

רוחביA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
יוצאראשי D2

ראשייחיד E4

בת3-במ1אIbT291תל עג'ול148
4.4סטיאטיט x 7.6 x 11HC5 - EP45 -22

קבר רבים

IAA I.10214מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

יוצאראשי D2

ראשיראשי E4

במVIT11041תל עג'ול149
7.6סטיאטיט x 12 x 15.3HC24- EP5  -21

קבר רבים

EXII.61/9המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

יוצאראשי D2

ראשיראשי E4

5653במT40043-1לכיש150
6סטיאטיט x 10 x 14HC35- EP5  -40

קבר רבים

(80)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E4

משניראשי K

10449/80במAXV16533-2תל מיכל151
6.2סטיאטיט x 8.8 x 12.1HC47- EP27 -22

מילוי

IAA 90-703רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

יוצאראשי D2

משניראשי D2

ראשיראשי E4



במT9493תל פארעה (ד)152
4.8סטיאטיט x 8.2 x 11.4HC58- EP25 -111

קבר רבים

EVI.23/10המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אלקטרום?
רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי E3c

ראשיראשי E4

במT9344-3תל פארעה (ד)153
xזהב 11 x 23- -

קבר רבים

לא ידוע
טבעת יצוקה

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E4

2356לא ידועG41S78אשקלון154
5.5סטיאטיט x 9.3 x 15HC61- EP45 -111

קבר

IAA 85-402אשקלון
חרפושית

כסף
רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
יוצאראשי D2

ראשיראשי E4

5644לכיש155
6.4סטיאטיט x 9.6 x 14HC6 - EP5  -26

(136)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

יוצאראשי D2

ראשיראשי E4

לא ידועG38S64227FG38אשקלון156
7.9פאיאנס x 12 x 16.4HC99- EP1  -26

קבר

32425אשקלון
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E4

משניראשי I2m

7288במ100לכיש157
xסטיאטיט 12 x 16.3- -

לא ידוע
לוחית מלבנית

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

יוצאראשי D2

ראשיראשי E4

לא ידועגזר158
4.2סטיאטיט x 13 x 19- -

לא ידוע

לא ידוע
לוחית סגלגלה

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

יוצאראשי D2

ראשיראשי E4

2730במIII1763מקדש החפירלכיש159
5.5פאיאנס x 14 x 18- -

בור במקדש

12-14-16147 1980המוזיאון הבריטי, לונדון
לוחית סגלגלה

אורכיB1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מפרידראשי B3

ראשיראשי E4

ראשיראשי E4

3984במT10032לכיש160
6.5סטיאטיט x 11 x 15HC47- EP32 -26

קבר רבים

160582המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA4במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E4

משניראשי I2b

משניראשי I2m

5927aבמT40113לכיש161
5.3סטיאטיט x 9.7 x 13.6- -

קבר רבים

IAA 38.122מוזיאון רוקפלר
חותם דג

רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E4

משניראשי I2k

ראשיראשי I2k



במT905E3תל פארעה (ד)162
8.4פאיאנס x 12 x 16.85HC27- EP112 -22

קבר רבים

IAA I.7025מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

סובק
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C1b

ראשיראשי E3d

משניראשי E5e

משניראשי E5e

משניראשי E5e

משניראשי I1a

משניראשי I2k

משניראשי I2k

משניראשי J

28-9-321במVII13703בית שאן163
9סטיאטיט x 14 x 18.5HC47- EP32 -22

חדר

29-104-47המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3d

ראשיראשי E6d

ראשיראשי E6g

ראשיראשי E6g

M 2987במT912B4מגידו164
6סטיאטיט x 12 x 18HC24- EP5  -31

קבר רבים

IAA 34.1883מוזיאון רוקפלר
זהבחרפושית

זהב
רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E1b

ראשיראשי E3d

משניראשי F5

משניראשי F5

במ4-3סחם165
7.4סטיאטיט x 12 x 15HC47- EP27 -27

קבר רבים

4660מוזיאון למורשת ירדן, אירביד
כסףחרפושית

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5a

משניראשי I2k

במT9344-3תל פארעה (ד)166
7סטיאטיט x 12 x 16HC24- EP1  -41

קבר רבים

L.666המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6b

משניראשי I2a

במ1בVIT1073תל עג'ול167
5פאיאנס x 13 x 19- -

קבר יחיד

IAA 32.1920מוזיאון רוקפלר
ברונזהלוחית סגלגלה

רוחביA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6c

משניראשי I2b

משניראשי I2m

5689במT40043-1לכיש168
6סטיאטיט x 10 x 14HC53- EP5  -40

קבר רבים

(77)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי E6c

משניראשי I2b

משניראשי I2b

26-8-74במVII10683בית שאן169
8פאיאנס x 12 x 16.7HC22- EP27 -44

חדר במקדש

29-104-56המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E6c

משניראשי I2b

משניראשי I2b

במ3-2תל גריסה170
8.4סטיאטיט x 13 x 17.7HC35- EP32 -22

קבר רבים

IAA 37.706מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6c

משניראשי K



5686במT40043-1לכיש171
11סטיאטיט? x 14 x 19HC99- EP28 -26

קבר רבים

(78)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד E6c

33-5-42במ4833בית שמש172
6סטיאטיט x 9 x 13HC79- EP27 -41

חדר

61-14-937המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6c

משניראשי I1d

258/1במ2001064-3תימנע173
5.5סטיאטיט x 12 x 16.5- -

מקדש

IAA 82-893מוזיאון הארץ
לוחית מלבנית

תימנעבמ4 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E6c

משניראשי I2k

110476במIIII-II101.204-3פחל174
4פאיאנס x 6 x 15- -

לא ידוע
לוחית מלבנית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D3

ראשיראשי E6c

c 534במ1ב-DDVIII40842מגידו175
9פאיאנס x 15 x 21.5HC9 - EP60 -27

חדר בארמון

A22570המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6c

משניראשי G1

במT9344-3תל פארעה (ד)176
8פאיאנס x 14 x 17.9- -

קבר רבים

EVI.20/25המכון לארכיאולוגיה, לונדון
דמוי חצי חבית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

לא ידועגזר177
10פאיאנס x 15 x 19.5HC31- EP27 -31

לא ידוע

IAA J.300מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

פנ"שפנ"שבית שמש178
5פאיאנס x 15 x 20- -

פני שטח

61-14-978המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
לוחית מלבנית

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

במT12B3בית שמש179
7פאיאנס x 11 x 15- -

קבר רבים

IAA I.123מוזיאון רוקפלר
לוחית סגלגלה

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

משניראשי I1a

משניראשי I1a

משניראשי I1a

28-11-277במVIII13993בית שאן180
8פאיאנס x 12 x 17HC67- EP34 -44

חדר

29-104-68המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

בית שאןבמ3 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

משניראשי I2b



לא ידועעזקה181
8פאיאנס x 13 x 18HC67- EP32 -44

לא ידוע

INV. 1850מוזיאון מודורלוגו לארכיאולוגיה, איסטנבול
חרפושית

רוחביA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

משניראשי I2b

לא ידועתענך182
xלא ידוע 13 x 18HC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

משניראשי I2b

במT9344-3תל פארעה (ד)183
5סטיאטיט x 10 x 14.1- -

קבר רבים

EVI.20/57המכון לארכיאולוגיה, לונדון
לוחית מלבנית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

משניראשי I2b

פנ"שפנ"שאשדוד184
7.8סטיאטיט x 14 x 19.1HC24- EP5  -12

פני שטח

אוסף בן-בסט, קיבוץ חצור
חרפושית

9EרוחביA1במ2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

משניראשי I1a

משניראשי I2b

לא ידועגזר185
xסטיאטיט 17 x 25- -

לא ידוע

לא ידוע
לוחית מלבנית

רוחביA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D3

ראשיראשי E6g

משניראשי I1d

משניראשי I1d

משניראשי I1d

במT9783תל פארעה (ד)186
5.4סטיאטיט x 9.3 x 13.2HC15- EP13 -44

קבר יחיד

IAA I.7167מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1תחותימס ג' ?במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

כתובתראשי J

משניראשי K

26-8-31במVII10683בית שאן187
9לפיס לזולי x 12 x 19HC5 - EP1  -111

חדר במקדש

29-104-24המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

זהב
רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E6a

משניראשי E6g

לא ידועגזר188
5.7פאיאנס x 14 x 18.7- -

לא ידוע

IAA J.258מוזיאון רוקפלר
לוחית סגלגלה

רוחבי היפוךA2במ4-3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E6g

ראשיראשי E6g

פנ"שפנ"שעכו189
7.5סטיאטיט x 10 x 15.5HC54- EP28 -26

פני שטח

IAA 73-165רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E1b

ראשיראשי E6c

משניראשי I2n

3082במII-III100 Ho.3-2מקדש החפירלכיש190
6.4סטיאטיט x 11 x 14HC9 - EP32 -27

מקדש

IAA 34.3092מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA2במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E1a

ראשיראשי E5a

ראשיראשי E6g

משניראשי G1



d 134במ1בDDVIII5020מגידו191
xפאיאנס 13 x 17.5HC99- EP999 -999

חדר בארמון

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

משניראשי E6m

ראשיראשי G1

משניראשי I1a

משניראשי I2m

במT9344-3תל פארעה (ד)192
9סטיאטיט x 15 x 21HC9 - EP33 -22

קבר רבים

L.671המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

ראשיראשי E6g

משניראשי G1

משניראשי I2k

משניראשי I2k

משניראשי I2m

משניראשי K

ממלא חללראשי K1

AAVIIIJ9מגידו193 a 958במ1ב-2ריבוע
10פאיאנס x 13 x 17.8HC79- EP27 -999

רחבת שער ה

A18546המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1a

במVIT11272תל עג'ול194
5.3פאיאנס x 11 x 14.4- -

קבר יחיד

IAA 32.1968מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E1a

משניראשי I2m

במ1653283שקמונה195
8עצם x 12 x 17HC99- EP999 -999

IAA 81-974המוזיאון הימי, חיפה
חרפושית

אורכיA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E1a

משניראשי I1a

לא ידועגזר196
xסטיאטיט? x 15HC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1a

במT44יבנה197
6סטיאטיט x 13 x 17HC24- EP1  -42

קבר יחיד

IAA 60-954רשות העתיקות
חרפושית

רוחבי היפוךA1במ4
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1a

ראשיראשי E1a

במT960D4תל פארעה (ד)198
7.7סטיאטיט x 14 x 18.3HC32- EP5  -36

קבר רבים

IAA I.9812מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחבי היפוךA1במ4
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1a

ראשיראשי E1a

25-10-275במVI10494בית שאן199
5.5סטיאטיט x 15 x 20- -

חדר

29-104-85המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
לוחית סגלגלה

רוחבי היפוךA1במ4
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1a

ראשיראשי E1a



269/1במ2001074-3תימנע200
5.5סטיאטיט x 9.9 x 11.9- -

מקדש

IAA 82-878מוזיאון הארץ
לוחית מלבנית

תימנעבמ4 A1רוחבי היפוך
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E1a

ראשיראשי E1a

פנ"שפנ"שעכו201
7סטיאטיט x 14 x 19.5HC27- EP5  -25

פני שטח

506אוסף ז.גולדמן, חיפה
חרפושית

רוחבי היפוךA1במ4
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1a

ראשיראשי E1a

לא ידועתל ג'מה202
7סטיאטיט x 12 x 17HC9 - EP32 -22

לא ידוע

IAA 33.1741מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחבי היפוךA1במ4
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1a

ראשיראשי E1a

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

?במ1ב-IX12222בית שאן203
8פאיאנס x 8.5 x 13HC24- EP5  -37

חדר

29-104-37המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1b

5683במT40043-1לכיש204
8סטיאטיט x 13 x 18HC58- EP27 -26

קבר רבים

(96)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA1במ3-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חפרי
מעמדמיקוםדגם

ראשייחיד E1b

במT9803תל פארעה (ד)205
xסטיאטיט 5.1 x 7HC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1b

משניראשי I1a

במT9344-3תל פארעה (ד)206
6.3סטיאטיט x 9.5 x 13.1HC9 - EP32 -27

קבר רבים

EVI.20/32המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1b

משניראשי I2m

לא ידועVIתל עג'ול207
xפאיאנס 7 x 9.8HC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ3-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חפר-רע
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי E1b

ראשיראשי I1a

במT9844-3תל פארעה (ד)208
6.4סטיאטיט x 12 x 16HC12- EP57 -23

קבר רבים

IAA I.10397מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ממלא חללראשי A1

ממלא חללראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D4

משניראשי D4

ראשיראשי E1b

משניראשי I1a

XNW.90.66ברזל1אXNWVIIA-VIA90006 c-gתל מיקנה/עקרון209
5.5פאיאנס x 10 x 12HC24- EP25 -22

מילוי

IAA 98-2439רשות העתיקות
זהבחרפושית

זהב
רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1b

משניראשי I1c



לא ידועתל עג'ול210
xלא ידוע 12 x 16.3HC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ3-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1b

משניראשי I1a

לא ידועתל צפית211
5.5זכוכית x 8.3 x 11.5- -

לא ידוע

IAA J.879מוזיאון רוקפלר
דמוי חרפושית חלק

רוחביA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשייחיד E1d

פנ"שEP 185פנ"שתל ג'מה212
xפאיאנס x- -

פני שטח

לא ידוע
דמוי חרפושית חלק

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

משניראשי I1a

במT914E3תל פארעה (ד)213
7.7פאיאנס x 11 x 15.6HC79- EP1  -22

קבר רבים

EVI.22/17המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

משניראשי I2k

במT9203תל פארעה (ד)214
8סטיאטיט x 12 x 17HC9 - EP61 -22

קבר יחיד

L.650המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי A1

מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B2

ראשיראשי E3c

במT9344-3תל פארעה (ד)215
8סטיאטיט x 13 x 17HC54- EP1  -26

קבר רבים

L.635המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי E3c

במT960D4תל פארעה (ד)216
4.3סטיאטיט x 7.3 x 10- -

קבר רבים

IAA I.9811מוזיאון רוקפלר
חותם קוף

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון הארץ

בת3-במ1אIbT291תל עג'ול217
xלא ידוע 10 x 14.2HC99- EP999 -999

קבר רבים

לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA4במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי I2b

ממלא חללראשי I2k

משניראשי I2k

5765במT40043-1לכיש218
4סטיאטיט x 7 x 10HC9 - EP8  -44

קבר רבים

(98)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשימישני I1b

5636במT40043-1לכיש219
6.4סטיאטיט x 10 x 14.4HC5 - EP122 -8

קבר רבים

(58)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA4במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשימישני I1b

משניראשי I2b

ראשימישני I2k



1451במSE 12CCתל בית מירסים220
4סטיאטיט x 15 x 19- -

מפולת

1-0118הסמינר התאולוגי של פיטסבורג
דמוי פי-כושי

אורכיA4במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

משניראשי I1a

משניראשי I1b

קו בסיסראשי I2k

משניראשי I2m

ממלא חללראשי K

ממלא חללראשי K

במT9353תל פארעה (ד)221
8.6פאיאנס x 13 x 15.5HC79- EP1  -41

קבר רבים

E.56.1930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חרפושית

אורכיB3במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

במVT11663תל עג'ול222
22ישפה ירוק x 10 x 22- -

קבר רבים

IAA 32.2025מוזיאון רוקפלר
טבעת יצוקה

אורכיA2במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי A1

משניראשי A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

מסגרתמסגרת I2cc

במT9353תל פארעה (ד)223
xישפה 11 x 20- -

קבר רבים

לא ידוע
טבעת יצוקה

אורכיA2במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

מסגרתראשי I2cc

מסגרתראשי I2cc

d 133במ1ב-DDVIII50202מגידו224
8.5פאיאנס x 12 x 17HC1 - EP1  -26

חדר בארמון

A23794המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

משניראשי I2k

במT960J4תל פארעה (ד)225
8.3פאיאנס x 12 x 16HC24- EP1  -26

קבר רבים

IAA I.9779מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA4במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי A1

קו בסיסראשי A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשימישני I2k

במT926b3תל פארעה (ד)226
xסטיאטיט 14 x 17.3HC99- EP999 -999

קבר יחיד

לא ידועמוזיאון המחלקה לספרות, אוניברסיטת קיוטו
חרפושית

אורכיA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

משניראשי I2k

במT9613תל פארעה (ד)227
8.3פאיאנס x 12 x 16HC79- EP1  -26

קבר יחיד

לא ידועהמוזיאון האנתרופולוגי, מרישל קולג', אברדין
חרפושית

אורכיA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

משניראשי I2k



במ3-ברזלC1תל בטש228
xפאיאנס xHC79- EP1  -26

האוניברסיטה העברית
חרפושית

אורכיA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ברזל1אT532תל פארעה (ד)229
8.2פאיאנס x 15 x 21HC99- EP999 -111

קבר רבים

8659מוזיאון מנצסטר
חרפושית

כסף
אורכיA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

משניראשי I2k

לא ידועG38S64221אשקלון230
8.8פאיאנס x 12 x 16.7HC5 - EP1  -23

קבר

31627.3אשקלון
חרפושית

אורכיA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

משניראשי I2k

פנ"שפנ"שתל פארעה (ד)231
xלא ידוע 13 x 16HC99- EP999 -999

פני שטח

לא ידוע
חרפושית

אורכיA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

משניראשי I2k

570במEE13דיר עלא232
7.7סטיאטיט x 13 x 16.8HC65- EP1  -26

חדר במקדש

J 12713המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן, עמאן
חרפושית

אורכיA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

קו בסיסראשי I2k

במT960H3תל פארעה (ד)233
7סטיאטיט x 11 x 15HC9 - EP1  -22

קבר רבים

IAA I.9778מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

משניראשי I2k

לא ידועגזר234
7.7פאיאנס x 12 x 17HC5 - EP1  -26

לא ידוע

IAA J.253מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

משניראשי I2k

1/1במT13תל רידאן235
8סטיאטיט x 12 x 17HC15- EP61 -21

קבר יחיד

IAA 74.2013רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c



במT9344-3תל פארעה (ד)236
8סטיאטיט x 12 x 16HC79- EP1  -24

קבר רבים

L.656המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

משניראשי I2k

ברזל1אT206תל פארעה (ד)237
7סטיאטיט x 11 x 15.4HC24- EP1  -42

קבר רבים

EVII.38/5המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

משניראשי I2k

במIVT419 lower2תל עג'ול238
xברונזה 7.5 x 12- -

קבר רבים

לא ידוע
טבעת יצוקה

אורכיA4במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

משניראשי I2k

במT9604-3תל פארעה (ד)239
4.5פאיאנס x 7.5 x 10HC1 - EP27 -41

קבר רבים

IAA I.9791מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

במT9604-3תל פארעה (ד)240
5.4פאיאנס x 7 x 10HC36- EP61 -41

קבר רבים

IAA I.9793מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

במT9604-3תל פארעה (ד)241
4.3פאיאנס x 7 x 10HC59- EP61 -41

קבר רבים

IAA I.9788מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

במT9604-3תל פארעה (ד)242
5פאיאנס x 7 x 10HC1 - EP61 -41

קבר רבים

IAA I.9792מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

במT9604-3תל פארעה (ד)243
4.2פאיאנס x 6.4 x 9HC79- EP61 -41

קבר רבים

IAA I.9760מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

במT9604-3תל פארעה (ד)244
4.5פאיאנס x 7.6 x 10.3HC1 - EP45 -41

קבר רבים

IAA I.9790מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

25-11-348במVII10683בית שאן245
7.8פאיאנס x 12 x 17.8HC79- EP1  -22

חדר במקדש

29-104-58המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c



במT9344-3תל פארעה (ד)246
7פאיאנס x 12 x 16.8- -

קבר רבים

EVI.20/53המכון לארכיאולוגיה, לונדון
דמוי חצי חבית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

x 643ברזלT.391מגידו247
4סטיאטיט x 11 x 15- -

קבר רבים

המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
לוחית סגלגלה

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

M 6069במCCVII B18393-2מגידו248
8פאיאנס x 12 x 16HC79- EP1  -22

מפלס חיים

A20571המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

במT9223תל פארעה (ד)249
7סטיאטיט x 13 x 16HC27- EP5  -22

קבר יחיד

L.681המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

פנ"שפנ"שעכו250
8.3סטיאטיט x 15 x 19.8HC79- EP1  -26

פני שטח

IAA 69-5741מוזיאון עכו
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

3754במT5472לכיש251
6.5סטיאטיט x 7 x 11- -

קבר רבים

56.131.256sמוזיאון מחוז מרסיסייד, ליברפול
חותם אריה

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E2

במT905B3תל פארעה (ד)252
5.3פאיאנס x 8.7 x 15- -

קבר רבים

IAA I.7057מוזיאון רוקפלר
דמוי פי-כושי

רוחביA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3a

ראשיראשי E3a

27-10-535במVI11974בית שאן253
5.8סטיאטיט x 10 x 14.1HC24- EP5  -41

חדר

IAA J.1044מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5g

משניראשי I1a

קו בסיסראשי I2k

לא ידועגזר254
6.6פאיאנס x 10 x 13.5HC79- EP109 -29

לא ידוע

IAA J.338מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5g

משניראשי I1a



במVIT11072תל עג'ול255
10סטיאטיט x 14 x 18HC56- EP60 -40

קבר יחיד

IAA 32.1946מוזיאון רוקפלר (נעלם)
חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

F 1076/133במF1b81442חצור256
6פאיאנס x 9.2 x 14HC54- EP27 -23

קבר רבים

האוניברסיטה העברית
חרפושית

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי E5a

משניראשי I2b

משניראשי I2m

26.9.154cבמVII10623בית שאן257
6סטיאטיט x 10 x 12HC54- EP27 -111

רחבה מצפון ל

29-104-71המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

זהב
אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

יוצאראשי C2c

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי I2k

H 168במH1A21333חצור258
6.2סטיאטיט x 11 x 15.3HC47- EP45 -23

IAA 95-1530מוזיאון חצור, קיבוץ איילת השחר
חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי E5e

משניראשי I2k

במT9813תל פארעה (ד)259
8.8סטיאטיט x 14 x 17.7HC14- EP65 -22

קבר רבים

IAA 35.1748מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע-חראחתי
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי I2k

25-10-13ברזל1בV1027בית שאן260
6.7סטיאטיט x 11 x 15.7HC54- EP32 -26

חדר במקדש

29-104-15המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי I2k

258/1במ2001064-3תימנע261
5.5סטיאטיט x 12 x 16.5- -

מקדש

IAA 82-893מוזיאון הארץ
לוחית מלבנית

תימנעבמ4 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע-חראחתי
מעמדמיקוםדגם

יוצאראשי C2c

ראשיראשי E5a

משניראשי E5e

קו בסיסראשי I2k

3422במT5023לכיש262
7.5סטיאטיט x 13 x 18HC12- EP8  -26

קבר רבים

D61-72Bמוזיאון אוניברסיטת קמברידג' לארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשימישני E5a

משניראשי I2k

משניראשי I2m

פנ"שפנ"שעכו263
9.3סטיאטיט x 15 x 19.4HC9 - EP27 -27

פני שטח

IAA 73-149רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5a

משניראשי I2k

כתובתראשי J



פנ"שפנ"שקצה צפוניתל פארעה (ד)264
xסטיאטיט 12 x 16HC99- EP999 -999

פני שטח

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5a

משניראשי J

משניראשי K

משניראשי K

6439במIII2463מקדש החפירלכיש265
6.5סטיאטיט x 11 x 10HC79- EP5  -35

בור במקדש

12-14-16154 1980המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5a

משניראשי I2k

משניראשי K

במT9844-3תל פארעה (ד)266
6סטיאטיט x 10 x 14HC51- EP33 -22

קבר רבים

IAA I.10390מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
הורוס

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5a

ראשיראשי E6j

משניראשי I1b

ראשימישני I2k

במIV10053בית שמש267
5.4סטיאטיט x 10 x 13HC12- EP33 -111

מטמון

IAA I.5942מוזיאון רוקפלר
כסףחרפושית

זהב
אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

ראשיראשי E5a

ראשיראשי F5

30-9-44במT2413בית שאן268
7פאיאנס x 11 x 17HC22- EP27 -25

קבר יחיד

31-50-181המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5a

משניראשי F5

במT9673תל פארעה (ד)269
5סטיאטיט x 9.2 x 13HC79- EP888 -26

קבר יחיד

IAA I.7164מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי E5a

משניראשי F5

במT9344-3תל פארעה (ד)270
7סטיאטיט x 11 x 15HC9 - EP33 -22

קבר רבים

L.636המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5a

משניראשי F5

1717במA95184תל שרע271
4סטיאטיט x 12 x 17.5- -

רצפה?

299אוניברסיטת בן גוריון
לוחית סגלגלה

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5a

משניראשי F5

ברזל1אT552תל פארעה (ד)272
6.7סטיאטיט x 13 x 15.6HC5 - EP32 -111

קבר רבים

EVII.80/27המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

זהב
אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5a

משניראשי F5



A.S.730במT114בית שמש273
4.7סטיאטיט x 9 x 11.5HC30- EP27 -40

קבר רבים

IAA I.146 Cמוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2a

ראשיראשי E5a

משניראשי E5e

במ1בIVT360תל עג'ול274
xלא ידוע 13 x 18HC99- EP999 -999

קבר יחיד

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי I2m

פנ"שפנ"שעכו275
6.5סטיאטיט x 11 x 15HC22- EP1  -26

פני שטח

IAA 73-152רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי I2m

6108פנ"שD/Xפנ"שלכיש276
4סטיאטיט x 11 x 15- -

פני שטח

D.124F.1961מוזיאון אוניברסיטת קמברידג' לארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה
לוחית סגלגלה

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי I2m

במT9344-3תל פארעה (ד)277
6סטיאטיט x 8.7 x 11.3HC9 - EP27 -44

קבר רבים

EVI.20/50המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי E5e

במVIT11663תל עג'ול278
xלא ידוע 8.2 x 11HC99- EP999 -999

קבר רבים

ניוקסל על הטיין (לא נמצא)
חרפושית

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

יוצאראשי C2c

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי I1b

במT9363תל פארעה (ד)279
7.4סטיאטיט x 13 x 16.4HC13- EP33 -22

קבר רבים

IAA I.7100מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5a

משניראשי F5

משניראשי H1h

27-11-70במVII12593בית שאן280
7פאיאנס x 11 x 14HC79- EP999 -33

חדר

IAA J.1047מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי E5e

7001במ40344-3לכיש281
7פאיאנס x 14 x 16.5- -

בית יוצר

IAA 39.809מוזיאון רוקפלר
חותם עין-הורוס

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי E5e

במT9344-3תל פארעה (ד)282
4.8סטיאטיט x 9 x 12.3HC9 - EP5  -111

קבר רבים

EXIII.99/36המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

זהב
רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי E5a

משניראשי I2b

משניראשי K



71407ברזל2אHIV7148תל חרסים283
5סטיאטיט x 10 x 17HC24- EP1  -42

מילוי

אוניברסיטת בר אילן
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי I2b

במT9633תל פארעה (ד)284
5.9סטיאטיט x 9.6 x 12.6- -

קבר יחיד

EVI.30/2המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חותם קוף

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי I2m

5685במT40043-1לכיש285
7.5פאיאנס x 11 x 17HC6 - EP61 -26

קבר רבים

(104)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5a

משניראשי F5

משניראשי I1a

4260במIID.II2מקדש החפירלכיש286
7סטיאטיט x 10 x 15HC53- EP5  -40

מקדש

IAA 36.1479מוזיאון ישראל
חרפושית

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

ממלא חללראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

כתובתראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

פנ"שפנ"שבית שמש287
7.5פאיאנס x 11 x 15.3HC24- EP32 -31

פני שטח

IAA J.233מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

במCCVII A18173-2מגידו288
xפאיאנס 14 x 18HC99- EP999 -999

חדר

M 5915לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי H1a

פנ"שפנ"שאשדוד289
7.2סטיאטיט x 13 x 16.3HC27- EP61 -42

פני שטח

אוסף בן-בסט, קיבוץ חצור
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי H1a

משניראשי K

GAVIIGA 185תל ג'מה290
6.7סטיאטיט x 11 x 14.8HC24- EP5  -31

מילוי

EXXXVI.8/31המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי H1b



במT960D4תל פארעה (ד)291
5סטיאטיט x 9 x 12.3HC9 - EP33 -22

קבר רבים

IAA I.9810מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי H1h

פנ"שפנ"שעכו292
5.5סטיאטיט x 11 x 13HC47- EP1  -26

פני שטח

IAA 73-147רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי H1h

במT9363תל פארעה (ד)293
7.4פאיאנס x 14 x 18.5HC9 - EP12 -22

קבר רבים

IAA I.7145מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע-חראחתי
הורוס

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

ראשיראשי H1a

במV-C1T13124-3תל אבו הוואם294
6.5פאיאנס x 12 x 16HC24- EP123 -14

IAA 93-3323רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי I2i

במT9344-3תל פארעה (ד)295
8סטיאטיט x 12 x 17HC15- EP12 -38

קבר רבים

L.628המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי E5e

משניראשי I2i

במT9344-3תל פארעה (ד)296
5סטיאטיט x 10 x 14.1- -

קבר רבים

EVI.20/57המכון לארכיאולוגיה, לונדון
לוחית מלבנית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי I2i

לא ידועגזר297
7סטיאטיט x 11 x 15HC5 - EP27 -27

לא ידוע

IAA J.312מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי I2i

65822פנ"שפנ"שאפק298
8סטיאטיט x 13 x 18.5HC15- EP27 -49

פני שטח

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5a

משניראשי E5e

ראשיראשי I2i

ממלא חללראשי K



במT9493תל פארעה (ד)299
7.5סטיאטיט x 13 x 18HC15- EP27 -38

קבר רבים

EVI.23/12המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5a

משניראשי H1a

משניראשי I2i

במT2524-2גזר300
7לא ידוע x 13 x 17HC79- EP13 -16

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5a

משניראשי I2i

4אבילה301 13 או במ1ב-2מערה
8.6פאיאנס x 13 x 18.6HC24- EP32 -27

קבר

J 8577המוזיאון האוניברסיטאי של עמאן
חרפושית

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

יוצאראשי C2c

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי I2b

פנ"שפנ"שתל אנפה302
5.8פאיאנס x 11 x 16.5- -

פני שטח

אוסף קגן, קיבוץ שמיר
לוחית מלבנית

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

יוצאראשי C2c

ראשיראשי E5a

ראשיראשי I2b

ראשיראשי I2m

46878/80במ1ב-SS-339742לכיש303
5.2פאיאנס x 12 x 17.5- -

חדר

אוניברסיטת תל אביב
לוחית סגלגלה

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

1220במA920094תל שרע304
6סטיאטיט x 12 x 16HC9 - EP61 -16

קיר

297אוניברסיטת בן גוריון
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

במ1אIJ16P4dQכאמד אל-לוז305
xלא ידוע 10 x 13- -

חדר

KL 74:611לא ידוע
טביעה על כלי

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מונתו
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי E5b

משניראשי I2k

משניראשי I2m

AR 298בת-במ2כפר ערה306
6.5פאיאנס x 11 x 16HC24- EP1  -16

קבר רבים

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מונתו
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5b

משניראשי I2k

משניראשי I2m

במVIT10872תל עג'ול307
6פאיאנס x 10 x 14HC9 - EP32 -26

קבר יחיד

24.32.9מוזיאון בולטון, בולטון
חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מונתו
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5b

משניראשי I2k

משניראשי I2m



פנ"ש''949פנ"שSMתל עג'ול308
5סטיאטיט x 11 x 15- -

פני שטח

L.1066המוזיאון הבריטי, לונדון (לא נמצא)
לוחית מלבנית

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מונתו
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5b

משניראשי I2m

d 24במ1ב-DDVIII50052מגידו309
8סטיאטיט x 14 x 19HC9 - EP27 -41

חדר בארמון

A23749המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מונתו
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי E5b

משניראשי E5e

משניראשי I2k

6003במT40133לכיש310
4.5סטיאטיט x 7.5 x 11HC9 - EP33 -41

קבר רבים

IAA 38.120מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מונתו
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5b

משניראשי E5e

משניראשי I1a

משניראשי I2k

במT9763תל פארעה (ד)311
6סטיאטיט x 9 x 12HC16- EP8  -41

קבר יחיד

L.608המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מונתו
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5b

משניראשי E5e

משניראשי I2k

במOJ''10001תל עג'ול312
5פאיאנס x 11 x 14.5- -

חדר

IAA 32.1847מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

רוחביA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

ראשיראשי E6a

5655במT40043-1לכיש313
xסטיאטיט xHC24- EP5  -38

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

ראשיראשי E6a

בתT5102תל בית מירסים314
6סטיאטיט x 11 x 14.5HC99- EP5  -42

קבר

IAA 84-2140רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

משניראשי D1

ראשיראשי E6a

460במT1003-2תל בית מירסים315
7סטיאטיט x 13 x 17HC99- EP33 -41

קבר

IAA 84-1294רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

ראשיראשי E6a

משניראשי K

פנ"ש''949פנ"שSMתל עג'ול316
5סטיאטיט x 11 x 15- -

פני שטח

L.1066המוזיאון הבריטי, לונדון (לא נמצא)
לוחית מלבנית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

משניראשי D1

ראשיראשי E6a

ברזל1ב-2אIVD3-4תל אבו הוואם317
6פאיאנס x 11 x 15HC24- EP42 -41

IAA 34.351מוזיאון רוקפלר
חרפושית

בית שאןבמ1ב-3 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי D1

ראשיראשי E6a



במT9844-3תל פארעה (ד)318
7סטיאטיט x 13 x 17.7HC15- EP27 -38

קבר רבים

IAA I.10377מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

ראשייחיד E6n

במT9824-3תל פארעה (ד)319
9סטיאטיט x 15 x 21HC15- EP27 -38

קבר רבים

JM 12-73.463המוזיאון היהודי, ניו יורק
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6n

במT905A3תל פארעה (ד)320
6.1פאיאנס x 11 x 15HC15- EP12 -40

קבר רבים

IAA I.7051מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6n

במT9344-3תל פארעה (ד)321
8סטיאטיט x 14 x 20HC15- EP27 -38

קבר רבים

L.652המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6n

במT9344-3תל פארעה (ד)322
9סטיאטיט x 14 x 20HC15- EP22 -25

קבר רבים

L.675המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6n

משניראשי I2m

פרסיG50S57159אשקלון323

6.6פאיאנס x 6.2 x 14.6HC79- EP888 -26
מילוי

26014אשקלון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6n

משניראשי I2k

פנ"שפנ"שבית שאן324
9.2סטיאטיט x 17 x 23.6HC16- EP61 -44

פני שטח

205מוזיאון וילפריד ישראל, קיבוץ הזורע
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6n

בת3-במ1אIbT291תל עג'ול325
xלא ידוע 12 x 17HC99- EP999 -999

קבר רבים

לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אנוביס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E6f

משניראשי I2k

A.S.451במT114-3בית שמש326
7.7פאיאנס x 13 x 16HC5 - EP1  -27

קבר רבים

IAA I.132מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי E6j

משניראשי I2k

במVT1166E3תל עג'ול327
9סטיאטיט x 13 x 18HC9 - EP35 -26

קבר רבים

IAA 32.2037מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

משניראשי D3

ראשיראשי E6j

משניראשי I2i

משניראשי I2k



301במVI.NE 249241442גזר328
4סטיאטיט x 6.5 x 10HC11- EP27 -111

מפולת

1292היברו יוניון קולג', ירושלים
חרפושית

זהב
אורכיA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6j

משניראשי I2b

משניראשי I2k

משניראשי K

במT902c4-3תל פארעה (ד)329
8.5סטיאטיט x 13 x 18.6HC5 - EP32 -41

קבר רבים

EVI.24/31המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5e

ראשיראשי E6j

משניראשי I2k

84במT13-1תל בית מירסים330
4.25סטיאטיט x 11 x 15.5- -

קבר

IAA 84-1265רשות העתיקות
לוחית מלבנית

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
אהוב תחות

אדון המאעת

פנ"שפנ"שעזקה331
7סטיאטיט x 13 x 18- -

פני שטח

מוזיאון הקרן לחקר פלסטין, לונדון
דמוי חצי חבית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6j

ראשיראשי H1h

משניראשי I2b

משניראשי I2i

6098פנ"שD/Xפנ"שלכיש332
7.5סטיאטיט x 12 x 15HC5 - EP32 -26

פני שטח

22016מוזיאון מנצסטר (אוסף וולקום)
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6j

משניראשי H1h

משניראשי I2i

משניראשי K

ברזלT6401תל פארעה (ד)333
10סטיאטיט x 16 x 20.4HC9 - EP32 -26

קבר רבים

EVII.51/4המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C1a

ראשיראשי E6j

ראשיראשי E6j

קו בסיסראשי I2k

במT9344-3תל פארעה (ד)334
10סטיאטיט x 17 x 21HC9 - EP33 -22

קבר רבים

L.674המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

זהב
אורכיB1תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

נילוס
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

ראשיראשי C1a

משניראשי E6j

משניראשי G3

ראשימישני H2c

משניראשי I1a

משניראשי I1a

מסגרתמישני I2cc

כתובתמישני J

כתובתמישני J

במVIT10352תל עג'ול335
6.9סטיאטיט x 10 x 14.3- -

קבר יחיד

IAA 32-1861מוזיאון ישראל
חותם צפרדע

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תאוורת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H2e

משניראשי I2b

משניראשי I2u



פנ"שעתלית336
7.4פאיאנס x 12 x 16.2HC5 - EP27 -41

פני שטח

אוסף רשף, קיבוץ בית אלפא
חרפושית

בית שאןבמ3-2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תאוורת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H2e

Sc1/149בק,בת,ברזלT3גבעון337
9.9סטיאטיט x 14 x 18.7HC9 - EP32 -22

קבר רבים

62-30-329המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

משניראשי D1

משניראשי D1

משניראשי D1

משניראשי E3a

ראשיראשי E6c

משניראשי I1a

פנ"ש884פנ"שKעכו338
7.3סטיאטיט x 10 x 15.8HC24- EP27 -16

פני שטח

sc/8034אוניברסיטת חיפה
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
לא מזוהה

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3c

ראשיראשי E6e

משניראשי H4

במT9604-3תל פארעה (ד)339
3.5פאיאנס x 7.3 x 10- -

קבר רבים

IAA I.9775מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

רוחביA4במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5c

משניראשי E5e

משניראשי E5e

מגידו340

3.9פאיאנס x 11 x 15- -
VA 15104bמוזיאון ברלין

לוחית סגלגלה

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

סת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

ראשיראשי E6o

משניראשי I1d

IXN12מגידו341 d97פנ"שריבוע
10.5פאיאנס x 17 x 16HC43- EP5  -43

פני שטח

A23773המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

סת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C5c

משניראשי E5a

ראשיראשי E6o

לא ידועG38S64145FG22אשקלון342
7.5סטיאטיט x 12 x 15.9HC9 - EP32 -22

קבר

26282אשקלון
חרפושית

אורכיA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

יוצאראשי E3c

ראשיראשי E6a

ראשיראשי E6m

ממלא חללראשי I1a

ממלא חללראשי I1a

ראשימישני I1b

5758במT40043-1לכיש343
7סטיאטיט x 12 x 17HC18- EP61 -27

קבר רבים

(72)1955.503המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

משניראשי D1

ראשיראשי F4

משניראשי K



פנ"שפנ"שבית שאן344
4.5סטיאטיט x 12 x 17- -

פני שטח

אנינה קורח, קיבוץ כפר רופין
לוחית סגלגלה

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F4

כתובתראשי J

תארים
אדון הארץ

בת3-במ1אIbT291תל עג'ול345
6סטיאטיט x 11 x 14.1HC54- EP45 -22

קבר רבים

IAA I.10213מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F4

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

366/1במ2001094-3תימנע346
8סטיאטיט x 12 x 16HC9 - EP1  -26

מקדש

IAA 82-879מוזיאון הארץ
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E5e

ראשיראשי F4

316במPit A2לכיש347
6סטיאטיט x 13 x 16.3HC24- EP13 -42

בור

?המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F4

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

שליט

האהוב

6147פנ"שD/Xפנ"שלכיש348
6.1סטיאטיט x 13 x 17.5- -

פני שטח

לא ידוע
לוחית מלבנית

רוחביA1אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F4

משניראשי G1

מסגרתראשי I2cc

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

7289לכיש349
xסטיאטיט? 12 x 18HC9 - EP13 -999

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F4

כתובתראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

1457במ1בGXVIII4114אשדוד350
xסטיאטיט 13 x 15.75HC99- EP999 -999

חדר

G/1457/71נגנב
חרפושית

רוחביA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי F5

מסגרתראשי I2cc

קו בסיסראשי I2k

משניראשי J

4672במ1ב-T2162לכיש351
6סטיאטיט x 11 x 15.7HC9 - EP27 -26

קבר רבים

160318המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי F5

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2k

כתובתמישני J

פנ"שפנ"שעכו352
8.5סטיאטיט x 13 x 17.5HC6 - EP32 -26

פני שטח

IAA 73-173רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי F5

משניראשי H1e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J



CCVII0-1727מגידו353 במ4-2ריבוע
xסטיאטיט 14 x 18HC99- EP999 -999

מפלס חיים

M 5750לא ידוע
חרפושית

אורכיB1תחותימס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

מסגרתמישני I2cc

משניראשי I2h

ראשימישני J

A.S.33-3-6פנ"שפנ"שבית שמש354
9פאיאנס x 14 x 19HC24- EP32 -22

פני שטח

61-14-939המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

רוחביA1אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי F1

משניראשי F5

משניראשי J

במ1בVIT1071תל עג'ול355
8.3סטיאטיט x 13 x 17.3HC58- EP33 -26

קבר יחיד

EXIII.36/2המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

רוחביA1תחותימס ד'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

קו בסיסראשי C1c

ראשיראשי F1

משניראשי F5

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במIVT16532תל עג'ול356
5.7סטיאטיט x 12 x 16- -

קבר יחיד

IAA 35.4024מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי F5

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

27-10-494במVII12523בית שאן357
9סטיאטיט x 15 x 18.6HC9 - EP33 -27

חדר

IAA J.1019מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E1b

ראשיראשי F1

משניראשי F5

משניראשי I1a

פנ"שפנ"שתל שוכה358
5סטיאטיט x 11 x 15- -

פני שטח

אוסף יעקובי, קיבוץ ניר דוד
לוחית מלבנית

רוחביA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

כתובתראשי J

במT9223תל פארעה (ד)359
9סטיאטיט x 14 x 18HC27- EP33 -22

קבר יחיד

L.687המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי F5

משניראשי H1h

במT9344-3תל פארעה (ד)360
10סטיאטיט x 16 x 22HC27- EP8  -25

קבר רבים

L.677המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
הורוס

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5a

ראשיראשי F1

משניראשי H1h



במT9344-3תל פארעה (ד)361
8סטיאטיט x 14 x 19HC9 - EP33 -22

קבר רבים

L.668המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי F5

משניראשי H1h

במAAVII BN=21313-2מגידו362
xסטיאטיט 14 x 20HC99- EP999 -999

חדר אזור הא

a 1051לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי F5

משניראשי H1h

במT9813תל פארעה (ד)363
6.4סטיאטיט x 11 x 15HC15- EP110 -40

קבר רבים

IAA 35.1752מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי H1h

קו בסיסראשי I2k

כתובתראשי J

במVT1166E3תל עג'ול364
5.1סטיאטיט x 12 x 16.6- -

קבר רבים

IAA 32.2034מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

רוחביA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי H1h

כתובתראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

במT9223תל פארעה (ד)365
7סטיאטיט x 12 x 15HC27- EP32 -22

קבר יחיד

L.685המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי F5

משניראשי H1b

A.S.461במT114-3בית שמש366
5.7סטיאטיט x 9.5 x 13HC12- EP33 -22

קבר רבים

IAA I.138מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי F5

משניראשי H1b

1430לכיש367
9סטיאטיט x 14 x 19HC9 - EP33 -22

56.131.256hמוזיאון מחוז מרסיסייד, ליברפול
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי F5

משניראשי H1h

פנ"שפנ"שתל חרסים368
8.8סטיאטיט x 14 x 18.5HC9 - EP32 -26

פני שטח

IAA 95-5300מוזיאון השפלה, כפר מנחם
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי F5

משניראשי H1b

M1069מגידו369
7סטיאטיט x 13 x 16HC5 - EP5  -27

A18741המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי F5

משניראשי H1b



פנ"שפנ"שאשדוד370
7.8סטיאטיט x 14 x 18.5HC61- EP5  -19

פני שטח

אוסף בן-בסט, קיבוץ חצור
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי F5

משניראשי H1b

ממלא חללמישני I1a

ממלא חללראשי K

1170/88ברזל1א10001028מנחת371
11סטיאטיט x 16 x 20HC12- EP33 -27

חצר

IAA 90-1025רשות העתיקות
ברונזהחרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי F5

משניראשי H1b

במT9844-3תל פארעה (ד)372
7.2סטיאטיט x 12 x 16HC9 - EP33 -22

קבר רבים

IAA I.10383מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי F5

משניראשי H1b

במT9223תל פארעה (ד)373
7סטיאטיט x 13 x 17HC9 - EP33 -111

קבר יחיד

L.611המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

זהב
רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי F1

משניראשי F5

משניראשי I2g

27-10-579במVII12513בית שאן374
9.5פאיאנס x 14 x 17.5HC8 - EP1  -22

חדר

29-104-44המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי F1

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

6948במT40023לכיש375
9פאיאנס x 15 x 20HC15- EP33 -26

קבר רבים

21991מוזיאון מנצסטר (אוסף וולקום)
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C5c

ראשיראשי F1

משניראשי F5

110476במIIII-II101.204-3פחל376
4פאיאנס x 6 x 15- -

לא ידוע
לוחית מלבנית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי K

במ2-1שכם377
6.2סטיאטיט x 12 x 18- -

קבר רבים

IAAרשות העתיקות
דמוי חצי חבית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי F5

משניראשי I2b

84במT13-1תל בית מירסים378
4.25סטיאטיט x 11 x 15.5- -

קבר

IAA 84-1265רשות העתיקות
לוחית מלבנית

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי I2b

מסגרתמישני I2cc

כתובתראשי J



לא ידועשמית שלישיגזר379
4.4סטיאטיט x 12 x 22.5- -

לא ידוע

IAA J.264מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

רוחביA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2e

ראשיראשי F1

משניראשי I2b

מסגרתראשי I2cc

משניראשי J

במE/A13סחב380
xלא ידוע 13 x 20- -

מפלס חיים

לא ידוע
טביעה על כלי

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי I2b

משניראשי I2z

D.1007260לכיש381
xסטיאטיט? xHC99- EP999 -999

המוזיאון הבריטי, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיB5תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

ראשימישני F1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במ1ב-VIT10552תל עג'ול382
8.6סטיאטיט x 14 x 17.6HC52- EP33 -26

קבר רבים

IAA 32.1908מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיB1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני F1

מסגרתראשי I2cc

כתובתמישני J

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אהוב אמון

פנ"שפנ"שעכו383
7.5סטיאטיט x 11 x 15HC51- EP48 -22

פני שטח

IAA 73-44רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני F1

ראשימישני G1

מסגרתראשי I2cc

משנימישני I2k

כתובתראשי J

M5255ברזל2בIV1674מגידו384
6סטיאטיט x 12 x 15.5HC9 - EP32 -26

מילוי

A19170המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

אורכיB3רעמסס ד'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
חפרי

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E1b

משניראשי E5a

ראשימישני F1

משניראשי I1a

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

משנימישני J

תארים
האל הטוב

במT2524-2גזר385
5סטיאטיט x 12 x 15.2- -

קבר רבים

לא ידוע
לוחית מלבנית

אורכיB1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5g

משניראשי E6a

ראשיראשי E6a

ראשימישני F1

משנימישני I1b

משנימישני K

J94/1745במT10B2גבעון386
8.4סטיאטיט x 11 x 15.5HC47- EP33 -26

קבר רבים

62-30-314המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

רוחביA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

מסגרתראשי I2cc

משניראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

האל הטוב

שליט



לא ידועשמית שלישיגזר387
4.4סטיאטיט x 12 x 22.5- -

לא ידוע

IAA J.264מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

רוחביA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי I2cc

משניראשי J

משניראשי K

461במT1003-2תל בית מירסים388
4.2סטיאטיט x 14 x 18.9- -

קבר

IAA 84-1276רשות העתיקות
לוחית סגלגלה

רוחביA1אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי I2b

מסגרתמישני I2cc

כתובתראשי J

כתובתמישני J

תארים
האל הטוב

במ1בVIT1116תל עג'ול389
4סטיאטיט x 13 x 17- -

קבר יחיד

IAA 32.2220מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

אורכיB1אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי G1

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2u

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

במIVT3612תל עג'ול390
4סטיאטיט x 10 x 14- -

קבר יחיד

L.976המוזיאון הבריטי, לונדון
לוחית סגלגלה

רוחביA1אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי G1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

שליט

במEF3893תל פארעה (ד)391
6.1סטיאטיט x 9.3 x 13.15HC52- EP48 -41

EVI.64/3המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA2רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי G1

משניראשי I1a

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

משניראשי K

במT9363תל פארעה (ד)392
7.5סטיאטיט x 12 x 16HC9 - EP888 -27

קבר רבים

IAA I.7104מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי F1

משניראשי I2k

כתובתראשי J

במVT11703תל עג'ול393
6.3סטיאטיט x 12 x 15.5HC11- EP61 -22

קבר רבים

IAA 32.2056מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי F1

ממלא חללראשי I2k

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

1717במA95184תל שרע394
4סטיאטיט x 12 x 17.5- -

רצפה?

