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 1964 יולי תשכ"ד, תמוז - ראשונההדפסה

 1964 דצמבר תשכ'"ה, טבת - שניההדפסה
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 "מערכות" להוצאת ש'מו'רות הזכויותכל

 בישראלנדפס
 משרד-הבטחון - לאור הה'וצאה ידי'צל
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 ה מ ד סה
 לערך, שנה עשרים למני עוד "מערכות", הוצאת למני שעלתה במחשבה זה ספר שלתהילתו
 עת אותה נעשו ואף קדם; בימי ארץ-ישראל של הצבאית ההיסטוריה על ספרלהוציא
 תכתו ריבלין, סא"לגרשון גלילי.ועמו אלעזר אל"מ הספר, יוזמי להכנתו. הראשוניםהצעדים
 בחוברות הכנתם עם מיד ולהדפיסם שונים, חוקרים אצל שהוזמנו מאמרים, מאמריםלהכינו

 ההיסטוריה על לספר יחד להצטרף זמן, לאחר היו, צריכים אלה מאמרים"מערכות".
 את"כ ; תש"ד בשנת כבר ב"מערכות" נדפסו הראשונים המאמרים ארץ-ישראל. שלהצבאית
 אלה בשלבים מכן. לאחר ומיעוטם תש"י שנת עד רובם נוטפים, מאמרים ב"מערכות"נדפסו
 זמן ופרק מזר, ב. הפרופי ייבין, ש. המרומ' "מערכות" הוצאת עם סייעו הספר הכנתשל

 על לקבל *מערכותא הוצאת ידי על נתבקשתי תשאך בשנת מלמט. א. הפרום' אףמסוים
 - עריכתו. ואת הספר הכנת אתעצמי

 בזמנו שנדפסו מאמרים על תשעה מיוסדים זה, בספר הבאים המאמרים ושניים שלושיםמתוך
 עיבדו רובם את ואילו היחס; לפי מועטים ותוספות בשינויים באו חלקםב"מערכות",
 שנת אחרי נכתבו מאמרים חמישה-עשר מורחבת. בצורה בספר באו והם מחדש,המחברים

 עת בכתבי אחרת, או זו בצורה מקודם, הופיעו המאמרים שאר זה. סמר של לשמותש"ך,
 כאן הובאו אלה ממאמרים כמה בלועזית(. וחלקם בעברית )חלקם שונים מדעייםומאספים
 בכל מחבריהם. ידי על והורחבו מחדש עובדו ואחרים בקיצורים, ואף בלבד מעטיםבשינויים
 המאמר. בשולי הביבליוגרמי הציון ניתן המאמר של קודם נוסח שמצוי ומקרהמקרה

 של הצבאית ההיסטוריה של כוללת תמונה הקורא לפני להעלות נסיון נעשה זהבסמר
 החשובות מן כמה על יותר מפורט דיון לפניו להביא כן וכמו המקרא; בימיארץ-ישראל
 שבתחום שונים עניינים ועל המקרא, בימי בארץ-ישראל שהתנהלו המלחמה,שבמערכות

 קריאתו ואין עצמו, בפני עומד ומאמר מאמר כל זאת, עם יחד תקופה. באותה המלחמהאומנות
 במאמרים מסוים ענין לעתים נידון זו מסיבה בספר. לו הקודמים המאמרים בקריאתמותנית
 ידי על נכתבו המאמרים כן, על יתר מאמר. אותו של המיוחדת הבחינה מן פעם כלשונים,
 )אמנם הבדלים עתים יש כן כמו ביניהם. חלוקים הם שעתים הדברים ומטבע שוניםחוקרים

 השתות הכרונולוגיות השיטות - אלה הבדלים של טעמם כרונולוגיה. בעניני גדולים(לא
 שמצב מקרים באותם התאריכים את מלאחד נמנענו ולכן המאמרים. מחברי. בהן י קשהתז

 בענין. להכריע מאפשר אינוהמחקר
 לדיון רומזות עתים אלה הפניות אחרים. למאמרים הפניות באות שבמאמריםבהערות

 מובעת שבו למאמר הקורא לב תשומת את הן מסבות עתים אך מסוים, בענין יותרמפורט
 ובמקרים העורך, ידי מעשה הן אלה הפניות אחר. או זה ענין על מנוגדת, ואמילו שונה,השקפה
 המאמר של מחברו ראה לא אף לראשונה( כאן נדפס המסוים הענין או המאמר )כאשררבים
 האחר. המאמר אתהאחד

 תרגומים על והזכויות המאמרים; מחברי משל לרוב הם העתיקות הלשונות מןהתרגומים
 התיגום. הובא שממנו המקור בהערות צוין כן אם אלא המאמרים, למחברי שמורותאלה
 ומלשון האכדית מן קטעים בתרגום ליונשטם ש, והד"ר ארצי פ. הד"ר סייעו המאמריםבאחד
 .אתרית