299אוניברסיטת בן גוריון
לוחית סגלגלה

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי F1

משניראשי I2k

כתובתראשי J



32בתT5102תל בית מירסים395
6.75סטיאטיט x 11 x 14.5HC58- EP33 -26

קבר

IAA 81-2008רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA1אמנחותפ ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

ראשיראשי F1

משניראשי I2k

משניראשי J

לא ידועתל ג'מה396
7.5סטיאטיט x 13 x 15.5HC9 - EP61 -27

לא ידוע

E.1938.277המוזיאון הסקוטי המלכותי, אדינבורו
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

ראשיראשי F1

משניראשי J

תארים
האל הטוב

3085במII-III100 Ho.3-2מקדש החפירלכיש397
6סטיאטיט x 11 x 15HC35- EP5  -40

מקדש

12-14-16072 1980המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי F1

משניראשי I2m

משניראשי I2m

משניראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

לא ידועגזר398
7.5סטיאטיט x 14 x 17HC5 - EP33 -26

לא ידוע

IAA J.261מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי G1

משניראשי I2k

משניראשי I2k

5707במT40043-1לכיש399
5.6סטיאטיט x 10 x 13HC53- EP33 -44

קבר רבים

(70)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי G1

2 שטחתימנע400 במ4אתר
8סטיאטיט x 12 x 16HC5 - EP33 -26

חדר

IAA 82-1216מוזיאון הארץ
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

יוצאראשי E3c

ראשיראשי E5e

ראשיראשי F1

קו בסיסראשי I2k

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שתל עג'ול401
xלא ידוע 9 x 11- -

פני שטח

לא ידוע
לוחית מלבנית

רוחביA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי E5i

ראשיראשי F1

2841במIII1883מקדש החפירלכיש402
8סטיאטיט x 14 x 18HC4 - EP35 -26

בור במקדש

160.167המוזיאון הבריטי, לונדון
ברונזהחרפושית

אורכיB1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2e

ראשימישני E1b

משנימישני E3c

משנימישני E3c

ראשיראשי F1

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות



M 3564במT1145B2-1מגידו403
8סטיאטיט x 12 x 16.4HC51- EP33 -27

קבר רבים

IAA 34.2395מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי F1

משניראשי I2k

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

האדון

במT13גזר404
xסטיאטיט xHC15- EP27 -44

קבר יחיד

1206מוזיאון הארץ
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F2

משניראשי I2b

לא ידועגזר405
xסטיאטיט 17 x 25- -

לא ידוע

לא ידוע
לוחית מלבנית

רוחביA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F2

משניראשי I1d

1460במEE44-3דיר עלא406
9עצם x 16 x 21HC9 - EP33 -27

חדר במקדש

כרוניגן, אונברסיטת ליידן
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי F5

משניראשי H1h

4222במT5594-3לכיש407
7סטיאטיט x 12 x 16HC9 - EP1  -26

קבר רבים

160333המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי F5

משניראשי H1h

5361לכיש408
xסטיאטיט? 14 x 18HC99- EP27 -999

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי F5

משניראשי H1h

רומיAתל עג'ול409

8.1סטיאטיט x 15 x 20HC27- EP33 -27
לא ידוע

EXIII.99/17המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי F5

משניראשי H1h

פנ"שפנ"שאשקלון410
9.1סטיאטיט x 15 x 20.3HC9 - EP35 -27

פני שטח

1186.1093מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי F5

משניראשי H1h

27-11-15במVII12643בית שאן411
10סטיאטיט x 15 x 20HC9 - EP33 -26

חדר

29-104-41המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי F5

משניראשי H1b

במT9353תל פארעה (ד)412
6סטיאטיט x 11 x 15HC9 - EP32 -22

קבר רבים

E.48.1930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי F5

משניראשי H1b



במT9223תל פארעה (ד)413
9סטיאטיט x 14 x 19HC6 - EP33 -22

קבר יחיד

L.682המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
הורוס

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי F5

משניראשי H1a

במT9673תל פארעה (ד)414
8.1סטיאטיט x 15 x 17.7HC5 - EP33 -22

קבר יחיד

IAA I.7163מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי F5

משניראשי H1b

ממלא חללראשי I1a

A.S.420במT114-3בית שמש415
8סטיאטיט x 13 x 17HC9 - EP32 -27

קבר רבים

IAA I.155מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
הורוס

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי F5

משניראשי H1a

משניראשי I1a

במT9344-3תל פארעה (ד)416
9סטיאטיט x 15 x 20HC27- EP33 -22

קבר רבים

L.689המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי F5

משניראשי H1b

במT9344-3תל פארעה (ד)417
9סטיאטיט x 15 x 19HC27- EP33 -22

קבר רבים

L.638המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי F5

משניראשי H1b

במT9344-3תל פארעה (ד)418
10סטיאטיט x 16 x 21HC9 - EP33 -22

קבר רבים

L.642המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי F5

משניראשי H1b

ברזל1ב-2אתל דובר419
9.8סטיאטיט x 15 x 19.6HC9 - EP32 -22

קבר יחיד

?רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי F5

משניראשי H1b

פנ"שפנ"שעכו420
8סטיאטיט x 13 x 16HC24- EP32 -26

פני שטח

224אוסף בתר, חיפה (נגנב)
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי F5

משניראשי H1b

661 או 669ברזלIII2מגידו421
8.4סטיאטיט x 15 x 19.9HC24- EP9  -27

לא ידוע

15045cמוזיאון ברלין
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
רע

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי F5

משניראשי H1b



לא ידועG38S532315אשקלון422
9.3סטיאטיט x 8.4 x 21.6HC79- EP61 -25

קבר

4760אשקלון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי F5

משניראשי H1b

S411/M120במT1024-3תל סעידיה423
8.1סטיאטיט x 12 x 16.1HC9 - EP33 -26

קבר רבים

J 7278 (a)המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן, עמאן
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
הורוס

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5a

ראשיראשי F3

משניראשי J

a 674במ1ב-BBVIII20942מגידו424
11פאיאנס x 16 x 22HC79- EP32 -26

חדר

A18458המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי F5

משניראשי J

במCX-IX13323-2עכו425
8.6סטיאטיט x 14 x 18.2HC54- EP32 -26

אוניברסיטת חיפה
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי H1h

כתובתראשי J

במT9353תל פארעה (ד)426
10סטיאטיט x 16 x 21HC27- EP32 -27

קבר רבים

E.62.1930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי H1h

כתובתראשי J

במT9813תל פארעה (ד)427
8.3סטיאטיט x 13 x 17.7HC15- EP27 -38

קבר רבים

IAA 35.1751מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

ראשיראשי F3

כתובתראשי J

A.S.111ברזל1אIII34בית שמש428
7.2סטיאטיט x 13 x 16.3- -

חדר

IAA I.10511מוזיאון רוקפלר
דמוי חרפושית חלק

רוחביA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

ראשיראשי F3

משניראשי J

במT914E3תל פארעה (ד)429
7.4פאיאנס x 14 x 17.8HC79- EP1  -111

קבר רבים

EVI.22/16המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

כסף
רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
רע

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי F3

משניראשי H1b

כתובתראשי J

במA920054תל שרע430
8.5סטיאטיט x 14 x 19HC9 - EP33 -22

רצפה

241אוניברסיטת בן גוריון
חרפושית

רוחביA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
רע

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי H1b

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שעכו431
8.1סטיאטיט x 15 x 19.6HC27- EP27 -23

פני שטח

אוסף א. ירושלמי, תל אביב
ברונזהחרפושית

רוחביA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי H1h

כתובתמישני J



פנ"שפנ"שאשדוד432
8.4סטיאטיט x 14 x 19.5HC15- EP32 -25

פני שטח

אוסף בן-בסט, קיבוץ חצור
חרפושית

רוחביA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
רע

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי H1b

משניראשי J

במVII2תל בטש433
xסטיאטיט x- -

האוניברסיטה העברית
לוחית סגלגלה

אורכיB1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
אמון

לא מזוהה

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a

משנימישני E3c

ראשימישני F3

משנימישני H4

במT9344-3תל פארעה (ד)434
10סטיאטיט x 17 x 22HC9 - EP33 -22

קבר רבים

L.646המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני E1b

ראשיראשי F3

משניראשי F5

משניראשי H1b

לא ידועגזר435
9סטיאטיט x 18 x 24HC99- EP999 -27

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני E1b

ראשיראשי F3

משניראשי F5

משניראשי H1h

תל ג'מה436
8סטיאטיט x 13 x 19HC9 - EP33 -26

ללא מספרהמכון האוסטרלי לארכיאולוגיה, מלבורן
חרפושית

אורכיB1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
אמון

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני E1b

ראשיראשי F3

משניראשי H4

משניראשי I2h

פנ"שAאשדוד437
9.4סטיאטיט x 13 x 18.6HC79- EP27 -28

לא משוכב

IAA 63-2478רשות העתיקות
חומר לאחרפושית

אורכיB5רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי F3

משניראשי F5

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במQKI1050''1תל עג'ול438
4.5סטיאטיט x 13 x 16.3- -

IAA 33.1734מוזיאון רוקפלר
לוחית סגלגלה

רוחביA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי F4

במT9604-3תל פארעה (ד)439
4סטיאטיט x 6 x 7HC5 - EP32 -26

קבר רבים

IAA I.9774מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F5

משניראשי I1a



A.S.1028במIV10053בית שמש440
5סטיאטיט x 7.5 x 9.5HC5 - EP32 -26

מטמון

IAA I.5927מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F5

משניראשי I1a

משניראשי I2k

במT9344-3תל פארעה (ד)441
5.4סטיאטיט x 10 x 14.4HC5 - EP32 -23

קבר רבים

EXIII.99/31המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

זהב
אורכיB1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F5

משניראשי I2k

V17פנ"שמגידו442 M2402פנ"שריבוע
6סטיאטיט x 8 x 11HC23- EP27 -42

פני שטח

A18848המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

אורכיB1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי F5

משניראשי I2k

M 6035במCCVII B18333-2מגידו443
8.5פאיאנס x 11 x 15HC47- EP1  -29

חדר

A20558המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

אורכיB1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F5

משניראשי I1a

משניראשי I2h

משניראשי I2k

במC3944תל פארעה (ד)444
7.1פאיאנס x 9 x 13.2HC5 - EP27 -23

EVII.107/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיB1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי F5

משניראשי I2h

משניראשי I2j

במEF3864תל פארעה (ד)445
7.4פאיאנס x 11 x 14.4HC61- EP5  -26

EVI.64/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיB1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי F5

משניראשי I2h

משניראשי I2j

a-31-10-92ברזל1בV1544בית שאן446
7פאיאנס x 12 x 17HC5 - EP27 -25

חדר

32-15-406המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיB1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F5

משניראשי I2h

3409במT5012לכיש447
4.5סטיאטיט x 8 x 13HC51- EP1  -38

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

אורכיB1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F5

משניראשי I2l

כתובתמישני J

כתובתמישני J

תארים
האל הטוב

אדון הארץ

במ3רבת עמון448
7.5סטיאטיט x 11 x 14.9HC17- EP32 -26

מקדש

J 5856המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן, עמאן
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי G2

ממלא חללראשי K

253במIIB57שכם449
6.5סטיאטיט x 11 x 16HC54- EP27 -8

חתך בדיקה

ברשות אדוורד פ. קמפבל ג'וניור, מיין
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי G2



לא ידועשמית רביעיתגזר450
6פאיאנס x 10 x 13HC24- EP27 -44

לא ידוע

IAA J.299מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי G2

משניראשי I2m

2020ברזל2דיר עלא451
xפאיאנס 13 x 19- -

אגף העתיקות, ירדן
לוחית מלבנית

אורכיA2רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי G1

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

לא ידועתל עג'ול452
xסטיאטיט 14 x 13- -

לא ידוע

לא ידוע
לוחית מלבנית

אורכיA2רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי G1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

במT9363תל פארעה (ד)453
7.4פאיאנס x 15 x 20.5- -

קבר רבים

IAA I.1741מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

אורכיA2במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי G1

ראשיראשי H1g

U16פנ"שמגידו454 M 1730פנ"שריבוע
6סטיאטיט x 16 x 23- -

פני שטח

IAA 36.928מוזיאון ישראל
לוחית מלבנית

אורכיA2רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי G1

ראשיראשי H1d

222במA.VI.23רבת עמון455
6.8סרפנטין x 11 x 15HC61- EP1  -42

מקדש

1975.323מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2h

ראשיראשי G3

5344במאזור המקדשמקדש החפירלכיש456
9סטיאטיט x 15 x 21HC72- EP5  -40

מקדש

IAA 36.1619מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי C2h

ראשיראשי G3

משניראשי K

תל ג'מה457
xלא ידוע 10 x 15- -

לא ידוע

IAA P.3732מוזיאון רוקפלר
טביעת בולה

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2h

ראשיראשי G3

במ3-2תל גריסה458
xברונזה x 26- -

קבר רבים

לא ידוע
טבעת יצוקה

אורכיA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2h

ראשיראשי G3

2988במT912B4מגידו459
10.5סטיאטיט x 25 x 35HC56- EP89 -39

קבר רבים

IAA 34.1884מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B2

משניראשי C2h

ראשיראשי G3

מסגרתראשי I2cc

משניראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות



2תימנע460 פנ"ש1155פנ"שאתר
7סטיאטיט x 17 x 21.5HC79- EP888 -26

פני שטח

IAA 54-192רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2e

משניראשי C2h

ראשיראשי G3

מסגרתראשי I2cc

קו בסיסראשי I2k

כתובתראשי J

במ1ב-VIT10552תל עג'ול461
8סטיאטיט x 12 x 16HC9 - EP33 -22

קבר רבים

IAA 32.1907מוזיאון רוקפלר
ברונזהחרפושית

רוחביA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2c

משניראשי C2e

משניראשי C2h

משניראשי C4b

ראשיראשי G3

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

הלינסטי6,72J4616תל אנפה462

6סטיאטיט x 13 x 17HC5 - EP989 -27
לא ידוע

TA 72 B6מוזיאון לאומנות וארכיאולוגיה, אוניברסיטת מיסורי
חרפושית

רוחביA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מונתו
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2c

משניראשי C2e

משניראשי C2h

משניראשי C4b

ראשיראשי G3

כתובתראשי J

במPMI1056''1תל עג'ול463
6סטיאטיט x 10 x 14HC9 - EP25 -26

IAA 33.1731מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3a

ראשיראשי G3

משניראשי J

תארים
האל הטוב

במT562גזר464
xלא ידוע xHC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5a

ראשיראשי G3

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2m

ראשיראשי J

5713במT40043-1לכיש465
9סטיאטיט x 12 x 17HC50- EP32 -26

קבר רבים

(123)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2e

ראשיראשי G3

משניראשי I2b

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במ1א-QMI1096''2תל עג'ול466
xסטיאטיט 13 x 18HC99- EP999 -999

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי C5b

ראשיראשי G3

משניראשי I2m

במVT1166D3תל עג'ול467
10ישפה ירוק x 15 x 20HC51- EP59 -27

קבר רבים

IAA 32-2026מוזיאון ישראל
חרפושית

אלקטרום
אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

משניראשי C2b

משניראשי C2d

ראשיראשי G3



במT9604-3תל פארעה (ד)468
6.6פאיאנס x 9 x 12.7HC5 - EP5  -50

קבר יחיד

IAA I.9766מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

ראשיראשי G3

משניראשי I2b

פנ"שפנ"שבית שאן469
4.5סטיאטיט x 12 x 17- -

פני שטח

אנינה קורח, קיבוץ כפר רופין
לוחית סגלגלה

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3a

ראשיראשי G3

לא ידועתל שמיר470
5.3סטיאטיט x 11 x 16.1- -

דולמן

5אוסף קיבוץ שמיר
לוחית מלבנית

אורכיA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2c

משניראשי C2e

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי G3

10080במ1ב-I10A2גזר471
7פאיאנס x 11 x 16HC9 - EP32 -22

קבר רבים

IAA 74-186מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2c

משניראשי C2e

ראשיראשי G3

משניראשי I2p

ראשיראשי J

ברזלT5561תל פארעה (ד)472
9סטיאטיט x 11 x 19HC9 - EP33 -26

קבר רבים

L.794המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2e

ראשיראשי G3

משניראשי I2b

כתובתראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

במIVT3612תל עג'ול473
4סטיאטיט x 10 x 14- -

קבר יחיד

L.976המוזיאון הבריטי, לונדון
לוחית סגלגלה

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2e

ראשיראשי G3

כתובתראשי J

תארים
בדמותו של אמון

במT914C3תל פארעה (ד)474
6.5סטיאטיט x 12 x 14.9- -

קבר רבים

EVI.22/11המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
דמוי חצי חבית

אורכיA1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2e

ראשיראשי G3

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במT9844-3תל פארעה (ד)475
4סטיאטיט x 13 x 18.2HC9 - EP61 -22

קבר רבים

IAA I.10399מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2e

ראשיראשי G3

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J



7000במ40344-3לכיש476
7סטיאטיט x 12 x 16HC30- EP61 -40

בית יוצר

IAA 39.808מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי G3

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

26-10-187במT2194-3בית שאן477
8.3סטיאטיט x 14 x 19.6HC9 - EP27 -27

קבר רבים

29-104-23המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

זהב
אורכיA1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2e

ראשיראשי G3

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

לא ידועFתל עג'ול478
6.5פאיאנס x 10 x 14.2HC58- EP83 -41

לא ידוע

IAA 33.1726מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי G3

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במ1בVIT1128תל עג'ול479
4סטיאטיט x 12 x 17- -

קבר יחיד

IAA 32.1970מוזיאון רוקפלר
לוחית סגלגלה

אורכיA1אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C5c

ראשיראשי G3

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

בדמותו של רע

p.10074במ1ב-I10A2גזר480
10פאיאנס x 14 x 18.5HC57- EP27 -22

קבר רבים

IAA 74-189מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2e

ראשיראשי G3

ראשיראשי J

AR 065בת-במ2כפר ערה481
4.5סטיאטיט x 11 x 15.5- -

קבר רבים

אוניברסיטת תל אביב
לוחית מלבנית

אורכיA1תחותימס ד'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי G3

מסגרתראשי I2cc

ראשימישני J

28-8-59במ1ב-IX13332בית שאן482
8.1סטיאטיט x 14 x 18HC56- EP60 -39

חדר

IAA I.3799מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1תחותימס ד'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2e

ראשיראשי G3

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במT9213תל פארעה (ד)483
xסטיאטיט 12 x 18HC99- EP999 -999

קבר יחיד

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2e

ראשיראשי G3

משניראשי I1b

כתובתראשי J



במT9844-3תל פארעה (ד)484
6.6סטיאטיט x 11 x 13.6HC5 - EP34 -27

קבר רבים

IAA I.10391מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2e

ראשיראשי G3

משניראשי I2k

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שתל פארעה (ד)485
xלא ידוע 9 x 12HC99- EP999 -999

פני שטח

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי G3

כתובתראשי J

2988פנ"שפנ"שמגידו486
9סטיאטיט x 14 x 18HC1 - EP33 -22

פני שטח

A16199המוזיאון המזרחני, אוניברסיטת דורהם
חרפושית

אורכיA1רעמסס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2e

ראשיראשי G3

כתובתראשי J

במVT1166E3תל עג'ול487
9סטיאטיט x 15 x 20.5HC11- EP61 -22

קבר רבים

IAA 32.2036מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D9

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי G3

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2m

כתובתראשי J

3756במT5472לכיש488
7פאיאנס x 9 x 13HC25- EP1  -38

קבר רבים

56.131.256aמוזיאון מחוז מרסיסייד, ליברפול
חרפושית

אורכיA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי C3a

ראשיראשי G3

במT52-1יריחו489
xסטיאטיט 12 x 14HC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3a

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי G3

7283במT10032לכיש490
7סטיאטיט x 11 x 15HC52- EP32 -26

קבר רבים

160596המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3a

ראשיראשי G3

כתובתראשי J

משניראשי K

תארים
אדון שתי הארצות

האל הטוב

d 294במ1ב-BBVIIIW=50832מגידו491
8ישפה ירוק x 11 x 16.5HC9 - EP1  -22

מפלס חיים

A23838המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3a

משניראשי E6a

משניראשי E6a

ראשיראשי G3



40006/80במSVI36174לכיש492
8.2סטיאטיט x 14 x 18.3HC9 - EP32 -22

בניין עמודים

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3a

משניראשי D1

משניראשי D1

משניראשי D1

משניראשי D1

משניראשי D1

משניראשי E6g

ראשיראשי G3

כתובתראשי J

משניראשי K

פנ"שתענך493
7סטיאטיט x 13 x 16HC11- EP114 -26

פני שטח

אוסף רשף, קיבוץ בית אלפא
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3a

משניראשי E6a

משניראשי E6k

ראשיראשי G3

ממלא חללראשי I2m

הלינסטיG50S5933אשקלון494

8.8סטיאטיט x 15 x 19.7HC45- EP61 -28
מילוי

12334אשקלון
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3a

משניראשי E5i

משניראשי E6p

משניראשי G1

ראשיראשי G3

128במAAVII10253תל ג'ת495
8סטיאטיט x 13 x 17.4HC15- EP61 -42

רצפה

IAA 94-1493רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3b

משניראשי G1

ראשיראשי G3

כתובתמישני J

במT9844-3תל פארעה (ד)496
7סטיאטיט x 12 x 16.2HC53- EP80 -12

קבר רבים

IAA I.10376מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3b

משניראשי G1

ראשיראשי G3

משניראשי H1h

6778ברזל2אVL.12 1058לכיש497
11.25סטיאטיט x 19 x 26.2HC7 - EP61 -9

לא ידוע

160.587המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי G2

ראשיראשי G3

משניראשי H1h

6/37במT63תל רידאן498
8פאיאנס? x 12 x 17HC99- EP24 -41

קבר רבים

IAA 74.2008רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

משניראשי G2

ראשיראשי G3

משניראשי K

משניראשי K



במT9353תל פארעה (ד)499
7.5סטיאטיט x 13 x 16HC27- EP61 -42

קבר רבים

E.49.1930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3b

ראשיראשי G2

ראשיראשי G3

משניראשי I1a

משניראשי I2g

243במT1163דיר אל בלח500
6.5סטיאטיט x 11 x 14HC11- EP33 -27

קבר רבים

מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3b

משניראשי G2

ראשיראשי G3

משניראשי I2g

משניראשי I2k

5662במT40043-1לכיש501
7פאיאנס x 12 x 16HC9 - EP32 -26

קבר רבים

(11)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3b

משניראשי G2

ראשיראשי G3

כתובתראשי I2g

במT44יבנה502
7.1סטיאטיט x 13 x 18.3HC24- EP1  -42

קבר יחיד

IAA 60-950רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3b

משניראשי G2

ראשיראשי G3

משניראשי I2g

1504במSE 23CC13תל בית מירסים503
8סטיאטיט x 13 x 17HC15- EP33 -12

מפולת

1-0116הסמינר התאולוגי של פיטסבורג
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3b

משניראשי E1b

ראשיראשי G1

ראשיראשי G3

משניראשי I2g

ברזל1במגידו504
8סטיאטיט x 13 x 17.2HC24- EP27 -23

בתוך כלי

VA 15088aמוזיאון ברלין
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3b

משניראשי G1

ראשיראשי G3

משניראשי I2g

25-11-122במVII10683בית שאן505
11.1סטיאטיט x 16 x 22HC9 - EP33 -22

חדר במקדש

IAA J.907מוזיאון רוקפלר (נעלם)
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2b

משניראשי C3b

ראשיראשי G1

משניראשי G2

ראשיראשי G3

במT9344-3תל פארעה (ד)506
7.5סטיאטיט x 13 x 17.5HC51- EP33 -26

קבר רבים

EVI.20/65המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2b

משניראשי G2

ראשיראשי G3

כתובתראשי J



28-9-121במVI13424בית שאן507
9סטיאטיט x 12 x 16.1HC50- EP33 -22

חדר

IAA I.3801מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3b

משניראשי E5e

משניראשי G1

ראשיראשי G3

משניראשי I2g

במT9604-3תל פארעה (ד)508
7.5סטיאטיט x 13 x 17HC5 - EP34 -27

קבר יחיד

IAA I.9771מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3b

משניראשי E5e

משניראשי G2

ראשיראשי G3

משניראשי I1a

במT9344-3תל פארעה (ד)509
7.3סטיאטיט x 11 x 15.5HC5 - EP32 -26

קבר רבים

EVI.20/34המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי G1

משניראשי G1

ראשיראשי G3

משניראשי I1b

משניראשי I2m

במT9344-3תל פארעה (ד)510
8סטיאטיט x 14 x 20HC27- EP5  -22

קבר רבים

L.641המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3b

משניראשי G1

ראשיראשי G3

משניראשי I2b

משניראשי I2u

27-11-67במVII12653בית שאן511
12אבן ירוקה x 18 x 24.8HC27- EP47 -30

חדר

IAA J.1021מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי G2

ראשיראשי G3

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

דורס ארצות זרות

ברזל1אT227תל פארעה (ד)512
5סטיאטיט x 15 x 18.6HC79- EP888 -26

קבר רבים

EVII.82/6המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3b

משניראשי G1

משניראשי G1

ראשיראשי G3

97/80 פנ"שפנ"שAתל משוש513
8סטיאטיט x 14 x 18HC58- EP32 -22

פני שטח

IAA 75-810רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3b

ממלא חללראשי E1b

משניראשי G1

משניראשי G1

ראשיראשי G3

לא ידועתל ג'מה514
6.5סטיאטיט x 10 x 13.5HC9 - EP33 -26

לא ידוע

ללא מספרהמכון האוסטרלי לארכיאולוגיה, מלבורן
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי G1

משניראשי G1

ראשיראשי G3

כתובתראשי J



פנ"שפנ"שעכו515
10.5סטיאטיט x 15 x 23HC57- EP27 -26

פני שטח

IAA 77-30רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3b

משניראשי G2

ראשיראשי G3

משניראשי K

משניראשי K

לא ידועAתל עג'ול516
11לא ידוע x 18 x 21HC89- EP24 -30

לא ידוע

JM 12-73.464המוזיאון היהודי, ניו יורק
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3b

משניראשי C3b

משניראשי G2

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1d

כתובתמישני J

תארים
אדון הכוח

במT9344-3תל פארעה (ד)517
8.5סטיאטיט x 14 x 22.6HC5 - EP32 -26

קבר רבים

EVI.20/33המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C4a

ראשיראשי E6b

ראשיראשי G3

משנימישני H1h

במT6064תל פארעה (ד)518
8.5סטיאטיט x 11 x 14.6HC17- EP35 -26

קבר יחיד

IAA J.1068מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C4a

משניראשי E6b

ראשיראשי G3

משניראשי H4

ברזל1בIII90בית צור519
xסטיאטיט 15 x 21.5HC65- EP33 -999

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי C4a

משניראשי E6b

ראשיראשי G3

כתובתמישני J

לא ידועגזר520
xסטיאטיט 13 x 17HC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C4a

משניראשי E6b

ראשיראשי G3

משניראשי J

במVT1166E3תל עג'ול521
10סטיאטיט x 13 x 22HC17- EP33 -22

קבר רבים

IAA 32.2031מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C4a

ראשיראשי E6b

משניראשי G1

ראשיראשי G3

כתובתראשי J

במT960A3תל פארעה (ד)522
10סטיאטיט x 17 x 22HC50- EP33 -22

קבר רבים

IAA I.9783מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C4a

ראשיראשי E6b

משניראשי G1

משניראשי G1

משניראשי G1

ראשיראשי G3

כתובתראשי J



פנ"שפנ"שיפו523
9.2סטיאטיט x 16 x 21.1HC9 - EP33 -39

פני שטח

210מוזיאון וילפריד ישראל, קיבוץ הזורע
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3a

ראשיראשי C4a

משניראשי D1

משניראשי E6b

משניראשי G1

משניראשי G1

משניראשי G1

ראשיראשי G3

כתובתראשי J

1/4במT13תל רידאן524
10סטיאטיט x 15 x 19HC9 - EP32 -26

קבר יחיד

IAA 74.2009רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C4a

ראשיראשי E6b

משניראשי G1

משניראשי G1

ראשיראשי G3

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

פנ"שפנ"שעכו525
7.6סטיאטיט x 13 x 18.1HC24- EP1  -35

פני שטח

IAA 73-215רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3a

ראשיראשי C4a

ראשיראשי E6b

משניראשי G1

משניראשי G1

משניראשי G1

משניראשי G1

ראשיראשי G3

221במT1163דיר אל בלח526
5.5קרניאול x 12 x 15- -

קבר רבים

מוזיאון ישראל
לוחית מלבנית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C4a

משניראשי E6b

משניראשי G1

ראשיראשי G3

במT9844-3תל פארעה (ד)527
11סטיאטיט x 16 x 22HC27- EP33 -22

קבר רבים

IAA I.10373מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע-חראחתי
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1c

כתובתראשי J

לא ידועגזר528
8סטיאטיט x 14 x 19.5HC9 - EP35 -22

לא ידוע

הקרן לחקירת פלסטינה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע-חראחתי
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1c

במT9344-3תל פארעה (ד)529
9סטיאטיט x 15 x 23HC27- EP8  -27

קבר רבים

L.630המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1d

מסגרתמישני I2cc

כתובתראשי J



ברזל-הלניסאפק530
xלא ידוע 13 x 17.6- -

בור אשפה

אוניברסיטת תל אביב
טביעת בולה

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1b

משניראשי K

במGM IFUR 8 33תל ג'מה531
9סטיאטיט x 14 x 18HC9 - EP33 -999

946מוזיאון הסמיתסוניאן
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

קו בסיסראשי A1

משניראשי C2f

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1e

משניראשי I1b

במT9353תל פארעה (ד)532
8סטיאטיט x 13 x 16.4HC5 - EP33 -26

קבר רבים

E.52.1930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי E5e

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1e

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)533
9סטיאטיט x 14 x 19HC5 - EP1  -22

קבר רבים

L.634המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1e

28-10-245במ1ב-IX12402בית שאן534
8פאיאנס? x 13 x 16HC61- EP1  -26

חדר

29-104-48המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1e

משניראשי I1a

M 3096במT912B4מגידו535
9.4פאיאנס x 15 x 18.5HC5 - EP5  -27

קבר רבים

IAA 34.1983מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1e

משניראשי I2k

משניראשי K

גזר536

9.8סטיאטיט x 15 x 20HC9 - EP33 -26
בור אשפה

IAA J.243מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מאעת

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1e

משנימישני H1h

משניראשי I1b

פנ"שפנ"שעכו537
8.5סטיאטיט x 13 x 17HC22- EP33 -22

פני שטח

202אוסף בתר, חיפה (נגנב)
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

משניראשי C2f

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1e

משניראשי I2g

קו בסיסראשי I2k



במIV3תל חסי538
xלא ידוע 13 x 17.5HC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

משניראשי C2f

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1e

משניראשי I1b

פנ"שפנ"שתל חרסים539
10סטיאטיט x 15 x 21.3HC9 - EP33 -26

פני שטח

IAA 95-5288מוזיאון השפלה, כפר מנחם
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1e

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שתל צפית540
10.3סטיאטיט x 16 x 21.3HC68- EP27 -28

פני שטח

IAA 95-5574מוזיאון השפלה, כפר מנחם
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

משניראשי C2f

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1e

משניראשי I2b

כתובתמישני I2cc

ראשימישני J

VIבית שאן541 31-9-338במ15844תחתון
7סטיאטיט x 16 x 23.5- -

חדר

32-15-384המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
לוחית מלבנית

רוחביA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי C2h

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1e

כתובתראשי J

במ3תל גריסה542
7.4סטיאטיט x 12 x 16.9HC99- EP999 -999

לא ידוע

האוניברסיטה העברית (?)
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6j

ראשיראשי G3

משניראשי I2i

ראשימישני I2k

משניראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)543
9סטיאטיט x 13 x 18HC51- EP33 -26

קבר רבים

L.669המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C1b

ראשיראשי E6j

ראשיראשי G3

כתובתראשי J

במ4-3סחם544
9פאיאנס x 15 x 21HC11- EP33 -111

קבר רבים

4658מוזיאון למורשת ירדן, אירביד
ברונזהחרפושית

זהב
אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מעמדמיקוםדגם

משניראשי D6

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1g

במT9344-3תל פארעה (ד)545
7.1ישפה אדום x 11 x 16HC18- EP32 -26

קבר רבים

EVI.20/35המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

קו בסיסראשי A1

משניראשי C2d

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1d



במT9363תל פארעה (ד)546
6.4סטיאטיט x 14 x 17.5HC6 - EP67 -22

קבר רבים

IAA I.7115מוזיאון רוקפלר (נעלם)
חרפושית

זהב
אורכיA1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
לא מזוהה

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי G3

ראשיראשי H1d

משניראשי I2b

ראשיראשי I2b

כתובתראשי J

תארים
אהוב אמון

במEF3864-3תל פארעה (ד)547
9פאיאנס? x 14 x 11HC76- EP27 -26

מפלס חיים

EVI.64/7המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בעל-סת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי G3

ראשיראשי H3c

במVIT11092תל עג'ול548
5סטיאטיט x 7.4 x 11.2HC5 - EP33 -26

קבר יחיד

EXIII.115/2המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי G3

משניראשי H4

במT9783תל פארעה (ד)549
10סטיאטיט x 15 x 21HC5 - EP33 -27

קבר רבים

IAA I.7170מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע-חראחתי

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1c

ראשיראשי H1d

משניראשי I1c

ממלא חללראשי I2b

במT9344-3תל פארעה (ד)550
11סטיאטיט x 16 x 24HC27- EP33 -26

קבר רבים

L.645המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
אמון

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי G3

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d

משניראשי I1c

מסגרתמסגרת I2cc

קו בסיסראשי I2i

משניראשי I2k

במT5524תל פארעה (ד)551
8.7סטיאטיט x 14 x 17.6HC9 - EP32 -26

קבר רבים

EVII.80/26המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
לא מזוהה

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1d

משניראשי H4

משניראשי I1b

משניראשי I2b

משניראשי I2b

T331.6במBBT3314תל סעידיה552
6סטיאטיט? x 13 x 15.5HC99- EP999 -111

קבר

WA 1990-3-3,128המוזיאון הבריטי, לונדון
זהבחרפושית

זהב
רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
אמון

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי G3

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d

במT9363תל פארעה (ד)553
9סטיאטיט x 14 x 20.3HC11- EP33 -22

קבר רבים

IAA I.7147מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
תחות

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1d

ראשיראשי H1g

משניראשי I1b



6945במT40023לכיש554
9.5סטיאטיט x 15 x 20.8HC9 - EP65 -26

קבר רבים

21988מוזיאון מנצסטר (אוסף וולקום)
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע-חראחתי
רע

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1c

משניראשי I1b

במT2524-2גזר555
5סטיאטיט x 12 x 15.2- -

קבר רבים

לא ידוע
לוחית מלבנית

אורכיB1תחותימס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
לא מזוהה

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2e

משניראשי C2e

משניראשי C2f

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1e

משניראשי H4

מסגרתראשי I2cc

ראשימישני J

במVII2תל בטש556
xסטיאטיט x- -

האוניברסיטה העברית
לוחית סגלגלה

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי G3

ראשיראשי H4

ראשיראשי H4

ראשיראשי H4

6147פנ"שD/Xפנ"שלכיש557
6.1סטיאטיט x 13 x 17.5- -

פני שטח

לא ידוע
לוחית מלבנית

רוחביA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
רע

אמון

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי G3

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d

ראשיראשי H1e

פנ"שפנ"שעכו558
7.2סטיאטיט x 14 x 19.5HC64- EP1  -27

פני שטח

IAA 77-35רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5d

ראשיראשי G3

משניראשי I2h

40875/80במSVI36124לכיש559
7.7סטיאטיט x 14 x 18.3HC8 - EP32 -22

בניין עמודים

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

רוחביA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

משניראשי G1

ראשיראשי G3

במT9344-3תל פארעה (ד)560
8סטיאטיט x 15 x 20- -

קבר רבים

L.678המוזיאון הבריטי, לונדון
לוחית סגלגלה

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי H1b

במT9824-3תל פארעה (ד)561
5סטיאטיט x 10 x 16.5- -

קבר רבים

40.184המוזיאון האוניברסיטאי ניו-יורק
לוחית מלבנית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי H1a

במT9203תל פארעה (ד)562
9סטיאטיט x 15 x 20HC56- EP53 -41

קבר יחיד

L.649המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע-חראחתי
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי H1c



A1007עכו563
9.6סטיאטיט x 20 x 27.8- -

אוניברסיטת חיפה
לוחית מלבנית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי H1a

במ4אל אחוואט564
xסטיאטיט xHC99- EP999 -999

אוניברסיטת חיפה
חרפושית

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע-חראחתי
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי H1c

במT9844-3תל פארעה (ד)565
8פאיאנס x 14 x 18HC15- EP27 -38

קבר רבים

IAA I.10381מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי H1b

משניראשי I2k

במT902c4-3תל פארעה (ד)566
9סטיאטיט x 14 x 20.25HC15- EP1  -49

קבר רבים

EVI.24/24המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי H1b

כתובתראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

10362/80במC9b16233תל גריסה567
6סטיאטיט x 8.5 x 12.5HC15- EP12 -38

קיר

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי H1b

משניראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

6944במT40023לכיש568
6.5סטיאטיט x 12 x 16HC16- EP8  -41

קבר רבים

21987מוזיאון מנצסטר (אוסף וולקום)
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי H1b

משניראשי I2k

משניראשי I2k

תארים
אדון הארץ

2759במIIID.III,1813מקדש החפירלכיש569
9סטיאטיט x 14 x 19HC15- EP13 -24

מקדש

IAA 34-7690מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי H1b

כתובתראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

במT9223תל פארעה (ד)570
8סטיאטיט x 14 x 18.6HC15- EP43 -42

קבר יחיד

L.680המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי H1b

כתובתראשי J

תארים
אדון שתי הארצות



במT9213תל פארעה (ד)571
xסטיאטיט 11 x 21- -

קבר יחיד

לא ידוע
לוחית מלבנית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי H1b

כתובתראשי J

תארים
אדון הארץ

במVT1166E3תל עג'ול572
6.3פאיאנס x 11 x 15.4- -

קבר רבים

IAA 32.2039מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי H1b

כתובתראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

במT9344-3תל פארעה (ד)573
6.5סטיאטיט x 14 x 19HC79- EP13 -38

קבר רבים

EVI.20/38המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

יוצאראשי C2c

משניראשי E3c

ראשיראשי H1b

כתובתראשי J

תארים
אדון הארץ

6912לכיש574
xסטיאטיט 11 x 15HC15- EP13 -999

?המוזיאון המזרחני, אוניברסיטת דורהם
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

יוצאראשי E3c

ראשיראשי H1b

כתובתראשי J

תארים
אדון הארץ

במT9813תל פארעה (ד)575
8.3סטיאטיט x 13 x 19HC15- EP112 -38

קבר רבים

IAA 35.1746מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע-חראחתי
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי H1c

כתובתראשי J

תארים
אדון הארץ

במT9363תל פארעה (ד)576
5.1פאיאנס x 11 x 15- -

קבר רבים

IAA I.7140מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע-חראחתי
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי H1c

משניראשי I1a

746Aברזל1אVI.NE 46B4017גזר577
7.5סטיאטיט x 14 x 18.5HC24- EP5  -21

חדר

היברו יוניון קולג', ירושלים
חרפושית

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי H1b

כתובתראשי J

תארים
אדון הארץ

90411ברזל2בGIvb9113תל חרסים578
8סטיאטיט x 15 x 20HC15- EP13 -12

בתוך כלי

אוניברסיטת בר אילן
חרפושית

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע-חראחתי
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

ממלא חללראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E5e

ראשיראשי H1c

משניראשי J

תארים
אדון שתי הארצות



במT9344-3תל פארעה (ד)579
7סטיאטיט x 13 x 18HC24- EP5  -38

קבר רבים

L.644המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי H1b

כתובתראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

אדון שתי הארצות

A.S.448במT114-3בית שמש580
8סטיאטיט x 14 x 18HC30- EP5  -36

קבר רבים

IAA I.135מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

ראשיראשי H1b

כתובתראשי J

תארים
אדון הארץ

אדון הארץ

במT960D4תל פארעה (ד)581
7.6סטיאטיט x 11 x 15.7HC24- EP5  -36

קבר רבים

IAA I.9808מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי H1b

כתובתראשי J

תארים
אדון הארץ

אדון הארץ

746Bברזל1אVI.NE 46B4017גזר582
8סטיאטיט x 14 x 19HC24- EP5  -18

חדר

היברו יוניון קולג', ירושלים
חרפושית

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי H1b

משניראשי J

משניראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

אדון שתי הארצות

ברזלIII4411בית שמש583
6.8סטיאטיט x 13 x 18HC24- EP1  -40

חדר

61-14-935המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי H1b

משניראשי J

משניראשי J

תארים
אדון הארץ

אדון הארץ

פנ"שפנ"שבית שמש584
xלא ידוע 13 x 13- -

פני שטח

61-14-1172המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
טביעת בולה

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי H1b

משניראשי J

משניראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

אדון שתי הארצות

5809במT40043-1לכיש585
6.6סטיאטיט x 10 x 15HC9 - EP33 -40

קבר רבים

(89)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע-חראחתי
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי H1c

במT9013תל פארעה (ד)586
8.1סטיאטיט x 13 x 17.2HC16- EP1  -38

קבר יחיד

EVI.25/4המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי H1b



במT902c4-3תל פארעה (ד)587
7.3סטיאטיט x 12 x 17.2HC15- EP13 -25

קבר רבים

EVI.24/22המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע-חראחתי
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי H1c

במT9344-3תל פארעה (ד)588
7.25סטיאטיט x 12 x 15HC5 - EP32 -44

קבר רבים

EVI.20/37המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע-חראחתי
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי H1c

6738במT5704לכיש589
7סטיאטיט x 12 x 17HC44- EP8  -41

קבר רבים

160582המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע-חראחתי
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי H1c

במT902c4-3תל פארעה (ד)590
8.9סטיאטיט x 13 x 17.4HC58- EP27 -40

קבר רבים

EVI.24/23המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

10A2cאורכיA1במ4-3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי H1a

פנ"שתל רידאן591
3סטיאטיט x 12 x 15.5- -

פני שטח

IAA 74.1994רשות העתיקות
לוחית מלבנית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

יוצאראשי E3c

ראשיראשי H1b

במT9353תל פארעה (ד)592
7.2סטיאטיט x 13 x 17.3HC9 - EP32 -42

קבר רבים

E.51.1930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע-חראחתי
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת B1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי H1c

במT9203תל פארעה (ד)593
6סטיאטיט x 10 x 13HC15- EP18 -25

קבר יחיד

L.648המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1b

5816במT40043-1לכיש594
8פאיאנס x 10 x 15HC9 - EP27 -22

קבר רבים

(93)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי E3c

ראשיראשי H4

במT902h4-3תל פארעה (ד)595
6.7סטיאטיט x 10 x 14.6HC5 - EP32 -44

קבר רבים

EVI.24/25המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2e

ראשיראשי H1b

במT9203תל פארעה (ד)596
7סטיאטיט x 10 x 14HC9 - EP27 -30

קבר יחיד

L.647המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1a

משניראשי K



במT9824-3תל פארעה (ד)597
9סטיאטיט x 13 x 19HC9 - EP32 -44

קבר רבים

JM 12-73.399המוזיאון היהודי, ניו יורק
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1b

25-11-360במVII10683בית שאן598
5פאיאנס x 12 x 17.8- -

חדר במקדש

29-104-87המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
לוחית סגלגלה

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1a

משניראשי I2b

משניראשי I2b

במT9344-3תל פארעה (ד)599
5.1ישפה אדום x 11 x 14.6- -

קבר רבים

EVI.20/58המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
לוחית מלבנית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1b

במT9533תל פארעה (ד)600
8סטיאטיט x 13 x 17HC15- EP61 -42

קבר רבים

אברדין
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי E3c

ראשיראשי H1b

27-10-581במVII12523בית שאן601
9.5סטיאטיט x 15 x 20HC4 - EP1  -22

חדר

29-104-39המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי E3c

ראשיראשי H1a

במT9824-3תל פארעה (ד)602
10סטיאטיט x 15 x 21HC9 - EP5  -27

קבר רבים

JM 12-73.465המוזיאון היהודי, ניו יורק
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי E3c

ראשיראשי H1a

משניראשי I2r

במT9344-3תל פארעה (ד)603
xסטיאטיט 13 x 17HC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי E3c

ראשיראשי H1b

משניראשי I1a

משניראשי I1a

לא ידועשמית שלישיגזר604
6.3סטיאטיט x 11 x 15HC30- EP5  -42

לא ידוע

IAA J.302מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי H1b



לא ידועגזר605
8סטיאטיט x 13 x 18HC15- EP61 -40

לא ידוע

IAA J.283מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי E3c

ראשיראשי H1b

במT2524-2גזר606
9.3סטיאטיט x 12 x 17HC15- EP1  -23

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי E3c

ראשיראשי H1b

כתובתראשי J

תארים
אדון הארץ

12066במG12003אפק607
4סטיאטיט x 13 x 18HC15- EP2  -16

קבר רבים

מוזיאון פתח תקוה
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

ראשיראשי H1b

משניראשי I2k

במT9844-3תל פארעה (ד)608
5סטיאטיט x 13 x 17.8HC15- EP888 -39

קבר רבים

IAA I.10379מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

משניראשי C2f

ראשיראשי D4

ראשיראשי H1b

משניראשי I1d

במT9363תל פארעה (ד)609
5.7סטיאטיט x 9.7 x 14HC79- EP19 -22

קבר רבים

IAA I.7109מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי E5e

ראשיראשי H1b

כתובתראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

E14/8במ200III-IV1104-3תימנע610
5פאיאנס x 14 x 18.7- -

מקדש

IAA 82-836מוזיאון הארץ
לוחית מלבנית

תימנעבמ4 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

משניראשי E5e

ראשיראשי H1b

משניראשי I2k

במ1בSW 5-675תענך611
3פאיאנס x 12 x 17HC79- EP888 -888

חדר

TT 332לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי C2h

ראשיראשי H1d

משניראשי I2b

תל עג'ול612
5סטיאטיט x 13 x 17- -

סילו

L.1032המוזיאון הבריטי, לונדון
לוחית מלבנית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1d

משניראשי I2b

משניראשי I2m



במT905A3תל פארעה (ד)613
8.4פאיאנס x 14 x 19HC7 - EP123 -15

קבר רבים

IAA I.7048מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
לא מזוהה

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

ראשיראשי H1d

משניראשי H4

משניראשי J

משניראשי K

תארים
אדון הארץ

M 2600במT877B13מגידו614
7.2סטיאטיט x 13 x 18HC18- EP5  -27

קבר יחיד

IAA 34.1640מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA2במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מונתו

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1d

כתובתראשי J

תארים
נבחרו של רע

במT9363תל פארעה (ד)615
7זכוכית x 13 x 18- -

קבר רבים

IAA I.7086מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

זהב
אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי H1d

משניראשי K

במT960J4תל פארעה (ד)616
8סטיאטיט x 13 x 16HC9 - EP33 -22

קבר רבים

L.693המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי E5g

ראשיראשי H1d

משניראשי I1a

משניראשי I2k

CN 920380פנ"שפנ"שXIפחל617
6סטיאטיט x 9.5 x 12.5HC58- EP32 -46

פני שטח

150027אגף העתיקות, אירביד
חרפושית

אורכיA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1d

במT902c4-3תל פארעה (ד)618
7.7סטיאטיט x 13 x 17.2HC25- EP18 -42

קבר רבים

המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
פתח

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1e

משנימישני H1h

משניראשי I2bb

במT9363תל פארעה (ד)619
7.9סטיאטיט x 13 x 16.8HC45- EP33 -41

קבר רבים

IAA I.7103מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי E5e

ראשיראשי H1e

משניראשי I2bb

משניראשי I2k

במT9344-3תל פארעה (ד)620
6סטיאטיט x 11 x 16HC7 - EP8  -42

קבר רבים

L.623המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1e

משניראשי H1h

משניראשי I2bb



במ3רבת עמון621
7.3סטיאטיט x 10 x 14.9HC9 - EP33 -41

מקדש

J 5857המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן, עמאן
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי E5e

ראשיראשי H1e

משניראשי I2bb

משניראשי K

A.S.33-5-148במIV b5473בית שמש622
8סטיאטיט x 14 x 18HC15- EP13 -58

חדר

61-14-957המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1e

משניראשי H1h

משניראשי I2bb

לא ידוע1470דיר אל בלח623
7.5סטיאטיט x 13 x 18HC9 - EP33 -22

לא ידוע

IAA 35-3986מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי F6

משניראשי F6

ראשיראשי H1e

משניראשי I1b

משניראשי I2bb

משניראשי I2bb

במT43יבנה624
7.5סטיאטיט x 13 x 18HC9 - EP33 -26

קבר רבים

IAA 60-953רשות העתיקות
ברונזהחרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי F6

משניראשי F6

ראשיראשי H1e

משניראשי I1b

משניראשי I2bb

משניראשי I2bb

VIבית שאן625 27-11-144במ12824תחתון
10סטיאטיט x 16 x 21HC9 - EP33 -27

חדר

29-104-35המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי F6

משניראשי F6

ראשיראשי H1e

משניראשי I2bb

משניראשי I2bb

859במT74בית שאן626
9פאיאנס x 11 x 14HC9 - EP32 -26

קבר רבים

29-104-7המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי F6

משניראשי F6

ראשיראשי H1e

משניראשי I1b

משניראשי I2bb

משניראשי I2bb



6379פרסי-הלניסIL.15:50לכיש627
7.8סטיאטיט x 13 x 17HC9 - EP61 -26

IAA 38.731מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי F6

משניראשי F6

ראשיראשי H1e

ראשיראשי I2bb

ראשיראשי I2bb

28-11-173במ1ב-IX13982בית שאן628
7.5פאיאנס x 11 x 16HC67- EP8  -999

רחבה

29-104-69המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

בית שאןבמ1ב-2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1e

משניראשי I2b

משניראשי I2bb

316במXIII232913-2שכם629
4.4סטיאטיט x 12 x 16.5- -

חדר

ברשות אדוורד פ. קמפבל ג'וניור, מיין
לוחית מלבנית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1e

משניראשי I2b

משניראשי I2bb

במT3A2-1שכם630
5.5סטיאטיט x 11 x 13.7- -

קבר רבים

IAAרשות העתיקות
דמוי חצי חבית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי E5e

ראשיראשי H1e

משניראשי I2m

במIVT16532תל עג'ול631
5.7סטיאטיט x 12 x 16- -

קבר יחיד

IAA 35.4024מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי E5e

ראשיראשי H1e

משניראשי I2m

3846במT5552לכיש632
7.6פאיאנס x 7.6 x 13.5- -

קבר רבים

IAA 36.1825מוזיאון רוקפלר
מינסרה

אורכיA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

משניראשי C2f

ראשיראשי H1e

משניראשי J

AR 065בת-במ2כפר ערה633
4.5סטיאטיט x 11 x 15.5- -

קבר רבים

אוניברסיטת תל אביב
לוחית מלבנית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי E5e

ראשיראשי H1e

משניראשי I2m

במB2תל בטש634
xסטיאטיט xHC99- EP999 -999

האוניברסיטה העברית
חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1e

משניראשי I2m



5748במT40043-1לכיש635
7סטיאטיט x 12 x 16HC24- EP5  -40

קבר רבים

(92)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1e

משניראשי I2m

כתובתראשי J

במT9253תל פארעה (ד)636
6סטיאטיט x 9 x 13HC1 - EP33 -111

קבר יחיד

L.618המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

זהב
אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי H1e

משניראשי I2g

קו בסיסראשי I2k

משניראשי I2u

במT905D3תל פארעה (ד)637
7.8פאיאנס x 13 x 18.4HC15- EP12 -40

קבר רבים

IAA I.7049מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי E5e

ראשיראשי H1e

במT9783תל פארעה (ד)638
4.7סטיאטיט x 7.2 x 13.4HC5 - EP5  -41

קבר רבים

IAA I.7168מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מאעת

מעמדמיקוםדגם
משניראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי E5e

ראשיראשי H1e

3462Aלכיש639
xסטיאטיט 9 x 12HC99- EP999 -999

המוזיאון הבריטי, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי E5e

ראשיראשי H1e

משניראשי K

במ1בVIT1128תל עג'ול640
4סטיאטיט x 12 x 17- -

קבר יחיד

IAA 32.1970מוזיאון רוקפלר
לוחית סגלגלה

אורכיA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1e

כתובתראשי J

במ1בVIT1147תל עג'ול641
xכסף 13 x 17.6- -

קבר יחיד

לונדון (לא נמצא)
טבעת יצוקה

אורכיA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1e

במT9344-3תל פארעה (ד)642
5.1ישפה אדום x 11 x 14.6- -

קבר רבים

EVI.20/58המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
לוחית מלבנית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1e

5998במT40133לכיש643
7סטיאטיט x 11 x 19.7HC79- EP32 -44

קבר רבים

IAA 38.138מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

משניראשי C2f

ראשיראשי E3c

ראשיראשי H1e



לא ידועIVגזר644
6.4סטיאטיט x 11 x 13.6HC5 - EP1  -27

לא ידוע

IAA J.290מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

ברזל1בI3673תל ציפור645
5סטיאטיט x 15 x 20HC79- EP11 -35

לא ידוע

IAA 63-1521רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי C2h

ראשיראשי H1e

כתובתראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

5634במT40043-1לכיש646
7סטיאטיט x 21 x 18HC16- EP27 -41

קבר רבים

(90)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

סת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1f

במT9813תל פארעה (ד)647
7סטיאטיט x 13 x 17.5HC15- EP43 -40

קבר רבים

IAA 35.1745מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

סת
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E5e

ראשיראשי H1f

כתובתראשי J

תארים
אדון הארץ

1436פנ"שD/Xפנ"שלכיש648
7.4פלדספר x 12 x 16HC27- EP109 -31

פני שטח

IAA 33.2096מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

סת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1f

במT902b4-3תל פארעה (ד)649
9.5סטיאטיט x 16 x 22.7HC15- EP43 -38

קבר רבים

EVI.24/29המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רשף
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3d

משניראשי E3b

ראשיראשי H3b

במT960C4תל פארעה (ד)650
7סטיאטיט x 11 x 15HC1 - EP33 -22

קבר רבים

L.604המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בעל-סת
מעמדמיקוםדגם

משניראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5a

משניראשי E6m

ראשיראשי H3c

272במT1183דיר אל בלח651
8.5קרניאול x 12 x 15HC78- EP27 -15

קבר רבים

מוזיאון ישראל
חרפושית

זהב
אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רשף
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H3b

28-9-338במVII13663בית שאן652
8.9זכוכית x 12 x 17HC61- EP27 -22

חדר

IAA J.3804מוזיאון רוקפלר (נעלם)
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רשף
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H3b

1712במSE 2CC3תל בית מירסים653
7סטיאטיט x 10 x 15HC9 - EP123 -42

מפולת

1-0105הסמינר התאולוגי של פיטסבורג
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי H1g

קו בסיסראשי I2k



26-10-225במT2194-3פנ"שב"ק צפוניבית שאן654
5.3סטיאטיט x 9 x 12.8- -

קבר רבים

IAA J.927מוזיאון רוקפלר
חותם קוף

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

משניראשי E5e

ראשיראשי H1g

לא ידועעזקה655
xלא ידוע 10 x 13.9- -

לא ידוע

חיקוי בקרן לחקירת פלסטינה
טביעה על כלי

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2d

ראשיראשי H1g

במT9223תל פארעה (ד)656
xזהב 8.3 x 21.8- -

קבר יחיד

לא ידוע
טבעת יצוקה

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H2a

273/1במT1183דיר אל בלח657
1זהב x 7 x 17- -

קבר רבים

מוזיאון ישראל
טבעת יצוקה

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בס
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי H2a

מסגרתמסגרת I2cc

פנ"שפנ"שאכזיב658
10.3סטיאטיט x 17 x 23.1HC58- EP32 -27

פני שטח

IAAרשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H2a

פנ"שפנ"שעכו659
7.5סטיאטיט x 11 x 16.5HC54- EP27 -27

פני שטח

IAA 76-68רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חעפי
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C1a

ראשיראשי H2c

משניראשי I2k

משניראשי I2r

39בתT5102תל בית מירסים660
7.5סטיאטיט x 13 x 16.5HC15- EP61 -36

קבר רבים

IAA 81-2004רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5e

ראשיראשי H1h

משניראשי I2k

פנ"ש175פנ"שתל ג'מה661
8סטיאטיט x 18 x 23.2- -

פני שטח

EXXXVI.58/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון
לוחית מלבנית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

משניראשי D4

משניראשי D4

ראשיראשי H1h

משניראשי I2k

תארים
האדון

פנ"שפנ"שחניתה662
8.5סטיאטיט x 11 x 15.5HC99- EP999 -999

פני שטח

חנ-IDAM 75אוסף קיבוץ חניתה
חרפושית

אורכיA1במ3-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתמישני B2

ראשיראשי H4

6147פנ"שD/Xפנ"שלכיש663
6.1סטיאטיט x 13 x 17.5- -

פני שטח

לא ידוע
לוחית מלבנית

אורכיA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1d



6147פנ"שD/Xפנ"שלכיש664
6.1סטיאטיט x 13 x 17.5- -

פני שטח

לא ידוע
לוחית מלבנית

אורכיA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1d

במT9393תל פארעה (ד)665
8.5סטיאטיט x 11 x 17HC15- EP61 -42

קבר רבים

1930.540מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מין
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H2d

כתובתראשי J

תל עג'ול666
5סטיאטיט x 13 x 17- -

סילו

L.1032המוזיאון הבריטי, לונדון
לוחית מלבנית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אונוריס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3d

ראשיראשי H1i

משניראשי I2b

משניראשי I2m

כתובתראשי J

a 363במBBVIIN=20484-3מגידו667
xפאיאנס 10 x 15- -

אזור המקדש

המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
טבעת יצוקה

אורכיA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H2b

משניראשי I2k

3846במT5552לכיש668
7.6פאיאנס x 7.6 x 13.5- -

קבר רבים

IAA 36.1825מוזיאון רוקפלר
מינסרה

אורכיA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי H4

משניראשי I2b

כתובתראשי J

ד'הרת אל669
חומריה

T83-2במ

1.8זהב x 6.7 x 11.3- -

קבר רבים

IAA 44.300מוזיאון רוקפלר
טבעת יצוקה

רוחביA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

משניראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H4

משנימישני I1a

במT9663תל פארעה (ד)670
7סטיאטיט x 11 x 15.3HC9 - EP33 -26

קבר רבים

EVI.31/3המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי H4

משניראשי I1b

במT9604-3תל פארעה (ד)671
3.5פאיאנס x 7.3 x 10- -

קבר רבים

IAA I.9775מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H4

משניראשי K

פנ"שפנ"שעכו672
9סטיאטיט x 14 x 17.5HC15- EP58 -38

פני שטח

IAA 73-105רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי H4

274במT1183דיר אל בלח673
6.5קרניאול x 8.5 x 11HC76- EP27 -53

קבר רבים

מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

משניראשי A1

משניראשי A1

ראשיראשי H4

משניראשי I1a



במT9344-3תל פארעה (ד)674
8.65פאיאנס x 12 x 16HC79- EP1  -26

קבר רבים

EVI.20/54המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתראשי A1

מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי H4

משניראשי I2k

44064/80במSVI38524לכיש675
9פאיאנס x 15 x 18.5HC11- EP1  -26

בור

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

3+8AאורכיA1במ4-3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי H4

משניראשי I2k

במT9283תל פארעה (ד)676
8.5סטיאטיט x 15 x 18HC24- EP24 -42

קבר יחיד

8833מוזיאון מנצסטר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C1a

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1b

לא ידועתל ג'מה677
8סטיאטיט x 13 x 19HC15- EP61 -21

לא ידוע

L.540המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C1a

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1b

במT9213תל פארעה (ד)678
xסטיאטיט 15 x 21HC99- EP999 -999

קבר יחיד

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
רע-חראחתי

מעמדמיקוםדגם
ממלא חללראשי A1

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1c

ראשיראשי H1e

משניראשי I1d

במT902h4-3תל פארעה (ד)679
9.2סטיאטיט x 15 x 20.1HC15- EP18 -35

קבר רבים

EVI.24/21המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
פתח

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

משניראשי C2f

משניראשי C2f

ראשיראשי H1a

ראשיראשי H1e

משניראשי I1b

משניראשי K

במT9363תל פארעה (ד)680
8.3סטיאטיט x 13 x 18HC25- EP18 -37

קבר רבים

IAA I.7098מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
רע-חראחתי

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1c

ראשיראשי H1e

משניראשי I2k

5925במT40113לכיש681
10.2סטיאטיט x 15 x 21HC15- EP27 -5

קבר רבים

IAA 38.83מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
פתח

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1e



במVT1166E3תל עג'ול682
5.3סטיאטיט x 12 x 15- -

קבר רבים

IAA 32.2035מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
רע

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1e

במT9024-3תל פארעה (ד)683
6סטיאטיט x 12 x 18.7- -

קבר רבים

EVI.24/20המכון לארכיאולוגיה, לונדון
לוחית מלבנית

אורכיA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
רע

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

קו בסיסראשי A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1e

במT9344-3תל פארעה (ד)684
8.4סטיאטיט x 14 x 19.5HC9 - EP32 -27

קבר רבים

EVI.20/39המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
פתח

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1e

תל גריסה685
6.8סטיאטיט x 11 x 15.3HC99- EP999 -999

האוניברסיטה העברית
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
פתח

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1e

פנ"שפנ"שעכו686
8.7סטיאטיט x 14 x 19.3HC15- EP27 -38

פני שטח

IAA 73-28רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
רע

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1e

7278במIII1723מקדש החפירלכיש687
5.5סטיאטיט x 10 x 14.2HC15- EP60 -41

בור במקדש

12-14-16153 1980המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1e

ראשיראשי H1h

משניראשי I1d

M.3095במT912B4מגידו688
8.6קרניאול x 12 x 16.2HC76- EP45 -26

קבר רבים

IAA 34.1982מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
לא מזוהה

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1e

משניראשי H4

לא ידועתל ג'מה689
8.6סטיאטיט x 14 x 19HC9 - EP35 -27

לא ידוע

IAA J.987מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
לא מזוהה

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2d

משניראשי C2f

ראשיראשי H1e

משניראשי H4

קו בסיסראשי I2k

משניראשי K

משניראשי K



במEF3863תל פארעה (ד)690
8.2סטיאטיט? x 13 x 15.8HC59- EP27 -41

EVI.64/6המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
פתח

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי H1d

ראשיראשי H1e

משניראשי I2k

משניראשי I2k

במT9844-3תל פארעה (ד)691
6סטיאטיט x 11 x 14.3HC9 - EP43 -22

קבר רבים

IAA I.10389מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני B9

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d

משניראשי I2k

במT9824-3תל פארעה (ד)692
xפאיאנס 11 x 15HC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d

משניראשי I1a

משניראשי I2k

במT960B3תל פארעה (ד)693
8.1זכוכית x 10 x 14HC5 - EP27 -31

קבר רבים

IAA I.9787מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d

משניראשי I2k

משניראשי K

משניראשי K

ברזל1אT552תל פארעה (ד)694
7.9זכוכית? x 12 x 15.8HC61- EP27 -111

קבר רבים

EVII.80/29המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

זהב
אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d

במIV10053בית שמש695
8אבן ירוקה x 11 x 16HC58- EP27 -22

מטמון

61-14-975המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
לא מזוהה

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי H4

ראשיראשי H4

ראשיראשי I2bb

משניראשי I2k

לא ידועG38S64221.14אשקלון696
8.7פאיאנס x 10 x 14.7HC99- EP999 -31

קבר

31627.2אשקלון
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d

משניראשי J

במT9363תל פארעה (ד)697
7זכוכית x 13 x 18- -

קבר רבים

IAA I.7086מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

זהב
אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
פתח

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי H1d

ראשיראשי H1e

משניראשי K

במT9103תל פארעה (ד)698
7סטיאטיט? x 15 x 19.7- -

קבר יחיד

לא ידוע
לוחית מלבנית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
פתח

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי H1d

ראשיראשי H1e



26-10-189במT2194-3בית שאן699
8סטיאטיט x 13 x 16HC9 - EP61 -27

קבר רבים

29-104-26המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
תחות

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי E6j

ראשיראשי H1d

משניראשי I2k

T240.2במBBT2404תל סעידיה700
6.9סטיאטיט x 11 x 14.9HC9 - EP32 -26

קבר

WA 1987-7-27,140המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
תחות

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי E6j

ראשיראשי H1d

קו בסיסראשי I2k

פנ"שפנ"שתל חרסים701
8סטיאטיט x 13 x 17.6HC9 - EP32 -26

פני שטח

IAA 95-5303מוזיאון השפלה, כפר מנחם
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
תחות

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6j

ראשיראשי H1d

משניראשי I2i

M/7/AR1/98במM73מגידו702
7סטיאטיט x 12 x 15HC27- EP33 -111

רצפה

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

ברונזה
אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
אמון

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

משניראשי C2f

משניראשי E6j

ראשיראשי H1d

ראשימישני I2k

במT9844-3תל פארעה (ד)703
7.3סטיאטיט x 12 x 16HC5 - EP32 -30

קבר רבים

IAA I.10385מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
הורוס

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1a

ראשיראשי H1b

5379במA95514תל שרע704
8המטיט x 13 x 18HC52- EP27 -26

3419אוניברסיטת בן גוריון
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מאעת

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2d

משניראשי C2f

ראשיראשי H1g

ראשיראשי H1h

משניראשי I2e

5756במT40043-1לכיש705
8סטיאטיט x 14 x 17HC59- EP32 -27

קבר רבים

(88)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d

במBBVIIE=20924-2מגידו706
xסטיאטיט 17 x 23HC99- EP999 -999

מפלס חיים

a 666לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d



במT9353תל פארעה (ד)707
8סטיאטיט x 13 x 18.2- -

קבר רבים

E.43.1930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
דמוי חצי חבית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
אמון

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d

4220במT5594-3לכיש708
7סטיאטיט x 13 x 18HC9 - EP33 -26

קבר רבים

160332המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
אמון

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d

במT9344-3תל פארעה (ד)709
9סטיאטיט x 15 x 19HC9 - EP33 -26

קבר רבים

L.667המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
אמון

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d

A.S.726במT114-3בית שמש710
10סטיאטיט x 16 x 20HC9 - EP33 -27

קבר רבים

IAA I.146Bמוזיאון ישראל
ברונזהחרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d

1186במGL2074דיר עלא711
8.8סטיאטיט x 15 x 19.7HC54- EP27 -26

חדר

J 9752מוזיאון למורשת ירדן, אירביד
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע-חראחתי
לא מזוהה

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי H1c

ראשיראשי H1d

משניראשי H4

ראשימישני I2k

28-10-349במ1ב-IX13952בית שאן712
8.25סטיאטיט x 15 x 19HC12- EP33 -22

חצר

IAA I.3800מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d

G14פנ"שמגידו713 M2295פנ"שריבוע
6סטיאטיט x 14 x 19.5HC9 - EP33 -111

פני שטח

המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

זהב
אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי H1b

משניראשי H1b

ראשיראשי H1d

20467/80פנ"שפנ"שPלכיש714
7סטיאטיט x 15 x 19.5HC79- EP888 -27

לא משוכב

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d



לא ידוע2247.4תל מור715
10סטיאטיט x 16 x 21.5HC99- EP999 -999

לא ידוע

IAA 59-140רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d

3684במT5384לכיש716
8סטיאטיט x 13 x 18.5HC9 - EP32 -22

קבר רבים

1956.562מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d

במT6414תל פארעה (ד)717
6.6סטיאטיט x 14 x 18.4- -

קבר יחיד

EVII.10/3המכון לארכיאולוגיה, לונדון
דמוי חצי חבית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d

לא ידועG38S64172אשקלון718
8.7סטיאטיט x 16 x 19.6HC9 - EP1  -26

קבר

24188אשקלון
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d

לא ידועגזר719
xלא ידוע 13 x 15- -

לא ידוע

IAA 45.187מוזיאון ישראל
טביעת בולה

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
משניראשי H1b

משניראשי H1b

ראשיראשי H1d

במA22הגן הפרסיעכו720
4.2כסף x 11 x 17- -

קבר יחיד

IAA 71-718מוזיאון ישראל
חותם טביעה בעל ידית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בס
תאוורת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

קו בסיסראשי B6

ראשיראשי H2a

משניראשי H2e

משניראשי H2e

במ3-2סרפטה721
xסטיאטיט xHC99- EP999 -999

קבר רבים

I.N.36.70לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בס
תאוורת

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי H2a

משניראשי H2e

משניראשי H2e

משניראשי I2b

משניראשי I2b

פנ"שפנ"שאכזיב722
6סטיאטיט x 11 x 16HC99- EP999 -999

פני שטח

אוסף מאייר, נהריה
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בס
לא מזוהה

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי G1

משניראשי G1

ראשיראשי H2a

משניראשי H4

ממלא חללראשי I2k



221במT1163דיר אל בלח723
5.5קרניאול x 12 x 15- -

קבר רבים

מוזיאון ישראל
לוחית מלבנית

אורכיB1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
הורוס
מין

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1a

ראשיראשי H1d

ראשיראשי H2d

ראשימישני J

A.S.105במT23בית שמש724
8.7קרניאול x 13 x 16.2HC18- EP24 -26

קבר רבים

61-14-922המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
לא מזוהה
נפרתם

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2d

משניראשי C2f

ראשיראשי H1e

ראשיראשי H4

ראשיראשי H4

פנ"שפנ"שעכו725
11.2אבן שחורה x 17 x 22.1- -

פני שטח

174מוזיאון וילפריד ישראל, קיבוץ הזורע
חותם ראש אדם

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
רשף

עשתורת

מעמדמיקוםדגם
משניראשי C2f

משניראשי D2

משניראשי E5c

משניראשי E6p

ראשיראשי H1e

משניראשי H3b

משניראשי H3d

משניראשי K

504במXIII33603-2שכם726
10.2המטיט x 17 x 23.7HC25- EP1  -24

בור אשפה

ברשות אדוורד פ. קמפבל ג'וניור, מיין
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
לא מזוהה

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי G3

ראשיראשי H4

ראשיראשי H4

A.62במIII3-2תל גריסה727
31ישפה ירוק x 49 x 61HC18- EP49 -31

חדר

IAA 34.3114מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיF1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

כתובתיחיד J

במT9344-3תל פארעה (ד)728
7.6סטיאטיט x 12 x 16.3HC49- EP33 -26

קבר רבים

EVI.20/60המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שתל ג'מה729
6.5סטיאטיט x 15 x 20HC12- EP33 -22

פני שטח

IAA J.1001מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שתל פארעה (ד)730
12.8סטיאטיט x 16 x 20HC9 - EP48 -26

פני שטח

8278מוזיאון מנצסטר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שתל שם731
7.9סטיאטיט x 12 x 16HC9 - EP33 -26

פני שטח

מוזיאון בית חנקין, כפר יהושוע
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד J

פנ"שפנ"שתל חרסים732
7סטיאטיט x 14 x 18.6- -

פני שטח

IAA 95-5289מוזיאון השפלה, כפר מנחם
דמוי חצי חבית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



לא ידועגזר733
xסטיאטיט 15 x 22.3HC57- EP33 -999

לא ידוע

איסטנבול ?
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע-חראחתי
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)734
4סטיאטיט x 14 x 21HC79- EP888 -44

קבר רבים

L.624המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

זהב
אורכיA1רעמסס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד J

במT9344-3תל פארעה (ד)735
8סטיאטיט x 12 x 18HC24- EP1  -26

קבר רבים

L.626המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1רעמסס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד J

A.S.729במT114-3בית שמש736
8.5סטיאטיט x 13 x 18.6HC9 - EP33 -22

קבר רבים

IAA I.146Aמוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיA1רעמסס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

ברזל1ב1009אכזיב737
6.3קרניאול x 8.9 x 11.8HC58- EP43 -26

קבר יחיד

IAA 89-2916רשות העתיקות
חרפושית

אורכיB1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתראשי J

פנ"שGL 185פנ"שתל ג'מה738
xסטיאטיט 10 x 14.2HC99- EP999 -999

פני שטח

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

2020 ברזל2דיר עלא739
xפאיאנס 13 x 19- -

אגף העתיקות, ירדן
לוחית מלבנית

אורכיA2במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

במT9363תל פארעה (ד)740
7.4פאיאנס x 15 x 20.5- -

קבר רבים

IAA I.1741מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

אורכיA2במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

U16פנ"שמגידו741 M 1730פנ"שריבוע
6סטיאטיט x 16 x 23- -

פני שטח

IAA 36.928מוזיאון ישראל
לוחית מלבנית

אורכיA2במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

A.S.1037במIV10053בית שמש742
7.5קרניאול x 12 x 14.5HC32- EP27 -27

מטמון

IAA I.5930מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H4

ראשיראשי H4

משניראשי I2m

כתובתראשי J

288במT1183דיר אל בלח743
7.5סטיאטיט x 13 x 16.5HC52- EP51 -27

קבר רבים

מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J



במT14בית שמש744
7.4סטיאטיט x 11 x 15HC54- EP27 -40

קבר רבים

IAA J.214 Gמוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתראשי Jתארים

הבן המלכותי

A4ג'בל אל-חוויה745 A4.156ברזל1א13מערה
8סטיאטיט x 12 x 16HC18- EP27 -17

קבר רבים

נגנב
חרפושית

רוחביA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד Jתארים

הבן המלכותי

פנ"שפנ"שתל חרסים746
6.5סטיאטיט x 11 x 15.6HC72- EP45 -42

פני שטח

IAA 95-5297מוזיאון השפלה, כפר מנחם
חרפושית

אורכיA1יעחמס א'במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
אשת האל

במVIIB2תל בטש747
xלא ידוע x- -

חדר

האוניברסיטה העברית
דמוי פי-כושי

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
אשת המלך

5329במD.II2מקדש החפירמקדש החפירלכיש748
6פאיאנס x 12 x 19- -

מקדש

IAA 36.2256מוזיאון ישראל
דמוי פי-כושי

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
אשת המלך

במIII2תל חסי749
xלא ידוע 11 x 19.3- -

לא ידוע

לא ידוע
דמוי פי-כושי

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

תארים
אשת המלך

A/71במA2יפו750
xפאיאנס? xHC79- EP27 -22

מקדש

A/71/246/79מוזיאון יפו
חרפושית

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
אשת המלך

במVIT10952תל עג'ול751
6סטיאטיט x 9.5 x 16- -

קבר יחיד

ללא מספרהמוזיאון האנתרופולוגי, מרישל קולג', אברדין
דמוי חצי חבית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד Jתארים

אשת המלך

45369/80במSS-239383-2לכיש752
6.5סטיאטיט x 11 x 11.6- -

מילוי

אוניברסיטת תל אביב
דמוי חצי חבית

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
אשת המלך

פנ"שפנ"שתל כינרות753
xלא ידוע xHC9 - EP32 -999

פני שטח

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
אשת המלך

לא ידועתל עג'ול754
7.3סטיאטיט x 13 x 18- -

לא ידוע

IAA 33-1730מוזיאון ישראל
חותם עין-הורוס

רוחביA4אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
אשת המלך הגדולה

98פנ"שB57פנ"שIשכם755
7.5פאיאנס x 12 x 17HC24- EP27 -25

פני שטח

ברשות אדוורד פ. קמפבל ג'וניור, מיין
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

תארים
אשת המלך



ברזל1ב-2אD5IVתל אבו הוואם756
11.3קרניאול x 10 x 18.2- -

רצפה

IAA 34.178מוזיאון רוקפלר
חותם ברווז

אורכיA1במ3-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת I2cc

כתובתראשי J

תארים
אשת המלך הגדולה

לא ידועG38S5434אשקלון757
6.3סטיאטיט x 9.4 x 12.8HC47- EP27 -22

קבר יחיד

11447אשקלון
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ א'במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

במT52-1יריחו758
7.3פאיאנס x 11 x 15.4HC6 - EP27 -22

קבר רבים

IAA 32.1096מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1חאתשפסותבמ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

במ1בIJ17P4dTכאמד אל-לוז759
5.5סטיאטיט x 6.5 x 10HC24- EP27 -24

מפולת

KL 78:511לא ידוע
כסףחרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי J

AR 255בת-במ2כפר ערה760
4פאיאנס x 8 x 11.5HC50- EP8  -25

קבר רבים

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי J

M2835במ1ב-T877C12מגידו761
8סטיאטיט x 11 x 15.6HC24- EP5  -24

קבר רבים

A20405המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
ברונזהחרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B1

כתובתראשי J

במT2524-2גזר762
xלא ידוע xHC9 - EP32 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

תארים
האדון

במT9824-3תל פארעה (ד)763
9סטיאטיט x 12 x 17HC5 - EP32 -26

קבר רבים

JM 12-73.398המוזיאון היהודי, ניו יורק
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

27-10-480במVII12493בית שאן764
7סטיאטיט x 10 x 14.5HC13- EP32 -26

חדר

29-104-33המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

זהב
אורכיA1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתראשי J

במVT1166A3תל עג'ול765
xלא ידוע 8.5 x 11.5HC99- EP999 -999

קבר רבים

ניוקסל על הטיין (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

x 643ברזלT.391מגידו766
4סטיאטיט x 11 x 15- -

קבר רבים

המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
לוחית סגלגלה

אורכיA1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



לא ידועגזר767
5.5סטיאטיט x 10 x 17.4- -

לא ידוע

IAA J.877מוזיאון רוקפלר
דמוי פי-כושי

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במ3רבת עמון768
4פאיאנס x 11 x 10- -

מקדש

J 5863המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן, עמאן
חותם עגול

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

בת3-במ1בIbT291תל עג'ול769
xלא ידוע 9 x 12HC99- EP999 -999

קבר רבים

לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

F 1076/169במF1b81442חצור770
6סטיאטיט x 10 x 14HC5 - EP27 -26

קבר רבים

האוניברסיטה העברית
חרפושית

אורכיA1תחותימס ד'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

במT10572תל עג'ול771
4.5פאיאנס x 7 x 15- -

קבר רבים

485.1932מוזיאון אולסטר, בלפסט
חותם עין-הורוס

אורכיA1תחותימס ד'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במVIT10572תל עג'ול772
xפאיאנס 8.5 x 13.5- -

קבר יחיד

485.1932מוזיאון אולסטר, בלפסט (לא נמצא)
דמוי פי-כושי

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במIVT18112תל עג'ול773
xלא ידוע 11 x 20- -

קבר רבים

לא ידוע
דמוי פי-כושי

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במVIT10572תל עג'ול774
5פאיאנס x 8.5 x 16- -

קבר יחיד

485.1932מוזיאון אולסטר, בלפסט
דמוי פי-כושי

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

4663במ1ב-T2162לכיש775
xפאיאנס 11 x 15.5HC99- EP27 -26

קבר רבים

המוזיאון הבריטי, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT562גזר776
xפאיאנס xHC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד J

4664במ1ב-T2162לכיש777
6לא ידוע x 10 x 13HC9 - EP33 -26

קבר רבים

160327המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

5755במT40043-1לכיש778
7סטיאטיט x 11 x 15HC50- EP27 -26

קבר רבים

(135)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



AR 047בת-במ2כפר ערה779
8פאיאנס? x 11 x 16HC50- EP1  -26

קבר רבים

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

במIbT2552תל עג'ול780
7פאיאנס x 12 x 13HC99- EP999 -999

קבר יחיד

9041מוזיאון מנצסטר
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במVIT11272תל עג'ול781
8פאיאנס x 12 x 14HC79- EP32 -26

קבר יחיד

IAA 32.1967מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

l.10079במ1ב-I10A2גזר782
8.5פאיאנס x 12 x 16HC24- EP32 -23

קבר רבים

IAA 74-184מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

AR 003בת-במ2כפר ערה783
7פאיאנס x 10 x 15.5HC79- EP27 -999

קבר רבים

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי J

5722במT40043-1לכיש784
6סטיאטיט x 10 x 14HC9 - EP27 -26

קבר רבים

(133)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

5721במT40043-1לכיש785
6.1פאיאנס x 10 x 13.3HC60- EP33 -44

קבר רבים

(134)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במB32הגן הפרסיעכו786
5.8כסף x 8.5 x 13.3- -

קבר רבים

IAA 71-717מוזיאון ישראל
טבעת יצוקה

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

a 711במBBVII B21583-2מגידו787
xפאיאנס 15 x 20HC99- EP999 -999

חדר

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

5720במT40043-1לכיש788
5.4פאיאנס x 11 x 14.5- -

קבר רבים

(27)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
לוחית מלבנית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

26-9-155במVII10623בית שאן789
22פאיאנס x 12 x 18- -

רחבחה מצפו

29-104-147המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
טבעת יצוקה

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

25-11-375במVIII10683בית שאן790
6.4פאיאנס x 12 x 16.4HC9 - EP88 -41

חדר במקדש

IAA J.905מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



במT9024-3תל פארעה (ד)791
7.4סטיאטיט x 11 x 14.4HC17- EP33 -26

קבר רבים

EVI.24/28המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

2731במIII1763מקדש החפירלכיש792
7.5פאיאנס x 13 x 18HC24- EP1  -26

בור במקדש

12-14-16152 1980המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9813תל פארעה (ד)793
xפאיאנס 11 x 16.5HC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד J

A.S.450במT114-3בית שמש794
8.7פאיאנס x 11 x 14.2HC6 - EP114 -26

קבר רבים

IAA I.131מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

M 5763במVII a17874מגידו795
xקרניאול 9 x 13- -

מפלס חיים

המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
לוחית מלבנית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

43303מוסלמי-קXX-26024אפק796
6סטיאטיט x 11 x 19- -

בור אשפה

אוניברסיטת תל אביב
דמוי פי-כושי

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

לא ידועתל עג'ול797
xלא ידוע 10 x 16HC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועגזר798
xסטיאטיט 11 x 18- -

לא ידוע

לא ידוע
דמוי פי-כושי

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

לא ידועתל עג'ול799
6פאיאנס x 10 x 16.4- -

לא ידוע

IAA 35.3994מוזיאון רוקפלר
דמוי פי-כושי

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועתל עג'ול800
7סטיאטיט x 10 x 19- -

לא ידוע

IAA 33.1728מוזיאון ישראל
דמוי פי-כושי

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועגזר801
xלא ידוע 10 x- -

לא ידוע

לא ידוע
טבעת יצוקה

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שתל פארעה (ד)802
xלא ידוע 11 x 16HC99- EP999 -999

פני שטח

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

כתובתראשי J



605במT1003-2תל בית מירסים803
5פאיאנס x 9.5 x 12- -

קבר

IAA 84-1271רשות העתיקות
לוחית מלבנית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

605במT1003-2תל בית מירסים804
5פאיאנס x 9.5 x 12- -

קבר

IAA 84-1271רשות העתיקות
לוחית מלבנית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

26-8-34במVIII10683בית שאן805
2פאיאנס x 7.5 x 11.5- -

מקדש

29-104-146המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
טבעת יצוקה

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד J

פנ"שפנ"שגזר806
4.5לא ידוע x 8 x 18- -

פני שטח

לא ידוע
חרוז ?

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
יוצאראשי E5e

יוצאראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במIVT16312תל עג'ול807
5סטיאטיט x 7 x 16- -

קבר יחיד

IAA 35.4023מוזיאון רוקפלר
לוחית סגלגלה

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

6033במT40192לכיש808
xפאיאנס 13 x 17HC47- EP32 -22

קבר רבים

המוזיאון הבריטי, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במIVT3612תל עג'ול809
6סטיאטיט? x 11 x 15HC9 - EP33 -8

קבר יחיד

L.896המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

5647במT40043-1לכיש810
6פאיאנס x 10 x 14HC79- EP33 -26

קבר רבים

(132)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)811
7סטיאטיט x 12 x 17HC24- EP27 -27

קבר רבים

L.692המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתראשי J

פנ"שפנ"שאשדוד812
4.5פאיאנס x 11 x 14.7- -

פני שטח

אוסף בן-בסט, קיבוץ חצור
לוחית סגלגלה

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שאפק813
2.3פאיאנס x 11 x 19.6- -

פני שטח

אוסף א. ירושלמי, תל אביב
טבעת יצוקה

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשייחיד J

1696פנ"שפנ"שבית שמש814
xלא ידוע 12 x 15- -

פני שטח

IAA I.8670  מוזיאון ישראל
טביעת בולה

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



בת3-במ3חברון815
xפאיאנס? xHC9 - EP32 -22

קבר רבים

IAA K.28128קמ"ט ארכיאולוגיה
חרפושית

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

5720במT40043-1לכיש816
5.4פאיאנס x 11 x 14.5- -

קבר רבים

(27)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
לוחית מלבנית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

3407במT5012לכיש817
xסטיאטיט 13 x 18- -

קבר רבים

לא ידוע
חותם עין-הורוס

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

ד'הרת אל818
חומריה

במ

9.4פאיאנס x 11 x 11.6- -

קבר רבים

IAA 43.234מוזיאון רוקפלר
חותם צפרדע

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידוע''OW, 1025תל עג'ול819
xלא ידוע 9 x 13HC99- EP999 -999

לא ידוע

איפסוויץ (לא נמצא)
חרפושית

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

II7079718שכם820
8.6עצם x 12 x 17HC22- EP32 -58

מילוי

II.2.76ברשות אדוורד פ. קמפבל ג'וניור, מיין
חרפושית

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במQE1104''2תל עג'ול821
14פאיאנס x 26 x 36HC22- EP35 -28

L.1013המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במVIT11272תל עג'ול822
17פאיאנס x 24 x 35HC27- EP33 -27

קבר יחיד

IAA 32.1966מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במB32הגן הפרסיעכו823
8.8טין צרוף x 18 x 26.2- -

קבר רבים

IAA 71-699מוזיאון ישראל
חרוז

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת I2cc

כתובתראשי J

במ1ב-D4V533תל אבו הוואם824
16.6פאיאנס x 27 x 35HC5 - EP32 -27

רצפה

IAA 34.327מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במ1ב-D4V533תל אבו הוואם825
14פאיאנס x 23 x 34.3HC5 - EP32 -27

רצפה

IAA 34.328מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

2756במIIID.III,1813מקדש החפירלכיש826
14פאיאנס x 25 x 36HC9 - EP27 -27

מקדש

IAA 34.7689מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



H 124/1במH1a21133חצור827
14פאיאנס x 28 x 37HC99- EP122 -28

מקדש

האוניברסיטה העברית
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

43333מוסלמי-קXX-26038אפק828
15.2פאיאנס x 14 x 35.7HC58- EP32 -28

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

582/80פנ"שJיפו829
14פאיאנס x 25 x 37HC56- EP32 -27

פני שטח

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שתל צפית830
16פאיאנס x 25 x 35.4HC24- EP32 -27

פני שטח

IAA 95-5570מוזיאון השפלה, כפר מנחם
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שהארמון הצפתל עג'ול831
15פאיאנס x 26 x 35HC58- EP27 -28

פני שטח

L.1014המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועגזר832
15פאיאנס x 27 x 36.4HC9 - EP27 -26

לא ידוע

IAA J.255מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

לא ידועG38S5439FG63אשקלון833
17פאיאנס x 28 x 40HC25- EP27 -28

קבר

11826אשקלון
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשייחיד J

לא ידועתל עג'ול834
14.6פאיאנס x 23 x 34HC24- EP5  -28

לא ידוע

EXIII.99/6המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועG38S64167אשקלון835
6.6פאיאנס x 16 x 27.5- -

24884אשקלון
טבעת יצוקה

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

VIתל עג'ול836
15פאיאנס x 27 x 35HC9 - EP27 -27

לא ידוע

135592המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

2758במIIID.III,1813מקדש החפירלכיש837
14פאיאנס x 25 x 36.6HC9 - EP27 -27

מקדש

??IAA 34.76מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

2757במIIID.III,1813מקדש החפירלכיש838
16פאיאנס x 25 x 36HC9 - EP27 -27

מקדש

IAA 34.7688מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



לא ידועגזר839
15פאיאנס x 27 x 38HC9 - EP27 -27

לא ידוע

IAA J.266מוזיאון ישראל
חרפושית

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

?במ1ב-IX13302בית שאן840
xפאיאנס 14 x 21- -

חדר

29-104-149המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
טבעת יצוקה

אורכיA1אחנאתוןבמ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועעזקה841
xפאיאנס 9 x 17- -

לא ידוע

מוזיאון הקרן לחקר פלסטין, לונדון (לא נמצא)
טבעת יצוקה

אורכיA1אחנאתוןבמ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

לא ידועגזר842
5פאיאנס x 14 x 12.5- -

לא ידוע

AO 5876הקרן לחקירת פלסטינה, לונדון
טבעת יצוקה

אורכיA1אחנאתוןבמ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שאשדוד843
4.5פאיאנס x 11 x 14.7- -

פני שטח

אוסף בן-בסט, קיבוץ חצור
לוחית סגלגלה

רוחביA1אחנאתוןבמ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שתל גריסה844
xלא ידוע 20 x 40- -

פני שטח

אוניברסיטת תל אביב
טביעה על כלי

אורכיA1סמנחכארעבמ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת I2cc

ראשיראשי J

במIVT419 lower2תל עג'ול845
24זהב x 11 x 20- -

קבר רבים

IAA 33.1708מוזיאון רוקפלר
טבעת יצוקה

אורכיA1תותענח'אמוןבמ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

5923במT40113לכיש846
6סטיאטיט x 9.4 x 13.5HC9 - EP65 -26

קבר רבים

IAA 38.81מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1איבמ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

6002במT40133לכיש847
5סטיאטיט x 8.8 x 11.7HC5 - EP32 -30

קבר רבים

IAA 38.119מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1חורמחבבמ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

פנ"שתל עמר848
7.8סטיאטיט x 13 x 15.6HC72- EP11 -37

פני שטח

מוזיאון שער העמקים
חרפושית

רוחביA1סתי א'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

M.2858במT989C13מגידו849
4.6סטיאטיט x 8 x 11.3HC55- EP1  -27

קבר רבים

IAA 34.2118מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

במEF3863תל פארעה (ד)850
6.2סטיאטיט x 9.4 x 13.7HC9 - EP32 -26

EVI.64/5המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



במT9813תל פארעה (ד)851
8ישפה אדום x 11 x 15.5HC61- EP27 -999

קבר רבים

40.166המחלקה ללימודים קלאסיים, אוניברסיטת ניו יורק
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9783תל פארעה (ד)852
8סטיאטיט x 13 x 16.8HC5 - EP32 -31

קבר רבים

IAA I.7171מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

AS 1321במIVZ313בית שמש853
8.5סטיאטיט x 11 x 15HC9 - EP32 -26

מפלס חיים

61-14-919המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9363תל פארעה (ד)854
9סטיאטיט x 14 x 19HC11- EP33 -22

קבר רבים

IAA I.7089מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במIVT419 upper3תל עג'ול855
10.3פאיאנס x 13 x 18HC79- EP27 -33

קבר רבים

IAA 33.1707מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד J

במT9824-3תל פארעה (ד)856
xפאיאנס 16 x 22HC99- EP999 -999

קבר רבים

המוזיאון האוניברסיטאי ניו-יורק (לפי פיטרי)
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד J

במT9844-3תל פארעה (ד)857
6.8סטיאטיט x 14 x 19.5- -

קבר רבים

IAA I.10401מוזיאון רוקפלר
דמוי פי-כושי

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במAB2814-2עכו858
4.5סטיאטיט x 13 x 16.8HC79- EP888 -25

91אוניברסיטת חיפה
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

26-10-233במT2194-3בית שאן859
7פאיאנס x 10 x 13HC9 - EP1  -22

קבר רבים

29-104-31המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)860
9סטיאטיט x 15 x 20HC51- EP33 -26

קבר רבים

L.640המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT960B3תל פארעה (ד)861
4.7סטיאטיט x 7 x 11HC9 - EP33 -22

קבר רבים

IAA I.9785מוזיאון רוקפלר
חרפושית

זהב
אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד J

a 495ברזל1בAAVI B2080מגידו862
10סטיאטיט x 13 x 19.5HC9 - EP32 -26

מפלס חיים

A18401המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J



פנ"שפנ"שעכו863
7.5סטיאטיט x 10 x 13.7HC9 - EP28 -26

פני שטח

IAA 73-174רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שתל פארעה (ד)864
xלא ידוע 11 x 15HC99- EP999 -999

פני שטח

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועAתל עג'ול865
9.8פאיאנס x 16 x 22HC5 - EP1  -41

לא ידוע

EXIII.99/15המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתראשי J

פנ"שפנ"שאשדוד866
10.2אמתיסט x 15 x 19.6HC24- EP1  -22

פני שטח

אוסף א. ירושלמי, תל אביב
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועגזר867
? 6גרניט x 11 x 15HC59- EP45 -26

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

תארים
האדון

לא ידועגזר868
? 8בזלת x 11 x 15.2HC99- EP999 -22

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

תארים
האדון

במT9844-3תל פארעה (ד)869
7.2סטיאטיט x 12 x 16.5HC5 - EP33 -41

קבר רבים

IAA I.10388מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שתל שוכה870
5סטיאטיט x 11 x 15- -

פני שטח

אוסף יעקובי, קיבוץ ניר דוד
לוחית מלבנית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועתל ג'מה871
xלא ידוע 11 x 19.5- -

לא ידוע

לא ידוע
טביעה על כלי

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

24בתT5102תל בית מירסים872
6.5סטיאטיט x 10 x 14HC24- EP110 -26

קבר

IAA 81-2002רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועגזר873
13גרניט x 20 x 26HC9 - EP32 -24

לא ידוע

3228הקרן לחקירת פלסטינה, לונדון
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

במT9353תל פארעה (ד)874
10סטיאטיט x 15 x 20HC79- EP32 -27

קבר רבים

E.58.1930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



במIV b5543בית שמש875
8פאיאנס x 14 x 20HC9 - EP32 -27

חדר

61-14-927המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)876
8.3סטיאטיט x 13 x 18.6HC9 - EP33 -26

קבר רבים

EVI.20/28המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT960C4תל פארעה (ד)877
6.3פאיאנס x 11 x 15.3HC24- EP888 -26

קבר רבים

IAA I.9758מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד J

במT9813תל פארעה (ד)878
8סטיאטיט x 15 x 22HC79- EP888 -27

קבר רבים

JM 12-73.401המוזיאון היהודי, ניו יורק
חרפושית

אורכיA1מרנפתחבמ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT914E3תל פארעה (ד)879
11ישפה ירוק x 16 x 21.7HC5 - EP32 -44

קבר רבים

EVI.22/14המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אלקטרום?
אורכיA1מרנפתחבמ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתראשי J

a 933במ1ב-AAVIII-VII BE=21053מגידו880
10פאיאנס x 16 x 22HC79- EP32 -41

רחבת שער

A18524המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

אורכיA1מרנפתחבמ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד J

במT114בית שמש881
8.7פאיאנס x 13 x 18HC9 - EP33 -41

קבר רבים

IAA I.167Bמוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1סיפתחבמ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד J

DCתל זרור882 8200/1רומיחדר
9סטיאטיט? x 14 x 21HC9 - EP5  -25

קבר רבים

מוזיאון קיבוץ עין שמר
חרפושית

אורכיA1סתנחתבמ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9844-3תל פארעה (ד)883
6פאיאנס x 10 x 14HC79- EP1  -27

קבר רבים

IAA I.10365מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1רעמסס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)884
8סטיאטיט x 13 x 19HC24- EP1  -26

קבר רבים

L.663המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1רעמסס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

M 5841במCCVII A18143-2מגידו885
8פאיאנס x 12 x 17.4HC79- EP1  -22

חדר אזור המ

A20497המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

אורכיA1רעמסס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד J

104002במNN3=VI4בית שאן886
xסטיאטיט 10 x 14.5HC99- EP999 -999

האוניברסיטה העברית
חרפושית

אורכיA1רעמסס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



1024ברזל1אGXII4012אשדוד887
xסטיאטיט 12 x 16.5HC99- EP999 -999

מפלס חיים

G/1024/71נגנב
חרפושית

אורכיA1רעמסס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתיחיד J

FO 187תל ג'מה888
xסטיאטיט 13 x 18.7HC99- EP999 -999

המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1רעמסס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי J

7228פנ"שJ.15פנ"שלכיש889
xסטיאטיט 12 x 16HC24- EP1  -26

פני שטח

המוזיאון הבריטי, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1רעמסס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT2524-2גזר890
5סטיאטיט x 12 x 15.2- -

קבר רבים

לא ידוע
לוחית מלבנית

אורכיA1רעמסס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת I2cc

ראשיראשי J

598/13במ2001084-3תימנע891
8פאיאנס x 12 x 15HC99- EP1  -999

מקדש

מוזיאון הארץ
חרפושית

אורכיA1רעמסס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתראשי J

במT14בית שמש892
8.2פאיאנס x 11 x 14.6HC9 - EP32 -26

קבר רבים

IAA J.214 Tמוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1רעמסס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT2524-2גזר893
5סטיאטיט x 12 x 15.2- -

קבר רבים

לא ידוע
לוחית מלבנית

אורכיA1רעמסס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת I2cc

ראשיראשי J

ברזלII1אל אחוואט894
xסטיאטיט 10 x 16HC99- EP999 -999

אוניברסיטת חיפה
חרפושית

אורכיA1רעמסס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

3685במT5384לכיש895
5.5סטיאטיט x 9.6 x 18.5HC9 - EP32 -26

קבר רבים

1956.563מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA1רעמסס ד'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT44יבנה896
7סטיאטיט x 11 x 13.6HC9 - EP32 -26

קבר יחיד

IAA 60-952רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA1רעמסס ד'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

732במT114-3בית שמש897
5.4סטיאטיט x 9 x 12HC9 - EP33 -22

קבר רבים

IAA I.146 Hמוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1רעמסס ד'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

לא ידועתל צפית898
4לא ידוע x 9.8 x 13HC24- EP27 -7

לא ידוע

חיקוי בקרן לחקירת פלסטינה
חרפושית

רוחביA1רעמסס ד'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתיחיד J



456ברזלT22תל רוקיש899
xפאיאנס xHC9 - EP32 -999

קבר רבים

IAA 40.456מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1רעמסס ד'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

6717במ70174-3לכיש900
xסטיאטיט 12 x 15.1HC9 - EP32 -27

קיר

7017/6717המוזיאון המזרחני, אוניברסיטת דורהם
חרפושית

אורכיA1רעמסס ד'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

27-10-626במVII12533בית שאן901
8סטיאטיט x 13 x 16.5HC9 - EP32 -28

חדר

29-104-72המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1רעמסס ד'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)902
7סטיאטיט x 12 x 15HC9 - EP32 -26

קבר רבים

EVI.20/31המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1רעמסס ד'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT960C4תל פארעה (ד)903
8סטיאטיט x 12 x 15.2HC9 - EP35 -27

קבר רבים

IAA I.9756מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיA1רעמסס ד'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

H1333/71במHXIIb5124a4אשדוד904
xסטיאטיט 10 x 13.5- -

חדר

רשות העתיקות (לא נמצא)
חותם אריה

אורכיA1רעמסס ד'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

פרסיT5גזר905

6.8סטיאטיט x 8.3 x 12HC99- EP999 -999
קבר רבים

לא ידוע
כסףחרפושית

אורכיA1רעמסס ד'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

ביזנטיחירבת נען906

xסטיאטיט 11 x 14HC99- EP999 -999
קבר יחיד

רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1רעמסס ד'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד J

במT9724תל פארעה (ד)907
6.2סטיאטיט x 11 x 14.2HC79- EP32 -26

קבר יחיד

EVI.49/2המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1רעמסס ד'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9554תל פארעה (ד)908
8פאיאנס x 12 x 16HC5 - EP27 -999

קבר יחיד

55.30.16מוזיאון בולטון, בולטון
חרפושית

אורכיA1רעמסס ד'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

25-11-252במVII10723בית שאן909
8פאיאנס x 11 x 15HC5 - EP1  -26

מקדש

IAA J.909מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1רעמסס ד'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד J

A.S.421במT114-3בית שמש910
6.4סטיאטיט x 11 x 14HC9 - EP34 -27

קבר רבים

IAA I.156מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1רעמסס ד'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J



39284ברזל1בXX-104018אפק911
xסטיאטיט 13 x 17HC11- EP33 -999

בור אשפה

מוזיאון פתח תקוה (נגנב)
חרפושית

אורכיA1רעמסס ד'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

511ברזל2בIXX-VIIIB62שכם912
7סטיאטיט x 12 x 15HC79- EP888 -26

ברשות אדוורד פ. קמפבל ג'וניור, מיין
חרפושית

אורכיA1רעמסס ד'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

ברזל2בB2תל רחוב913
xסטיאטיט 16 x 20.5HC99- EP999 -999

האוניברסיטה העברית
חרפושית

אורכיA1רעמסס ד'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במQB1124''2תל עג'ול914
7.5פאיאנס x 10 x 14.6HC5 - EP27 -31

IAA 33.1727מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1תחותימסבמ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

3319במII2062מקדש החפירלכיש915
7.5סטיאטיט x 13 x 18HC50- EP35 -26

בור במקדש

12-14-16151 1980המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ א'במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

A.S.33-3-42פנ"שפנ"שבית שמש916
6.5פאיאנס x 11 x 14.2HC79- EP27 -44

פני שטח

61-14-941המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ א'במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד J

27-10-456במVII12433בית שאן917
5.6סטיאטיט x 7.7 x 10.3HC5 - EP27 -26

חדר

IAA J.1034מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1רעמססבמ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)918
5סטיאטיט x 7.7 x 10.2HC5 - EP32 -23

קבר רבים

EVI.20/30המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1רעמססבמ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)919
5.4סטיאטיט x 9.3 x 12.8- -

קבר רבים

EVI.20/17המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חותם דג

אורכיA1רעמססבמ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)920
4סטיאטיט x 6 x 8HC5 - EP1  -23

קבר רבים

EVI.20/29המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1רעמססבמ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועתל צפית921
7.25פאיאנס x 12 x 16HC5 - EP1  -44

לא ידוע

IAA J.374מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1רעמססבמ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד J

לא ידועעזקה922
7פאיאנס x 12 x 14.6HC5 - EP1  -44

לא ידוע

IAA J.320מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1רעמססבמ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי J



במT914F3תל פארעה (ד)923
4.5סטיאטיט x 7.5 x 11.6HC79- EP32 -111

קבר רבים

EVI.22/18המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אלקטרום?
אורכיA1רעמססבמ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)924
8סטיאטיט x 11 x 15HC61- EP1  -41

קבר רבים

L.629המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1רעמססבמ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד J

26-10-232במT2194-3פנ"שב"ק צפוניבית שאן925
4.8סטיאטיט x 9.4 x 13.1HC24- EP5  -41

קבר רבים

IAA J.928מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1רעמססבמ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועתל צפית926
7לא ידוע x 13 x 18.5HC99- EP999 -999

לא ידוע

חיקוי בקרן לחקירת פלסטינה
חרפושית

אורכיA1רעמססבמ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד J

לא ידועתל צפית927
8לא ידוע x 11 x 15HC58- EP28 -38

לא ידוע

חיקוי בקרן לחקירת פלסטינה
חרפושית

אורכיA1רעמססבמ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד J

במT9404-3תל פארעה (ד)928
8סטיאטיט x 12 x 17- -

קבר יחיד

L.651המוזיאון הבריטי, לונדון
דמוי חצי חבית

אורכיA1רעמססבמ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)929
6סטיאטיט x 12 x 17HC24- EP1  -24

קבר רבים

L.621המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B3

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

ברזלT3742תל פארעה (ד)930
xסטיאטיט 13 x 16HC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B3

כתובתראשי J

1458במT664ב"ק צפוניבית שאן931
6.6סטיאטיט x 11 x 13.5HC26- EP58 -111

קבר רבים

IAA J.818מוזיאון רוקפלר (נעלם)
זהבחרפושית

זהב
אורכיA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B2

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

A.S.248במ1בIVQ 32בית שמש932
8פאיאנס x 13 x 16HC1 - EP1  -26

מילוי

61-14-954המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת E5e

ראשיראשי J

28-9-39במ1ב-IX13402בית שאן933
4.4פאיאנס x 12 x 17.1- -

רחוב

IAA I.3798מוזיאון רוקפלר
לוחית סגלגלה

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

כתובתראשי J

תארים
האדון



במT914E3תל פארעה (ד)934
5סטיאטיט x 8.6 x 11.4HC9 - EP32 -26

קבר רבים

EVI.22/15המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

כתובתראשי J

במT9363תל פארעה (ד)935
5סטיאטיט x 8.3 x 11.3HC5 - EP33 -27

קבר רבים

IAA I.7113מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

כתובתראשי J

276במT1183דיר אל בלח936
5סטיאטיט x 7 x 9HC51- EP33 -22

קבר רבים

מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

ראשיראשי J

6100במDVa5212תל חרסים937
6סטיאטיט x 13 x 17HC52- EP33 -26

רחבה

אוניברסיטת בר אילן
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

ראשיראשי J

26-8-140במVIII10923בית שאן938
6.5סטיאטיט x 10 x 14HC52- EP35 -26

חדר במקדש

IAA J.908מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

כתובתראשי J

במT9803תל פארעה (ד)939
xסטיאטיט 12 x 18HC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי E5e

משניראשי E5e

ראשיראשי J

במT9033תל פארעה (ד)940
5.7סטיאטיט x 10 x 13.6HC5 - EP32 -26

קבר יחיד

EVI.43/3המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

כתובתראשי J

במT5424תל פארעה (ד)941
5.5סטיאטיט x 9 x 12HC12- EP32 -26

קבר רבים

IAA I.4317מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

כתובתראשי J

M.2984במT912B4מגידו942
6פאיאנס x 9.8 x 12.6HC9 - EP61 -33

קבר רבים

IAA 34.1880מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

ראשיראשי J



x 792ברזלT391מגידו943
6.2סטיאטיט x 9 x 12HC9 - EP32 -22

קבר רבים

A14487המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

כתובתראשי J

לא ידועגזר944
xסטיאטיט 12 x 19- -

לא ידוע

לא ידוע
לוחית סגלגלה

אורכיA1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

A.S.459במT114-3בית שמש945
6.2סטיאטיט x 11 x 13.6HC9 - EP1  -22

קבר רבים

IAA I.137מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

ראשיראשי J

במT914C3תל פארעה (ד)946
6.5סטיאטיט x 12 x 14.9- -

קבר רבים

EVI.22/11המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
דמוי חצי חבית

אורכיA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במT9404-3תל פארעה (ד)947
8סטיאטיט x 12 x 17- -

קבר יחיד

L.651המוזיאון הבריטי, לונדון
דמוי חצי חבית

אורכיA4תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

ראשימישני E5e

ראשימישני E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במT6414תל פארעה (ד)948
6.6סטיאטיט x 14 x 18.4- -

קבר יחיד

EVII.10/3המכון לארכיאולוגיה, לונדון
דמוי חצי חבית

אורכיA4תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

ראשימישני E5e

ראשימישני E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שעזקה949
7סטיאטיט x 13 x 18- -

פני שטח

מוזיאון הקרן לחקר פלסטין, לונדון
דמוי חצי חבית

אורכיA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

ראשימישני E5e

ראשימישני E5e

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

במT3A2-1שכם950
5.5סטיאטיט x 11 x 13.7- -

קבר רבים

IAAרשות העתיקות
דמוי חצי חבית

אורכיA4אמנחותפ ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במ2-1שכם951
6.2סטיאטיט x 12 x 18- -

קבר רבים

IAAרשות העתיקות
דמוי חצי חבית

אורכיA4אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J



במVIT10952תל עג'ול952
6סטיאטיט x 9.5 x 16- -

קבר יחיד

ללא מספרהמוזיאון האנתרופולוגי, מרישל קולג', אברדין
דמוי חצי חבית

אורכיA4אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשימישני E5e

ראשימישני E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

3406במT5012לכיש953
6.7סטיאטיט x 11 x 14.5- -

קבר רבים

לא ידוע
דמוי חצי חבית

אורכיA4אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)954
6.1פאיאנס x 11 x 16.6- -

קבר רבים

EVI.20/55המכון לארכיאולוגיה, לונדון
לוחית מלבנית

אורכיA4אמנחותפ ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשימישני E5e

ראשימישני E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

3051פנ"שD/Xפנ"שלכיש955
6.3פאיאנס x 10 x 14.5- -

פני שטח

IAA 34.3089מוזיאון רוקפלר
דמוי חצי חבית

אורכיA4אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

45369/80במSS-239383-2לכיש956
6.5סטיאטיט x 11 x 11.6- -

מילוי

אוניברסיטת תל אביב
דמוי חצי חבית

אורכיA4אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשימישני E5e

ראשימישני E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)957
8פאיאנס x 14 x 17.9- -

קבר רבים

EVI.20/25המכון לארכיאולוגיה, לונדון
דמוי חצי חבית

אורכיA4אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשימישני E3c

ראשימישני E3c

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במT9353תל פארעה (ד)958
8סטיאטיט x 13 x 18.2- -

קבר רבים

E.43.1930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
דמוי חצי חבית

אורכיA4רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שתל חרסים959
7סטיאטיט x 14 x 18.6- -

פני שטח

IAA 95-5289מוזיאון השפלה, כפר מנחם
דמוי חצי חבית

אורכיA4רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשימישני E5e

ראשימישני E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J



1357במT664ב"ק צפוניבית שאן960
7.3סטיאטיט x 14 x 17.6- -

קבר יחיד

IAA J.821מוזיאון רוקפלר
דמוי חצי חבית

אורכיA4רעמסס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

ראשימישני E5e

ראשימישני E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)961
7פאיאנס x 12 x 16.8- -

קבר רבים

EVI.20/53המכון לארכיאולוגיה, לונדון
דמוי חצי חבית

אורכיA4לא ברורבמ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתראשי B1

ראשימישני E5e

ראשימישני E5e

מסגרתראשי I2cc

לא ידועגזר962
xסטיאטיט 12 x 17- -

לא ידוע

לא ידוע
דמוי חצי חבית

אורכיA4לא ברורבמ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתראשי B1

ראשימישני E5e

ראשימישני E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

5717במT40043-1לכיש963
7סטיאטיט x 11 x 14.7HC9 - EP27 -22

קבר רבים

(125)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני E3c

ראשימישני E3c

ראשימישני E5e

ראשימישני E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

405ברזל2בT107לכיש964
xסטיאטיט 9 x 11.8HC79- EP27 -999

קבר יחיד

819אוסף דנסקומב קולט (נעלם)
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ1ב-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במT9353תל פארעה (ד)965
8סטיאטיט x 13 x 18HC9 - EP33 -26

קבר רבים

E.57.1930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במT9813תל פארעה (ד)966
8סטיאטיט x 12 x 16HC15- EP33 -38

קבר רבים

IAA 35.1747מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E5e

משניראשי E5e

כתובתראשי J

במVT1166E3תל עג'ול967
5.3סטיאטיט x 12 x 15- -

קבר רבים

IAA 32.2035מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

רוחביA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משנימישני E3c

משנימישני E3c

ראשימישני E5e

ראשימישני E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J



ברזלT3741תל פארעה (ד)968
xסטיאטיט 12 x 16HC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

יוצאמישני E3c

יוצאמישני E3c

ראשימישני E5e

ראשימישני E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

לא ידועגזר969
7פאיאנס x 9.5 x 14.1HC9 - EP32 -26

לא ידוע

IAA J.289מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

JB 178תל ג'מה970
8סטיאטיט x 14 x 18HC9 - EP33 -27

EXIII 101/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

24/1בת2-במT8032תל בית מירסים971
6.25סטיאטיט x 12 x 17HC26- EP5  -15

קבר

IAA 78-1490רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA4תחותימס ד'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

פנ"שפנ"שתל פארעה (ד)972
7.7סטיאטיט x 13 x 16.9HC9 - EP33 -27

פני שטח

EVI.59/7המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA4רעמסס ד'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

יוצאמישני E3c

יוצאמישני E3c

ראשימישני E5e

ראשימישני E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

43781/80במSVIIB38623לכיש973
6.4סטיאטיט x 10 x 13.8HC47- EP121 -27

חדר

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

רוחביA4תחותימס ב'במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2k

משניראשי I2k

במT9024-3תל פארעה (ד)974
8.3סטיאטיט x 14 x 16.6HC27- EP32 -26

קבר רבים

EVI.24/39המכון לארכיאולוגיה, לונדון
ברונזהחרפושית

ברונזה
רוחביA4תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי E5e

משניראשי E5e

משניראשי I2k

משניראשי I2k

כתובתראשי J

במVIT8012תל עג'ול975
5.8סטיאטיט x 11 x 14.6HC27- EP33 -27

קבר רבים

IAA 31.195מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2m

משניראשי I2m

כתובתראשי J



4677במ1ב-T2162לכיש976
8סטיאטיט x 14 x 19HC47- EP37 -26

קבר רבים

160322המוזיאון הבריטי, לונדון
ברונזהחרפושית

אורכיD5תחותימס ב'במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2k

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

810במIII1363מקדש החפירלכיש977
3.3סטיאטיט x 9 x 13- -

בור במקדש

IAA 33.1962מוזיאון רוקפלר
לוחית סגלגלה

אורכיD5תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

משניראשי I1b

מסגרתראשי I2cc

לא ידועVIתל עג'ול978
xסטיאטיט 9 x 13.1HC99- EP999 -999

לא ידוע

איפסוויץ (לא נמצא)
חרפושית

אורכיD5תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2k

משניראשי I2k

כתובתראשי J

במT9353תל פארעה (ד)979
6.5סטיאטיט x 11 x 15.6HC22- EP13 -27

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

אורכיD5רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

משניראשי I1b

משניראשי I2k

כתובתראשי J

תארים
האדון

במVT1166E3תל עג'ול980
9סטיאטיט x 15 x 22HC79- EP63 -888

קבר רבים

IAA 32.2041מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיB5רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני D3

משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

3084פנ"ש.Ho 100פנ"שמקדש החפירלכיש981
6סטיאטיט x 11 x 15.7HC15- EP17 -24

פני שטח

IAA 34.3093מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיB5רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתמישני J

כתובתראשי J

במVT1166E3תל עג'ול982
5.1סטיאטיט x 12 x 16.6- -

קבר רבים

IAA 32.2034מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

אורכיB4תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

במT9024-3תל פארעה (ד)983
6סטיאטיט x 12 x 18.7- -

קבר רבים

EVI.24/20המכון לארכיאולוגיה, לונדון
לוחית מלבנית

אורכיB4תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משנימישני C2a

ראשימישני E5e

ראשימישני E5e

מסגרתראשי I2cc

משנימישני I2m

כתובתראשי J

תארים
אדון שתי הארצות



3846במT5552לכיש984
7.6פאיאנס x 7.6 x 13.5- -

קבר רבים

IAA 36.1825מוזיאון רוקפלר
מינסרה

אורכיA1אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד Jתארים

האל הטוב

אדון שתי הארצות

7275במ1ב-I-IID.I-II2מקדש החפירלכיש985
4.5פאיאנס x 10 x 16.5- -

מקדש

160.166המוזיאון הבריטי, לונדון
לוחית מלבנית

אורכיB1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2l

כתובתראשי J

במ1אIbT290תל עג'ול986
xלא ידוע 12 x 15HC99- EP999 -999

קבר יחיד

ניו יורק (לא נמצא)
חרפושית

רוחביA4אמנחותפ א'במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2a

משניראשי C2a

כתובתראשי J

במ1אIbT281תל עג'ול987
7סטיאטיט x 12 x 16HC8 - EP53 -23

קבר יחיד

EXIII.80/6המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

11A+3B3e+3D2רוחביA4אמנחותפ א'במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2a

משניראשי C2a

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

270פנ"שפנ"שתל מבורך988
5.5סטיאטיט x 11 x 17- -

פני שטח

האוניברסיטה העברית
דמוי פי-כושי

רוחביA4תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C2a

ראשימישני C2a

כתובתראשי J

Gתל עג'ול989
8.5סטיאטיט x 11 x 16HC58- EP33 -26

לא ידוע

IAA 47.583מוזיאון רוקפלר (נעלם)
חרפושית

אורכיB1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2v

כתובתראשי J

במT1bL4כאמד אל-לוז990
10.5סטיאטיט x 15 x 21HC24- EP5  -25

מקדש

KL 70:87לא ידוע
חרפושית

אורכיB5תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מפרידראשי A1

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

28-9-120במVI13424בית שאן991
7סטיאטיט x 11 x 15HC25- EP12 -31

חדר

29-104-46המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

משולבA4תחותימס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמישני I2cc

מסגרתמישני I2cc

ראשיראשי I2m

ראשיראשי I2m

ראשיראשי I2m

כתובתמישני J

כתובתמישני J

5640במT40043-1לכיש992
5.6פאיאנס x 9.1 x 13HC9 - EP27 -22

קבר רבים

(129)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיD3אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2k

כתובתראשי J

תארים
האדון



במT902c4-3תל פארעה (ד)993
7.8סטיאטיט x 13 x 18.1HC9 - EP8  -27

קבר רבים

EVI.24/37המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיD5רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי I2b

משניראשי I2b

משניראשי I2bb

משניראשי I2bb

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2l

כתובתראשי J

34/80פנ"ש9פנ"שתל גריסה994
8.3סטיאטיט x 12 x 17.6HC27- EP8  -25

פני שטח

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

5715במT40043-1לכיש995
7.3פאיאנס x 11 x 16HC57- EP32 -26

קבר רבים

(128)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA2תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F5

כתובתראשי J

במT9363תל פארעה (ד)996
6.6סטיאטיט x 10 x 15HC27- EP33 -22

קבר רבים

IAA I.7146מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיD3תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

משניראשי I1b

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2k

כתובתראשי J

1025לא ידועגזר997
7.5סטיאטיט x 11 x 15HC79- EP5  -26

לא ידוע

AO 5873הקרן לחקירת פלסטינה, לונדון
חרפושית

אורכיB3תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

יוצאראשי E3c

משניראשי I1b

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

לא ידועתל עג'ול998
xלא ידוע 12 x 13HC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

משניראשי I2h

כתובתראשי J

A.S.728במT114-3בית שמש999
5.5סטיאטיט x 10 x 13HC24- EP1  -40

קבר רבים

IAA I.146 Gמוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכי1B3במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

כתובתראשי J

לא ידועG38S64221אשקלון1000
8פאיאנס x 13 x 16HC99- EP999 -22

לא ידוע

31627.1אשקלון
חרפושית

אורכי1B3אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E6j

משניראשי I1a

משניראשי I2k



במT6174-3תל פארעה (ד)1001
7.4פאיאנס x 12 x 16.9HC24- EP28 -26

קבר יחיד

EVII.98/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA2רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי I2m

כתובתראשי J

47027הלינסטיXX-54805אפק1002
7סטיאטיט x 16 x 21.7HC79- EP888 -27

מילוי

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

אורכי1B3רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2k

משנימישני J

ראשיראשי J

משנימישני K

תארים
האדון

משרת האל

לא ידועתל עג'ול1003
7סטיאטיט x 11 x 15.1HC5 - EP27 -27

לא ידוע

EXIII.99/51המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכי1B3רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

כתובתראשי J

תארים
האדון

פנ"שפנ"שתל אבו הוואם1004
5פאיאנס x 14 x 12- -

פני שטח

IAA 93-3325רשות העתיקות
לוחית מלבנית

רוחביA4תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני E3c

משנימישני I1a

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

לא ידועגזר1005
xסטיאטיט? 11 x 15- -

לא ידוע

לא ידוע
לוחית מלבנית

אורכיA4תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי E3c

משניראשי E3c

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

1195במT272-1ב"ק צפוניבית שאן1006
5סטיאטיט x 11 x 17- -

קבר רבים

29-104-56המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
לוחית סגלגלה

רוחביA4אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

5725במT40043-1לכיש1007
8סטיאטיט x 11 x 15.6HC47- EP32 -22

קבר רבים

(131)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA4אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

לא ידועG50S59241אשקלון1008
4.65סטיאטיט x 12 x 17.3- -

קבר

30583אשקלון
לוחית סגלגלה

רוחביA4אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2w

ראשיראשי J



21-12-297במ1ב-IX13282בית שאן1009
10סטיאטיט x 12 x 16HC5 - EP5  -5

חדר

29-104-36המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני E3c

ראשימישני E3c

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במVIT10952תל עג'ול1010
4.6סטיאטיט x 8.3 x 12HC99- EP999 -999

קבר יחיד

אברדין (לא נמצא)
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני E5e

ראשימישני E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במT9844-3תל פארעה (ד)1011
5.4סטיאטיט x 14 x 18HC79- EP888 -22

קבר רבים

IAA I.10375מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

A.S.449במT114-3בית שמש1012
8סטיאטיט x 12 x 16HC9 - EP33 -22

קבר רבים

IAA I.134מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני E3c

ראשימישני E3c

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

פנ"שפנ"שתל חרסים1013
7.7סטיאטיט x 12 x 16.3HC24- EP1  -42

פני שטח

IAA 95-5299מוזיאון השפלה, כפר מנחם
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני E3c

ראשימישני E3c

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

לא ידועתל עג'ול1014
4.5סטיאטיט x 8.3 x 11.7HC24- EP54 -39

לא ידוע

ללא מספרהמוזיאון האנתרופולוגי, מרישל קולג', אברדין
חרפושית

רוחביA4אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

לא ידועG57S5885אשקלון1015
7.6סטיאטיט x 11 x 15.7HC58- EP27 -22

קבר

26304אשקלון
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי F5

משניראשי F5

משניראשי I1a

משניראשי I1a

ראשיראשי J

פנ"שפנ"שתל פארעה (ד)1016
xסטיאטיט 11 x 15.7HC99- EP999 -999

פני שטח

לא ידוע
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני F5

ראשימישני F5

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J



במT562גזר1017
xלא ידוע xHC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

אורכיB1תחותימס ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C5a

ראשימישני E3c

ראשימישני E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

פנ"שפנ"שעכו1018
6.1סטיאטיט x 9.3 x 12.7HC1 - EP33 -26

פני שטח

IAA 73-176רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

1361/89ברזל1א10001037מנחת1019
9סטיאטיט x 12 x 15HC9 - EP33 -22

חדר

IAA 90-1026רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

במ1בIVT1510תל עג'ול1020
8.3סטיאטיט x 12 x 16.5HC57- EP33 -7

קבר יחיד

IAA 32.2054מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיD5תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2l

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

במT9344-3תל פארעה (ד)1021
7סטיאטיט x 12 x 16HC9 - EP33 -25

קבר רבים

L.694המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיD5תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי I1a

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2l

כתובתראשי J

5719במT40043-1לכיש1022
7.2סטיאטיט x 12 x 15.3HC58- EP32 -22

קבר רבים

(130)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיD5אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי I1b

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2l

כתובתראשי J

Gתל עג'ול1023
9סטיאטיט x 14 x 22HC27- EP63 -22

לא ידוע

IAA 38.475מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA4רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2a

משניראשי C2a

משניראשי E3c

משניראשי E3c

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J



5811במT40043-1לכיש1024
6.7סטיאטיט x 10 x 14HC9 - EP32 -22

קבר רבים

(124)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיD5תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי I1b

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2l

כתובתראשי J

במ1בVIT1039תל עג'ול1025
xלא ידוע 8 x 12- -

קבר יחיד

רוצדייל (לא נמצא)
לוחית סגלגלה

אורכיD5אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי I1b

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

S740/M208במT1173תל סעידיה1026
6.6סטיאטיט x 11 x 16.3HC11- EP33 -26

קבר רבים

J 13035המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן, עמאן
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי I1b

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

במT9604-3תל פארעה (ד)1027
7.4סטיאטיט x 13 x 17HC9 - EP33 -27

קבר רבים

IAA I.9770מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA4תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במT9353תל פארעה (ד)1028
9.2סטיאטיט x 16 x 20.3HC24- EP5  -31

קבר רבים

E.60.1930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חרפושית

אורכיA4תחותימס ד'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

חפר1029

8סטיאטיט x 14 x 18HC9 - EP888 -8
IAA 87-1399רשות העתיקות

חרפושית

אורכיA4רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במ1בVIT1117תל עג'ול1030
4סטיאטיט x 8.8 x 12HC1 - EP32 -26

קבר יחיד

9204מוזיאון מנצסטר
שלישית חרפושיות

רוחביA4תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשימישני J

ראשימישני J



4673במ1ב-T2162לכיש1031
6פאיאנס x 14 x 19- -

קבר רבים

160324המוזיאון הבריטי, לונדון
לוחית סגלגלה

רוחביA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1b

משניראשי E3c

משניראשי E3c

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

לא ידועגזר1032
xסטיאטיט? 17 x 24HC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

רוחביB1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E1b

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

2604ברזל1אGXII4238אשדוד1033
xסטיאטיט 10 x 12.5HC99- EP999 -999

סוגר

G/2604/71נגנב
חרפושית

אורכיA4רעמסס ב'(?)במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
רע

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני E1b

כתובתראשי J

AR 308בת-במ2כפר ערה1034
7סטיאטיט x 11 x 15HC58- EP33 -26

קבר רבים

אוניברסיטת תל אביב
ברונזהחרפושית

אורכיA4תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חפרי
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסמישני A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני E1b

ראשימישני I1b

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

במT9363תל פארעה (ד)1035
8סטיאטיט x 13 x 17HC9 - EP33 -26

קבר רבים

IAA I.7087מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אלקטרום
אורכיB1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

ראשימישני E1b

ראשיראשי G3

ראשיראשי G3

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1036
7.9סטיאטיט x 15 x 20.1HC4 - EP8  -27

קבר רבים

EVI.20/27המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיB1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1b

משניראשי E3c

משניראשי E3c

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2m

כתובתראשי J

646במA91974תל שרע1037
8.3סטיאטיט x 14 x 20HC6 - EP1  -22

מילוי

296אוניברסיטת בן גוריון
חרפושית

אורכיB1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני E1b

משניראשי E3c

משניראשי E3c

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

B-71075במB71214אל אחוואט1038
9לא ידוע x 15 x 17.5HC27- EP33 -27

אוניברסיטת חיפה
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E1b

משניראשי E1b

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J



A.S.447במT114בית שמש1039
8סטיאטיט x 14 x 18HC9 - EP35 -27

קבר רבים

IAA I.133מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4רעמססבמ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חפר
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E1b

משניראשי E1b

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

פנ"שפנ"שבית שמש1040
6.2סטיאטיט x 10 x 14HC54- EP32 -26

פני שטח

IAA I.10489מוזיאון רוקפלר
ברונזהחרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע-חראחתי
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5a

מסגרתראשי I2cc

ראשימישני J

פנ"שפנ"שעכו1041
7סטיאטיט x 13 x 16HC9 - EP32 -26

פני שטח

IAA 73-110רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA2תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

C2c

ראשיראשי E5a

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

ממלא חללראשי K

ממלא חללראשי K

J60/1475במT10AB2גבעון1042
8.2סטיאטיט x 13 x 17.3HC47- EP32 -26

קבר רבים

62-30-315המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

רוחביA4אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5a

משניראשי E5a

ראשיראשי I2cc

משנימישני I2k

משנימישני I2k

משניראשי I2l

לא ידועתל עג'ול1043
8.6סטיאטיט x 14 x 17HC9 - EP33 -27

לא ידוע

IAA 35.4001מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני E5a

ראשימישני E5a

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

5718במT40043-1לכיש1044
7.3סטיאטיט x 11 x 15.8HC79- EP33 -22

קבר רבים

IAA 38.59מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4תחותימס ד'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5a

משניראשי E5a

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שעכו1045
6.6סטיאטיט x 12 x 16.6HC25- EP24 -26

פני שטח

IAA 73-169רשות העתיקות
חרפושית

אורכיB1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משנימישני D3

משנימישני D3

משניראשי D5

משנימישני D5

משנימישני D5

משניראשי D5

משניראשי I2b

משנימישני I2b

משנימישני I2b

משניראשי I2b

מסגרתראשי I2cc

מסגרתמישני I2cc

משניראשי I2k

משניראשי I2k

כתובתמישני J

כתובתראשי J



71243פנ"ש7093פנ"שHתל חרסים1046
7.5סטיאטיט x 11 x 16HC9 - EP32 -26

פני שטח

אוניברסיטת בר אילן
חרפושית

אורכיB1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5a

משניראשי F5

משניראשי I1a

מסגרתראשי I2cc

ממלא חללראשי I2q

כתובתראשי J

במ3שקמונה1047
xלא ידוע x- -

המוזיאון הימי, חיפה
טביעת בולה

אורכיA1סתי א'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי E5a

כתובתראשי J

S-15פנ"שמגידו1048 פנ"שריבוע
7סטיאטיט x 12 x 16HC9 - EP32 -26

פני שטח

A18696המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

אורכיA1סתי א'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5a

משניראשי I2m

כתובתראשי J

1780במ3תל גריסה1049
xלא ידוע 12 x 15- -

אוניברסיטת תל אביב
טביעה על פקק

רוחביA4רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מעמדמיקוםדגם

משניראשי E6j

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

משניראשי K

2808במX10443תל שרע1050
xלא ידוע 12 x 17.5- -

אוניברסיטת בן גוריון
טביעת בולה

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6j

מסגרתראשי I2cc

קו בסיסראשי I2k

כתובתראשי J

284במT1183דיר אל בלח1051
7סטיאטיט x 12 x 16HC52- EP33 -26

קבר רבים

מוזיאון ישראל
חרפושית

זהב
רוחביA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

סחמת
סחמת

מעמדמיקוםדגם
משניראשי E6h

משניראשי E6h

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

ברזלT8381תל פארעה (ד)1052
6סטיאטיט x 10 x 13HC3 - EP45 -27

קבר רבים

L.790המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ א'במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

משניראשי I2k

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

האדון

במMNIII1093''1תל עג'ול1053
xלא ידוע 19 x 22- -

IAA 32.1845מוזיאון רוקפלר
טביעת בולה

רוחביA2תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי E5e

ראשיראשי E6l

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2k

כתובתראשי J



27-10-300במ1ב-IX12282בית שאן1054
8סטיאטיט x 14 x 21HC24- EP7  -36

רחבה

IAA J.1040מוזיאון ישראל
חרפושית

רוחביA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6c

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

לא ידועתל ג'מה1055
7.5סטיאטיט x 15 x 20HC25- EP68 -40

לא ידוע

EXXXVI.51/8המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

רוחביA2תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ממלא חללראשי A1

ממלא חללראשי A1

ממלא חללראשי A1

מסגרתמסגרת B1

משניראשי E5e

ראשיראשי E6a

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

ממלא חללראשי K

לא ידועגזר1056
xסטיאטיט? 11 x 15- -

לא ידוע

לא ידוע
לוחית מלבנית

רוחביA2תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6a

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

במT9283תל פארעה (ד)1057
10.7סטיאטיט x 14 x 18HC9 - EP33 -26

קבר יחיד

8832מוזיאון מנצסטר
חרפושית

אורכיD3תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E1b

ראשיראשי E5a

מסגרתראשי I2cc

ראשימישני I2l

ראשימישני I2l

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1058
6סטיאטיט x 11 x 14HC32- EP27 -22

קבר רבים

L.664המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA2תחותימס ג'במ1ב-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E1b

משניראשי E5e

ראשיראשי E6g

משניראשי G1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במ1בVIT1037תל עג'ול1059
8סטיאטיט x 13 x 19HC11- EP33 -26

קבר רבים

IAA 32.1878מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5a

ראשיראשי E6c

משניראשי G1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
אהוב הצדק

לא ידועG50S5844FG61אשקלון1060
3.6סטיאטיט x 19 x 22.85HC79- EP888 -888

קבר

11332אשקלון
חרפושית

אורכיA4תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מפרידראשי A1

משניראשי C1b

ראשיראשי F4

משניראשי I1d

מסגרתראשי I2cc

משניראשי J

ראשיראשי J

ראשימישני J

ראשימישני J

לא ידועעזקה1061
9סטיאטיט x 15 x 19.4HC24- EP32 -30

לא ידוע

מוזיאון הקרן לחקר פלסטין, לונדון
חרפושית

אורכיA2תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

ראשיראשי H1b

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J



במT9623תל פארעה (ד)1062
4סטיאטיט x 14 x 17.4- -

קבר רבים

EVI.29/5המכון לארכיאולוגיה, לונדון
לוחית סגלגלה

אורכיA2רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1b

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
אדון הארץ

1041במYVII72023דן1063
8.7סטיאטיט x 16 x 20.6HC24- EP62 -17

מילוי

היברו יוניון קולג', ירושלים
חרפושית

אורכיA2רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1b

ראשיראשי J

במT9844-3תל פארעה (ד)1064
4.8שנהב x 9.4 x 14HC79- EP888 -888

קבר רבים

IAA I.10395מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA2רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1b

כתובתראשי J

במT9844-3תל פארעה (ד)1065
8סטיאטיט x 14 x 18HC15- EP61 -36

קבר רבים

IAA I.10387מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA2רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1b

כתובתראשי J

M.2983במT912B4מגידו1066
7.4סטיאטיט x 12 x 16HC27- EP61 -22

קבר רבים

IAA 34.1879מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA2רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מאעת

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1b

ראשימישני I2k

ראשיראשי J

תארים
האדון

במI.6XXXVI3חברון1067
xסטיאטיט 13 x 17HC99- EP999 -999

מילוי

AEH 66 #859אוניברסיטת יוטה
חרפושית

אורכיA2רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1b

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שתל נורית1068
xסטיאטיט 14 x 17HC15- EP32 -999

פני שטח

101קיבוץ עין החורש
חרפושית

אורכיA2רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

משניראשי C2f

ראשיראשי H1b

כתובתראשי J

לא ידועתל ג'מה1069
4.8סטיאטיט x 12 x 12.5HC79- EP1  -36

לא ידוע

IAA J.1004מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA2רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

משניראשי C2f

ראשיראשי H1b

כתובתראשי J

לא ידועתל צפית1070
8לא ידוע x 14 x 21HC9 - EP5  -26

לא ידוע

חיקוי בקרן לחקירת פלסטינה
חרפושית

אורכיA2רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

קו בסיסראשי A1

ראשיראשי H1b

ראשיראשי J



פנ"שפנ"שעכו1071
8.5לא ידוע x 14 x 17.5HC27- EP27 -38

פני שטח

211אוסף בתר, חיפה (נגנב)
חרפושית

אורכיA2רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

ראשיראשי H1b

כתובתראשי J

לא ידועG3S838אשקלון1072
8.4סטיאטיט x 14 x 18HC9 - EP32 -27

קבר

24189אשקלון
חרפושית

אורכיA2תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

משניראשי C2f

ראשיראשי H1e

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

במT9824-3תל פארעה (ד)1073
xסטיאטיט 12 x 18HC9 - EP5  -999

קבר רבים

40.189המחלקה ללימודים קלאסיים, אוניברסיטת ניו יורק
חרפושית

אורכי1B3רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1e

מסגרתראשי I2cc

קו בסיסראשי I2k

כתובתראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

האדון

פנ"שפנ"שתל שם1074
8סרפנטין? x 12 x 18HC59- EP27 -27

פני שטח

IAA 80-803מוזיאון בית חנקין, כפר יהושוע
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2f

ראשיראשי H1g

משניראשי I2i

משניראשי J

לא ידועתל ג'מה1075
7.2סטיאטיט x 12 x 16HC16- EP63 -15

לא ידוע

EXIII 99/11המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכי1B3תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בעל-סת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H3c

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2k

ראשיראשי J

תארים
האדון

5924במT40113לכיש1076
8סטיאטיט x 11 x 16HC79- EP888 -26

קבר רבים

IAA 38.82מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

נילוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H2c

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2k

כתובתראשי J

לא ידועG50S59280אשקלון1077
7.5סטיאטיט x 11 x 15.7HC11- EP27 -22

קבר

32539אשקלון
חרפושית

אורכיD3תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

משניראשי H1h

ראשימישני I1b

מסגרתראשי I2cc

ראשימישני I2k

ראשיראשי J

תארים
האדון

6716במ70174-3לכיש1078
xסטיאטיט 13 x 16HC9 - EP32 -111

קיר

7017/6716המוזיאון המזרחני, אוניברסיטת דורהם
חרפושית

זהב
אורכיA4תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי H4

משניראשי H4

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J



9749/80במPVI31624לכיש1079
7סטיאטיט x 12 x 15.4HC13- EP33 -26

מחסן מקדש

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

אורכי1B3אמנחותפ ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H4

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2k

ראשיראשי J

4668במ1ב-T2162לכיש1080
5.5סטיאטיט x 8 x 12HC1 - EP27 -26

קבר רבים

160320המוזיאון הבריטי, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

3022במE/3Vb3012תל חרסים1081
7סטיאטיט x 9.3 x 11HC11- EP32 -26

מפולת על רצ

אוניברסיטת בר אילן
ברונזהחרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

תארים
האל הטוב

5652במT40043-1לכיש1082
4סטיאטיט x 9.6 x 13- -

קבר רבים

(29)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
לוחית סגלגלה

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

6456במII2472מקדש החפירלכיש1083
6.5סטיאטיט x 11 x 14HC47- EP121 -26

בור במקדש

12-14-16146 1980המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

במIG13T1H4כאמד אל-לוז1084
6.5סטיאטיט x 9 x 12.5HC45- EP127 -111

מקדש

KL 64.554לא ידוע
חומר לאחרפושית

ברונזה
אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתיחיד J

תארים
האל הטוב

לא ידועגזר1085
5סטיאטיט x 9.3 x 14HC79- EP32 -26

לא ידוע

חיקוי בקרן לחקירת פלסטינה
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

תארים
האל הטוב

פנ"שפנ"שמגידו1086
6.3סטיאטיט x 10 x 14.8HC9 - EP27 -26

פני שטח

VA 15071bמוזיאון ברלין
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

לא ידועגזר1087
xסטיאטיט 9.8 x 14HC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

תל בטש1088
xלא ידוע xHC17- EP27 -27

האוניברסיטה העברית
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד Jתארים

האל הטוב

6929לכיש1089
4.5סטיאטיט x 6 x 9HC9 - EP32 -26

D.124C.1961מוזיאון אוניברסיטת קמברידג' לארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב



2004/80במC2513תל גריסה1090
4.3פאיאנס x 9.8 x 13- -

אוניברסיטת תל אביב
לוחית סגלגלה

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד Jתארים

האל הטוב

לא ידועתל עג'ול1091
6.3סטיאטיט x 9.3 x 12.7HC9 - EP33 -41

לא ידוע

IAA 35.4000מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

במT9844-3תל פארעה (ד)1092
5.2סטיאטיט x 9 x 12HC5 - EP32 -33

קבר רבים

IAA I.10394מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

משניראשי E5e

כתובתראשי J

לא ידועתל ג'מה1093
xסטיאטיט xHC99- EP999 -999

לא משוכב

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

Aתל עג'ול1094 אזור לא ידועדרומי,
6.7סטיאטיט x 9.8 x 13.6HC9 - EP999 -41

לא ידוע

EXXXVI.49/5המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתראשי Jתארים

האל

במT9803תל פארעה (ד)1095
6סטיאטיט x 11 x 14HC5 - EP27 -23

קבר רבים

JM 12-73.438המוזיאון היהודי, ניו יורק
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
האל

28-11-442במ1ב-IX13392בית שאן1096
9סטיאטיט x 13 x 17HC13- EP32 -26

חדר

29-104-49המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

6C1אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
בדמותו של אמון

לא ידועעזקה1097
6.2פאיאנס x 10 x 14.6HC79- EP32 -26

לא ידוע

IAA J.325מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

ראשייחיד Jתארים
האדון

בדמותו של אמון

פנ"שפנ"שגזר1098
6סטיאטיט x 9.2 x 13HC58- EP35 -26

פני שטח

IAA J.262מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שתל יצחקי1099
8.6סטיאטיט x 14 x 18.9HC58- EP32 -22

פני שטח

IDAM 76-5015ירושלים
חרפושית

אורכיA1חאתשפסותבמ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
שליט

אדון שתי הארצות

בת-במ2ירושלים1100
5סטיאטיט x 10 x 15HC9 - EP33 -26

קבר רבים

מוזיאון המכון המקראי הפרנסיסקני (נגנב)
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

תארים
שליט

272במT1183דיר אל בלח1101
5סטיאטיט x 8 x 11HC9 - EP32 -111

קבר רבים

מוזיאון ישראל
חרפושית

זהב
אורכיA1תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד Jתארים

שליט



במT9344-3תל פארעה (ד)1102
5.5סטיאטיט x 9.4 x 13HC5 - EP32 -23

קבר רבים

EVI.20/26המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1סתי א'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
שליט

פנ"שפנ"שבית שמש1103
8.6פאיאנס x 14 x 18HC9 - EP32 -27

פני שטח

IAA I.143Aמוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
אהוב אמון

במVIT10872תל עג'ול1104
6פאיאנס x 10 x 13HC54- EP24 -26

קבר יחיד

24.32.8מוזיאון בולטון, בולטון
חרפושית

אורכיA1תחותימס ד'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

3406במT5012לכיש1105
6.7סטיאטיט x 11 x 14.5- -

קבר רבים

לא ידוע
דמוי חצי חבית

אורכיA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
טוב בחסדים

46במT1143דיר אל בלח1106
9קרניאול x 13 x 18HC79- EP27 -28

קבר רבים

מוזיאון ישראל
כסףחרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

תארים
אהוב תחות

7227פנ"שJ.15לכיש1107
8.3קרניאול x 12 x 16HC9 - EP121 -22

פני שטח

IAA 39.829מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
אהוב תחות

במT9844-3תל פארעה (ד)1108
xפאיאנס 15 x 22HC99- EP999 -999

קבר רבים

מוזיאון רוקפלר (נעלם)
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתיחיד Jתארים
מועיל לרע

במT9844-3תל פארעה (ד)1109
xפאיאנס 15 x 18HC99- EP999 -999

קבר רבים

מוזיאון רוקפלר (נעלם)
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

ראשייחיד Jתארים
מועיל לרע

במT9344-3תל פארעה (ד)1110
9סטיאטיט x 16 x 21HC58- EP33 -26

קבר רבים

L.643המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1סתי ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
אהוב תחות

נבחרו של רע

3727במT5423-2לכיש1111
7סטיאטיט x 11 x 17HC50- EP33 -26

קבר רבים

12-14-16068 1980המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיB1תחותימס ד'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
בדמותו של אמון-ר

27-9-67ברזל1בV1183בית שאן1112
7סטיאטיט x 11 x 15.2HC79- EP33 -27

חדר

IAA J.1017מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיB1תחותימס ד'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
בדמותו של אמון

4673במ1ב-T2162לכיש1113
6פאיאנס x 14 x 19- -

קבר רבים

160324המוזיאון הבריטי, לונדון
לוחית סגלגלה

רוחביA2תחותימס ד'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
בדמותו של אמון



2027במSE 23 C1C1תל בית מירסים1114
5סטיאטיט x 10 x 14HC9 - EP33 -22

מפולת

1-0101הסמינר התאולוגי של פיטסבורג
חרפושית

רוחביA2תחותימס ד'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
בדמותו של אמון

FBתל פארעה (ד)1115 במ4-3בור
8.6סטיאטיט x 15 x 20.7HC43- EP5  -42

בור אשפה

EVII.115/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA2תחותימס ד'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
בדמותו של אמון

4349במT5432לכיש1116
8סטיאטיט x 11 x 15HC9 - EP32 -26

קבר

IAA 36.1484מוזיאון רוקפלר
ברונזהחרפושית

רוחביA2אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
בדמותו של אמון

לא ידועG50S59241אשקלון1117
4.65סטיאטיט x 12 x 17.3- -

קבר

30583אשקלון
לוחית סגלגלה

רוחביA2אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
בדמותו של אמון

1000תל עג'ול1118 ב"ק
7סטיאטיט x 11 x 15.6HC52- EP33 -27

לא ידוע

IAA 32.2084מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA2אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
בדמותו של אמון

במT902c4-3תל פארעה (ד)1119
8סטיאטיט x 12 x 15.6HC11- EP33 -26

קבר רבים

EVI.24/27המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA2אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
בדמותו של רע

11217/80פנ"שפנ"שלכיש1120
8סטיאטיט x 12 x 17HC5 - EP32 -26

לא משוכב

משפחת סדן, מושב לכיש
חרפושית

רוחביA2אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
בדמותו של רע

VIבית שאן1121 27-10-443במ11924תחתון
16פאיאנס x 24 x 35HC27- EP32 -27

חדר

29-104-42המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיB1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
בדמותו של רע

d 3ברזל1בDDVI A5001מגידו1122
16פאיאנס x 28 x 40HC24- EP888 -27

חדר

A23734המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

אורכיB1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

תארים
בדמותו של רע

לא ידועVIתל עג'ול1123
17סטיאטיט x 31 x 44HC16- EP33 -26

לא ידוע

485.1932מוזיאון אולסטר, בלפסט
חרפושית

אורכיB1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
אהוב אמון



1008לא ידועגזר1124
19.3סטיאטיט x 26 x 34.6HC9 - EP27 -28

לא ידוע

Macalister 3226הקרן לחקירת פלסטינה, לונדון
חרפושית

רוחביA2אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
אהוב אמון

בת3-במ3חברון1125
4פאיאנס x 9 x 14HC9 - EP33 -26

קבר רבים

IAA K.28131קמ"ט ארכיאולוגיה
חרפושית

רוחביA2תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
בן אמון

114במT13-1תל בית מירסים1126
4.5סטיאטיט x 13 x 18- -

קבר

IAA 84-1275רשות העתיקות
לוחית סגלגלה

רוחביA2אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
בן אמון-רע

לא ידועתל שמיר1127
5.3סטיאטיט x 11 x 16.1- -

דולמן

5אוסף קיבוץ שמיר
לוחית מלבנית

רוחביA2אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במ1בVIT1041תל עג'ול1128
5סטיאטיט x 11 x 18.7- -

קבר יחיד

IAA 32.1932מוזיאון רוקפלר
לוחית סגלגלה

רוחביA2תחותימס ד'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
בן אמון-רע

במT562גזר1129
xלא ידוע xHC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

רוחביA2אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
בן אמון

316במXIII232913-2שכם1130
4.4סטיאטיט x 12 x 16.5- -

חדר

ברשות אדוורד פ. קמפבל ג'וניור, מיין
לוחית מלבנית

רוחביA2אמנחותפ ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
בן אמון-רע

פנ"שפנ"שמגידו1131
7.2סטיאטיט x 12 x 16.8HC9 - EP32 -27

פני שטח

מוזיאון שער העמקים
חרפושית

רוחביA2אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
יציב המונומנטים

במT9344-3תל פארעה (ד)1132
8סטיאטיט x 12 x 17HC9 - EP32 -26

קבר רבים

L.661המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA2אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
יציב המונומנטים

במT9363תל פארעה (ד)1133
7.8סטיאטיט x 13 x 17HC9 - EP32 -26

קבר רבים

IAA I.7149מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA2אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
יציב המונומנטים



במT960D4תל פארעה (ד)1134
8.9סטיאטיט x 14 x 19.3HC9 - EP33 -22

קבר רבים

IAA I.9809מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיB1תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
אדון היכלים

לא ידועגזר1135
8סטיאטיט x 15 x 21HC5 - EP32 -26

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

אורכיB1תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
אדון היכלים

2240במBII2343הר עיבל1136
6.5פאיאנס x 11 x 14.25HC9 - EP33 -22

מוזיאון קיבוץ עין שמר
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
אדון של חיילים רב

במT9353תל פארעה (ד)1137
8סטיאטיט x 13 x 17HC9 - EP32 -26

קבר רבים

L.690המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA2תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
אדון של חיילים רב

25-11-359במVIII10683בית שאן1138
10סטיאטיט x 15 x 20HC9 - EP112 -7

חדר במקדש

IAA J.906מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיB1חאתשפסותבמ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
חובש הכתרים

31543/80במGVI45844לכיש1139
6.6סטיאטיט x 8.9 x 12.8HC26- EP60 -4

חדר

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

רוחביA2תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
התגלמות הזריחות

במ1בIVT375תל עג'ול1140
7.7סטיאטיט x 11 x 14.8HC52- EP32 -7

קבר יחיד

IAA 33.1742מוזיאון רוקפלר
חרפושית

זהב
אורכיA4תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
ההופעות היפות

3062פנ"שפנ"שלכיש1141
6.2סטיאטיט x 11 x 14.7HC9 - EP33 -22

פני שטח

IAA 34.3091מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיB1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
מקים 2 האובליסק

בבית אמון

לא ידועגזר1142
6סטיאטיט? x 11 x 16HC9 - EP32 -26

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

רוחביA2תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

משניראשי K

M. 419פנ"שפנ"שפנ"שמגידו1143
8סטיאטיט x 13 x 17.1HC9 - EP35 -26

פני שטח

IAA I.3573מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA2אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אתום
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
אהוב אתום, אדון

הליופוליס



במT562גזר1144
xלא ידוע xHC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

אורכיB1תחותימס ד'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
שליט תביי

בן אמון

אהוב האלים

במIVT15092תל עג'ול1145
8.6פאיאנס x 12 x 16.3HC99- EP32 -26

קבר יחיד

1932.966מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA2אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
דורס ארצות זרות

במaT42-1יריחו1146
8סטיאטיט x 12 x 16.6HC9 - EP33 -22

קבר רבים

IAA 32.1095מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA2אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
אדון הזריחות

במVII31544תל מיקנה/עקרון1147
8.5סטיאטיט x 37 x 50HC79- EP888 -999

מילוי

IAA 99-1260רשות העתיקות
חרפושית

אורכיB1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
אהובה של גברת עצ

השקמה

לא ידועתל עג'ול1148
xלא ידוע 11 x 17HC99- EP999 -999

לא ידוע

מנצסטר (לא נמצא)
חרפושית

רוחביA1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
יוצר המאעת

במT9844-3תל פארעה (ד)1149
8סטיאטיט x 12 x 15HC9 - EP33 -22

קבר רבים

IAA I.10392מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA2אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
בדמותו של אמון

מלך מצריים העליו
והתחתו

אהוב אמון

אשדוד - חוף1150
דרומי

AT11531025במ

xלא ידוע xHC79- EP33 -22

חצר

IAAרשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
נותן נשימת חיים ל

שאוהב אותו

4170לכיש1151
9סטיאטיט x 14 x 19.5HC9 - EP33 -26

IAA 36.1835מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיA1רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
נותן נשימת חיים ל

שאוהב אותו

במT9363תל פארעה (ד)1152
9פאיאנס x 14 x 18HC5 - EP32 -27

קבר רבים

IAA I.7092מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA2רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
אדון הזריחות

בעל היובל התשיעי

במT9844-3תל פארעה (ד)1153
8.6סטיאטיט x 14 x 18.4HC15- EP61 -36

קבר רבים

IAA I.10378מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

דורס כל ארץ זרה



במT9223תל פארעה (ד)1154
5סטיאטיט x 8 x 11HC47- EP33 -22

קבר יחיד

L.610המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

דורס כל ארץ זרה

במT9844-3תל פארעה (ד)1155
8.6סטיאטיט x 14 x 18.3HC12- EP33 -22

קבר רבים

IAA I.10380מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

דורס כל ארץ זרה

במT9344-3תל פארעה (ד)1156
7.85סטיאטיט x 11 x 15HC9 - EP33 -26

קבר רבים

EVI.20/24המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון הארץ

דורס כל ארץ זרה

ברזל1אT552תל פארעה (ד)1157
7.5סטיאטיט x 13 x 18HC9 - EP61 -27

קבר רבים

EVII.80/24המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

אדון שתי הארצות

האל הטוב

דורס כל ארץ זרה

פנ"שפנ"שתל חרסים1158
8.8סטיאטיט x 13 x 19.2HC9 - EP61 -27

פני שטח

IAA 95-5290מוזיאון השפלה, כפר מנחם
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

לא ידועגזר1159
6סטיאטיט x 14 x 19HC99- EP999 -27

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
אדון המאעת

דורס כל ארץ זרה

אדון שתי הארצות

ברזל2שומרון1160
4.2סטיאטיט x 9.3 x 13HC99- EP999 -999

מילוי

המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA4תחותימס ג'במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

בדמותו של אמון

לא ידועG50S48421אשקלון1161
8.4סטיאטיט x 13 x 18.7HC54- EP27 -38

קבר

44782אשקלון
חרפושית

אורכיA4תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

בדמותו של אמון

p.10074במ1ב-I10A2גזר1162
6פאיאנס x 11 x 14HC9 - EP32 -26

קבר רבים

IAA 74-185מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיB1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

ממלא חללראשי I2k

ראשיראשי J

תארים
בדמותו של אמון-ר

האדון

במ4-3במצודה ליד העזקה1163
8סטיאטיט x 14 x 18.2HC9 - EP33 -27

בתוך כלי

IAA J.326מוזיאון רוקפלר
חרפושית

משולבA4תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
האל הטוב

אדון הארץ



במT960D4תל פארעה (ד)1164
8סטיאטיט x 13 x 17.5HC5 - EP33 -22

קבר רבים

IAA I.9806מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון הארץ

במT9093תל פארעה (ד)1165
8סטיאטיט x 15 x 21HC9 - EP33 -22

קבר יחיד

IAA I.7081מוזיאון רוקפלר
ברונזהחרפושית

זהב
אורכיA4תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

משניראשי I1b

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

לא ידועתל ג'מה1166
6.6סטיאטיט x 12 x 16.7HC11- EP5  -15

לא ידוע

EXXXVI.51/15המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA4תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

5714במT40043-1לכיש1167
7סטיאטיט x 11 x 14HC54- EP27 -26

קבר רבים

(126)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

מקבל חיים לנצח

במT9813תל פארעה (ד)1168
6.2סטיאטיט x 11 x 14.7HC79- EP33 -22

קבר רבים

IAA 35.1749מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA4תחותימס ג'במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

מקבל חיים לנצח

לא ידועגזר1169
8סטיאטיט x 13 x 18.6HC59- EP32 -26

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
האל הטוב

זורח בכל ארץ זרה

במT9344-3תל פארעה (ד)1170
5סטיאטיט x 9 x 12HC58- EP33 -111

קבר רבים

L.673המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

חומר לא
רוחביA4תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשימישני E3c

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

T17פנ"שמגידו1171 M55פנ"שריבוע
9סטיאטיט x 15 x 18HC9 - EP32 -26

פני שטח

A18648המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני F5

מסגרתראשי I2cc

משנימישני I2k

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

פנ"שפנ"שעכו1172
9.3סטיאטיט x 16 x 21HC9 - EP32 -26

פני שטח

IAA 77-29רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי F5

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

פנ"שפנ"שעכו1173
8.5סטיאטיט x 15 x 19.5HC99- EP1  -26

פני שטח

232אוסף בתר, חיפה (נגנב)
חרפושית

רוחביA4תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני F5

מסגרתראשי I2cc

כתובתמישני J

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות



תל אל-עומיירי1174
xלא ידוע 13 x 19- -

לא ידוע
טביעה על כלי

רוחביA4תחותימס ג'במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשימישני E3c

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

במT960C4תל פארעה (ד)1175
6.1פאיאנס x 13 x 17.2- -

קבר רבים

IAA I.9764מוזיאון רוקפלר
חותם עין-הורוס

רוחביA4תחותימס ג'במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני E3c

כתובתמישני J

כתובתראשי J

לא ידועתל עג'ול1176
xסטיאטיט? 12 x 19HC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

רוחביA4אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

מקבל חיים לנצח

במ1בVIT1116תל עג'ול1177
4סטיאטיט x 13 x 17- -

קבר יחיד

IAA 32.2220מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

רוחביA4אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5a

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

3983במT10032לכיש1178
6.5סטיאטיט x 12 x 16HC9 - EP27 -22

קבר רבים

160591המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA4תחותימס ד'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

זורח בכל ארץ זרה

11216/80פנ"שפנ"שלכיש1179
8.5פאיאנס x 13 x 17HC5 - EP32 -26

פני שטח

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

רוחביA4תחותימס ד'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

מקבל חיים לנצח

במaT42-1יריחו1180
8סטיאטיט x 12 x 17.5HC6 - EP32 -27

קבר רבים

AO 15.702מוזיאון הלובר, פאריס
ברונזהחרפושית

רוחביA4אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

זורח בכל ארץ זרה

1366במSE 13C1SE 132תל בית מירסים1181
8סטיאטיט x 14 x 18.7HC60- EP33 -41

מפולת

IAA I.8986מוזיאון רוקפלר
חומר לאחרפושית

רוחביA4אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

זורח בכל ארץ זרה

לא ידועתל ג'מה1182
7.3סטיאטיט x 12 x 14.2HC99- EP999 -26

לא ידוע

EXXXVI.51/14המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA4אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

זורח בכל ארץ זרה

במIVT16312תל עג'ול1183
5סטיאטיט x 7 x 16- -

קבר יחיד

IAA 35.4023מוזיאון רוקפלר
לוחית סגלגלה

רוחביA4אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

ההופעות היפות



FG 187תל ג'מה1184
8.5סטיאטיט x 13 x 17HC9 - EP61 -26

EXXXVI.50/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA4אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

דורס ארצות זרות

3046במאזור המקדשמקדש החפירלכיש1185
9.2סטיאטיט x 13 x 19HC9 - EP27 -26

פני שטח

IAA 34.3087מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

מקבל חיים לנצח

לא ידועגזר1186
25.5סטיאטיט x 24 x 51HC79- EP32 -27

לא ידוע

ללא מספרמוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

במBVIIB2תל בטש1187
xלא ידוע xHC13- EP33 -26

חדר

האוניברסיטה העברית
חרפושית

רוחביA4אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
שליט

50פנ"שפנ"שתל ג'ת1188
9סטיאטיט x 15 x 19HC15- EP32 -25

פני שטח

קיבוץ להבות חביבה
חרפושית

רוחביA4רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון הארץ

דורס ארצות זרות

פנ"שפנ"שעכו1189
10סטיאטיט x 15 x 21HC99- EP32 -25

פני שטח

235אוסף בתר, חיפה (נגנב)
חרפושית

רוחביA4רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

דורס כל ארץ זרה

אדון שתי הארצות

תל כיסאן1190
xפאיאנס 16 x 21.5HC99- EP27 -999

8041בית הספר הצרפתי למקרא וארכיאולוגיה, ירושלים
חרפושית

רוחביA4רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
דורס ארצות זרות

האל הטוב

אדון שתי הארצות

6001במT40133לכיש1191
6.3סטיאטיט x 10 x 14.2HC9 - EP13 -16

קבר רבים

IAA 38.118מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
אהוב אמון

שליט תביי

האל הטוב

אדון שתי הארצות

פנ"שפנ"שתל צפית1192
8.75סטיאטיט x 16 x 21.9HC9 - EP33 -27

פני שטח

IAA 95.5608מוזיאון השפלה, כפר מנחם
חרפושית

אורכיA4רעמסס ב'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

משניראשי C2a

ראשימישני I1b

משניראשי I2bb

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

כתובתראשי J



פנ"שפנ"שעכו1193
7.4סטיאטיט x 11 x 15HC51- EP27 -26

פני שטח

IAA 73-164רשות העתיקות
חרפושית

אורכיD5תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי I1b

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2k

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

מקבל חיים לנצח

האדון

במT562גזר1194
xלא ידוע xHC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

אורכיD5אמנחותפ ב'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי I1b

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2l

ראשיראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

מקבל חיים לנצח

במT9223תל פארעה (ד)1195
8סטיאטיט x 14 x 19HC7 - EP8  -31

קבר יחיד

L.683המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני J

ראשימישני J

ראשיראשי J

במVT1166E3תל עג'ול1196
6.1סטיאטיט x 9.3 x 13.2HC16- EP5  -40

קבר רבים

IAA 32.2040מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשימישני A1

ראשימישני A1

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9363תל פארעה (ד)1197
7.3סטיאטיט x 11 x 15.3HC7 - EP1  -40

קבר רבים

IAA I.7095מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

כתובתמישני J

כתובתמישני J

כתובתראשי J

במVT1166E3תל עג'ול1198
9.2סטיאטיט x 15 x 21HC25- EP11 -31

קבר רבים

IAA 32.2032מוזיאון רוקפלר
ברונזהחרפושית

אורכיA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
רע

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משנימישני C2a

משנימישני C2a

משנימישני C2a

משנימישני C2a

ראשימישני I2bb

כתובתמישני J

כתובתראשי J

תארים
בדמותו של רע

פנ"שפנ"שאשדוד1199
7סטיאטיט x 11 x 15.7HC24- EP1  -12

פני שטח

אוסף א. ירושלמי, תל אביב
חרפושית

אורכיA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

כתובתמישני J

כתובתמישני J

כתובתראשי J



1751במA105183תל שרע1200
8.5אבן ירוקה x 17 x 23HC43- EP11 -35

רצפה?

298אוניברסיטת בן גוריון
חרפושית

אורכיF1תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
רע

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2a

משניראשי C2a

משניראשי C2a

משניראשי C2a

משניראשי C2a

משניראשי I2b

משניראשי I2b

משניראשי I2b

משניראשי I2b

משניראשי I2bb

משניראשי I2bb

כתובתראשי J

לא ידועגזר1201
6סטיאטיט? x 11 x 16HC7 - EP1  -53

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

אורכיA4תחותימס ג'במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

כתובתמישני J

כתובתראשי J

5351פרסיR.15:13לכיש1202
20סטיאטיט x 34 x 57HC22- EP33 -28

רצפה

160314המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA2אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אהוב אמון

AR 024בת-במ2כפר ערה1203
9.25סטיאטיט? x 14 x 18HC24- EP32 -26

קבר רבים

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

אורכיA2אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

VIתל עג'ול1204
21סטיאטיט x 35 x 46HC11- EP33 -27

לא ידוע

IAA 32.2085מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA2אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

כמו רע

הלוואי שתחיה

אשת המלך הגדולה

לא ידועגזר1205
25סטיאטיט x 42 x 60HC9 - EP32 -26

לא ידוע

2351המוזיאון הארכיאולוגי, איסטנבול
חרפושית

אורכיA2אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי I2cc

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

תארים
האל הטוב

מקבל חיים

הלוואי שתחיה

אשת המלך הגדולה

4851ברזל2אT218לכיש1206
7.75סטיאטיט x 11 x 16HC5 - EP32 -26

קבר רבים

160355המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1תחותימס ג'במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

תחות
מעמדמיקוםדגם

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

לא ידועגזר1207
26סטיאטיט x 35 x 62HC79- EP888 -28

לא ידוע

IAA J.238מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיF1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

A.S.33.4.367ברזל2אII a380בית שמש1208
34פאיאנס x 60 x 91HC9 - EP53 -28

חדר

IAA 33.1839מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיF1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

כתובתראשי J



2755במIIID.III,1813מקדש החפירלכיש1209
27פאיאנס x 60 x 83HC11- EP111 -27

מקדש

IAA 34.7687מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיF1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

517/80פנ"שJיפו1210
20סטיאטיט x 62 x 90HC79- EP888 -28

פני שטח

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

אורכיF1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

388222ברזל1אSS3a38855בית שאן1211
27אבן לא מזוהה x 60 x 86HC9 - EP27 -27

לא ברור

האוניברסיטה העברית
חרפושית

אורכיF1אמנחותפ ג'במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

כתובתראשי J

במOJ''10001תל עג'ול1212
5פאיאנס x 11 x 14.5- -

חדר

IAA 32.1847מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

רוחביA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
הבן הטוב של אמון

במVIT10872תל עג'ול1213
7פאיאנס x 11 x 16HC58- EP32 -26

קבר יחיד

24.32.7מוזיאון בולטון, בולטון
חרפושית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
הבן הטוב של אמון

AR 009בת-במ2כפר ערה1214
6.5סטיאטיט x 11 x 13.5HC79- EP5  -14

קבר רבים

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

תארים
הבן הטוב של אמון

5643במT40043-1לכיש1215
8סטיאטיט x 14 x 19HC2 - EP5  -40

קבר רבים

(111)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

ברונזה
רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
הבן הטוב של אמון

במVIT11323-2תל עג'ול1216
4סטיאטיט x 10 x 15- -

קבר רבים

E.455.1932מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
לוחית סגלגלה

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
הבן הטוב של אמון

במIII2תל חסי1217
xפאיאנס 12 x 17HC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי Jתארים
הבן הטוב של אמון

M 2993במT912B4מגידו1218
7פאיאנס x 13 x 17HC24- EP60 -111

קבר רבים

IAA 34-1889מוזיאון ישראל
זהבחרפושית

זהב
רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

ראשייחיד Jתארים
הבן הטוב של אמון

פנ"שפנ"שבית שאן1219
7.5סטיאטיט x 11 x 15HC25- EP5  -42

פני שטח

אוסף רשף, קיבוץ בית אלפא
חרפושית

רוחביA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
הבן הטוב של אמון

25-10-275במVI10494בית שאן1220
5.5סטיאטיט x 15 x 20- -

חדר

29-104-85המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
לוחית סגלגלה

רוחביA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
בן אמון



במIbT2612תל עג'ול1221
4פאיאנס x 14 x 18- -

קבר יחיד

JM 12-73.405Cהמוזיאון היהודי, ניו יורק
לוחית סגלגלה

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתראשי Jתארים
הבן הטוב של רע

במT9013תל פארעה (ד)1222
7.2סטיאטיט x 11 x 15.6HC9 - EP33 -22

קבר יחיד

EVI.25/3המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
ברונזהחרפושית

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
הבן הטוב של רע

604במT1003-2תל בית מירסים1223
5.25פאיאנס x 11 x 15.5- -

קבר

IAA 84-1274רשות העתיקות
לוחית מלבנית

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
הבן הטוב של רע

604במT1003-2תל בית מירסים1224
5.25פאיאנס x 11 x 15.5- -

קבר

IAA 84-1274רשות העתיקות
לוחית מלבנית

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
הבן הטוב של רע

במT9844-3תל פארעה (ד)1225
xפאיאנס 12 x 15.3HC79- EP1  -999

קבר רבים

IAA I.10370מוזיאון רוקפלר (נעלם)
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד Jתארים

הבן של רע

במVIT10343-2תל עג'ול1226
5.5פאיאנס? x 9 x 12HC5 - EP27 -24

קבר רבים

9207מוזיאון מנצסטר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D9

כתובתראשי J

תארים
הבן של רע

במT9344-3תל פארעה (ד)1227
8.5פאיאנס x 12 x 16.6HC79- EP1  -26

קבר רבים

EVI.20/44המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

משניראשי E3c

כתובתראשי J

תארים
הבן של רע

לא ידועתל שמיר1228
5.3סטיאטיט x 11 x 16.1- -

דולמן

5אוסף קיבוץ שמיר
לוחית מלבנית

אורכיA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במQM?I1056''1תל עג'ול1229
6סטיאטיט x 10 x 13HC47- EP53 -26

L.1020המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
מלך מצריים העליו

והתחתו

במT960C4תל פארעה (ד)1230
6פאיאנס x 11 x 14.5HC5 - EP1  -27

קבר רבים

IAA I.9765מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד Jתארים

מלך מצריים התחת

לא ידועGתל עג'ול1231
7סטיאטיט x 11 x 14.6HC47- EP63 -8

לא ידוע

1949.105מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D5

ראשיראשי E1c

תארים
מלך מצריים העליו

והתחתו

במIbT2612תל עג'ול1232
4פאיאנס x 14 x 18- -

קבר יחיד

JM 12-73.405Cהמוזיאון היהודי, ניו יורק
לוחית סגלגלה

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

ראשיראשי E5e



M 2857במT989C13מגידו1233
4.3סטיאטיט x 7.6 x 11HC9 - EP27 -41

קבר רבים

IAA 34.2117מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E5e

במIV10053בית שמש1234
5סטיאטיט x 8 x 12HC47- EP1  -22

מטמון

61-14-955המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

משניראשי E5e

במT9313תל פארעה (ד)1235
5.3סטיאטיט x 9 x 11.8HC5 - EP27 -44

קבר יחיד

8839מוזיאון מנצסטר
ברונזהחרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E5e

26-10-190במT2194-3בית שאן1236
5פאיאנס x 7 x 10HC9 - EP55 -41

קבר רבים

29-104-4המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

משניראשי E5e

במT9344-3תל פארעה (ד)1237
4.2סטיאטיט x 6.6 x 10HC5 - EP32 -111

קבר רבים

EVI.20/52המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

זהב
אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

ראשיראשי E5e

במT960C4תל פארעה (ד)1238
5.3סטיאטיט x 9 x 12.2- -

קבר רבים

IAA I.9762מוזיאון רוקפלר
חותם דג

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

משניראשי E5e

במT9803תל פארעה (ד)1239
5סטיאטיט x 6.7 x 8HC5 - EP33 -22

קבר רבים

40.179המחלקה ללימודים קלאסיים, אוניברסיטת ניו יורק
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E5e

במVIT10572תל עג'ול1240
5סטיאטיט x 9 x 12HC99- EP5  -42

קבר יחיד

485.1932מוזיאון אולסטר, בלפסט
חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E5e

משניראשי I2k

5660במT40043-1לכיש1241
4.2פאיאנס x 7.3 x 9.6HC79- EP1  -44

קבר רבים

(60)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד J

25-11-300במVII10853בית שאן1242
6.7פאיאנס x 12 x 15.9HC79- EP1  -33

חדר במקדש

29-104-19המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

משניראשי E5e

משניראשי I2k



במT9363תל פארעה (ד)1243
6פאיאנס x 9.6 x 14HC79- EP27 -38

קבר רבים

IAA I.7107מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E5e

משניראשי I2k

במT9554תל פארעה (ד)1244
7פאיאנס x 11 x 15HC5 - EP1  -26

קבר יחיד

55.30.37מוזיאון בולטון, בולטון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

ראשיראשי E5e

משניראשי I2k

במT960F3תל פארעה (ד)1245
4סטיאטיט x 6.4 x 9HC5 - EP1  -26

קבר רבים

IAA I.9795מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E5e

משניראשי I2k

במ?בית שמש1246

9פאיאנס x 11 x 16HC24- EP999 -44
61-14-958המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

משניראשי E5e

משניראשי I2k

לא ידועתל צפית1247
7פאיאנס x 11 x 15HC5 - EP1  -999

לא ידוע

IAA J.319מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד J

פנ"שפנ"שגזר1248
5.3פאיאנס x 11 x 15.6HC79- EP32 -41

פני שטח

IAA J.279מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

משניראשי E5e

משניראשי I2k

משניראשי K

3758במT5472לכיש1249
6זכוכית? x 11 x 17HC1 - EP5  -38

קבר רבים

56.131.256pמוזיאון מחוז מרסיסייד, ליברפול
חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

משניראשי I2b

משניראשי I2k

משניראשי K

3322במII2062מקדש החפירלכיש1250
4.5סטיאטיט x 10 x 14- -

בור במקדש

12-14-16148 1980המוזיאון הבריטי, לונדון
לוחית מלבנית

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

3322במII2062מקדש החפירלכיש1251
4.5סטיאטיט x 10 x 14- -

בור במקדש

12-14-16148 1980המוזיאון הבריטי, לונדון
לוחית מלבנית

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

46730/80במSS-239383-2לכיש1252
5.9פאיאנס x 11 x 14.8HC24- EP27 -41

מילוי

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

אורכיA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

משניראשי E5e

משניראשי I2k



2975במIIIE.III3מקדש החפירלכיש1253
4פאיאנס x 11 x 14- -

מקדש

IAA 34-7735מוזיאון ישראל
לוחית סגלגלה

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E5e

ראשיראשי I2k

A.S.33-5-137במIV a5282-1בית שמש1254
9.8פאיאנס x 13 x 16.4HC79- EP1  -33

חדר

61-14-930המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

ראשייחיד J

במGT19732תל עג'ול1255
6.5פאיאנס x 10 x 13.2HC36- EP1  -26

קבר יחיד

IAA 35.4029מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

ראשיראשי H1h

משניראשי I2k

במIV10053בית שמש1256
7.2פאיאנס x 11 x 14.7HC99- EP999 -41

מטמון

61-14-966המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי E5e

ראשיראשי H4

משניראשי I2k

במT9344-3תל פארעה (ד)1257
8.1פאיאנס x 11 x 16.7HC79- EP1  -26

קבר רבים

EVI.20/51המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי E3c

ראשיראשי H1h

משניראשי I2k

במT114בית שמש1258
6.4פאיאנס x 10 x 14.4HC24- EP1  -33

קבר רבים

IAA I.164מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי E3c

ראשיראשי H1h

משניראשי I2k

במ?בית שמש1259

9פאיאנס? x 11 x 15HC79- EP1  -41
61-14-953Fהמוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה

חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3c

ראשיראשי H1h

משניראשי I2k

במ?EPתל פארעה (ד)1260
8פאיאנס x 12 x 16.8HC5 - EP1  -23

בור אשפה

EVI.65/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי H1h

משניראשי I2k

ברזלT1271תל פארעה (ד)1261
5.6סטיאטיט x 9.2 x 12.3HC51- EP33 -26

קבר רבים

EVI.56/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי H1h

משניראשי I2k

3084ברזל1אGXIII4305אשדוד1262
xפאיאנס 13 x 15.25HC99- EP999 -999

חדר

G/3084/61נגנב
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי E3c

ראשיראשי H1h

משניראשי I1a

משניראשי I2k



במ4-3במצודה ליד העזקה1263
xלא ידוע 11 x 15HC99- EP999 -999

בתוך כלי

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי E3c

ראשיראשי H1h

משניראשי I2k

במT9353תל פארעה (ד)1264
6סטיאטיט x 9 x 11.5HC5 - EP1  -22

קבר רבים

E.53.1930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע-חראחתי
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי H1c

משניראשי I2k

בת3-במEII-I830''1תל עג'ול1265
5סטיאטיט x 8.6 x 11.5- -

IAA 35.3963מוזיאון רוקפלר
דמוי חצי חבית

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

אדון שתי הארצות

M 5763במVII a17874מגידו1266
xקרניאול 9 x 13- -

מפלס חיים

המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
לוחית מלבנית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1תארים

בדמותו של רע

3982במT10032לכיש1267
6.5סטיאטיט x 12 x 15.1HC12- EP8  -40

קבר רבים

160595המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

תארים
ההופעות היפות

5343במאזור המקדשמקדש החפירלכיש1268
5סטיאטיט x 10 x 14.6HC24- EP5  -41

מקדש

IAA 36.1618מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
כתובתיחיד Jתארים

אדון הארץ

196פנ"שB57פנ"ששכם1269
5.5סטיאטיט x 11 x 13.5HC5 - EP27 -6

פני שטח

ברשות אדוורד פ. קמפבל ג'וניור, מיין
חרפושית

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5h

ממלא חללראשי I2b

ממלא חללראשי I2b

286במT1183דיר אל בלח1270
7קרניאול x 11 x 15.5HC33- EP32 -22

קבר רבים

מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

סת
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

תארים
אהוב סת

1869במSE 13Cתל בית מירסים1271
7סטיאטיט x 9 x 13HC11- EP5  -31

מילוי

1-0112הסמינר התאולוגי של פיטסבורג
חרפושית

3A3אורכיA4במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי I2b

ראשיראשי I2bb

ראשיראשי I2d

משניראשי I2k

משניראשי I2s

277/1במ2001074-3תימנע1272
7.6סטיאטיט x 18 x 19.8- -

מקדש

IAA 82-798מוזיאון הארץ
לוחית מלבנית

תימנעבמ4 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתראשי J

277/1במ2001074-3תימנע1273
7.6סטיאטיט x 18 x 19.8- -

מקדש

IAA 82-798מוזיאון הארץ
לוחית מלבנית

תימנעבמ4 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



2247תל מור1274
4.7סטיאטיט x 9.8 x 10- -

לא ידוע

IAA 10רשות העתיקות
דמוי פי-כושי

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתיחיד J

5762במT40043-1לכיש1275
xסטיאטיט 7 x 10- -

קבר רבים

(95)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חותם עין-הורוס

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במVIT10572תל עג'ול1276
5.5סטיאטיט x 9 x 12HC24- EP5  -17

קבר יחיד

485.1932מוזיאון אולסטר, בלפסט
חרפושית

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

4891במ1ב-T2212לכיש1277
5ישפה ירוק x 11 x 16- -

קבר רבים

IAA 36.2269מוזיאון ישראל
לוחית סגלגלה

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

7275במ1ב-I-IID.I-II2מקדש החפירלכיש1278
4.5פאיאנס x 10 x 16.5- -

מקדש

160.166המוזיאון הבריטי, לונדון
לוחית מלבנית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

3051פנ"שD/Xפנ"שלכיש1279
6.3פאיאנס x 10 x 14.5- -

פני שטח

IAA 34.3089מוזיאון רוקפלר
דמוי חצי חבית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתיחיד J

במT9613תל פארעה (ד)1280
5.4פאיאנס x 8.5 x 13HC5 - EP27 -111

קבר יחיד

המוזיאון האנתרופולוגי, מרישל קולג', אברדין
חרפושית

זהב
רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתיחיד J

במT9103תל פארעה (ד)1281
7סטיאטיט? x 15 x 19.7- -

קבר יחיד

לא ידוע
לוחית מלבנית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתראשי J

פנ"שB 196פנ"שתל ג'מה1282
xסטיאטיט 7.5 x- -

פני שטח

לא ידוע
לוחית מלבנית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתיחיד J

במT9344-3תל פארעה (ד)1283
4.6סטיאטיט x 8 x 12.2- -

קבר רבים

EVI.20/56המכון לארכיאולוגיה, לונדון
לוחית מלבנית

רוחביA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

269/1במ2001074-3תימנע1284
5.5סטיאטיט x 9.9 x 11.9- -

מקדש

IAA 82-878מוזיאון הארץ
לוחית מלבנית

תימנעבמ4 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתראשי J

135/1במ200III-IV1104-3תימנע1285
6.1סטיאטיט x 12 x 16.4- -

מקדש

IAA 82-894מוזיאון הארץ
לוחית מלבנית

תימנעבמ4 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



בת3-במ1אIbT291תל עג'ול1286
xלא ידוע 9 x 13.3HC99- EP999 -999

קבר רבים

לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

ברזלG38S8444442אשקלון1287
3.1סטיאטיט x 11 x 14.6HC79- EP888 -888

קבר

46193אשקלון
חרפושית

אורכיA1במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

33-9-20במVI17214בית שאן1288
5.5סטיאטיט x 7 x 8HC54- EP27 -44

חדר

34-20-55המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתיחיד J

278/3במ200107,1094-3תימנע1289
7סטיאטיט x 10 x 14HC89- EP24 -42

מקדש

IAA 82-837מוזיאון הארץ
חרפושית

תימנע?במ4 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתראשי J

במMB,1085''IV2תל עג'ול1290
xלא ידוע 12 x 16- -

לא ידוע

בלפסט (לא נמצא)
לוחית סגלגלה

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במVIT10352תל עג'ול1291
8סטיאטיט x 5 x 8- -

קבר יחיד

IAA 32.1862מוזיאון רוקפלר
חותם חתול

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

5667במT40043-1לכיש1292
6.4סטיאטיט x 9 x 13HC9 - EP33 -22

קבר רבים

(118)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

5633במT40043-1לכיש1293
7פאיאנס x 12 x 15HC36- EP27 -41

קבר רבים

(120)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתיחיד J

5637במT40043-1לכיש1294
6.4פאיאנס x 10 x 14HC24- EP27 -26

קבר רבים

(119)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במCCVII AN=18053-2מגידו1295
xסטיאטיט 9 x 13HC99- EP999 -999

מפלס חיים

M 5825לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

במT9803תל פארעה (ד)1296
5סטיאטיט x 8 x 11.5- -

קבר רבים

40.177המחלקה ללימודים קלאסיים, אוניברסיטת ניו יורק
חותם דג

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9313תל פארעה (ד)1297
9.3סטיאטיט x 11 x 15- -

קבר יחיד

8841מוזיאון מנצסטר
חותם דג

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



37004במXX-1229593אפק1298
4סטיאטיט x 9 x 13HC12- EP27 -40

רחוב

IAA 90-301אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

2/3במT23תל רידאן1299
5סטיאטיט x 7 x 10HC9 - EP27 -26

קבר יחיד

IAA 74.2006רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

7280במT5423-2לכיש1300
5סטיאטיט x 9 x 12.1HC9 - EP27 -41

קבר רבים

12-14-16070 1980המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

43במT1143דיר אל בלח1301
4סטיאטיט x 7 x 9HC99- EP1  -111

קבר רבים

מוזיאון ישראל
חרפושית

זהב
רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

ראשייחיד J

במT914B3תל פארעה (ד)1302
4.7סטיאטיט x 6.2 x 8.3HC79- EP1  -26

קבר רבים

EVI.22/10המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9223תל פארעה (ד)1303
5סטיאטיט x 7 x 10HC58- EP27 -22

קבר יחיד

L.612המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9833תל פארעה (ד)1304
xסטיאטיט 11 x 15HC9 - EP27 -999

קבר יחיד

40.636המחלקה ללימודים קלאסיים, אוניברסיטת ניו יורק
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9493תל פארעה (ד)1305
5.7סטיאטיט x 9.2 x 12.2HC5 - EP1  -23

קבר רבים

EVI.23/11המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

283במT1183דיר אל בלח1306
6סטיאטיט x 9 x 12HC45- EP27 -41

קבר רבים

מוזיאון ישראל
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

במT9363תל פארעה (ד)1307
6.5פאיאנס x 12 x 16.8HC79- EP888 -42

קבר יחיד

IAA I.7143מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT902c4-3תל פארעה (ד)1308
6.5פאיאנס x 10 x 14.4HC5 - EP27 -23

קבר רבים

EVI.24/34המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9663תל פארעה (ד)1309
7.4פאיאנס x 10 x 13.9HC79- EP1  -26

קבר רבים

EVI.31/5המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתיחיד J



27-11-83במVII12503בית שאן1310
7.5פאיאנס x 12 x 15HC79- EP1  -23

רחוב

29-104-38המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתראשי J

M 2614במT989C13מגידו1311
5סטיאטיט x 7.6 x 10- -

קבר יחיד

IAA 34.2097מוזיאון רוקפלר (נעלם)
חותם דג

ברונזה
רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

27-11-23במVII12783בית שאן1312
3.3פאיאנס x 8 x 11.5- -

חדר

29-104-81המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
לוחית מלבנית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

27-11-23במVII12783בית שאן1313
3.3פאיאנס x 8 x 11.5- -

חדר

29-104-81המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
לוחית מלבנית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

A.S.564במT114-3בית שמש1314
5.6סטיאטיט x 9.7 x 14.5HC24- EP5  -36

קבר רבים

IAA I.129מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתיחיד J

במT9344-3תל פארעה (ד)1315
6סטיאטיט x 9 x 12HC9 - EP34 -26

קבר רבים

L.606המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

26-10-188במT2194-3בית שאן1316
7פאיאנס x 10 x 13HC5 - EP27 -111

קבר רבים

29-104-25המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

חומר לא
רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1317
8.1פאיאנס x 13 x 16.4HC24- EP1  -26

קבר רבים

EVI.20/48המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT960C4תל פארעה (ד)1318
5סטיאטיט x 8.6 x 12HC15- EP27 -41

קבר רבים

IAA I.9757מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9604-3תל פארעה (ד)1319
4.6סטיאטיט x 7.7 x 10HC5 - EP32 -26

קבר רבים

IAA I.9773מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועגזר1320
xסטיאטיט 12 x 17- -

לא ידוע

לא ידוע
דמוי חצי חבית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי J

27-10-451במVI11964בית שאן1321
xלא ידוע 8.5 x 12- -

חדר

29-104-79המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
טביעת בולה על מנחה

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



לא ידועגזר1322
5.7פאיאנס x 14 x 18.7- -

לא ידוע

IAA J.258מוזיאון רוקפלר
לוחית סגלגלה

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועעזקה1323
7.2פאיאנס x 14 x 17- -

לא ידוע

IAA J.329מוזיאון רוקפלר (נעלם)
חותם עין-הורוס

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

ראשייחיד J

לא ידועשמית שניהגזר1324
8.5פאיאנס x 13 x 16HC5 - EP1  -42

לא ידוע

IAA J.260מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

L10פנ"שמגידו1325 M2032פנ"שריבוע
6סטיאטיט x 10 x 13HC54- EP32 -23

פני שטח

A18815המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועגזר1326
9.2פאיאנס? x 12 x 15HC79- EP1  -26

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתיחיד J

במT9344-3תל פארעה (ד)1327
4.6סטיאטיט x 8 x 12.2- -

קבר רבים

EVI.20/56המכון לארכיאולוגיה, לונדון
לוחית מלבנית

רוחביA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT960C4תל פארעה (ד)1328
5פאיאנס x 5.5 x 9.2- -

קבר רבים

IAA I.9763מוזיאון רוקפלר
חותם דג

רוחביA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתיחיד J

5371במ100לכיש1329
xלא ידוע 20 x 22- -

לא ידוע
טביעת בולה

רוחביA1במ3-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתיחיד J

לא ידועתל עג'ול1330
xפאיאנס 10 x 14.2HC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועגזר1331
5פאיאנס x 9 x 12HC2 - EP27 -41

לא ידוע

AO 6008הקרן לחקירת פלסטינה, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועG38S64167167אשקלון1332
xלא ידוע 7 x 8- -

קבר

26567אשקלון
טביעת בולה

רוחביA1במ

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

לא ידועתל עג'ול1333
xלא ידוע 12 x 15.8HC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



לא ידועגזר1334
6סטיאטיט? x 14 x 19HC99- EP999 -16

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

5652במT40043-1לכיש1335
4סטיאטיט x 9.6 x 13- -

קבר רבים

(29)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
לוחית סגלגלה

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

93בת2-במT22תל בית מירסים1336
5.5סטיאטיט x 10 x 15- -

קבר

IAA 84-1272רשות העתיקות
חותם דג

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במ1א-VIT10682תל עג'ול1337
4סטיאטיט x 7 x 11- -

קבר רבים

IAA 32.1914מוזיאון רוקפלר
דמוי פי-כושי

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתראשי J

5641במT40043-1לכיש1338
7סטיאטיט x 8.5 x 12- -

קבר רבים

(113)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חותם ברווז

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

3460במT5083לכיש1339
5.25סטיאטיט x 9 x 13HC9 - EP61 -9

קבר רבים

12-14-12937 1980המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

3864במT5563לכיש1340
xסטיאטיט 9.9 x 13HC24- EP1  -17

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9363תל פארעה (ד)1341
5.8פאיאנס x 10 x 14.4HC15- EP12 -39

קבר רבים

IAA I.7106מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT905C3תל פארעה (ד)1342
6.5סטיאטיט x 11 x 16HC79- EP32 -41

קבר רבים

IAA I.7054מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT905A3תל פארעה (ד)1343
8סטיאטיט x 12 x 17HC15- EP13 -42

קבר רבים

IAA I.7047מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT902d4-3תל פארעה (ד)1344
8סטיאטיט x 12 x 17.6HC15- EP12 -38

קבר רבים

EVI.24/36המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

7496/1ברזל1בT2061תל זרור1345
5סטיאטיט x 9 x 11.5HC15- EP27 -41

קבר יחיד

יפן
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתיחיד J



תל ג'מה1346
6.4סטיאטיט x 11 x 13.8- -

לא ידוע

EXXXVI.51/39המכון לארכיאולוגיה, לונדון
דמוי חרפושית חלק

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

A1007עכו1347
9.6סטיאטיט x 20 x 27.8- -

אוניברסיטת חיפה
לוחית מלבנית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במ2תל קוביבה1348
4פאיאנס x 11 x 14- -

קבר רבים

IAA 94-870רשות העתיקות
לוחית סגלגלה

אורכיA4במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ממלא חללראשי I2k

ראשיראשי J

M 6006במCCVII B18303-2מגידו1349
7.3פאיאנס x 13 x 16HC24- EP1  -29

חדר

A20549המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

127במAAVII10253תל ג'ת1350
6סטיאטיט x 11 x 15.75HC36- EP5  -52

רצפה

IAA 94-1492רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתראשי J

במIVT18152תל עג'ול1351
5.2סטיאטיט x 8 x 11.3HC79- EP1  -38

קבר יחיד

E.1938.270המוזיאון הסקוטי המלכותי, אדינבורו
חרפושית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במVIT11272תל עג'ול1352
5.3פאיאנס x 11 x 14.4- -

קבר יחיד

IAA 32.1968מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתראשי J

3461במT5083לכיש1353
6סטיאטיט x 10 x 15.1HC24- EP1  -41

קבר רבים

12-14-12936 1980המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9353תל פארעה (ד)1354
xסטיאטיט 7.3 x 10HC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

6004במT40133לכיש1355
5.2סטיאטיט x 11 x 16HC15- EP1  -41

קבר רבים

IAA 38.121מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במVT1166E3תל עג'ול1356
8.7פאיאנס x 15 x 20HC5 - EP45 -41

קבר רבים

IAA 32.2038מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9363תל פארעה (ד)1357
5.1פאיאנס x 11 x 15- -

קבר רבים

IAA I.7140מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



65644רומיG8534אפק1358
6.5סטיאטיט x 10 x 15HC67- EP43 -22

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

במVT1166E3תל עג'ול1359
6.3פאיאנס x 11 x 15.4- -

קבר רבים

IAA 32.2039מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

4224במT5594-3לכיש1360
6סטיאטיט x 12 x 16HC7 - EP9  -17

קבר רבים

160331המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני I2k

ראשימישני I2k

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שעכו1361
7סטיאטיט x 11 x 14.4HC24- EP9  -38

פני שטח

IAA 69-5742מוזיאון עכו
חרפושית

רוחביA4במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועG50S47306אשקלון1362
5.7סטיאטיט x 10 x 13.3HC79- EP888 -35

קבר

47373אשקלון
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

1357במT664ב"ק צפוניבית שאן1363
7.3סטיאטיט x 14 x 17.6- -

קבר יחיד

IAA J.821מוזיאון רוקפלר
דמוי חצי חבית

רוחביA4במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

VQ12מגידו1364 M316ברזל2בריבוע
xסטיאטיט 11 x 15HC99- EP999 -999

מפלס חיים

המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

כתובתראשי J

ביזנטיחירבת קרקרה1365

7לא ידוע x 9.7 x 14.5HC99- EP999 -999
קבר יחיד

אוסף קיבוץ אילון
חרפושית

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

כתובתראשי J

במ1בVIT1073תל עג'ול1366
4.7סטיאטיט x 8 x 11HC52- EP33 -26

קבר יחיד

IAA 32.1921מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

כתובתראשי J

5696במT40043-1לכיש1367
5.4סטיאטיט x 9.3 x 14.6HC9 - EP33 -38

קבר רבים

(116)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

כתובתראשי J



28-11-443במ1ב-IX13392בית שאן1368
10פאיאנס x 13 x 19HC3 - EP32 -26

חדר

29-104-53המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

כתובתראשי J

במVIT10572תל עג'ול1369
5פאיאנס x 9 x 12.5HC9 - EP32 -25

קבר יחיד

485.1932מוזיאון אולסטר, בלפסט
חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

כתובתראשי J

במT9783תל פארעה (ד)1370
6.9סטיאטיט x 13 x 16.6HC15- EP61 -44

קבר יחיד

IAA I.7166מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

כתובתראשי J

במT9743תל פארעה (ד)1371
7.7סטיאטיט x 12 x 18HC15- EP13 -40

קבר יחיד

IAA I.7165מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

כתובתראשי J

במT9824-3תל פארעה (ד)1372
8סטיאטיט x 13 x 19HC9 - EP32 -41

קבר רבים

JM 12-73.395המוזיאון היהודי, ניו יורק
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שעכו1373
6.1סטיאטיט x 11 x 17.9- -

פני שטח

I/1985אוניברסיטת תל אביב
דמוי פי-כושי

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

כתובתראשי J

1676במSE 14CCתל בית מירסים1374
7סטיאטיט x 11 x 14HC15- EP61 -13

מפולת

1-0123הסמינר התאולוגי של פיטסבורג
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

ראשיראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1375
5סטיאטיט x 8.4 x 12.2HC79- EP61 -42

קבר רבים

EVI.20/46המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

כתובתראשי J

A.S.458במT114-3בית שמש1376
6סטיאטיט x 10 x 14HC9 - EP61 -23

קבר רבים

IAA I.144Bמוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

ראשיראשי J

858במT74בית שאן1377
8סטיאטיט x 11 x 15HC12- EP32 -41

קבר רבים

29-104-9המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

כתובתראשי J



במQKI1050''1תל עג'ול1378
4.5סטיאטיט x 13 x 16.3- -

IAA 33.1734מוזיאון רוקפלר
לוחית סגלגלה

רוחביA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

משניראשי D2

כתובתראשי J

במVIT10822תל עג'ול1379
6.5פאיאנס? x 11 x 14HC79- EP888 -26

קבר יחיד

42.32מוזיאון וגלריה לאמנות, רידינג
חרפושית

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

משניראשי D2

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שאפק1380
9סטיאטיט x 14 x 18.5HC53- EP43 -26

פני שטח

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

משניראשי D2

ראשיראשי J

5815במT40043-1לכיש1381
6.4סטיאטיט x 9 x 13HC24- EP27 -111

קבר רבים

(117)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

זהב
רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B1

כתובתראשי J

במT9844-3תל פארעה (ד)1382
5.6סטיאטיט x 9.2 x 12HC5 - EP30 -27

קבר רבים

IAA I.10400מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת B1

כתובתראשי J

במT9783תל פארעה (ד)1383
7.5סטיאטיט x 12 x 17HC15- EP61 -41

קבר יחיד

IAA I.7169מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת B1

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1384
8סטיאטיט x 15 x 20- -

קבר רבים

L.678המוזיאון הבריטי, לונדון
לוחית סגלגלה

רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת B1

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1385
8סטיאטיט x 14 x 20HC25- EP1  -42

קבר רבים

L.676המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת B1

ראשימישני B9

ראשימישני B9

כתובתראשי J

במT9363תל פארעה (ד)1386
7סטיאטיט x 13 x 17.1HC15- EP61 -40

קבר רבים

IAA I.7088מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B1

ראשימישני B9

ראשימישני B9

כתובתראשי J

A.S.727במT114-3בית שמש1387
7.5סטיאטיט x 13 x 16.6HC24- EP5  -36

קבר רבים

IAA I.146 Fמוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B2

כתובתראשי J



במT9344-3תל פארעה (ד)1388
8סטיאטיט x 12 x 18HC15- EP12 -25

קבר רבים

L.653המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי B9

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1389
7.05סטיאטיט x 11 x 16HC15- EP61 -44

קבר רבים

EVI.20/47המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני B9

כתובתראשי J

במT114-3בית שמש1390
8.4סטיאטיט x 13 x 17.6HC15- EP43 -38

קבר רבים

IAA I.4064מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני B9

ראשיראשי J

2654ברזל1אGXII4012אשדוד1391
xסטיאטיט 12 x 16HC99- EP999 -999

מפלס חיים

G/2654/71נגנב
חרפושית

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני B9

כתובתראשי J

במT9844-3תל פארעה (ד)1392
6.7סטיאטיט x 10 x 15.9HC15- EP1  -42

קבר רבים

IAA I.10396מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני B9

כתובתראשי J

במT905A3תל פארעה (ד)1393
8פאיאנס x 12 x 16.6HC15- EP27 -40

קבר רבים

IAA I.7050מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני B9

כתובתראשי J

לא ידועגזר1394
6פאיאנס x 9.2 x 14.5HC15- EP62 -36

לא ידוע

IAA J.316מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני B9

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שתל פארעה (ד)1395
8סטיאטיט x 11 x 16HC9 - EP33 -44

פני שטח

L.672המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני B9

כתובתראשי J

לא ידועתל עג'ול1396
xלא ידוע 11 x 14.5HC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

285/1במXIII3תל זרור1397
6.5סטיאטיט? x 10 x 15.5HC9 - EP9  -62

יפן
חרפושית

אורכיA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני B9

ראשימישני B9

כתובתראשי J



14180בת2-רומיY1442אפק1398
6סטיאטיט x 9.5 x 13HC6 - EP33 -18

מילוי

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

אורכיA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני B9

ראשימישני B9

ראשיראשי J

לא ידועAתל עג'ול1399
5.2סטיאטיט x 8.2 x 12HC15- EP8  -17

לא ידוע

EXIII.99/16המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני B9

ראשימישני B9

כתובתראשי J

5690במT40043-1לכיש1400
5.4סטיאטיט x 9.4 x 15- -30

קבר רבים

(114)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
דמוי חרפושית חלק

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני B9

כתובתראשי J

5642במT40043-1לכיש1401
7.4סטיאטיט x 12 x 17HC7 - EP8  -38

קבר רבים

(115)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
פתח

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני J

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שתל חרסים1402
7.5סטיאטיט x 11 x 15.2HC5 - EP1  -31

פני שטח

IAA 95-5302מוזיאון השפלה, כפר מנחם
חרפושית

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
פתח

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

כתובתמישני J

כתובתראשי J

במII-III2-1תל חסי1403
xלא ידוע 11 x 17HC99- EP999 -999

לא ידוע

?לא ידוע
חרפושית

אורכיB1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני D3

כתובתראשי J

4666במ1ב-T2162לכיש1404
8סטיאטיט x 11 x 17HC47- EP32 -26

קבר רבים

160319המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיB1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני D3

כתובתראשי J

במ1בVIT1073תל עג'ול1405
5פאיאנס x 13 x 19- -

קבר יחיד

IAA 32.1920מוזיאון רוקפלר
ברונזהלוחית סגלגלה

אורכיB1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני D3

כתובתראשי J

במ1בVIT1062תל עג'ול1406
2.5ברונזה x 9 x 14.8- -

קבר יחיד

9197מוזיאון מנצסטר
טבעת יצוקה

רוחביA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



במT9393תל פארעה (ד)1407
9.8סטיאטיט x 11 x 17HC27- EP1  -26

קבר רבים

1930.541מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA1במ3-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתיחיד J

2545/80במC9a3114-3תל גריסה1408
7.2סטיאטיט x 12 x 16HC54- EP114 -44

מפולת

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

רוחביA1במ3-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

במVIT10113תל עג'ול1409
4סטיאטיט x 7.1 x 12HC79- EP888 -23

קבר רבים

EXIII.103/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במVT166C3תל עג'ול1410
xלא ידוע 13 x 16.3HC99- EP999 -999

קבר רבים

ניוקסל על הטיין (לא נמצא)
חרפושית

רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
פתח

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

כתובתמישני J

כתובתמישני J

כתובתראשי J

במT9844-3תל פארעה (ד)1411
5.3סטיאטיט x 8 x 11HC24- EP10 -37

קבר רבים

IAA I.10393מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9363תל פארעה (ד)1412
xפאיאנס 15 x 21- -

קבר רבים

IAA I.7140 Aמוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9213תל פארעה (ד)1413
xסטיאטיט 11 x 21- -

קבר יחיד

לא ידוע
לוחית מלבנית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

13144במC13144אל אחוואט1414
6עצם x 9.5 x 12HC58- EP27 -41

חדר

IAA 96-2789רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1415
6.1פאיאנס x 11 x 16.6- -

קבר רבים

EVI.20/55המכון לארכיאולוגיה, לונדון
לוחית מלבנית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1416
7סטיאטיט x 11 x 15.6HC27- EP8  -27

קבר רבים

EVI.20/45המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C4b

כתובתראשי J

במT902c4-3תל פארעה (ד)1417
7.4סטיאטיט x 11 x 17.5HC27- EP8  -27

קבר רבים

EVI.24/35המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



לא ידועתל עג'ול1418
xלא ידוע 10 x 17HC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ1ב-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שעכו1419
8.5סטיאטיט x 13 x 19HC99- EP32 -26

פני שטח

IAA 73-66רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E1c

משניראשי E3c

כתובתראשי J

משניראשי K

במT9844-3תל פארעה (ד)1420
6.7סטיאטיט x 12 x 16HC27- EP61 -31

קבר רבים

IAA I.10386מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1d

כתובתראשי J

במKDI1083''1תל עג'ול1421
7סטיאטיט x 11 x 15.1HC9 - EP32 -22

L.953המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1d

משניראשי I2l

כתובתראשי J

לא ידועVIגזר1422
7.5סטיאטיט x 13 x 17HC14- EP81 -34

לא ידוע

IAA J.354מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי I1b

כתובתראשי J

תארים
אדון שתי הארצות

פנ"ש175פנ"שתל ג'מה1423
8סטיאטיט x 18 x 23.2- -

פני שטח

EXXXVI.58/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון
לוחית מלבנית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

ראשייחיד Jתארים
אדון שתי הארצות

פנ"שפנ"שתל עג'ול1424
xלא ידוע 9 x 11- -

פני שטח

לא ידוע
לוחית מלבנית

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

כתובתיחיד J

7288במ100לכיש1425
xסטיאטיט 12 x 16.3- -

לא ידוע
לוחית מלבנית

אורכיA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

28-9-39במ1ב-IX13402בית שאן1426
4.4פאיאנס x 12 x 17.1- -

רחוב

IAA I.3798מוזיאון רוקפלר
לוחית סגלגלה

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במ55643-2שילה1427
7סטיאטיט x 10 x 14HC79- EP999 -26

קיר

SH5564/98314המוזיאון הלאומי, קופנהגן
חרפושית

אורכיA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

כתובתיחיד J

במ1ב-IJ15P42כאמד אל-לוז1428
7פאיאנס x 10 x 16HC27- EP3  -25

חדר

KL 72:300לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

משניראשי C5b

ראשיראשי H1d

ראשיראשי J



2730במIII1763מקדש החפירלכיש1429
5.5פאיאנס x 14 x 18- -

בור במקדש

12-14-16147 1980המוזיאון הבריטי, לונדון
לוחית סגלגלה

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

במ3-2תל גדור1430
4זהב x 8.5 x 16- -

קבר רבים

IAA K.99-400 קמ"ט ארכיאולוגיה
טבעת יצוקה

רוחביA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתיחיד J

27651במXX-1227313אפק1431
4פאיאנס x 13 x 23- -

שטח פתוח

אוניברסיטת תל אביב
טבעת יצוקה

רוחביA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשייחיד J

2732במIII1763מקדש החפירלכיש1432
xפאיאנס 11 x 15.1HC61- EP27 -999

בור במקדש

המוזיאון הבריטי, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

28-10-426במVII13733בית שאן1433
6פאיאנס x 11 x 14HC99- EP32 -41

חדר

29-104-70המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

בית שאןבמ3 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

כתובתיחיד J

27-9-402במVIII10923בית שאן1434
7.5פאיאנס x 12 x 15.5HC24- EP32 -41

חצר במקדש

29-104-43המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

בית שאןבמ3 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT12B3בית שמש1435
7פאיאנס x 11 x 15- -

קבר רבים

IAA I.123מוזיאון רוקפלר
לוחית סגלגלה

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

92בתT5102תל בית מירסים1436
7.5סטיאטיט x 12 x 15.5HC11- EP33 -26

קבר

IAA 84-1273רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

פנ"שפנ"שבית שמש1437
5פאיאנס x 15 x 20- -

פני שטח

61-14-978המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
לוחית מלבנית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במ1בVIT1041תל עג'ול1438
5סטיאטיט x 11 x 18.7- -

קבר יחיד

IAA 32.1932מוזיאון רוקפלר
לוחית סגלגלה

אורכיA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

810במIII1363מקדש החפירלכיש1439
3.3סטיאטיט x 9 x 13- -

בור במקדש

IAA 33.1962מוזיאון רוקפלר
לוחית סגלגלה

אורכיA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במVIT11323-2תל עג'ול1440
4סטיאטיט x 10 x 15- -

קבר רבים

E.455.1932מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
לוחית סגלגלה

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



A.S.457במT114-3בית שמש1441
10פאיאנס x 16 x 21HC9 - EP33 -22

קבר רבים

IAA I.144Aמוזיאון רוקפלר
חרפושית

ברונזה
אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

ברזל1אT238תל פארעה (ד)1442
7.2סטיאטיט x 10 x 15.7HC50- EP33 -22

קבר רבים

1929.60מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במ1בIVT1510תל עג'ול1443
7סטיאטיט x 11 x 15.6HC58- EP33 -7

קבר יחיד

IAA 32.2055מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

3846במT5552לכיש1444
7.6פאיאנס x 7.6 x 13.5- -

קבר רבים

IAA 36.1825מוזיאון רוקפלר
מינסרה

אורכיA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי H1d

כתובתראשי J

תל מור1445
7.3סטיאטיט x 10 x 14HC99- EP999 -999

לא ידוע

IAA 59-142רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מעמדמיקוםדגם

כתובתיחיד J

AAVII BL7מגידו1446 b 732במ3-2ריבוע
8.5סטיאטיט x 12 x 18HC9 - EP33 -26

מפלס חיים אז

A21067המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

אורכיA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

במT9353תל פארעה (ד)1447
10סטיאטיט x 15 x 19.5HC9 - EP32 -27

קבר רבים

E.61.1930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מות

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי I1c

כתובתראשי J

במT9363תל פארעה (ד)1448
xפאיאנס 15 x 21- -

קבר רבים

IAA I.7140 Aמוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6n

כתובתראשי J

VIבית שאן1449 31-9-338במ15844תחתון
7סטיאטיט x 16 x 23.5- -

חדר

32-15-384המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
לוחית מלבנית

אורכיB5במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

יוצאמישני E3c

יוצאמישני E3c

ראשימישני E5e

משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

במT9353תל פארעה (ד)1450
xסטיאטיט 7 x 10HC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שתל פארעה (ד)1451
xסטיאטיט 11 x 15.7HC99- EP999 -999

פני שטח

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



מגידו1452

3.9פאיאנס x 11 x 15- -
VA 15104bמוזיאון ברלין

לוחית סגלגלה

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9824-3תל פארעה (ד)1453
8סטיאטיט x 13 x 17HC9 - EP32 -26

קבר רבים

JM 12-73.441המוזיאון היהודי, ניו יורק
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שתל פארעה (ד)1454
9.5סטיאטיט x 16 x 22.5HC9 - EP33 -26

פני שטח

40.174המחלקה ללימודים קלאסיים, אוניברסיטת ניו יורק
חרפושית

אורכיB1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון-רע
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F3

משניראשי H1h

כתובתראשי J

כתובתראשי J

לא ידועתל עג'ול1455
6.7פאיאנס x 10 x 11.6HC24- EP8  -26

לא ידוע

IAA 32.1915מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במVT1166C3תל עג'ול1456
xלא ידוע 7 x 11HC99- EP999 -999

קבר רבים

ניוקסל על הטיין (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1במ1ב-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9363תל פארעה (ד)1457
5.6סטיאטיט x 9 x 12- -

קבר רבים

IAA I.7097מוזיאון רוקפלר
חותם דג

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT5533תל פארעה (ד)1458
xלא ידוע 6.7 x 9.7HC99- EP999 -999

קבר יחיד

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9853תל פארעה (ד)1459
xלא ידוע 12 x 18HC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

2/2במT23תל רידאן1460
5סטיאטיט x 11 x 16HC15- EP12 -41

קבר יחיד

IAA 74.2012רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT905A3תל פארעה (ד)1461
3.2סטיאטיט x 5 x 7.7HC24- EP27 -23

קבר רבים

IAA I.7053מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9253תל פארעה (ד)1462
5סטיאטיט x 7 x 9HC58- EP32 -22

קבר יחיד

L.620המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



6116במDVa5252תל חרסים1463
5סטיאטיט x 10 x 14HC58- EP43 -44

רחבה

אוניברסיטת בר אילן
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

במT9824-3תל פארעה (ד)1464
8סטיאטיט x 12 x 17HC15- EP27 -38

קבר רבים

JM 12-73.396המוזיאון היהודי, ניו יורק
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במC32/13אזור1465
8סטיאטיט x 14 x 17.8HC68- EP61 -31

קבר יחיד

IAA 58-249רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B1

כתובתראשי J

במT9824-3תל פארעה (ד)1466
5סטיאטיט x 10 x 16.5- -

קבר רבים

40.184המוזיאון האוניברסיטאי ניו-יורק
לוחית מלבנית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

26-10-247במT2194-3בית שאן1467
7פאיאנס x 9.5 x 13HC5 - EP32 -26

קבר רבים

29-104-27המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

26-10-193במT2194-3בית שאן1468
6סטיאטיט x 9 x 12HC5 - EP1  -29

קבר רבים

29-104-73המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT960C4תל פארעה (ד)1469
5.7סטיאטיט x 8 x 10.6HC5 - EP32 -33

קבר רבים

IAA I.9759מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

x 793ברזלT.391מגידו1470
4סטיאטיט x 8 x 12- -

קבר רבים

המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חותם קוף

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועעזקה1471
8לא ידוע x 11 x 17HC5 - EP1  -24

לא ידוע

חיקוי בקרן לחקירת פלסטינה
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מאעת

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד J

במT9344-3תל פארעה (ד)1472
xפאיאנס 12 x 16HC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

כתובתיחיד J

במT5424תל פארעה (ד)1473
5סטיאטיט x 10 x 13- -

קבר רבים

IAA I.4316מוזיאון רוקפלר
חותם דג

כסף
רוחביA1במ4

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

כתובתראשי J

במT9363תל פארעה (ד)1474
6סטיאטיט x 9 x 13HC9 - EP35 -41

קבר רבים

IAA I.7112מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני B9

ראשימישני B9

כתובתראשי J



במT9344-3תל פארעה (ד)1475
6סטיאטיט x 11 x 16HC15- EP18 -42

קבר רבים

L.659המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT902e4-3תל פארעה (ד)1476
4.8סטיאטיט x 8.7 x 11.6HC2 - EP8  -41

קבר רבים

EVI.24/32המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9824-3תל פארעה (ד)1477
5סטיאטיט x 9 x 12HC9 - EP32 -26

קבר רבים

JM 12-73.397המוזיאון היהודי, ניו יורק
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT902e4-3תל פארעה (ד)1478
6סטיאטיט x 9.8 x 13.1HC9 - EP27 -23

קבר רבים

EVI.24/33המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במ1ב-VIT10832תל עג'ול1479
6סטיאטיט x 9 x 13HC79- EP1  -58

קבר רבים

24.32.10מוזיאון בולטון, בולטון
חרפושית

רוחביA4במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9513תל פארעה (ד)1480
xסטיאטיט 9 x 13HC99- EP999 -999

קבר יחיד

לא ידוע
חרפושית

רוחביA4במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9824-3תל פארעה (ד)1481
6סטיאטיט x 9 x 12HC24- EP5  -27

קבר רבים

JM 12-73.405Aהמוזיאון היהודי, ניו יורק
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1482
xסטיאטיט 8.2 x 13HC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועגזר1483
11.6פאיאנס? x 19 x 24HC99- EP1  -999

לא ידוע

985הקרן לחקירת פלסטינה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מאעת
פתח

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועגזר1484
xסטיאטיט 13 x 19HC99- EP32 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מאעת

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד J

במT9344-3תל פארעה (ד)1485
6סטיאטיט x 11 x 14HC27- EP27 -41

קבר רבים

L.655המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA4במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1486
6.8סטיאטיט x 11 x 16.6HC9 - EP33 -44

קבר רבים

EVI.20/49המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



4891במ1ב-T2212לכיש1487
5ישפה ירוק x 11 x 16- -

קבר רבים

IAA 36.2269מוזיאון ישראל
לוחית סגלגלה

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במ2תל קוביבה1488
4פאיאנס x 11 x 14- -

קבר רבים

IAA 94-870רשות העתיקות
לוחית סגלגלה

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי J

25-11-360במVII10683בית שאן1489
5פאיאנס x 12 x 17.8- -

חדר במקדש

29-104-87המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
לוחית סגלגלה

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מאעת

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9173תל פארעה (ד)1490
xסטיאטיט 15 x 21.2HC99- EP999 -999

קבר יחיד

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במVT1166D3תל עג'ול1491
7.4סטיאטיט x 13 x 18HC79- EP33 -22

קבר רבים

IAA 32-2027מוזיאון ישראל
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שאפק1492
xלא ידוע 15 x 19.5HC99- EP999 -999

פני שטח

המכון המקראי, אוניברסיטת פריבורג-שוויץ
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

פנ"שפנ"שאשדוד1493
9.7סטיאטיט x 16 x 20HC24- EP32 -22

פני שטח

אוסף א. ירושלמי, תל אביב
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שתל אבו פרג1494
9סטיאטיט x 15 x 19HC12- EP33 -22

פני שטח

אוסף רשף, קיבוץ בית אלפא
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1495
7סטיאטיט x 11 x 15HC24- EP61 -30

קבר רבים

L.660המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

4890במ1ב-T2212לכיש1496
7פאיאנס x 12 x 15HC79- EP1  -40

קבר רבים

IAA 36.1506מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועתל כידר1497
xלא ידוע xHC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

פתח
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



a 209במAAVII B20413-2מגידו1498
9.5סטיאטיט x 16 x 20HC9 - EP32 -27

חצר ארמון

A18312המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

אורכיA4במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משנימישני B5

משנימישני B7

ראשימישני E6p

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d

משניראשי I1c

ראשיראשי I2bb

ראשימישני I2k

במT9344-3תל פארעה (ד)1499
9סטיאטיט x 16 x 21.5HC27- EP33 -27

קבר רבים

EXIV.12/5המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיB1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אמון
רע

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסמישני A1

מסגרתמסגרת A1

משנימישני B5

משנימישני B7

ראשימישני E6p

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d

משניראשי I1c

ראשיראשי I2bb

לא ידועתל ג'מה1500
8.7סטיאטיט x 15 x 20.3HC79- EP32 -26

לא ידוע

EXIV.12/3המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיB1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
לא מזוהה

מעמדמיקוםדגם
משנימישני B5

משנימישני B7

ראשימישני E6p

ראשיראשי H1b

ראשיראשי H1d

ראשיראשי I2bb

ראשימישני I2k

במT926a3תל פארעה (ד)1501
8פאיאנס x 12 x 15HC5 - EP1  -26

קבר יחיד

IAA I.7079מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

סחמת,
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H1j

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1502
5.1ישפה אדום x 11 x 14.6- -

קבר רבים

EVI.20/58המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
לוחית מלבנית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1503
5.1ישפה אדום x 11 x 14.6- -

קבר רבים

EVI.20/58המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
לוחית מלבנית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

לא ידועVIתל עג'ול1504
xלא ידוע 14 x 19HC99- EP999 -999

לא ידוע

איפסוויץ (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

אוסיריס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במ1אIJ17P4dSכאמד אל-לוז1505
10קרניאול x 16 x 22HC78- EP27 -44

חדר

KL 78:510לא ידוע
חרפושית

חד מרכזיA1במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד A3

במ1בT1073תל עג'ול1506
3.6קרניאול x 6.4 x 10HC61- EP27 -111

קבר יחיד

IAA 32.1923מוזיאון רוקפלר
חרפושית

זהב
חד מרכזיA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד A3

במ1בVIT1073תל עג'ול1507
3.7פאיאנס x 11 x 10.6- -

קבר יחיד

IAA 32.1922מוזיאון רוקפלר
חותם עגול

4C1חד מרכזיA1במ1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי A3

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2



A2ג'בל אל-חוויה1508 A2.111במ2b261מערה
6סטיאטיט x 9.5 x 12HC89- EP27 -27

קבר רבים

נגנב
חרפושית

4B2אורכיA1במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

משניראשי D3

משניראשי D3

a 1094במ1אBBIXT2117מגידו1509
8.25סטיאטיט x 13 x 19HC5 - EP5  -25

קבר יחיד

A18581המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

זהב
2B1רוחביA1במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B3

משניראשי I2b

משניראשי I2b

C168במ1אAAIXN=T.3169מגידו1510
xלא ידוע 7.5 x- -

חצר ארמון עם

המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
טביעה על כלי

אורכיA1במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B3

משניראשי I2m

במQO?I1056''1תל עג'ול1511
6סטיאטיט x 11 x 16- -

L.1069המוזיאון הבריטי, לונדון (לא נמצא)
חותם ברווז

אורכיD3במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשימסגרת A1

ראשיראשי B3

ראשיראשי C2a

משניראשי I2k

משניראשי I2k

d 17במDDVII A50043-2מגידו1512
7.5פאיאנס x 11 x 15.4HC5 - EP27 -27

חצר ארמון

A23743המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

2AאורכיA1במ1ב-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי B3

מסגרתמסגרת C2a

במ1אSW 1-75=125תענך1513
7.5סטיאטיט x 13 x 18HC29- EP1  -42

חדר

TT 1034לא ידוע
חרפושית

6C3אורכיA4במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני B4

ראשימישני B4

ראשיראשי B4

1559במT421ב"ק צפוניבית שאן1514
9סטיאטיט x 13 x 19HC31- EP5  -25

קבר רבים

29-104-1המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

6C2+3E4אורכיA4במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B4

משניראשי B9

משניראשי B9

במVIT11041תל עג'ול1515
9.9סטיאטיט x 11 x 12.2- -

קבר רבים

EXIII.61/11המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חותם עגול

6C2אורכיA4במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B4

ראשימישני B9

ראשימישני B9

1560במT421ב"ק צפוניבית שאן1516
10.3סטיאטיט x 17 x 22.5HC1 - EP5  -13

קבר רבים

IAA J.817מוזיאון רוקפלר
חרפושית

6C2חד מרכזיA1במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי B4



1562במT421בית שאן1517
9.5פאיאנס x 16 x 15HC79- EP1  -999

קבר רבים

29-104-66המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי I2l

ראשיראשי I2m

ראשיראשי I2m

ראשיראשי I2m

a 1096במ1אBBIXT2117מגידו1518
7.5סטיאטיט x 12 x 17HC79- EP5  -111

קבר יחיד

A18583המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
כסףחרפושית

זהב
אורכי היפוךB1במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי I2m

משניראשי I2m

משניראשי I2s

משניראשי I2s

ראשיראשי I2x

ראשיראשי I2x

במGII-IGJD 967''1תל עג'ול1519
6סטיאטיט x 9 x 14HC72- EP1  -42

חדר

NM 50.356מוזיאון ניקולסון, סידני
חרפושית

3B5רוחביA4במ1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי D5

ראשיראשי D5

ראשיראשי I2m

במ1א''QF?I1060תל עג'ול1520
6.7סטיאטיט x 10 x 15HC67- EP5  -15

מפלס חיים

EXII.71/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משנימישני C1c

מפרידראשי D9

ראשיראשי I2u

ראשיראשי I2u

במ1בIVT1918תל עג'ול1521
4.3סטיאטיט x 9 x 13HC32- EP5  -41

קבר יחיד

E.1938.281המוזיאון הסקוטי המלכותי, אדינבורו
חרפושית

1E1אורכיA1במ1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D2

משניראשי I2k

משניראשי I2u

משניראשי I2u

במ1בIVT1904תל עג'ול1522
5.6סטיאטיט x 9.6 x 13.5HC23- EP5  -36

קבר יחיד

E.1938.272המוזיאון הסקוטי המלכותי, אדינבורו
חרפושית

1E1אורכיA1במ1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D2

משניראשי I2k

משניראשי I2u

משניראשי I2u

במ1א-MGIII-IV1086''2תל עג'ול1523
xלא ידוע 12 x 15- -

IAA 32.1849מוזיאון רוקפלר
טביעת בולה

אורכיA1במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי I2k

משניראשי I2s

משניראשי I2t

ראשיראשי I2u

ראשיראשי I2u

ראשיראשי I2u

F 628/13במ1בF28112חצור1524
8סטיאטיט x 12 x 16.8HC99- EP5  -43

IAA 95-1435מוזיאון חצור, קיבוץ איילת השחר
חרפושית

3A3אורכיA1במ1ב
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי A1

משניראשי A1

ראשיראשי I2u



b 227במ1אBBIXT3018Eמגידו1525
10ישפה ירוק x 15 x 21HC33- EP5  -55

קבר יחיד

IAA 37.867מוזיאון רוקפלר
חרפושית

3A3אורכיA1במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

משניראשי D2

ראשיראשי E5a

משניראשי I2b

משניראשי I2m

משניראשי I2m

משניראשי K

משניראשי K

משניראשי K

במ1בVIT1032תל עג'ול1526
xלא ידוע 7.4 x 12HC99- EP999 -999

קבר יחיד

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי D9

משניראשי D9

משניראשי I2b

משניראשי I2b

ראשיראשי I2f

a 968במ1אBBIXN=T.2123מגידו1527
6.5פאיאנס x 11 x 15HC27- EP1  -53

חצר

A18552המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

11C+7A1aאורכיA1במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B3

ראשיראשי J

a 1169במ1אAAIX2134מגידו1528
8.5סטיאטיט x 13 x 19HC9 - EP5  -8

חדר בארמון

A18615המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
ברונזהחרפושית

11C+7A1aאורכיA1במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B3

ראשיראשי J

במLAT15321תל עג'ול1529
6.3סטיאטיט x 10 x 14.2HC8 - EP1  -9

קבר רבים

EXIII.156/3המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

3A3אורכיA1במ1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

1454במ1אA10XIתל חליף1530
8.5סטיאטיט x 14 x 22HC9 - EP1  -8

מפלס חיים

לא ידוע
חרפושית

אורכיA4במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משנימישני D5

משנימישני D5

ראשיראשי E1b

משנימישני I2b

משנימישני I2b

משניראשי I2bb

משניראשי I2bb

ראשימישני I2m

ראשימישני I2m

ראשימישני I2m

ראשימישני I2m

משנימישני I2t

במVIT10301תל עג'ול1531
xסטיאטיט 10 x 15HC99- EP999 -999

קבר יחיד

בתלי (לא נמצא)
ברונזהחרפושית

3B5אורכיA4במ1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני D5

ראשימישני D5

ראשיראשי E1b

ראשימישני I2b

ראשימישני I2b

ראשיראשי I2l

ראשיראשי I2x

משנימישני K

משנימישני K



5787/80במAXVI8821תל מיכל1532
8.7סטיאטיט x 13 x 19.4HC9 - EP5  -30

מילוי

IAA 90-700רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA4במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1b

ראשיראשי E1b

ראשיראשי E1b

משניראשי I2l

a 956במ1אBBIXE=2091מגידו1533
6סטיאטיט x 11 x 16HC3 - EP86 -16

חדר במקדש

A18544המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

3B3bרוחביA4במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

במVIT11041תל עג'ול1534
7.7סטיאטיט x 12 x 16.4HC22- EP82 -888

קבר רבים

EXIII.61/10המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA4במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D5

ראשיראשי E1c

ראשיראשי I2l

משניראשי I2m

A2ג'בל אל-חוויה1535 A2.64במ2b171מערה
8סטיאטיט x 13 x 19HC47- EP1  -27

קבר רבים

נגנב
חרפושית

3B3b+3B3eרוחביA4במ1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

כתובתראשי J

במ1אIF 1313/14כאמד אל-לוז1536
13פאיאנס x 19 x 27HC5 - EP5  -9

קבר רבים

KL 67:225לא ידוע
חרפושית

2A+3A3אורכיA4במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B3

ראשיראשי I2bb

משניראשי I2k

ראשיראשי I2t

ראשיראשי I2u

במNL,1011''III1תל עג'ול1537
xלא ידוע 9 x 14HC99- EP999 -999

לא ידוע

איפסוויץ (לא נמצא)
חרפושית

3A3אורכיA4במ1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני E5a

ראשימישני E5a

ראשימישני I1b

ראשיראשי I2b

ראשיראשי I2b

ראשימישני I2b

ראשימישני I2b

ראשיראשי I2b

ראשימישני I2f

ראשימישני I2f

ראשימישני I2k

ראשימישני I2m

ראשיראשי I2m

ראשיראשי I2m

ראשימישני K

במLAT15321תל עג'ול1538
7.3סטיאטיט x 11 x 15.7HC8 - EP1  -5

קבר רבים

EXIII.156/2המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

3B3eמשולבD5במ1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C2a

ראשימישני C2a

ראשיראשי H5

ראשיראשי I2b

ראשיראשי I2m

במ1א-VIT10682תל עג'ול1539
5.4סטיאטיט x 14 x 23- -

קבר רבים

IAA 32.1913מוזיאון רוקפלר
דמוי פי-כושי

אורכיD5במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C5b

משניראשי C5b

ראשימישני D3

ראשימישני D3

ראשיראשי E3c



11731/80במC9b17931תל גריסה1540
8.5סטיאטיט x 14 x 20HC25- EP5  -17

חדר

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

במ1בT13פלמחים1541
6.75סטיאטיט x 11 x 14.5HC3 - EP45 -22

קבר רבים

IAA 1974.653מוזיאון פלמחים
חרפושית

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

5732במT40043-1לכיש1542
4.5פאיאנס x 7.6 x 14- -

קבר רבים

(49)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
דמוי פי-כושי

אורכיA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

5676במT40043-1לכיש1543
5סטיאטיט x 9 x 15- -

קבר רבים

(26)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חותם דג

3CאורכיA1במ2-1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

46494/80במSS-239383-2לכיש1544
6.4פאיאנס x 9.5 x 13.7HC24- EP5  -40

מילוי

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

3CאורכיA1במ2-1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

76במA.IX.13רבת עמון1545
6פאיאנס x 9 x 13.5HC99- EP999 -51

מקדש

75.60מוזיאון ניקולסון, סידני
חרפושית

אורכיA1במ3-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

1571במ1אT59ב"ק צפוניבית שאן1546
10סטיאטיט x 13 x 19HC9 - EP5  -9

קבר רבים

29-104-5המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

3C+3B5+3E5אורכיA4במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתראשי A1

מסגרתראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משנימישני D5

משנימישני D5

משנימישני I2b

משנימישני I2b

ראשימישני I2m

ראשימישני I2m

כתובתראשי J

במLAT15321תל עג'ול1547
8.5סטיאטיט x 13 x 18.8HC3 - EP1  -25

קבר רבים

EXIII.156/4המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

זהב
3C+7B3(ii)aאורכיA4במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B3

כתובתראשי J

כתובתראשי J

1873במ1אשכם1548
7.7סטיאטיט x 12 x 16.5HC54- EP73 -7

רצפה

IAA I.722מוזיאון רוקפלר
חרפושית

5רוחביA1במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

ממלא חללראשי I2m

ממלא חללראשי I2m

A2ג'בל אל-חוויה1549 A2.112במ2b261מערה
7סטיאטיט x 12 x 16HC72- EP5  -17

קבר רבים

נגנב
חרפושית

2A + 3A2רוחביA1במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי B3

ראשיראשי D3

משניראשי I2k



במ1אIbT257תל עג'ול1550
8.8סטיאטיט x 15 x 22HC25- EP5  -40

קבר רבים

IAA I.10190מוזיאון רוקפלר
חרפושית

2B1רוחביA1במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי B3

משניראשי B3

ראשיראשי D9

במEF3864תל פארעה (ד)1551
8סטיאטיט x 10 x 13.7HC9 - EP32 -23

EVI.64/4המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

יוצאראשי B3

יוצאראשי B3

ראשיראשי D3

ראשיראשי D3

במVIT11041תל עג'ול1552
5.2סטיאטיט x 7 x 11.2HC47- EP45 -27

קבר רבים

EXIII.61/12המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D3

בת3-במEII-I800''1תל עג'ול1553
4.5סטיאטיט x 8 x 10- -

לא ידוע

5.38.3/20מוזיאון בולטון, בולטון
דמוי חרפושית חלק

1Bאורכי היפוךB2במ1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מפרידראשי B5

משניראשי D9

משניראשי D9

משניראשי D9

משניראשי D9

31-11-22במ1אמתחת ל-IXבית שאן1554
7סטיאטיט x 9.5 x 13HC24- EP1  -38

מקדש

32-15-391המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5a

משניראשי I1a

משניראשי I1a

משניראשי I2k

משניראשי I2m

משניראשי I2p

משניראשי K

במ1אIbT257תל עג'ול1555
7סטיאטיט x 11 x 15HC62- EP5  -15

קבר רבים

IAA I.10189מוזיאון רוקפלר
חרפושית

3A4+3C+11CאורכיA4במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5a

כתובתראשי J

במIVT18141תל עג'ול1556
4.7סטיאטיט x 9 x 13HC9 - EP58 -26

קבר רבים

E.1938.271המוזיאון הסקוטי המלכותי, אדינבורו
חרפושית

רוחביA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

משניראשי D1

ראשיראשי E6a

במLI1068''1תל עג'ול1557
7סטיאטיט x 10 x 15HC54- EP24 -33

חדר

L.902המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

משניראשי D1

משניראשי D9

ראשיראשי E6a



1558במT421ב"ק צפוניבית שאן1558
7סטיאטיט x 10 x 15HC8 - EP5  -38

קבר רבים

29-104-3המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

9BרוחביA1במ1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

ראשיראשי E6a

1194במT272-1ב"ק צפוניבית שאן1559
9קרניאול x 12 x 16HC59- EP27 -27

קבר רבים

29-104-50המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

ראשיראשי E6a

5760במT40043-1לכיש1560
8סטיאטיט x 11 x 14HC61- EP28 -48

קבר רבים

(76)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי D1

ראשיראשי E6a

במVIT8012תל עג'ול1561
5.8אבן דמוי ק x 12 x 16HC56- EP33 -40

קבר רבים

IAA 31.196מוזיאון רוקפלר (נעלם)
חרפושית

רוחביA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

ראשיראשי E6a

VIבית שאן1562 במ1021A4תחתון
xסטיאטיט xHC47- EP1  -

מקדש

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

ראשיראשי E6a

13286הל-רומיC1663אפק1563
5.8סטיאטיט x 9.7 x 13.4HC22- EP48 -42

לא ידוע

אוניברסיטת תל אביב (נעלם)
חרפושית

רוחביA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

משניראשי D1

ראשיראשי E6a

''1011תל עג'ול1564
7.1סטיאטיט x 11 x 14HC60- EP27 -41

EXII.56/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

ראשיראשי E6a

לא ידועIbT200תל עג'ול1565
7.5סטיאטיט x 10 x 12.5HC54- EP28 -33

קבר רבים

ללא מספרהמוזיאון האנתרופולוגי, מרישל קולג', אברדין
חרפושית

רוחביA1במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

A2ג'בל אל-חוויה1566 במ1מערה
xסטיאטיט 15 x 20HC47- EP45 -999

קבר

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3d

ראשיראשי E6g

משניראשי I2k

במ1א-VIT10882תל עג'ול1567
9.2סטיאטיט x 14 x 18.3HC24- EP5  -31

קבר רבים

IAA 32.1940מוזיאון רוקפלר
חרפושית

9DרוחביA1במ1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי E3d



M3488במ1אT1100Cמגידו1568
8.7סטיאטיט x 15 x 18HC79- EP85 -7

קבר רבים

IAA 34.2195מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA4במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

משנימישני E3c

משנימישני E3c

משניראשי E5a

משניראשי E5a

ראשימישני E5a

משנימישני I2k

משנימישני I2k

משנימישני I2k

ראשימישני I2k

A2ג'בל אל-חוויה1569 A2.30במ2b101מערה
9סטיאטיט x 14 x 20HC24- EP5  -38

קבר רבים

נגנב
חרפושית

9C3רוחביA1במ1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

ראשיראשי E5a

משניראשי I2l

O15-רBBIXמגידו1570 b 4במ1אריבוע
8פאיאנס x 11 x 16HC24- EP1  -41

רצפה

A20895המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

אורכיA1במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

ראשיראשי G1

משניראשי I2b

a 38במ1ב-CCVIIIS=20072מגידו1571
6.5פאיאנס x 10 x 14.3HC79- EP1  -999

חדר

A18262המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

10A1aאורכיA1במ1ב-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי D1

ראשיראשי G1

לא ידועגזר1572
xסטיאטיט? xHC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D9

ראשיראשי G1

32207במ1אT20פחל1573
5.5סטיאטיט x 8.5 x 18HC99- EP1  -8

קבר

2523אגף העתיקות, אירביד
חרפושית

אורכיA1במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי G1

משניראשי I2u

משניראשי K

4229במ1אVתל הדר1574
7.5סטיאטיט x 13 x 19HC89- EP70 -9

מקדש

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

10A1e + 3CאורכיA1במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי G3

משניראשי J

CCIXR10מגידו1575 a 92במ1אריבוע
10סטיאטיט x 14 x 21HC9 - EP5  -25

מפלס חיים

IAA 36.1883מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D9

ראשיראשי G1

ראשיראשי H4

משניראשי K

במ1אIbT290תל עג'ול1576
8סטיאטיט x 12 x 16HC30- EP1  -38

קבר רבים

JM 12-73.439המוזיאון היהודי, ניו יורק
חרפושית

10C1aאורכיA1במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי G1



במ1בVIT1128תל עג'ול1577
5סטיאטיט x 9.2 x 12HC99- EP25 -17

קבר יחיד

IAA 32.1969מוזיאון רוקפלר
חרפושית

10C1bאורכיA1במ1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D9

ראשיראשי G1

במT40043-1לכיש1578
4.6סטיאטיט? x 13 x 16- -

קבר רבים

IAA 38.63מוזיאון רוקפלר
דמוי פי-כושי

אורכיA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בעל ראש בז
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5b

ראשיראשי H3a

לא ידועתל עג'ול1579
6.15סטיאטיט x 10 x 13.7HC61- EP27 -33

לא ידוע

EXIII.99/47המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי D2

ראשיראשי G1

משניראשי I2k

BBIXO13מגידו1580 b 86במ1אריבוע
xסטיאטיט 16 x 24HC3 - EP5  -26

מפלס חיים

A20922המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

9D+10A2fאורכיA1במ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בעל ראש בז
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3d

ראשיראשי H3a

לא ידועתל עג'ול1581
8סטיאטיט x 14 x 19HC59- EP48 -25

לא ידוע

L.947המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בעל ראש בז
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3d

ראשיראשי H3a

משניראשי I2k

במQC?I1036''1תל עג'ול1582
10.2סטיאטיט x 12 x 13.9HC79- EP5  -42

EXII.74/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בעל ראש בז
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2h

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי H3a

4667במ1ב-T2162לכיש1583
xסטיאטיט 15 x 20HC53- EP1  -20

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

10A2bאורכיA1במ2-1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בעל ראש בז
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D3

משניראשי E3c

ראשיראשי H3a

במLTT3291תל עג'ול1584
xלא ידוע 9 x 13HC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C5a

1561במT421ב"ק צפוניבית שאן1585
5סטיאטיט x 9 x 13HC79- EP27 -888

קבר רבים

29-104-8המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

חתחור
מעמדמיקוםדגם

ראשייחיד C5a

במT914E3תל פארעה (ד)1586
xפאיאנס 11 x 14.6HC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

זהב
חד מרכזיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד A2



A.S.1027במIV10053בית שמש1587
6.5פאיאנס x 8.5 x 10HC24- EP27 -888

מטמון

IAA I.5926מוזיאון רוקפלר
חרפושית

חד מרכזיA1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד A2

2047במSE 13 CCתל בית מירסים1588
6פאיאנס x 9 x 13- -

מפולת

1-0114הסמינר התאולוגי של פיטסבורג
דמוי פי-כושי

1Bחד מרכזיA1במ4-3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד A2

5808לכיש1589
5סטיאטיט x 9 x 12HC79- EP27 -22

(137)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

חד מרכזיA1במ4-3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד A2

M 3114במT912B4מגידו1590
8פאיאנס x 11 x 15- -

קבר יחיד

IAA 34.1996מוזיאון רוקפלר
דמוי חרפושית חלק

אלקטרום
חד מרכזיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד A2

319/1במ200106,1084-3תימנע1591
5.5פאיאנס x 7.7 x 11.6- -

מקדש

לא ידועלא ידוע
דמוי חרפושית חלק

תימנע?במ4-3 A1חד מרכזי
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי A2

במVT1166A3תל עג'ול1592
xסטיאטיט 7 x 9HC99- EP999 -999

קבר רבים

ניוקסל על הטיין (לא נמצא)
חרפושית

זהב
4E2חד מרכזיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

במ3רבת עמון1593
7.4ישפה ירוק x 13 x 19.5HC38- EP1  -44

מקדש

J 5865המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן, עמאן
חרפושית

חד מרכזיA1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

במT9344-3תל פארעה (ד)1594
7קרניאול x 9.6 x 14HC61- EP24 -41

קבר רבים

EVI.20/63המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

חד מרכזיA1במ4-3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד B2

במT960C4תל פארעה (ד)1595
7פאיאנס x 11 x 15.6HC5 - EP1  -36

קבר רבים

IAA I.9781מוזיאון רוקפלר
חרפושית

חד מרכזיA1במ4-3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

33-9-71במVI17284בית שאן1596
8פאיאנס x 12 x 17.5- -

חדר

34-20-59המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חותם קוף

4C1חד מרכזיA1במ4-3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2



במT9344-3תל פארעה (ד)1597
8סטיאטיט x 14 x 20HC15- EP12 -40

קבר רבים

L.654המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

חד מרכזיA1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B2

44740/80במSVIIb-VIIa38902-1לכיש1598
5.5סטיאטיט x 12 x 18HC15- EP1  -34

מילוי

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

4B2חד מרכזיA1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B2

82במIV203בית שמש1599
5.5סטיאטיט x 8 x 10.5HC79- EP61 -40

חדר

61-14-981המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
ברונזהחרפושית

חד מרכזיA1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B5

תל ג'מה1600
7סטיאטיט x 13 x 19HC79- EP61 -26

לא ידוע

8143מוזיאון מנצסטר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי B4

משניראשי B4

משניראשי D3

משניראשי D3

ראשיראשי D9

5927במT40113לכיש1601
6סטיאטיט x 10 x 13HC59- EP27 -26

קבר רבים

IAA 38.85מוזיאון רוקפלר
חרפושית

1E2רוחביA1במ2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C2a

משניראשי D2

משניראשי D2

2002פנ"ש101פנ"שE/3תל חרסים1602
6.3סטיאטיט x 9.7 x 13.4HC3 - EP45 -8

פני שטח

אוניברסיטת בר אילן
חרפושית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C2a

יוצאראשי D2

משניראשי D2

במA102תל חליף1603
xלא ידוע xHC99- EP999 -999

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C2a

משניראשי I2k

משניראשי I2k

28-11-391במ1ב-IX13922בית שאן1604
7פאיאנס x 10 x 14HC5 - EP27 -41

חדר

29-104-51המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2a

ראשיראשי E3c

משניראשי I2k

57במB.I.13רבת עמון1605
7סטיאטיט x 11 x 15HC30- EP1  -42

מקדש

1975.321מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחבי היפוךA1במ2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C2a

ראשיראשי C2a

משניראשי D3

משניראשי D3



5753במT40043-1לכיש1606
6.4סטיאטיט x 10 x 14HC79- EP48 -22

קבר רבים

(63)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחבי היפוךA1במ3-1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C2a

ראשיראשי C2a

מפרידראשי D1

משניראשי I2k

4169במIIID.III3מקדש החפירלכיש1607
xסטיאטיט 9.9 x 14HC4 - EP45 -999

מקדש

לא ידוע
חרפושית

3B3aאורכי היפוךA1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C2a

ראשיראשי C2a

במA10IX a2תל חליף1608
xפאיאנס 12 x 18- -

לא ידוע
לוחית מלבנית

אורכי היפוךA4במ2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C2a

ראשיראשי C2a

ראשימישני D3

ראשימישני D3

ראשיראשי I2b

7284במT10032לכיש1609
xסטיאטיט 11 x 16.5HC43- EP45 -25

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

פארעהבמ2 D53אורכיB3b+3A3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C2a

ראשיראשי C2a

משניראשי I2k

משניראשי I2k

ראשיראשי I2m

במT9363תל פארעה (ד)1610
8.2סטיאטיט x 13 x 17.6HC9 - EP61 -22

קבר רבים

IAA I.7090מוזיאון רוקפלר
חרפושית

פארעהבמ3 D5אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2a

משניראשי C2a

משניראשי I1b

משניראשי I2k

ראשיראשי I2m

משניראשי I2s

5769במT40043-1לכיש1611
4.5סטיאטיט x 8 x 12HC79- EP888 -40

קבר רבים

(65)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

פארעהבמ3 B3משולב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C2a

ראשיראשי C2a

ראשיראשי I2b

במT9223תל פארעה (ד)1612
6סטיאטיט x 9 x 14HC3 - EP1  -13

קבר יחיד

L.607המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

3CאורכיA1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9353תל פארעה (ד)1613
xסטיאטיט 7.2 x 9.5HC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

פארעהבמ3 A13אורכיC
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

1/3במT13תל רידאן1614
5סטיאטיט x 8 x 10HC8 - EP27 -44

קבר יחיד

IAA 74.2005רשות העתיקות
חרפושית

פארעהבמ3 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



במT9344-3תל פארעה (ד)1615
6.4סטיאטיט x 11 x 14HC9 - EP27 -41

קבר רבים

EVI.20/59המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

פארעהבמ4-3 A13אורכיC
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9363תל פארעה (ד)1616
6.9סטיאטיט x 11 x 15.5HC79- EP1  -22

קבר רבים

IAA I.7148מוזיאון רוקפלר
חרפושית

פארעהבמ3 A13אורכיC
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B1

כתובתראשי J

26-10-158במT2194-3בית שאן1617
10סטיאטיט x 16 x 22.7HC5 - EP5  -17

קבר רבים

29-104-30המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

פארעהבמ4-3 A13אורכיC+3D+8A
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B1

כתובתראשי J

2/4במT23תל רידאן1618
6סטיאטיט x 12 x 17HC15- EP32 -35

קבר יחיד

IAA 74.1998רשות העתיקות
חרפושית

פארעהבמ3 A4אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני I2b

ראשימישני I2b

משנימישני I2p

ראשימישני I2u

ראשימישני I2u

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1619
7סטיאטיט x 11 x 15HC9 - EP60 -22

קבר רבים

L.633המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA4במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

כתובתראשי J

במCB388.63תל פארעה (ד)1620
9.6אבן גיר? x 16 x 20.5HC15- EP27 -44

חדר

EV.54/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

פארעהבמ3 A4אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשימישני A2

ראשימישני A2

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

פנ"שפנ"שקצה צפוניתל פארעה (ד)1621
xסטיאטיט 15 x 20HC99- EP999 -999

פני שטח

לא ידוע
חרפושית

פארעהבמ3 A4רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי C2a

משניראשי C2a

ראשיראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1622
7סטיאטיט x 11 x 15HC9 - EP33 -22

קבר רבים

L.632המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

פארעהבמ4-3 A2אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT9353תל פארעה (ד)1623
5סטיאטיט x 9 x 12.4HC9 - EP27 -27

קבר רבים

E.44.7930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חרפושית

פארעה?במ3 A4רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

1/4במT13תל רידאן1624
6סטיאטיט x 10 x 15HC9 - EP1  -41

קבר יחיד

IAA 74.2011רשות העתיקות
חרפושית

פארעהבמ3 A4רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C2a

ראשימישני C2a

ראשיראשי I2bb



במT9573תל פארעה (ד)1625
xסטיאטיט 11 x 14HC99- EP999 -999

קבר יחיד

מוזיאון המחלקה לספרות, אוניברסיטת קיוטו
חרפושית

פארעהבמ3 A4רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2a

משניראשי C2a

ראשיראשי I2bb

A.S.422במT114-3בית שמש1626
9.4סטיאטיט x 12 x 15.5- -

קבר רבים

IAA I.157מוזיאון רוקפלר
חותם ברווז

פארעהבמ3 A4רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2a

משניראשי C2a

ראשיראשי I2bb

במT9344-3תל פארעה (ד)1627
8סטיאטיט x 12 x 17HC15- EP61 -42

קבר רבים

L.637המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

פארעהבמ3 A4רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2a

משניראשי C2a

ראשיראשי I2bb

במT114בית שמש1628
7סטיאטיט x 11 x 14.5HC9 - EP27 -41

קבר רבים

IAA I.136מוזיאון רוקפלר
חרפושית

פארעהבמ3 A4רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2a

משניראשי C2a

ראשיראשי I2bb

A.S.453במT114בית שמש1629
5.7סטיאטיט x 12 x 14.4HC25- EP1  -41

קבר רבים

IAA I.167 Cמוזיאון רוקפלר
חרפושית

פארעהבמ3 A4רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2a

משניראשי C2a

ראשיראשי I2bb

979ברזל1אVI.NE 146B-A14072.1גזר1630
6.5סטיאטיט x 12 x 14HC68- EP27 -44

חדר

היברו יוניון קולג', ירושלים
חרפושית

פארעהבמ3 A43רוחביB3d
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C2a

ראשימישני C2a

ראשיראשי I2bb

במT9024-3תל פארעה (ד)1631
5.1סטיאטיט x 8.6 x 11.3HC5 - EP27 -23

קבר רבים

EVI.24/18המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

פארעהבמ3 A4רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C2a

ראשיראשי I2bb

משניראשי I2k

במT9363תל פארעה (ד)1632
8סטיאטיט x 14 x 17.6HC9 - EP1  -22

קבר רבים

IAA I.7099מוזיאון רוקפלר
חרפושית

פארעהבמ3 A4רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C2a

ראשימישני C2a

ראשיראשי I2bb

משניראשי I2l

משניראשי I2m

משניראשי I2m

במT9344-3תל פארעה (ד)1633
8סטיאטיט x 13 x 17.4HC9 - EP5  -27

קבר רבים

EVI.20/43המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA4במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

ראשיראשי I2bb

משניראשי I2t



פנ"שפנ"שתל חרסים1634
9.8סטיאטיט x 15 x 21.5HC15- EP27 -43

פני שטח

מוזיאון השפלה, כפר מנחם
חרפושית

פארעהבמ3 A4משולב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משנימישני C2a

משנימישני C2a

משנימישני C2a

משנימישני C2a

ראשימישני I2bb

ראשימישני I2bb

ראשיראשי I2bb

ראשיראשי I2l

משניראשי I2l

M 6063במCCVII AN=18353-2מגידו1635
8פאיאנס x 11 x 15HC79- EP1  -42

חדר

A20566המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

פארעהבמ3 A2רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי C2a

ראשיראשי H5

במT9353תל פארעה (ד)1636
5.5סטיאטיט x 9 x 12- -

קבר רבים

E.64.1930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חותם דג

פארעהבמ3 A2רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2a

ראשיראשי H5

במT9353תל פארעה (ד)1637
5סטיאטיט x 8.3 x 11.6HC22- EP27 -41

קבר רבים

E.50.1930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חרפושית

פארעהבמ3 A2רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2a

ראשיראשי H5

במT9253תל פארעה (ד)1638
5סטיאטיט x 8 x 10HC47- EP32 -22

קבר יחיד

L.619המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

פארעהבמ3 A2רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C2a

ראשיראשי H5

במT9363תל פארעה (ד)1639
5.5סטיאטיט x 9.6 x 12.7HC79- EP27 -41

קבר רבים

IAA I.7144מוזיאון רוקפלר
חרפושית

פארעהבמ3 A2רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2a

ראשיראשי H5

במT9663תל פארעה (ד)1640
5.8סטיאטיט x 10 x 14.3HC9 - EP27 -41

קבר רבים

EVI.31/4המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

פארעהבמ3 A2רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C2a

ראשיראשי H5

A.S.1032במIV10053בית שמש1641
6פאיאנס x 9.5 x 12.5HC24- EP1  -27

מטמון

IAA I.5928מוזיאון רוקפלר
חרפושית

פארעהבמ3 A2רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד H5

במT9303תל פארעה (ד)1642
6סטיאטיט x 9 x 12HC58- EP27 -41

קבר יחיד

L.609המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

פארעהבמ3 A2רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C2a

ראשיראשי H5

במT9844-3תל פארעה (ד)1643
6סטיאטיט x 9.7 x 13HC27- EP27 -41

קבר רבים

IAA I.10384מוזיאון רוקפלר
חרפושית

פארעהבמ3 A2רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C2a

ראשיראשי H5



במT902c4-3תל פארעה (ד)1644
6.7סטיאטיט x 9.7 x 15.7- -

קבר רבים

EVI.24/17המכון לארכיאולוגיה, לונדון
דמוי פי-כושי

פארעהבמ3 A2רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C2a

משניראשי D4

ראשיראשי H5

A.S.759במT114-3בית שמש1645
6סטיאטיט x 11 x 16HC24- EP5  -36

קבר רבים

IAA I.144Gמוזיאון רוקפלר
חרפושית

פארעהבמ3 A2רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C2a

ראשיראשי H5

31-12-18במVI15994בית שאן1646
6.5סטיאטיט x 9 x 12- -

חדר

32-15-410המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חותם דג

פארעהבמ3 A2רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C2a

ראשיראשי H5

משניראשי I2k

לא ידועתל ג'מה1647
6סטיאטיט x 9 x 13HC15- EP61 -23

לא ידוע

8141מוזיאון מנצסטר
חרפושית

פארעהבמ3 A2רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C2a

ראשיראשי H5

משניראשי I2k

לא ידועG38S64162אשקלון1648
4.9סטיאטיט x 9.4 x 13.2HC99- EP999 -41

קבר

20353אשקלון
חרפושית

פארעהבמ4-3 A2רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2a

ראשיראשי H5

12/13פנ"שKעכו1649 פנ"שריבוע
5.2סטיאטיט x 8.2 x 11.2HC36- EP32 -26

פני שטח

sc/1014אוניברסיטת חיפה
חרפושית

פארעהבמ4-3 A2רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C2a

ראשיראשי H5

6769ברזל2אVK.11 1053לכיש1650
7.5סטיאטיט x 14 x 18.2HC12- EP61 -9

מילוי

160.597המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

פארעהבמ3 D3אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C2a

ראשיראשי I2bb

משניראשי I2k

משניראשי I2m

משניראשי I2s

במT9353תל פארעה (ד)1651
7סטיאטיט x 11 x 16HC5 - EP61 -26

קבר רבים

E.45.1930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חרפושית

פארעהבמ3 D3אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C2a

ראשיראשי I2bb

משניראשי I2k

משניראשי I2s

במT9824-3תל פארעה (ד)1652
8סטיאטיט x 13 x 17HC9 - EP27 -999

קבר רבים

40.191לא ידוע
חרפושית

פארעהבמ3 D3משולב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C2a

ראשיראשי C2a

ראשיראשי I2bb

משניראשי I2k



במT9353תל פארעה (ד)1653
8.6סטיאטיט x 13 x 19HC22- EP5  -26

קבר רבים

E.63.1930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חרפושית

חומר לא
פארעהבמ3 A4משולב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשימישני C2a

משניראשי I2bb

משניראשי I2bb

משניראשי I2k

ראשיראשי I2m

a 624במBBVIIW=20924-2מגידו1654
5.5סטיאטיט x 9 x 12HC5 - EP27 -111

מפלס חיים

A18446המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

זהב
פארעהבמ3 B3משולב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי J

3865במT5563לכיש1655
xסטיאטיט 13 x 19.8HC15- EP61 -41

קבר רבים

TD.5117/8המוזיאון הבריטי, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

פארעהבמ3 B33משולבA3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במIV3תל חסי1656
xלא ידוע 14 x 21HC99- EP999 -999

לא ידוע

?לא ידוע
חרפושית

פארעהבמ3 B3אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C2a

ראשיראשי H5

ראשימישני I2s

במT9213תל פארעה (ד)1657
xסטיאטיט 13 x 18HC99- EP999 -999

קבר יחיד

לא ידוע
חרפושית

פארעהבמ3 B3משולב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C2a

ראשימישני C2a

משניראשי H5

משניראשי I2j

משניראשי I2q

במT9363תל פארעה (ד)1658
8.3סטיאטיט x 15 x 18.5HC13- EP5  -22

קבר רבים

IAA I.7096מוזיאון רוקפלר
חרפושית

פארעהבמ3 A4משולב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C2a

ראשיראשי C2a

משנימישני I1a

משניראשי I2k

ראשיראשי I2m

ראשיראשי I2m

ראשיראשי I2r

4221במT5594-3לכיש1659
7.5סטיאטיט x 11 x 16HC27- EP61 -40

קבר רבים

160334המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

פארעהבמ4-3 B3משולב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C2a

משניראשי E3c

ראשיראשי H5

משניראשי I2j

משניראשי I2k

במT9344-3תל פארעה (ד)1660
8סטיאטיט x 15 x 18HC12- EP5  -27

קבר רבים

L.631המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

פארעהבמ4-3 B33משולבC
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2a

משניראשי C2a

ראשיראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1661
7סטיאטיט x 12 x 15HC9 - EP61 -10

קבר רבים

L.658המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

פארעהבמ4-3 B3אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H5

משניראשי I2j

משניראשי I2j

ראשימישני I2k

ראשיראשי I2m



ברזל1אT528תל פארעה (ד)1662
xסטיאטיט 9.7 x 13.3HC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

פארעהבמ4-3 D3משולב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C2a

ראשיראשי H5

ראשיראשי I2bb

משניראשי I2j

ראשימישני I2k

ברזל1בT212תל פארעה (ד)1663
6.7סטיאטיט x 11 x 15.2HC22- EP1  -27

קבר רבים

EVII.39/3המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

פארעהבמ4-3 B3משולב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C2a

ראשימישני C2a

ראשיראשי H5

משניראשי I2k

פנ"שJR 180פנ"שHQתל ג'מה1664
6.5סטיאטיט x 11 x 15.5HC5 - EP1  -40

פני שטח

EXXXVI.3/30המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

פארעהבמ4-3 B3משולב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

9072/80פנ"שPVI(?)3078לכיש1665
7.3סטיאטיט x 13 x 18.2HC63- EP9  -24

פני שטח

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

פארעהבמ4-3 B3משולב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C2a

ראשיראשי E3c

משניראשי H5

משניראשי I2j

משניראשי I2j

לא ידועגזר1666
6.7סטיאטיט x 11 x 14.6HC5 - EP5  -27

לא ידוע

IAA J.285מוזיאון רוקפלר
חרפושית

פארעהבמ4-3 D3משולב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C2a

ראשיראשי C2a

ראשימישני I2a

כתובתראשי J

במ3רבת עמון1667
9.3סטיאטיט x 15 x 20.6HC9 - EP1  -26

מקדש

J 5862המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן, עמאן
חרפושית

פארעהבמ3 A4משולב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C2a

ראשימישני C2a

ראשימישני I1b

ראשימישני I2bb

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי J

900תל פארעה (ד)1668 פנ"שפנ"שב"ק
7סטיאטיט x 13 x 18HC15- EP61 -38

פני שטח

EV.49/5המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

פארעהבמ3 A4משולב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2a

משניראשי C2a

ראשיראשי I2bb

מסגרתראשי I2cc

ראשימישני I2k

כתובתראשי J

במVT11663תל עג'ול1669
7.2סטיאטיט x 11 x 15.6HC9 - EP61 -7

קבר רבים

IAA 32.2045מוזיאון רוקפלר
חרפושית

פארעהבמ3 A4רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני C2a

ראשימישני C2a

ראשיראשי E1b

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J



במIV10053בית שמש1670
5זהב x 8.5 x 12HC18- EP32 -41

מטמון

IAA I.5945מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד J

3462במT5083לכיש1671
7סטיאטיט x 10 x 15.2HC24- EP5  -40

קבר רבים

12-14-12938 1980המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיB3במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

7052/80במC9b12053תל גריסה1672
5פאיאנס x 7 x 12HC29- EP45 -111

חצר

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

זהב
3A3רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי I2b

משניראשי I2b

ראשיראשי I2f

לא ידועגזר1673
7.7סטיאטיט x 9.4 x 12.4HC54- EP61 -33

לא ידוע

IAA J.284מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

ראשיראשי I2b

ראשיראשי I2b

משניראשי I2k

משניראשי I2t

במT9223תל פארעה (ד)1674
8סטיאטיט x 14 x 19HC9 - EP61 -22

קבר יחיד

L.688המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי I2b

משניראשי I2b

ראשיראשי I2bb

משניראשי I2l

משניראשי I2m

משניראשי I2m

לא ידועתל עג'ול1675
6פאיאנס x 10 x 14HC62- EP27 -39

לא ידוע

L.900המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

S584/M153במT1114-3תל סעידיה1676
7סטיאטיט x 12 x 16.2HC24- EP61 -42

קבר יחיד

86-18-574המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיD5במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

במT9363תל פארעה (ד)1677
8סטיאטיט x 13 x 16HC68- EP27 -36

קבר רבים

IAA I.7102מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D3

משניראשי I2m

משניראשי K

משניראשי K

במT905B3תל פארעה (ד)1678
7סטיאטיט x 12 x 17HC65- EP1  -22

קבר רבים

IAA I.7055מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D3

ראשיראשי D3

ראשיראשי D3

ראשיראשי D3

ראשימישני D3

ראשימישני K



M 6264במCCVII A18523-2מגידו1679
7.5סטיאטיט x 13 x 17HC24- EP1  -42

מפלס חיים

A20614המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

3A3+3B1cאורכיB1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני E1b

ראשיראשי E1b

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי I1a

משניראשי I1a

משניראשי I2k

משניראשי I2k

ראשימישני I2x

משנימישני I2x

33-4-525ברזל1אIII450בית שמש1680
8סטיאטיט x 15 x 19.2HC9 - EP61 -42

חדר

61-14-929המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E1b

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי I1a

מפרידראשי I2k

ראשימישני I2m

משנימישני I2x

משנימישני I2x

במT9344-3תל פארעה (ד)1681
7סטיאטיט x 14 x 19HC11- EP1  -38

קבר רבים

L.665המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיB1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1b

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי I1a

משנימישני I2b

משנימישני I2b

מפרידראשי I2k

ראשימישני I2m

ראשימישני I2m

במT9844-3תל פארעה (ד)1682
6סטיאטיט x 12 x 15.8HC30- EP102 -40

קבר רבים

IAA I.10398מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיB1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני D9

ראשימישני D9

ראשימישני D9

ראשימישני D9

ראשימישני D9

ראשיראשי E1b

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי I1a

מפרידראשי I2q

ABP/7עכו1683 ריבוע

8סטיאטיט x 14 x 19.4HC24- EP1  -21
266/91אוניברסיטת חיפה
חרפושית

3B1cאורכיB1במ4-3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני D9

ראשימישני D9

ראשימישני D9

ראשימישני D9

ראשימישני D9

ראשימישני D9

ראשיראשי E1b

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי I1a

מפרידראשי I2q

לא ידועעזקה1684
9סטיאטיט x 14 x 19HC24- EP3  -23

לא ידוע

מוזיאון הקרן לחקר פלסטין, לונדון
חרפושית

אורכיB1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשימישני D9

ראשימישני D9

ראשימישני D9

ראשימישני D9

ראשימישני D9

ראשימישני D9

ראשיראשי E1b

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E3c

משניראשי I1a

משניראשי I1a

משניראשי I1a

מפרידראשי I2y



במT9353תל פארעה (ד)1685
6.5סטיאטיט x 9.8 x 14HC9 - EP27 -23

קבר רבים

E.46.1930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חרפושית

רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1b

משניראשי E3c

משניראשי E3c

במT9363תל פארעה (ד)1686
4פאיאנס x 12 x 18HC79- EP888 -888

קבר רבים

IAA I.7142Aמוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1b

משניראשי E3c

משניראשי E3c

פנ"שפנ"שבית שאן1687
6.2סטיאטיט x 9.9 x 13.2HC9 - EP61 -42

פני שטח

3291מוזיאון בית שאן
חרפושית

רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1b

ראשימישני E3c

ראשימישני E3c

2/4במT23תל רידאן1688
4סטיאטיט x 7 x 9HC9 - EP27 -23

קבר יחיד

IAA 74.2010רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני D4

ראשימישני D4

ראשיראשי E1b

A.S.810במT114-3בית שמש1689
5סטיאטיט x 8.5 x 12HC9 - EP34 -27

קבר רבים

IAA I.143מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1b

ראשימישני E3c

ראשימישני E3c

משניראשי I1a

במT9344-3תל פארעה (ד)1690
7סטיאטיט x 11 x 15HC58- EP33 -41

קבר רבים

L.627המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA4במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1b

יוצאראשי E3c

יוצאראשי E3c

6739במT5704לכיש1691
8פאיאנס x 12 x 17HC47- EP1  -26

קבר רבים

160219המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

9C1רוחביA4במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי E1b

משניראשי E3c

משניראשי E3c

A.S.760במT114-3בית שמש1692
7.8פאיאנס x 11 x 18HC9 - EP61 -27

קבר רבים

IAA I.144 Cמוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי E1b

ראשימישני E3c

ראשימישני E3c



5684במT40043-1לכיש1693
6סטיאטיט x 9.4 x 13.6HC64- EP27 -41

קבר רבים

(100)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1b

משניראשי E3c

משניראשי J

תארים
האל הטוב

אדון הארץ

במT9024-3תל פארעה (ד)1694
6.5סטיאטיט x 12 x 16.5HC9 - EP61 -17

קבר רבים

EVI.24/19המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

רוחביA4במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1b

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי I2l

משניראשי I2r

משניראשי I2r

במT9344-3תל פארעה (ד)1695
7סטיאטיט x 12 x 17.1HC24- EP5  -25

קבר רבים

EVI.20/42המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA4במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E1b

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי I2l

5750במT40043-1לכיש1696
6סטיאטיט x 12 x 16HC15- EP61 -21

קבר רבים

(55)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1b

משניראשי I2b

משניראשי I2b

ראשיראשי I2l

AS NS 81במIVIV 163בית שמש1697
7סטיאטיט x 11 x 15HC24- EP5  -42

חדר

לא ידוע
חרפושית

רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1b

משניראשי I2b

משניראשי I2b

ראשיראשי I2l

פנ"שפנ"שתל פארעה (ד)1698
7.6סטיאטיט x 13 x 17HC22- EP61 -42

פני שטח

8277מוזיאון מנצסטר
חרפושית

רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1b

משניראשי I2b

משניראשי I2b

ראשיראשי I2l

3738במT5432לכיש1699
6סטיאטיט x 12 x 15.6HC60- EP123 -40

קבר

IAA 36.1820מוזיאון רוקפלר (נעלם)
חרפושית

3A3רוחביA4במ2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1b

ראשיראשי E1b

משניראשי I1a

משניראשי I1a

משניראשי I2b

משניראשי I2b

ראשיראשי I2b

ראשיראשי I2bb

פנ"שפנ"שעכו1700
8לא ידוע x 14 x 21HC44- EP1  -999

פני שטח

IAA 69-5738מוזיאון עכו (נגנב)
חרפושית

אורכיA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E1b

ראשיראשי E1b

ראשיראשי E1b

ראשיראשי E1b

ראשימישני J

ראשימישני J



פנ"שפנ"שעכו1701
6.7סטיאטיט x 12 x 15.7HC24- EP27 -26

פני שטח

IAA 70-5423מוזיאון עכו
חרפושית

רוחביB1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E1b

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E5e

משניראשי E5e

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

33-5-10במIV5013בית שמש1702
6סטיאטיט x 14 x 18HC15- EP61 -42

חדר

61-14-932המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

ראשיראשי E6g

במT960F3תל פארעה (ד)1703
7סטיאטיט x 12 x 15.5HC24- EP5  -36

קבר רבים

IAA I.9796מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

ראשיראשי E6g

כתובתראשי J

במT9233תל פארעה (ד)1704
7.7סטיאטיט x 13 x 18HC24- EP5  -42

קבר יחיד

המוזיאון האנתרופולוגי, מרישל קולג', אברדין
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

משניראשי K

משניראשי K

משניראשי K

במT9353תל פארעה (ד)1705
10סטיאטיט x 14 x 18.7HC15- EP27 -42

קבר רבים

E.59.1930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

ראשיראשי E6g

משניראשי K

משניראשי K

במT9844-3תל פארעה (ד)1706
7.3סטיאטיט x 12 x 16.4HC27- EP61 -36

קבר רבים

IAA I.10382מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

משניראשי I2k

משניראשי K

תל גריסה1707
7סטיאטיט x 13 x 18.5HC99- EP999 -999

האוניברסיטה העברית (?)
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

ראשיראשי E6g

משניראשי I2p

M 6126במCCVII AW=18123-2מגידו1708
8סטיאטיט x 9.9 x 12.2- -

מפלס חיים

A20586המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
דמוי חרפושית חלק

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E6g

משניראשי K

משניראשי K

M 5901במCCVII A18183-2מגידו1709
8.5פאיאנס x 13 x 18- -

מפלס חיים

A20518המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חותם עין-הורוס

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי D4

ראשיראשי E6g



במT9853תל פארעה (ד)1710
xלא ידוע 14 x 15.1HC99- EP999 -999

קבר יחיד

לא ידוע
חרפושית ?

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי D1

ראשיראשי E6g

משניראשי I1d

במVT1166E3תל עג'ול1711
8סטיאטיט x 13 x 18HC11- EP32 -41

קבר רבים

IAA 32.2042מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E6g

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1712
7סטיאטיט x 11 x 16HC9 - EP33 -41

קבר רבים

L.622המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E6g

משניראשי I2k

משניראשי K1

9111ברזל1בII903עזבת צרטה1713
8.3סטיאטיט x 13 x 15.3HC36- EP5  -46

חדר

IAA 96-2933רשות העתיקות
חרפושית

9EרוחביA1במ4
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E5e

ראשיראשי E6g

ממלא חללראשי I2aa

במT9844-3תל פארעה (ד)1714
9.5סטיאטיט x 15 x 19.4HC9 - EP61 -41

קבר רבים

IAA I.10374מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B1

משניראשי D1

ראשיראשי E6g

משניראשי I1d

לא ידועתל עג'ול1715
4.5סטיאטיט x 9 x 13HC79- EP888 -888

לא ידוע

E.1938.278המוזיאון הסקוטי המלכותי, אדינבורו
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי E6g

משניראשי K

4085פנ"ש500פנ"שלכיש1716
xפאיאנס 13 x 16- -

פני שטח

המוזיאון הבריטי, לונדון (לא נמצא)
חותם עין-הורוס

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

משניראשי I1a

במT9844-3תל פארעה (ד)1717
xסטיאטיט 12 x 18HC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E6g

משניראשי I1a

AR 318בת-במ312כפר ערה1718
7פאיאנס x 11 x 16HC79- EP999 -999

קבר רבים

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי D2

ראשיראשי E6g



62041במEV11093-2תל חרסים1719
7פאיאנס x 8 x 13HC9 - EP27 -44

מפלס חיים

אוניברסיטת בר אילן
חרפושית

9EרוחביA1במ2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי D2

ראשיראשי E6g

משניראשי K

בת3-במ1אIbT291תל עג'ול1720
xלא ידוע 12 x 16HC99- EP999 -999

קבר רבים

לונדון (לא נמצא)
חרפושית

רוחביA1במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D9

ראשיראשי E6g

במLA1044''1תל עג'ול1721
9פאיאנס x 15 x 21HC1 - EP5  -25

חדר

5.38.3/4מוזיאון בולטון, בולטון
חרפושית

רוחביA1במ1א

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

ראשיראשי E6g

A.S.731במT114-3בית שמש1722
8סטיאטיט x 12 x 16.6HC17- EP32 -27

קבר רבים

IAA I.146Eמוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחבי היפוךB1במ4-3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

ראשיראשי E6g

7281במT5423-2לכיש1723
8.5סטיאטיט x 12 x 18HC5 - EP5  -20

קבר רבים

12-14-16069 1980המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

3A3+9B+9EרוחביA1במ2-1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E6a

ראשיראשי E6g

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

25-11-302במVII10723בית שאן1724
7.4סטיאטיט x 12 x 16HC9 - EP33 -26

מקדש

IAA J.910מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3d

ראשיראשי E6g

במT9143תל פארעה (ד)1725
6.8סטיאטיט x 12 x 16.2HC9 - EP33 -26

קבר רבים

EVI.22/13המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

אלקטרום?
רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E3d

ראשיראשי E6g

13209במC13114אל אחוואט1726
6.5סטיאטיט x 12 x 15.5HC5 - EP27 -27

רצפה

אוניברסיטת חיפה
חרפושית

רוחבי היפוךA1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5a

ראשיראשי E6g

ממלא חללמישני I1a

ממלא חללמישני I1a

ממלא חללמישני I2k

6718במ70174-3לכיש1727
xסטיאטיט 12 x 16HC9 - EP32 -22

קיר

7017/6718המוזיאון המזרחני, אוניברסיטת דורהם
חרפושית

רוחבי היפוךB1במ3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6c

ראשיראשי E6c

משניראשי K

2205במT113-2תל פארעה (צ)1728
6.2עצם x 10 x 14HC9 - EP34 -26

קבר רבים

AC18בית הספר הצרפתי למקרא וארכיאולוגיה, ירושלים
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3d

משנימישני E5e

ראשימישני E6g

ראשיראשי E6g



521במT114-3בית שמש1729
6.2סטיאטיט x 11 x 14.4HC25- EP8  -40

קבר רבים

IAA I.429מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

ראשיראשי E6a

רומיAIII27אשדוד1730

14.4סטיאטיט x 24 x 33.2HC24- EP63 -22
חדר

IAA 63-2481רשות העתיקות
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6b

ראשיראשי E6g

ראשיראשי E6m

ברזלVIT11061תל עג'ול1731
5.4סטיאטיט x 8.5 x 11HC79- EP32 -37

קבר רבים

IAA 32.2004מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת B1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי I2m

לא ידועתל עג'ול1732
xלא ידוע 9.4 x 13HC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

אורכיB3במ

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי D9

ראשיראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי I2m

משניראשי K

לא ידועתל עג'ול1733
xסטיאטיט? 9.4 x 13HC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

אורכיB3במ

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני D9

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי I2m

28-11-182במ1ב-IX14072בית שאן1734
8פאיאנס x 12 x 16HC24- EP27 -44

חדר

29-104-55המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

בית שאןבמ1ב-2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

ראשיראשי G1

3408במT5012לכיש1735
8פאיאנס x 14 x 18HC64- EP27 -9

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

בית שאןבמ2-1 A110אורכיA1b
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D3

ראשיראשי G1

משניראשי I2b

4669במ1ב-T2162לכיש1736
5זכוכית x 12 x 17HC67- EP1  -41

קבר רבים

160328המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

בית שאןבמ1ב-2 A110אורכיA1b
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D3

משניראשי E3c

ראשיראשי G1

ממלא חללראשי I1a

2034במE/3V1073-2תל חרסים1737
7.7פאיאנס x 12 x 14.3HC8 - EP32 -41

מפלס חיים

אוניברסיטת בר אילן
חרפושית

בית שאןבמ1ב-2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

ראשיראשי G1



ברזלII1הבמצר המזרתענך1738
xפאיאנס? 13 x 18HC9 - EP32 -999

חדר

לא ידוע
חרפושית

בית שאןבמ1ב-2 A110אורכיA1b
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D3

ראשיראשי G1

288עכו1739
xלא ידוע 12 x 15- -

אוניברסיטת חיפה
טביעת בולה

פארעהבמ4-3 A110אורכיA1f
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי G1

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1740
7.3סטיאטיט x 12 x 16HC24- EP5  -42

קבר רבים

EVI.20/64המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

פארעהבמ4-3 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H4

משניראשי H5

משניראשי K

פנ"שפנ"שעכו1741
10סטיאטיט x 15 x 20HC27- EP27 -26

פני שטח

220אוסף בתר, חיפה (נגנב)
חרפושית

רוחביA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A2

ראשיראשי G1

ראשיראשי G1

משניראשי H5

משניראשי K

במT9344-3תל פארעה (ד)1742
6סטיאטיט x 10 x 14HC9 - EP32 -38

קבר רבים

EVI.20/40המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA4במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בעל ראש בז
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי H3a

במIV3תל חסי1743
xלא ידוע 12 x 16.4HC99- EP999 -999

לא ידוע

לא ידוע
חרפושית

פארעהבמ3 A110אורכיA1f+3C
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H4

משניראשי J

במT9363תל פארעה (ד)1744
6.6סטיאטיט x 11 x 15HC27- EP61 -41

קבר רבים

IAA I.7114מוזיאון רוקפלר
חרפושית

פארעהבמ3 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

ראשיראשי H4

כתובתראשי J

במT9363תל פארעה (ד)1745
7סטיאטיט x 12 x 15.5HC68- EP61 -36

קבר רבים

IAA I.7093מוזיאון רוקפלר
חרפושית

פארעהבמ3 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H4

כתובתראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1746
9.7סטיאטיט x 15 x 20.2HC15- EP33 -38

קבר רבים

EVI.20/4המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

פארעהבמ3 A13אורכיC
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H4

כתובתראשי J

תל ג'מה1747
7.5סטיאטיט x 13 x 17.2HC15- EP61 -42

לא ידוע

EXXXV:57/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

פארעהבמ3 A110אורכיA1f+3C
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H4

כתובתמישני J



830ב"ק צפוניבית שאן1748
7.1אבן ירוקה x 13 x 15- -

לא ידוע

29-104-92המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1חד מרכזי
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי K

5999במT40133לכיש1749
6סטיאטיט x 12 x 14.4- -

קבר רבים

IAA 38.139מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1חד מרכזי
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד A3

פנ"שפנ"שתל אנפה1750
7אבן אדומה x 12 x 13- -

פני שטח

אוסף קגן, קיבוץ שמיר
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי A1

פנ"שפנ"שתל אנפה1751
7אבן אדומה x 12 x 13- -

פני שטח

אוסף קגן, קיבוץ שמיר
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי A1

במ10053בית שמש1752
8קרניאול x 13 x 18HC38- EP28 -44

מטמון

61-14-923המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

קרנליאן?במ3 A1חד מרכזי
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד A3

במ3-2תל גריסה1753
13.3קרניאול x 19 x 25HC61- EP1  -58

קבר רבים

IAA 37.705מוזיאון רוקפלר
חרפושית

קרנליאןבמ3 A1חד מרכזי
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד A4

A.S.1033במIV10053בית שמש1754
9קרניאול x 12 x 15HC59- EP38 -39

מטמון

IAA I.5929מוזיאון רוקפלר
חרפושית

קרנליאןבמ3 A1חד מרכזי
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד A4

M 2832במT989C13מגידו1755
7.5קרניאול x 12 x 17HC59- EP27 -111

קבר רבים

IAA 34.2099מוזיאון רוקפלר
חרפושית

זהב
קרנליאןבמ3 A1חד מרכזי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד A4

במIV10053בית שמש1756
6קרניאול x 11 x 13HC79- EP1  -44

מטמון

61-14-925המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

קרנליאןבמ3 A1חד מרכזי
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד A4

277במT1183דיר אל בלח1757
6קרניאול x 8 x 11HC61- EP27 -44

קבר רבים

מוזיאון ישראל
חרפושית

קרנליאןבמ3 A1חד מרכזי
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי A4

273/2במT1183דיר אל בלח1758
2.5קרניאול x 9 x 18- -

קבר רבים

מוזיאון ישראל
טבעת יצוקה

קרנליאןבמ3 A1חד מרכזי
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי A4

27578במXX-1272163אפק1759
5קרניאול x 8 x 14.5- -

חדר

אוניברסיטת תל אביב
דמוי פי-כושי

קרנליאןבמ3 A1חד מרכזי
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי A4



2902במIIID.III3מקדש החפירלכיש1760
6פאיאנס x 10 x 13.5HC61- EP27 -41

מקדש

IAA 34-3121מוזיאון ישראל
חרפושית

קרנליאןבמ3 A1חד מרכזי
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד A4

במ4-3במצודה ליד העזקה1761
6קרניאול x 9 x 12HC78- EP27 -44

בתוך כלי

לא ידוע
חרפושית

קרנליאןבמ3 A1חד מרכזי
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד A4

במT9604-3תל פארעה (ד)1762
6קרניאול x 8.3 x 11HC38- EP39 -44

קבר יחיד

IAA I.9768מוזיאון רוקפלר
חרפושית

קרנליאןבמ3 A1חד מרכזי
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד A4

1171ברזל1אGXIIIa4107aאשדוד1763
7.5קרניאול x 11 x 15.25HC76- EP27 -111

מפלס חיים

G/1171/61נגנב
חרפושית

זהב
קרנליאןבמ3 A1חד מרכזי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד A4

במB32הגן הפרסיעכו1764
3.5כסף x 9.5 x 12.2- -

קבר רבים

IAA 71-719מוזיאון ישראל
טבעת יצוקה

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד I1e

C 16427במC1b60612חצור1765
5.1המטיט x 9 x 13- -

האוניברסיטה העברית
דמוי חרפושית חלק

אורכיA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד A4

פנ"שפנ"שעכו1766
6.5סטיאטיט x 9.8 x 14.4- -

פני שטח

IAA 73-103רשות העתיקות
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד D7

פנ"שפנ"שעכו1767
6.5סטיאטיט x 9.8 x 14.4- -

פני שטח

IAA 73-103רשות העתיקות
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד D7

1058במ1ב-I10A2גזר1768
8סרפנטין x 14 x 29- -

קבר רבים

IAA 74-223מוזיאון ישראל
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתראשי A1

ראשיראשי E1b

פנ"ש1000פנ"שVIתל עג'ול1769
7.5סטיאטיט? x 11 x 15- -

פני שטח

EXII.45/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד E1a

פנ"שפנ"שעכו1770
7אבן שחורה x 11 x 15.5- -

פני שטח

IAA 73-92רשות העתיקות
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E1a

משניראשי I1a

לא ידועגזר1771
xסרפנטין 11 x 13- -

לא ידוע

לא ידוע
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי B5

ראשיראשי E1a



בת2-במ3חפירות ווילגזר1772
6.8המטיט x 10 x 10.4- -

קבר רבים

HU 115האוניברסיטה העברית
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד E5g

6260במDVa5722תל חרסים1773
5סטיאטיט x 11 x 14- -

רחבה

אוניברסיטת בר אילן
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי A1

ממלא חללראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5f

6260במDVa5722תל חרסים1774
5סטיאטיט x 11 x 14- -

רחבה

אוניברסיטת בר אילן
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי A1

ממלא חללראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5f

פנ"שפנ"שתל אנפה1775
8סטיאטיט x 13 x 15.4- -

פני שטח

אוסף קגן, קיבוץ שמיר
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד E5i

830ב"ק צפוניבית שאן1776
7.1אבן ירוקה x 13 x 15- -

לא ידוע

29-104-92המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E5g

1.466במB43-2תל כיסאן1777
8.1סטיאטיט x 12 x 17HC9 - EP32 -22

IAA 79-350רשות העתיקות
חרפושית

רוחביA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי D6

ראשיראשי E5g

ראשיראשי E5g

4662במ1ב-T2162לכיש1778
xפאיאנס 16 x 30- -

קבר רבים

?המוזיאון הבריטי, לונדון (לא נמצא)
דמוי פי-כושי

רוחביA1במ1ב-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד E6p

בת2-במ3חפירות ווילגזר1779
6.8המטיט x 10 x 10.4- -

קבר רבים

HU 115האוניברסיטה העברית
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד E6p

a 179בתXI21572מגידו1780
xאבן ירוקה 12 x 17- -

מפלס חיים

המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E6p

במLAI1035''1תל עג'ול1781
6.2סטיאטיט x 11 x 13.6- -

חדר

IAA 35.4309מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד E6a

במ1ב-C6V3תל אבו הוואם1782
6.8סטיאטיט x 12 x 14.4- -

מילוי של מקד

IAA 34.152מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E6a



במ1ב-C/D6?V3תל אבו הוואם1783
10.2סטיאטיט x 15 x 18.4- -

מילוי של מקד

IAA 34.144מוזיאון רוקפלר
חותם ראש אדם

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6a

במVIT10352תל עג'ול1784
8אבן שחורה x 14 x 17- -

קבר יחיד

IAA 32.1846מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד E6a

3256aבמIIE.II2מקדש החפירלכיש1785
xסטיאטיט 9 x 12HC36- EP27 -

מקדש

המוזיאון הבריטי, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד E6a

במ3-2תל גריסה1786
7סטיאטיט x 10 x 13- -

קבר רבים

IAA 37.703מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד E6a

64/1במT8033-2תל בית מירסים1787
5סטיאטיט x 10 x 14.25- -

קבר רבים

IAA 78-1495רשות העתיקות
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6a

פנ"שפנ"שעכו1788
7אבן שחורה x 12 x 14.9- -

פני שטח

IAA 73-96רשות העתיקות
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E6a

משניראשי I1a

פנ"שפנ"שתל חרסים1789
6.25סרפנטין x 12 x 14.1- -

פני שטח

IAA 95-5606מוזיאון השפלה, כפר מנחם
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד E6a

לא ידועגזר1790
xאבן שחורה 12 x 15- -

לא ידוע

לא ידוע
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד E6a

AR 007בת-במ2כפר ערה1791
7.8אבן אפורה x 13 x 18- -

קבר רבים

אוניברסיטת תל אביב
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A19רוחביB
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי D1

ראשיראשי E6a

תענך1792

xאבן שחורה 12 x 16- -
לא ידוע

לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי D2

ראשיראשי E6a

תענך1793

xאבן שחורה 12 x 16- -
לא ידוע

לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי B6

ראשיראשי E6a

פנ"שפנ"שעכו1794
7אבן ירוקה x 8 x 16- -

פני שטח

IAA 73-191רשות העתיקות
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6p



27-9-310במVII12133בית שאן1795
xסטיאטיט 5 x 7.5HC99- EP999 -999

חדר

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E6a

משניראשי I1a

?במVII10683בית שאן1796
6.7אבן אפורה x 13 x 17.4- -

חדר במקדש

?לא ידוע
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי C3d

ראשיראשי E6a

27-9-318במVII13753בית שאן1797
6.5פאיאנס x 7.5 x 16HC99- EP1  -41

חדר

29-104-63המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

רוחביA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי D1

ראשיראשי E6a

25-11-317במVII11083בית שאן1798
8פאיאנס x 11 x 14.7HC9 - EP32 -999

חדר

29-104-28המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

בית שאןבמ3 A19רוחביB
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי B6

ראשיראשי E6a

במSW 3-5334תענך1799
7.3סטיאטיט x 11 x 14.7HC79- EP27 -26

מפולת

TT 173לא ידוע
חרפושית

9BרוחביA1במ4-3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד E6a

300במG50S484864864-3אשקלון1800
10קריסטל x 16 x 23.5HC89- EP75 -51

קבר יחיד

47862אשקלון
חרפושית

9BרוחביA1במ4-3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

ראשיראשי E6a

283/1במ2001074-3תימנע1801
12פאיאנס x 11 x 13- -

מקדש

IAA 82-799מוזיאון הארץ
טבעת יצוקה

תימנעבמ4 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E6a

135/1במ200III-IV1104-3תימנע1802
6.1סטיאטיט x 12 x 16.4- -

מקדש

IAA 82-894מוזיאון הארץ
לוחית מלבנית

תימנעבמ4 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6a

משניראשי K

ברזל2אVIT1074תל עג'ול1803
9קרניאול x 15 x 17HC61- EP27 -61

קבר רבים

IAA 32.1931מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6a

משניראשי K

a 179בתXI21572מגידו1804
xאבן ירוקה 12 x 17- -

מפלס חיים

המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E6p

p.10079במ1ב-I10A2גזר1805
8.5סרפנטין x 14 x 22.5- -

קבר רבים

IAA 74-209מוזיאון ישראל
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

AR 310בת1-במ2כפר ערה1806
6.75פאיאנס x 10 x 13.5HC79- EP9  -42

קבר רבים

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

משניראשי I2k



p.10074במ1ב-I10A2גזר1807
3.5אבן ירוקה x 8.5 x 14- -

קבר רבים

IAA 74-219מוזיאון ישראל
לוחית סגלגלה

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

במIJ17P4a2כאמד אל-לוז1808
8.5ברונזה x 13 x 15HC99- EP27 -24

קיר

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד E6g

פנ"ש1000פנ"שVIתל עג'ול1809
7.5סטיאטיט? x 11 x 15- -

פני שטח

EXII.45/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד E6g

לא ידועגזר1810
xאבן שחורה 12 x 15- -

לא ידוע

לא ידוע
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד E6g

פנ"שפנ"שעכו1811
7אבן שחורה x 11 x 15.5- -

פני שטח

IAA 73-92רשות העתיקות
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E6g

משניראשי I1a

במVIT10352תל עג'ול1812
8אבן שחורה x 14 x 17- -

קבר יחיד

IAA 32.1846מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד E6c

במ3-2תל גריסה1813
7אבן שחורה x 12 x 16.4- -

קבר רבים

IAA J.899מוזיאון רוקפלר (נעלם)
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי D2

ראשיראשי E6c

ברזלD6IIIA2תל אבו הוואם1814
8זכוכית? x 12 x 13- -

IAA 34.183מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משנימישני D9

ראשיראשי E6c

5648במT40043-1לכיש1815
xזכוכית 11 x 16HC59- EP32 -999

קבר רבים

(72)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

רוחביA1במ3-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F4

במIIIAP42כאמד אל-לוז1816
7.9אבן שחורה x 10 x 13.6HC89- EP58 -44

מפולת

KL 66:481לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד F4

במ3-2תל גריסה1817
7סטיאטיט x 10 x 13- -

קבר רבים

IAA 37.703מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד F4

64/1במT8033-2תל בית מירסים1818
5סטיאטיט x 10 x 14.25- -

קבר רבים

IAA 78-1495רשות העתיקות
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F4



4348aבמT5563לכיש1819
xסטיאטיט 11 x 15HC9 - EP9  -41

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F4

4843ברזל2אT218לכיש1820
5.5סטיאטיט x 12 x 15- -

קבר רבים

160342המוזיאון הבריטי, לונדון
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד F4

4843ברזל2אT218לכיש1821
5.5סטיאטיט x 12 x 15- -

קבר רבים

160342המוזיאון הבריטי, לונדון
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד F4

לא ידועגזר1822
xסרפנטין 11 x 13- -

לא ידוע

לא ידוע
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי B5

ראשיראשי F4

הלינסטיתל אנפה1823

8סטיאטיט x 12 x 17- -
לא ידוע

VII-6-70מוזיאון לאומנות וארכיאולוגיה, אוניברסיטת מיסורי
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי F4

פנ"שפנ"שעכו1824
7אבן שחורה x 12 x 14.9- -

פני שטח

IAA 73-96רשות העתיקות
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד F4

במT9363תל פארעה (ד)1825
7סטיאטיט x 12 x 16.5HC5 - EP27 -41

קבר רבים

IAA I.7110מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1במ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

משניראשי D1

ראשיראשי F4

26-8-93במVII10683בית שאן1826
7אבן שחורה x 10 x 16.1- -

חדר במקדש

28-104-89המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
לוחית סגלגלה

לוחיותבמ3-2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד F4

p.10079במ1ב-I10A2גזר1827
8.5סרפנטין x 14 x 22.5- -

קבר רבים

IAA 74-209מוזיאון ישראל
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F1

AR 007בת-במ2כפר ערה1828
7.8אבן אפורה x 13 x 18- -

קבר רבים

אוניברסיטת תל אביב
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד F7

פנ"שפנ"שעכו1829
7אבן ירוקה x 8 x 16- -

פני שטח

IAA 73-191רשות העתיקות
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6p

משניראשי I1a

משניראשי I1e



25-11-358במVII10683בית שאן1830
9אמתיסט x 12 x 19HC79- EP1  -22

חדר במקדש

29-104-10המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי E6a

ראשיראשי F4

2547/80במCC13103תל גריסה1831
12.1אמתיסט x 18 x 23.3HC58- EP53 -58

מילוי

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E6a

ראשיראשי F4

משניראשי K

במIII14501תל עג'ול1832
5.5המטיט x 7.1 x 8.7HC27- EP1  -111

חדר

IAA 32.1817מוזיאון רוקפלר
זהבחרפושית

זהב
אורכיA1במ1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D9

ראשיראשי G1

משניראשי I2b

במLAI1035''1תל עג'ול1833
6.2סטיאטיט x 11 x 13.6- -

חדר

IAA 35.4309מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד G1

במ2תל קוביבה1834
6פאיאנס x 9 x 12HC9 - EP110 -41

קבר רבים

IAA 94-871רשות העתיקות
חרפושית

בית שאןבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2d

ראשייחיד G1

ברזלD6IIIA2תל אבו הוואם1835
8זכוכית? x 12 x 13- -

IAA 34.183מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד G1

הלינסטיתל אנפה1836

8סטיאטיט x 12 x 17- -
לא ידוע

VII-6-70מוזיאון לאומנות וארכיאולוגיה, אוניברסיטת מיסורי
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי G1

משניראשי K

p.10074במ1ב-I10A2גזר1837
3.5אבן ירוקה x 8.5 x 14- -

קבר רבים

IAA 74-219מוזיאון ישראל
לוחית סגלגלה

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רשף
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C3a

משניראשי C3b

ראשיראשי H3b

במ3-2תל גריסה1838
7אבן שחורה x 12 x 16.4- -

קבר רבים

IAA J.899מוזיאון רוקפלר (נעלם)
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

משניראשי C2h

משניראשי D1

ראשיראשי H4

26-8-93במVII10683בית שאן1839
7אבן שחורה x 10 x 16.1- -

חדר במקדש

28-104-89המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
לוחית סגלגלה

לוחיותבמ3-2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד G1

1058במ1ב-I10A2גזר1840
8סרפנטין x 14 x 29- -

קבר רבים

IAA 74-223מוזיאון ישראל
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

ראשייחיד H4



פנ"שפנ"שתל אנפה1841
8סטיאטיט x 13 x 15.4- -

פני שטח

אוסף קגן, קיבוץ שמיר
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

ראשייחיד H4

פנ"שפנ"שתל חרסים1842
6.25סרפנטין x 12 x 14.1- -

פני שטח

IAA 95-5606מוזיאון השפלה, כפר מנחם
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

משניראשי C2h

משניראשי D1

ראשיראשי H4

6564במA1219041תל שרע1843
8סטיאטיט x 12 x 17.5HC22- EP93 -6

קיר

3455אוניברסיטת בן גוריון
חרפושית

אורכיB4בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2a

משניראשי C2a

מסגרתמישני I2cc

קו בסיסראשי I2k

ראשיראשי I2r

משנימישני I2u

כתובתמישני J

כתובתמישני J

במ1בVIT1071תל עג'ול1844
6.5סטיאטיט x 11 x 16.3HC3 - EP5  -39

קבר יחיד

EXIII.36/3המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

חד מרכזיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי A1

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

A.S.139במT12C3בית שמש1845
5.4סטיאטיט x 8.6 x 12.4HC22- EP5  -4

קבר רבים

IAA I.127מוזיאון רוקפלר
חרפושית

2B1חד מרכזיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B3

במIJ 13B10/94כאמד אל-לוז1846
7אבן לבן-צה x 13 x 19HC99- EP1  -9

KL 70:347לא ידוע
ברונזהחרפושית

4E2אורכיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי I2f

משניראשי I2f

קו בסיסראשי I2k

במ1א-VIT10682תל עג'ול1847
7.6סטיאטיט x 14 x 19HC5 - EP27 -2

קבר רבים

IAA 32.1912מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיB1בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משנימישני I2b

משנימישני I2b

ראשימישני I2m

ראשימישני I2m

ראשיראשי I2v

3320במII2062מקדש החפירלכיש1848
6.5סטיאטיט x 14 x 21HC3 - EP45 -17

בור במקדש

12-14-16150 1980המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

5אורכיA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8



6000במT40133לכיש1849
8.3סטיאטיט x 11 x 20HC5 - EP1  -8

קבר רבים

IAA 38.117מוזיאון רוקפלר
ברונזהחרפושית

3A1אורכיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד D8

42059/80במSVIIa37784-3לכיש1850
6.2סטיאטיט x 10 x 14.2HC79- EP5  -27

חצר

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

3A1רוחביA4בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי I2b

משניראשי I2b

משניראשי I2k

משניראשי I2k

ראשיראשי I2v

3083במII-III100 Ho.3-2מקדש החפירלכיש1851
5סטיאטיט x 7.4 x 11HC79- EP5  -35

מקדש

12-14-16073 1980המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

6A+3B1cאורכיB1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B4

ראשימישני E3c

ראשימישני E3c

ראשימישני I2f

3980במT10032לכיש1852
7.5סטיאטיט x 13 x 19.1HC62- EP1  -9

קבר רבים

160594המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

3B1cאורכיB1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במIbT2852תל עג'ול1853
xלא ידוע 10 x 14- -

קבר יחיד

47.31.12מוזיאון בולטון, בולטון
טביעת בולה

אורכיA4בת3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי C2a

משניראשי C2a

ראשיראשי I2b

ראשיראשי I2b

מסגרתראשי I2cc

מסגרתראשי I2cc

ראשיראשי I2f

5763במT40043-1לכיש1854
5.2סטיאטיט x 8 x 11- -

קבר רבים

(51)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
דמוי פי-כושי

אורכיA2בת3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי A1

מפרידראשי A1

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D1

ראשיראשי D1

ראשיראשי D1

במ3רבת עמון1855
9.8סטיאטיט x 16 x 17HC79- EP5  -27

מקדש

J 5861המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן, עמאן
חרפושית

אורכיB1בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1856
8סטיאטיט x 14 x 20HC24- EP5  -111

קבר רבים

L.625המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

חומר לא
אורכישני מדורים-ובת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במ4-3סחם1857
8פאיאנס x 15 x 20HC69- EP82 -38

קבר רבים

4659מוזיאון למורשת ירדן, אירביד
חרפושית

3B5אורכיA4בת2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

כתובתיחיד J



במT9363תל פארעה (ד)1858
5.9סטיאטיט x 12 x 17.7- -

קבר רבים

IAA I.7108מוזיאון רוקפלר
דמוי פי-כושי

רוחביA1בת3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי I2a

ראשיראשי I2f

משניראשי I2k

משניראשי I2m

משניראשי I2m

משניראשי K

במT9344-3תל פארעה (ד)1859
7.3סטיאטיט x 12 x 17HC24- EP5  -42

קבר רבים

EVI.20/18המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA1בת3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי I2b

משניראשי I2b

ראשיראשי I2f

ראשימישני I2k

משניראשי I2k

5926במT40113לכיש1860
5.5סטיאטיט x 11 x 14.2HC3 - EP5  -38

קבר רבים

IAA 38.84מוזיאון רוקפלר
חרפושית

5אורכי היפוךA1בת3-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

במT9393תל פארעה (ד)1861
5.4סטיאטיט x 9.3 x 14HC49- EP5  -3

קבר רבים

1930.539מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיA4בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D5

משניראשי D5

ראשיראשי I2m

משניראשי I2q

משניראשי I2q

AS NS 152במIVIV 1693בית שמש1862
6סטיאטיט x 10 x 12- -

חדר

61-14-952המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
דמוי חרפושית חלק

אורכיA1בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי K

46222/80במSVIIb39903לכיש1863
8.7סטיאטיט x 14 x 19.3HC79- EP5  -17

מפלס חיים

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

3CאורכיA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

31-11-23במ1ב-IX2בית שאן1864
5סטיאטיט x 8 x 11HC24- EP5  -42

32-15-389המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי K

ראשיראשי K

ראשיראשי K

ראשיראשי K

3686במT5384לכיש1865
6.4סטיאטיט x 11 x 23HC3 - EP5  -111

קבר רבים

1956.561מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

זהב
2B1חד מרכזיA1בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד B3

6426במIII2423מקדש החפירלכיש1866
xלא ידוע 13 x- -

בור במקדש

המוזיאון הבריטי, לונדון (לא נמצא)
טביעת בולה

1EאורכיA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי J



במ1ב-VIT10832תל עג'ול1867
xלא ידוע 12 x 18.2HC99- EP999 -999

קבר רבים

בולטון (לא נמצא)
חרפושית

אורכיA4בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני B9

ראשימישני B9

ראשיראשי I2u

ראשיראשי I2u

27-9-252במVI(1281)12124בית שאן1868
9אבן שחורה x 12 x 16HC3 - EP5  -6

חדר

29-104-34המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

רוחביA1בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B3

משניראשי I2m

משניראשי I2m

במT9604-3תל פארעה (ד)1869
5סטיאטיט x 8 x 11.6HC5 - EP27 -40

קבר רבים

IAA I.9772מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA4בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

במT902c4-3תל פארעה (ד)1870
7.4סטיאטיט x 13 x 19HC29- EP5  -42

קבר רבים

EVI.24/15המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

אורכיB1בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D5

משניראשי D5

משניראשי I2b

משניראשי I2b

ראשיראשי I2bb

ראשיראשי I2f

x 546במT37K41מגידו1871
5סטיאטיט x 11 x 16HC79- EP1  -31

קבר רבים

A14131המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

אורכיB1בת2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משנימישני D5

משנימישני D5

משניראשי I2b

משניראשי I2b

ראשיראשי I2bb

ראשימישני I2f

1557במT421ב"ק צפוניבית שאן1872
8סטיאטיט x 10 x 15HC27- EP27 -8

קבר רבים

29-104-2המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

3B5אורכיB1בת2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D5

משניראשי D5

משנימישני I2b

משנימישני I2b

ראשיראשי I2b

ראשימישני I2bb

במT9824-3תל פארעה (ד)1873
xסטיאטיט 11 x 17HC79- EP888 -888

קבר רבים

40.860מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

אורכיB1בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C2a

משניראשי I2m

משניראשי I2m

משניראשי I2r

משניראשי I2r

ראשיראשי I2u



a 1049במ1ב-BBVIII20482מגידו1874
11סטיאטיט x 17 x 25HC23- EP27 -6

רצפת מקדש

A18560המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

3A3אורכי היפוךB1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C2a

ראשיראשי C2a

משניראשי I2u

משניראשי I2u

משניראשי I2u

משניראשי I2u

במIVT18621תל עג'ול1875
6.3סטיאטיט x 11 x 16HC74- EP5  -38

קבר רבים

IAA 35.4028מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA4בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי I2b

במT9024-3תל פארעה (ד)1876
7.4סטיאטיט x 11 x 16.5HC9 - EP5  -27

קבר רבים

EVI.24/16המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

רוחביA4בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D5

ראשיראשי E1c

ראשיראשי E1c

משניראשי I2k

משניראשי K

משניראשי K

2985במT912B4מגידו1877
8סטיאטיט x 11 x 16.5HC79- EP5  -26

קבר רבים

IAA 34.1881מוזיאון רוקפלר
חרפושית

זהב
3B6+7B2(ii)aרוחביA1בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשימישני B3

ראשיראשי I2l

ראשימישני I2m

משניראשי I2m

משניראשי I2m

ראשימישני K

במT82פלמחים1878
7סטיאטיט x 13 x 18HC28- EP5  -42

קבר יחיד

IAA 1974.670מוזיאון פלמחים
חרפושית

רוחביA4בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B3

ראשימישני D3

ראשימישני D3

במXXXIVF17.73-2פחל1879
xפאיאנס xHC99- EP999 -999

170131אגף העתיקות, אירביד
חרפושית

רוחביA4בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B4

ראשימישני I2b

ראשימישני I2b

במ3רבת עמון1880
8.5סטיאטיט x 14 x 19.9HC79- EP888 -6

מקדש

J 5864המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן, עמאן
חרפושית

אורכיA4בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משנימישני E3c

ראשימישני E5a

ראשימישני E5a

ראשיראשי I2b

ראשיראשי I2m

משנימישני I2q

משנימישני I2q

ראשיראשי I2u

ראשימישני I2x

ראשימישני I2x

במ1בIVT327תל עג'ול1881
6סטיאטיט x 11 x 14.5- -

קבר יחיד

EXII.52/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
דמוי פי-כושי

אורכיA4בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשימישני D2

ראשיראשי E5a

ראשימישני I2k

ראשיראשי I2r

משניראשי K



3075במF/3Vb3182תל חרסים1882
4סטיאטיט x 8 x 12HC24- EP5  -12

חדר

אוניברסיטת בר אילן
חרפושית

3B3dאורכיA4בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C2a

ראשיראשי C2a

משניראשי I2k

משניראשי K

F/87/AR2/98במ1אF10a87מגידו1883
7לא ידוע x 9 x 14.25HC8 - EP5  -13

רצפה

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

3A3אורכיA4בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

35232במXIT151פחל1884
8.1סטיאטיט x 13 x 18HC24- EP1  -8

קבר

אגף העתיקות, ירדן
חרפושית

אורכיA4בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2a

משניראשי C2a

משניראשי D5

משניראשי D5

ראשיראשי E1b

ראשיראשי H5

ראשיראשי H5

משניראשי I2m

משניראשי I2m

משניראשי I2m

משניראשי I2m

משניראשי I2t

במ3רבת עמון1885
8.5סטיאטיט x 13 x 18.4HC6 - EP1  -9

מקדש

J 5858המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן, עמאן
חרפושית

אורכיB1בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מפרידראשי E5i

משניראשי I1b

ראשיראשי J

5735במT40043-1לכיש1886
9סטיאטיט x 14 x 21HC25- EP1  -9

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

7A1a+11CאורכיA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

רע
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B3

כתובתראשי J

במVIT11102תל עג'ול1887
7.6סטיאטיט x 14 x 19HC22- EP5  -40

קבר יחיד

IAA 32.1951מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

משניראשי D3

משניראשי D3

ראשיראשי I2m

ראשיראשי I2m

משניראשי K

6948aבמT40023לכיש1888
9סטיאטיט x 14 x 19.4HC89- EP5  -4

קבר רבים

21992מוזיאון מנצסטר (אוסף וולקום)
חרפושית

3A3+7A2bאורכיA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B3

כתובתראשי J

A.S.137במT12C3בית שמש1889
8.2פאיאנס x 13 x 18.5HC9 - EP5  -7

קבר רבים

IAA I.125מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B3

כתובתראשי J

257במA.VI.33רבת עמון1890
8סטיאטיט x 13 x 20HC79- EP91 -8

מקדש

1975.0127המחלקה ללימודים קלאסיים, אוניברסיטת מלבורן
חרפושית

אורכיA1בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B3

כתובתראשי J



27-11-82במVII12513בית שאן1891
8.3סטיאטיט x 13 x 18.6HC13- EP5  -4

חדר

IAA J.1013מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA4בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B3

ראשיראשי I2m

במVIT10113תל עג'ול1892
xלא ידוע 9 x 13.7- -

קבר רבים

לא ידוע
טביעת בולה

אורכיA1בת3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B3

ראשיראשי I2m

43565/80במSVI36124לכיש1893
6סטיאטיט x 10 x 13HC25- EP5  -25

אוניברסיטת תל אביב
נחושתחרפושית

3+7A1aאורכיA1בת3-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B3

ראשיראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1894
8סטיאטיט x 13 x 17HC5 - EP5  -13

קבר רבים

L.662המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B3

כתובתראשי J

במT9844-3תל פארעה (ד)1895
xסטיאטיט 10 x 14HC99- EP999 -999

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

אורכיA4בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי I2f

משניראשי I2l

ראשיראשי I2m

ראשיראשי I2m

ראשיראשי I2m

במT9363תל פארעה (ד)1896
8אבן רכה x 14 x 19.4HC5 - EP27 -27

קבר רבים

IAA I.7091מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA4בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משנימישני D9

משנימישני D9

משנימישני D9

משנימישני D9

ראשימישני I2l

ראשימישני I2l

ראשיראשי I2m

משניראשי I2r

משניראשי K

במT9844-3תל פארעה (ד)1897
8פאיאנס x 14 x 20HC46- EP1  -33

קבר רבים

IAA I.10368מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי I2m

M 2432במT877B13מגידו1898
7.5סטיאטיט x 11 x 16HC30- EP5  -111

קבר יחיד

IAA 34.1631מוזיאון רוקפלר
ברונזהחרפושית

זהב
חד מרכזיA1בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

ראשיראשי B2

K 454/5במ1בK25033חצור1899
xלא ידוע 10 x 14- -

האוניברסיטה העברית
טביעה על כלי

4B2חד מרכזיA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי B2



5658במT40043-1לכיש1900
xסטיאטיט xHC5 - EP1  -5

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

4B2חד מרכזיA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B2

M 6005במCCVII B18303-2מגידו1901
7סטיאטיט x 14 x 21HC30- EP5  -51

חדר

A20548המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

4B2חד מרכזיA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B2

במT9223תל פארעה (ד)1902
5סטיאטיט x 12 x 18HC79- EP888 -22

קבר יחיד

L.684המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

חד מרכזיA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B2

במT905B3תל פארעה (ד)1903
6פאיאנס x 10 x 14HC44- EP5  -22

קבר רבים

IAA I.7056מוזיאון רוקפלר
חרפושית

חד מרכזיA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B2

ראשיראשי D8

במ4אל אחוואט1904
9סטיאטיט x 12 x 17HC30- EP5  -42

אוניברסיטת חיפה
חרפושית

אורכיA4בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B3

ראשיראשי B3

משניראשי B9

משניראשי B9

במ1בVIT1007תל עג'ול1905
xסטיאטיט 12 xHC99- EP999 -999

קבר יחיד

24.32.5מוזיאון בולטון, בולטון (לא נמצא)
חרפושית

חד מרכזילא ברורבת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B3

במ1בVIT1020תל עג'ול1906
7סטיאטיט x 12 x 18.7HC3 - EP888 -31

קבר יחיד

EXI.11/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

2B2אורכיA1בת3-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B3

ראשיראשי D8

4665במ1ב-T2162לכיש1907
xסטיאטיט xHC32- EP5  -5

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

2B1חד מרכזיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B3

משניראשי K

משניראשי K

5736במT40043-1לכיש1908
5.5סטיאטיט x 9 x 13.5HC5 - EP5  -4

קבר רבים

(9)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

2B1חד מרכזיA1בת3-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B3

5734במT40043-1לכיש1909
xסטיאטיט xHC6 - EP5  -21

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

2B1חד מרכזיA1בת2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B3

משניראשי K

משניראשי K



27-10-192במ1ב-IX12342בית שאן1910
6סטיאטיט x 10 x 14.3HC31- EP5  -31

חדר במקדש

IAA J.1038מוזיאון רוקפלר
ברונזהחרפושית

2B1חד מרכזיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B3

3753במT5472לכיש1911
6סטיאטיט x 11 x 16HC25- EP5  -5

קבר רבים

56.131.256kמוזיאון מחוז מרסיסייד, ליברפול
חרפושית

2B1רוחביA1בת3-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B3

משניראשי I2m

משניראשי I2m

27598במXX-1227313אפק1912
xסטיאטיט 12 x 17HC5 - EP5  -

שטח פתוח

מוזיאון פתח תקוה (נגנב)
חרפושית

2B2חד מרכזיA1בת2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B3

5645במT40043-1לכיש1913
5.7סטיאטיט x 11 x 15HC8 - EP5  -4

קבר רבים

(7)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

2B2חד מרכזיA1בת3-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B3

5708במT40043-1לכיש1914
6סטיאטיט x 9 x 13HC8 - EP5  -4

קבר רבים

(8)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

2B2חד מרכזיA1בת3-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B3

A.S.117במT12B3בית שמש1915
7סטיאטיט x 11 x 16.4HC1 - EP5  -18

קבר רבים

IAA I.150מוזיאון רוקפלר
חרפושית

2B2חד מרכזיA1בת3-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B3

M.3131במT912B4מגידו1916
5סטיאטיט x 7 x 10HC5 - EP5  -36

קבר רבים

IAA 34.2005מוזיאון רוקפלר
חרפושית

חד מרכזיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B3

M.2986במT912B4מגידו1917
6.7סטיאטיט x 11 x 12HC79- EP5  -42

קבר רבים

IAA 34.1882מוזיאון רוקפלר
חרפושית

חד מרכזיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B3

253במ3רבת עמון1918
6.8סטיאטיט x 9 x 13HC5 - EP1  -8

מקדש

1975.0126המחלקה ללימודים קלאסיים, אוניברסיטת מלבורן
חרפושית

זהב
רוחביA1בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי B3

ראשיראשי D3

ראשיראשי D3

במT960D4תל פארעה (ד)1919
6.6סטיאטיט x 10 x 15HC30- EP5  -33

קבר רבים

IAA I.9807מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B3

משניראשי D3

משניראשי D3



M 3593במT1145B2-1מגידו1920
5.5סטיאטיט x 9 x 13HC30- EP27 -40

קבר רבים

IAA 34.2400מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA4בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי B1

משניראשי B1

ראשיראשי B4

342במVI.NE 2411-9241292גזר1921
7סטיאטיט x 11 x 15.5HC79- EP5  -21

מילוי

1158היברו יוניון קולג', ירושלים
חרפושית

6C3+8AאורכיA4בת3-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי B4

a 1059במAAVII BN=21313-2מגידו1922
8.5סטיאטיט x 12 x 17HC24- EP5  -41

חדר אזור הא

A18569המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

6C2אורכיA4בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי B1

משניראשי B1

ראשיראשי B4

d 78במDDVII B50243-2מגידו1923
7סטיאטיט x 11 x 15HC25- EP5  -42

חצר ארמון

A23766המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

6C3אורכיA4בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B4

משניראשי K

משניראשי K

משניראשי K

משניראשי K

J65/1557במT10B2גבעון1924
10סטיאטיט x 15 x 20HC9 - EP1  -27

קבר רבים

62-30-325המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

חד מרכזיA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשייחיד B4

6460במII2482מקדש החפירלכיש1925
7.5סטיאטיט x 12 x 18HC5 - EP5  -40

בור במקדש

12-14-16149 1980המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

6B1חד מרכזיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B4

10722/80במAXV17023-2תל מיכל1926
8.8סטיאטיט x 14 x 20.3HC31- EP5  -17

מילוי

IAA 90-702רשות העתיקות
חרפושית

6B2a + 8Aחד מרכזיA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי B4

במT9353תל פארעה (ד)1927
4.4סטיאטיט x 10 x 12.3HC36- EP1  -41

קבר רבים

E.54.1930מוזיאון פיצוויליאם, קמברידג
חרפושית

חד מרכזיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B4

Kשכם1928 1808תעלה
12.5סטיאטיט x 19 x 25HC5 - EP5  -31

לא משוכב

IAA I.729מוזיאון רוקפלר
חרפושית

6B1 + 8Aחד מרכזיA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי B4

A.S.1338במT12C3בית שמש1929
6.7סטיאטיט x 11 x 16HC9 - EP5  -7

קבר רבים

IAA I.126מוזיאון רוקפלר
חרפושית

6C3אורכיA4בת2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B4

3009במIII1723מקדש החפירלכיש1930
10סטיאטיט x 15 x 20.6HC3 - EP5  -13

בור במקדש

IAA 34.3122מוזיאון רוקפלר
חרפושית

6B2חד מרכזיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B4



d 26במ1ב-DDVIIIW=40412מגידו1931
9סטיאטיט x 12 x 18HC24- EP5  -6

חצר ארמון

A23751המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

5אורכיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8

במY364'8"3תל פארעה (ד)1932
5סטיאטיט x 10 x 16- -

מפלס חיים

55.30.39מוזיאון בולטון, בולטון
דמוי פי-כושי

אורכי היפוךB1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D3

ראשיראשי D3

5767במT40043-1לכיש1933
xלא ידוע xHC24- EP5  -40

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

1BאורכיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D1

9809/80במAXVI/XV9652-1תל מיכל1934
11סטיאטיט x 15 x 22HC4 - EP94 -42

מילוי

IAA 90-699רשות העתיקות
חרפושית

10C1bאורכיA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי C2h

ראשיראשי G1

משניראשי I2b

קו בסיסמישני I2k

3052במשכם1935
7.7ישפה ירוק x 12 x 18HC1 - EP1  -65

חדר

IAA I.724מוזיאון רוקפלר
חרפושית

10A1bאורכיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

משניראשי D1

משניראשי D1

משניראשי E5i

ראשיראשי G1

משניראשי I2k

משניראשי I2m

4162במD.II2מקדש החפירמקדש החפירלכיש1936
7סטיאטיט x 11 x 16.3HC3 - EP5  -41

מקדש

IAA 36.1834מוזיאון ישראל
חרפושית

10A1aאורכיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

ראשיראשי G1

74במIV25בית שמש1937
9.5סטיאטיט x 14 x 19HC5 - EP5  -38

חדר

61-14-946המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
קו בסיסראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי G1

5316במ1בD.Iמקדש החפירמקדש החפירלכיש1938
10סטיאטיט x 15 x 22HC30- EP5  -42

מקדש

IAA 36.1614מוזיאון ישראל
חרפושית

10A1cאורכיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי G1

28-8-5במ1ב-IX13322בית שאן1939
9.5סטיאטיט x 15 x 19.3HC79- EP5  -7

חדר

IAA I.3803מוזיאון רוקפלר
חרפושית

רוחביA1בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

ראשיראשי G1

משניראשי K

משניראשי K



במIVT18392תל עג'ול1940
6.3סטיאטיט x 11 x 15.5HC23- EP3  -42

קבר יחיד

E.1938.269המוזיאון הסקוטי המלכותי, אדינבורו
חרפושית

אורכיA1בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בעל ראש בז
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H3a

משניראשי I2b

45974/80במSS1-VIIa39793-1לכיש1941
8.1סטיאטיט x 12 x 16.7HC1 - EP5  -25

מילוי

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

10A1aאורכיA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

משניראשי E3c

ראשיראשי G1

37212במXX-1217323אפק1942
7.7סטיאטיט x 14 x 19.7HC89- EP45 -27

מתקן

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

9D+10A2bאורכיA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

ראשיראשי E3d

ראשיראשי G1

משניראשי I2k

45653במXX-1346022אפק1943
8סטיאטיט x 11 x 12HC79- EP5  -17

חצר ארמון

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

10A2cאורכיA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי G1

6947במT40023לכיש1944
8.5סטיאטיט x 13 x 18HC58- EP92 -25

קבר רבים

21990מוזיאון מנצסטר (אוסף וולקום)
חרפושית

9C2+10C1fרוחביA4בת3-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי G1

משניראשי I2k

במVT1166E3תל עג'ול1945
7סטיאטיט x 12 x 16.6HC1 - EP5  -31

קבר רבים

IAA 32.2033מוזיאון רוקפלר
חרפושית

10A1bאורכיA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

משניראשי E3c

ראשיראשי G1

במIbT2552תל עג'ול1946
10סטיאטיט x 16 x 22HC8 - EP5  -7

קבר יחיד

EXII.107/1המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
חרפושית

10A1bאורכיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

ראשיראשי G1

משניראשי I2k

משניראשי I2x

3981במT10032לכיש1947
7סטיאטיט x 12 x 17.1HC3 - EP5  -40

קבר רבים

160590המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

10C1bאורכיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D3

ראשיראשי G1

משניראשי I2k

במVI.NE 337330523גזר1948
7סטיאטיט x 10 x 15HC24- EP27 -42

מילוי

927היברו יוניון קולג', ירושלים
חרפושית

10A1,10D1אורכיA1בת3-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

ראשיראשי G1

1670במ3-2בית התעודותשכם1949
15סטיאטיט x 29 x 32.5HC78- EP5  -49

חדר

IAA I.737מוזיאון רוקפלר
חרפושית

10A1fאורכיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי G1

משניראשי J



2551/50במC9b3133תל גריסה1950
8סטיאטיט x 14 x 19.4HC89- EP68 -25

מפולת

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית ראש אדם

10A2אורכיA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בעל ראש בז
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6l

ראשיראשי H3a

משניראשי I2j

H 1052/2במ1בH22133חצור1951
xלא ידוע 13 x 19- -

האוניברסיטה העברית
טביעה על כלי

אורכיA1בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

משניראשי D6

ראשיראשי G1

משניראשי I2k

24636במB-eastVIIB71903-2דן1952
9סטיאטיט x 12 x 20HC22- EP5  -25

מפלס חיים

היברו יוניון קולג', ירושלים
חרפושית

10A1bאורכיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי G1

משניראשי J

b 1000במ1ב-31002 נמוך במAAVIIIמגידו1953
9סטיאטיט x 12 x 17HC31- EP5  -40

חדר המטמון

A21092המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

10A2b+9C2רוחביA4בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בעל ראש בז
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי H3a

משניראשי I2k

במT9363תל פארעה (ד)1954
6סטיאטיט x 12 x 17HC79- EP888 -111

קבר יחיד

IAA I.7142מוזיאון רוקפלר
חרפושית

ברונזה
אורכיA1בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי H4

במT926a3תל פארעה (ד)1955
7.3פאיאנס x 14 x 16HC79- EP1  -27

קבר יחיד

IAA I.7078מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בעל ראש בז
מעמדמיקוםדגם

קו בסיסראשי A1

ראשיראשי E3d

ראשיראשי H3a

a 614במBBVII AS=20893-2מגידו1956
10סטיאטיט x 16 x 21.8HC30- EP45 -31

חדר אזור המ

A18439המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

10C2b+9C2רוחביA4בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בעל ראש בז
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי H3a

2132במE/3Va1482תל חרסים1957
7סטיאטיט x 11 x 16.3HC1 - EP5  -5

מפלס חיים

אוניברסיטת בר אילן
חרפושית

10C2b+9C2רוחביA4בת2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בעל ראש בז
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

ראשיראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי H3a

במT9344-3תל פארעה (ד)1958
9.2סטיאטיט x 17 x 24.1HC25- EP5  -5

קבר רבים

EVI.20/14המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

9C2+10C1bרוחביA4בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D2

ראשימישני E3c

ראשימישני E3c

ראשיראשי G1

משנימישני I2k



3979במT10032לכיש1959
6.5סטיאטיט x 13 x 18HC3 - EP5  -40

קבר רבים

160593המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

10BfאורכיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בעל ראש בז
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי H3a

ראשיראשי H3a

משניראשי I2k

במT9344-3תל פארעה (ד)1960
8.1סטיאטיט x 14 x 19.2HC25- EP5  -5

קבר רבים

EVI.20/41המכון לארכיאולוגיה, לונדון
חרפושית

3A3+10BfרוחביA4בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E1b

ראשיראשי G1

ראשיראשי G1

משניראשי I2l

12058במG12003אפק1961
7סטיאטיט x 11 x 16HC99- EP5  -21

קבר רבים

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

9BרוחביA1בת3-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6a

משניראשי K

T282.9aבמBBT2824תל סעידיה1962
6.5סטיאטיט x 10 x 13.8HC22- EP5  -42

קבר

WA 1987-7-27,167aהמוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

הורוס
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

במ3רבת עמון1963
8.7סטיאטיט x 13 x 18.8HC89- EP61 -25

מקדש

J 5859המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן, עמאן
חרפושית

רוחביA1בת3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

בעל ראש בז
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי H3a

במ3רבת עמון1964
7.4סטיאטיט x 16 x 22.8HC63- EP5  -38

מקדש

J 5860המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן, עמאן
חרפושית

רוחביA1בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3d

ראשיראשי E6g

במIVT419 upper3תל עג'ול1965
9.7סטיאטיט x 16 x 21.6HC1 - EP107 -16

קבר רבים

IAA 33.1702מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1בת3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B2

ראשיראשי E5a

משניראשי I2k

משניראשי K

5775במT40043-1לכיש1966
6.7אמתיסט x 8 x 11HC4 - EP1  -62

קבר רבים

IAA 38.68מוזיאון רוקפלר
חרפושית

9B+7A1aרוחביA1בת2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B3

ראשיראשי E6a

C 285/9במC1a-b61793-2חצור1967
xלא ידוע 14 x 22- -

האוניברסיטה העברית
טביעה על כלי

9BרוחביA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי E6a

משניראשי K



F 1427/2במ1ב-F81832חצור1968
xלא ידוע 14 x 22- -

האוניברסיטה העברית
טביעה על כלי

9BרוחביA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6a

F 848/8במ1ב-FK12חצור1969
xלא ידוע 16 x 18.5- -

האוניברסיטה העברית
טביעה על כלי

9BרוחביA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6a

משניראשי I1a

AAVIIL7מגידו1970 b 290במ4-2ריבוע
13פאיאנס x 20 x 27HC44- EP13 -8

מפלס חיים אז

IAA 37.870מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B1

משניראשי D3

ראשיראשי E3c

משניראשי I2k

M 6259במCCVII B18293-2מגידו1971
7.2סטיאטיט x 13 x 17HC24- EP5  -34

חדר

A20613המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

9DרוחביB1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3d

ראשיראשי E3d

מפרידראשי I2j

במ1ב-3V563תל אבו הוואם1972
9סטיאטיט x 15 x 19.4HC23- EP1  -25

? באר

IAA 34.607מוזיאון רוקפלר
חרפושית

9EרוחביA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E6g

משניראשי I2k

J59/1449במT10A2גבעון1973
xסטיאטיט 15 x 20.9HC99- EP999 -999

קבר רבים

עמאן
חרפושית

9EרוחביA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

משניראשי I2k

במT2524-2גזר1974
9.2פאיאנס x 14 x 18HC24- EP1  -41

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

9EרוחביA1בת3-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E6g

10611/80במC9b12053תל גריסה1975
4סטיאטיט x 7.5 x 11HC25- EP5  -13

חצר

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

רוחביA1בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E3d

משניראשי K

משניראשי K

במIVT16632תל עג'ול1976
5.5סטיאטיט x 9.3 x 13.3HC79- EP3  -21

קבר רבים

E.1938.290המוזיאון הסקוטי המלכותי, אדינבורו
חרפושית

רוחביA1בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

ראשיראשי E6g

F 1076/143במF1b81442חצור1977
8.9סטיאטיט x 13 x 18HC5 - EP5  -25

האוניברסיטה העברית
חרפושית

רוחביA1בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

ראשיראשי E6a

ראשיראשי E6g

משניראשי K



במT9344-3תל פארעה (ד)1978
9סטיאטיט x 14 x 20HC28- EP45 -31

קבר רבים

L.639המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

אורכיA1בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי E1b

משניראשי E3c

משניראשי E3c

במMBV1116''4-3תל עג'ול1979
7.2סטיאטיט x 11 x 17HC22- EP5  -18

IAA 32.1846מוזיאון רוקפלר
חרפושית

9C4אורכיA1בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי E1b

משניראשי E3c

משניראשי E3c

45305/80במSS-239133-2לכיש1980
9.1סטיאטיט x 15 x 20.5HC3 - EP5  -40

מילוי

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

9C1רוחביA4בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C2a

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי I2k

6946במT40023לכיש1981
8.75סטיאטיט x 14 x 19HC53- EP78 -16

קבר רבים

21989מוזיאון מנצסטר (אוסף וולקום)
חרפושית

אורכיA1בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי E3c

משניראשי I2k

משניראשי I2m

משניראשי K

AAVII A,-2073מגידו1982 a 552במ3-2ריבוע
13פאיאנס x 17 x 25HC45- EP1  -41

רחבת שער

A18411המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

9C1רוחביA4בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

נית
מעמדמיקוםדגם

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי I2o

J84/1693במT10B2גבעון1983
8.2סטיאטיט x 15 x 19HC74- EP1  -41

קבר רבים

62-30-313המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

9C1+3B6רוחביA4בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי E1b

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי I2l

B68 492במXIII33553-2שכם1984
8.6סטיאטיט x 12 x 15.9HC5 - EP24 -13

חדר

ברשות אדוורד פ. קמפבל ג'וניור, מיין
חרפושית

9C3רוחביA4בת3
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

M6071במVII4-3מגידו1985
9סטיאטיט x 12 x 17HC1 - EP5  -42

מילוי

A20572המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

9C3רוחביB1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

משניראשי E3c

משניראשי E3c

ראשיראשי E5a

משניראשי I2k

במCCVII AS=18123-2מגידו1986
xסטיאטיט 15 x 19.5HC99- EP999 -999

חדר

M 5997לא ידוע
חרפושית

רוחביA1בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי D1

ראשיראשי E6g

משניראשי G1



במ1בIVT346תל עג'ול1987
9סטיאטיט x 16 x 23HC22- EP5  -16

קבר יחיד

L.901המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

רוחביA1בת3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ממלא חללראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F4

משניראשי I2m

משניראשי I2u

משניראשי I2u

2572/80במC9a3114-3תל גריסה1988
6סטיאטיט x 11 x 13.4HC47- EP27 -27

מפולת

אוניברסיטת תל אביב
ברונזהחרפושית

רוחביA1בת3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי F4

משניראשי J

במE800''1תל עג'ול1989
4.3סטיאטיט x 7.3 x 13- -

לא ידוע

IAA 47.402מוזיאון רוקפלר
דמוי פי-כושי

אורכיA1אמנמחאת א'בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

27-10-45במ1ב-IX12322בית שאן1990
11אמתיסט x 16 x 24HC27- EP1  -62

מקדש

29-104-32המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
דמוי חרפושית חלק

אורכיA4שנוסרת א'בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B3

כתובתראשי J

4348במT5563לכיש1991
xסטיאטיט 10 x 16HC24- EP5  -111

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

זהב
3A3+3B6+7אורכיA4שנוסרת א'בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשימישני B3

ראשימישני B3

כתובתראשי J

1267במEE73דיר עלא1992
8סטיאטיט x 12 x 19HC68- EP1  -30

חדר במקדש

DA 1267רייקסמוזיאום, ליידן
חרפושית

אורכיA4שנוסרת א'בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B3

ראשיראשי J

332במIIIשכם1993
12סטיאטיט x 18 x 25HC28- EP5  -7

ברשות אדוורד פ. קמפבל ג'וניור, מיין
חרפושית

11CאורכיA4אינתף ה'בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

ממלא חללראשי I2b

ממלא חללראשי I2m

ראשיראשי J

במT9344-3תל פארעה (ד)1994
7סטיאטיט x 12 x 16HC28- EP5  -18

קבר רבים

L.670 המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

11CאורכיA4סחעאנרעבת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני B9

משניראשי B9

כתובתראשי J

תארים
האל הטוב

5712במT40043-1לכיש1995
8סטיאטיט x 15 x 22HC11- EP122 -9

קבר רבים

(1)1955.503מוזיאון אשמוליאן, אוקספורד
חרפושית

3D3+7C3aאורכיA4ששיבת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשימישני B3

ראשימישני B3

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

1575במEE53דיר עלא1996
11.8ישפה ירוק x 19 x 26.4HC52- EP73 -27

חדר במקדש

J 13099המוזיאון הארכיאולוגי של ירדן, עמאן
חרפושית

אורכיA4בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B3

ראשיראשי J



במ1אIbT257תל עג'ול1997
6.3סטיאטיט x 11 x 17- -

קבר רבים

IAA I.10191מוזיאון רוקפלר
דמוי פי-כושי

3A4אורכיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J

M 3594במT1145B2-1מגידו1998
5.4סטיאטיט x x 11- -

קבר רבים

IAA 34.2401מוזיאון רוקפלר
חותם עגול

אורכיA1בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי I2f

משניראשי I2f

משניראשי I2k

ראשיראשי I2x

5661במT40043-1לכיש1999
xסטיאטיט 11 x 15HC9 - EP1  -22

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

7B3a+3D1אורכיA4בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B3

ראשיראשי E3c

משניראשי I2bb

מסגרתראשי I2cc

משניראשי I2m

משניראשי I2m

5677במT40043-1לכיש2000
xלא ידוע 10 x 15HC79- EP999 -56

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

7B3aאורכיA4בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B3

כתובתראשי J

5687במT40043-1לכיש2001
xסטיאטיט 10 x 15HC5 - EP5  -4

קבר רבים

לא ידוע
חרפושית

3A4+7B3aאורכיA4בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B3

כתובתראשי J

A.S.119במT12B3בית שמש2002
6.4סטיאטיט x 9.4 x 13.3HC9 - EP5  -41

קבר רבים

IAA I.152מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA4בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B3

כתובתראשי J

6737במT5704לכיש2003
7סטיאטיט x 11 x 16HC3 - EP5  -111

קבר רבים

160221המוזיאון הבריטי, לונדון
חרפושית

זהב
3D1+3B1aאורכיA4בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי E1b

משניראשי E1b

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

משניראשי E3c

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

משניראשי K

משניראשי K

b 1001במ1ב-31002 נמוך במAAVIIIמגידו2004
5.5סטיאטיט x 8 x 13HC59- EP53 -2

חדר המטמון

A21093המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

אורכיA1בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

M 5886במ18143-2 על הרצCCVII Aמגידו2005
10סטיאטיט x 12 x 16.5HC18- EP48 -24

חדר אזור המ

A20512המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

11CאורכיA1בת3-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת B1

ראשיראשי J

במT960C4תל פארעה (ד)2006
5.4סטיאטיט x 8 x 11.5HC5 - EP34 -33

קבר רבים

IAA I.9761מוזיאון רוקפלר
חרפושית

11CאורכיA1בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

כתובתראשי J



28-10-470במ1ב-IX13952בית שאן2007
4סטיאטיט x x 9.4- -

חצר

IAA I.3802מוזיאון רוקפלר
חותם עגול

אורכיA2בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי I2b

מסגרתראשי I2cc

כתובתראשי J

28-9-38במ1ב-IX13402בית שאן2008
8סטיאטיט x 13 x 17HC1 - EP5  -6

רחוב

29-104-45המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA4בת

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

מסגרתמסגרת B3
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7.5סטיאטיט x 13 x 19HC24- EP45 -51

רחוב

A20986המכון המזרחני, אוניברסיטת שיקגו
חרפושית

3CרוחביA4בת
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי J

ראשימישני K

ראשימישני K
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6.5סטיאטיט x 10 x 13.5HC61- EP999 -38

קבר רבים
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חרפושית

אורכיA1במ1ב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
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מקדש

מוזיאון הארץ
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי D8
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קבר רבים

לא ידוע
טבעת יצוקה

רוחביB1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מפרידראשי A1

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי B8
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2094פנ"ש129פנ"שE/3תל חרסים2026
1.5ברונזה x 9.5 x 17- -

מילוי

אוניברסיטת בר אילן
טבעת יצוקה

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד J

5999במT40133לכיש2027
6סטיאטיט x 12 x 14.4- -

קבר רבים

IAA 38.139מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשייחיד E6a

לא ידועתל עג'ול2028
6.3לא ידוע x 11 x 18.3- -

לא ידוע

MB 1100המכון לארכיאולוגיה, לונדון (לא נמצא)
דמוי פי-כושי

רוחביA4במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי A1

ראשימישני B9

ראשימישני B9

כתובתראשי J

במ1ב-C6V3תל אבו הוואם2029
6.8סטיאטיט x 12 x 14.4- -

מילוי של מקד

IAA 34.152מוזיאון רוקפלר
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1רוחבי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי A1

ראשיראשי A1

פנ"שפנ"שעכו2030
6.7סטיאטיט x 14 x 19.5- -

פני שטח

IAA 73-91רשות העתיקות
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי A1

פנ"שפנ"שעכו2031
6.7סטיאטיט x 14 x 19.5- -

פני שטח

IAA 73-91רשות העתיקות
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי A1

פנ"שפנ"שעכו2032
6.7סטיאטיט x 14 x 19.5- -

פני שטח

IAA 73-91רשות העתיקות
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי A1

פנ"שפנ"שעכו2033
6.5סטיאטיט x 9.8 x 14.4- -

פני שטח

IAA 73-103רשות העתיקות
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
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פנ"שפנ"שעכו2034
6.5סטיאטיט x 9.8 x 14.4- -

פני שטח

IAA 73-103רשות העתיקות
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי A1

פנ"שפנ"שתל אנפה2035
7אבן אדומה x 12 x 13- -

פני שטח

אוסף קגן, קיבוץ שמיר
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי A1

פנ"שפנ"שתל אנפה2036
7אבן אדומה x 12 x 13- -

פני שטח

אוסף קגן, קיבוץ שמיר
לוחית מלבנית

לוחיותבמ2 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי A1

33-9-19במVI17214בית שאן2037
8פאיאנס x 10 x 14HC67- EP27 -41

חדר

34-20-54המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

אורכיA1במ

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי K

ראשיראשי K



AS 1075בית שמש2038
6זהב x 9.3 x 12.5HC18- EP32 -41

61-14-980המוזיאון האוניברסיטאי פילדלפיה
חרפושית

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי K

במ4-3במצודה ליד העזקה2039
6.4פאיאנס x 9.6 x 14HC5 - EP28 -31

בתוך כלי

IAA J.327מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ4-3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

משניראשי I2k

משניראשי I2k

ראשיראשי I2m

במT419 upper3תל עג'ול2040
5סטיאטיט x 11 x 16- -

קבר רבים

IAA 33.1704מוזיאון רוקפלר
דמוי חרפושית חלק?

רוחביA1במ3

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי K

ד'הרת אל2041
חומריה

T441במ

xפאיאנס xHC99- EP999 -999

קבר רבים

IAA 44.309מוזיאון פלמחים (?)
זהבחרפושית

לא ברורלא ברורבמ1
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי K

M 3595במT1145B2-1מגידו2042
6סטיאטיט x 8.5 x 10HC71- EP5  -40

קבר רבים

IAA 34.2402מוזיאון רוקפלר
חרפושית

אורכיA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
משניראשי A1

משניראשי A1

משניראשי A1

מסגרתמסגרת A1

משניראשי A1

ראשיראשי I2q

10445/80במC9b16343תל גריסה2043
5.5סטיאטיט x 8.5 x 13HC24- EP76 -38

חדר

אוניברסיטת תל אביב
חרפושית

לא ברורלא ברורבת3-2
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי K

776במ1אXIII3539שכם2044
7.3סטיאטיט x 12 x 16.5HC99- EP999 -999

מפלס חיים

ברשות אדוורד פ. קמפבל ג'וניור, מיין
חרפושית

לא ברורלא ברורבמ1א
תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי K

ד'הרת אל2045
חומריה

T83-2במ

xסטיאטיט xHC99- EP999 -999

קבר רבים

IAA 44.307מוזיאון פלמחים (?)
חרפושית

זהב
אורכילא ברורבמ3-2

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי K

2089במE/3V1253-2תל חרסים2046
6סטיאטיט x 11 x 14.7HC67- EP27 -41

מפלס חיים

אוניברסיטת בר אילן
חרפושית

בית שאן?במ2-1 A1אורכי

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי K

F 1427/2במ1ב-F81832חצור2047
xלא ידוע 11 x 14- -

האוניברסיטה העברית
טביעה על כלי

אורכיA1במ2-1

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

לא מזוהה
מעמדמיקוםדגם

מסגרתמסגרת A1

ראשיראשי C2h

ראשיראשי H4

97/1במ200101,1124-3תימנע2048
5פאיאנס x 10 x 15.4- -

מפלס חיים

IAA 82-812מוזיאון הארץ
דמוי פי-כושי

תימנעבמ4 D3משולב

תאריםאלים

קונטקסטמס' שדהתאריךלוקוסשכבהשטחאתר

מעמדמיקוםדגם
ראשיראשי D3
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