 לנו הרשו אשר ובחוץ-לארץ, בארץ ולמוסדות, לאנשים להודות היא נעימהחובה
 ירושלים; אביגד, נ. פרופ' והם: שברשותם, ובתצלומימ בציורים זה, ספר לצורךלהשתמש,

 קניון באלי, ד. א. מר ירושלים; אהרוני, י. ד"ר והתרבות; החינוך משרד של העתיקותאגף
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הקדמה

 חוצוו*; nnbia מנהקן יד"ה י. נשרומ' נ.גליק,סינםיט*טי; פרופ' ילהא*ון; ברנעט, ד. ר. נזרקעקע,;
 מוזיאון הבריטי; המוזיאת פנסילבניה; אוניברסיטת מוזיאון גת; משלחת מנהל ייבין, ש.סרופ'
 המחלקה ירושלים; ביאליק, מוסד ניו-יורק; המטרופוליטאני, המחיאון פריס;הלנבר,

 העברית; האוניברסיטה של לגיאוגרפיה המחלקה העברית; האוניברסיטה שללארכיאולוגיה
 המכון פריס; היסטוריים, מונומנטים של הלאומי בארכיון המרכזית הצילומיםמחלקת
 נוה י. מר ירושלים; למוטוג-מטריה, המכון קליפורניה; לדת, הפציפי המכון שיקאגו;המזרחני,
 הגב' לונדון; ובניו, נלסון תומס ספרים הוצאת והתרבותן החינוך משרד של העתיקותכשגף
 ו*ייפנברג של. וץגב' ומי-מביב; רוטנברג, ב. מוי לומ*ון; ילקים, קרן מעמית; קטון, מ. יק.פרופ'
 שקסבתירו

 הן הספר. מן ניכר חילק "מהן ובחצהתות, בנטשהז זץעיסוק זרז )נצומו 'ע12 קיבין זש2טרן שו.חי.
 רבה, עבודה השקיע שטרן מר אותו. ומשלימות אותו מסבירות הכתוב, הטכסט אתמלוות

 הספר בגוף ושיבוצם והתמונות הציורים ובבחירת המפות בעריכת ובכשרון, במסירותשנעשתה
 אף זו, עבודה אגב והלוהגת. הציורים רשימת ובעריכת לתמונות הכתובות בהכנתובלוחות,
 אחרים. שמתחומים עניינים על שטרן מרהעירני
 המהנדסים וביחוד ירושלים, "כרפא", משרד הכין הציורים Tw ניכר וחלק המפות כלאת
 רוץ ובבי נזר ווקזמתהן לממות ז הגלופו בשמן וחיבה סיחם דשוחכע. וע. ז"יי סופר,אןא.

 ת"א. רינדזונסקי, י.מצינקוגרפיה
 עניינים על העירני ואף ובהבנה, בנאמנות הספר של ההגהה במלאכת עסק אפעל י.מר
 מפתח את דעת, ושיקול רבה התמצאות מתוך ערך, אפעל מר הספר. בעריכת הכרוכיםשונים

 צבאיים. מושגים ורובו שעיקרו בכך המיוחדהעניינים,
 הכינו "מערכות", הוצאת מעובדות זמן אותו שהיו מנדלסון, זהבה והגב' אקר ורדההגב'

 והאתניים. הגיאוגרמיים השמות ומפתח האישים ממתחאת
 ההוצאה, בית אנשי זה. בספר בטיפול "מערכות" הוצאת של חלקה את לציין הראוימן

 לו ולשוות הספר הוצאת את להחיש מאמץ מכל עצמם מנעו לא נתנאל, מרים הגב'ובמיוחד
 נאה.צורה

 עריכת מלאכת את עצמי על ליכול שעוררני מזר, ב. לפרופ' להודות לי היא נעימהחובה
 לכך. שנדרש עת כל יפה בעין בעצה עמי וסייעהספר,

 גלילי אל"מ הוא. ניכר זה בספר שחלקו גלילי, א. אל"מ "מערכות" עורך - אחרוןואחרון
 את בעיון קרא הכנתו, שלבי בכל מעיל חלק נטל הוא הספר, של הראשון ומתכננו יחמוהיה
 והצבאית ההיסטורית השכלתו שבתחומי שונים בעניינים מאלפות הערות והעיר היד כתביכל

 הנידונות המרשיות של הצבאית לבחינה באשר להערותיו חשיבות נודעת במיוחדהרחבה.

 זה,בספי

 ליווריונקב תשכ"ד בציון א' תל-אטיב,אוניברסיטת
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 העניניםתוכן

ההקדמה
ט והמפות הציוריםרשימת

ינ הלוחותרשימת

 הישראלי הכיבוש קודם כנען בארץהמלחמות
3 ן י ב יי ש. 1 ארץ-ישראל בתולדות ואסטרטגיהגיאוגרפיה

12 בין יי ש. 1 החדשה הממלכה בימי מצרים של הצבאיתעלייתה

17 י ק צ ו ל ו פ י. ן וקדש מגידומערכות

 , למסה"נ השני האלף של השניה במחציתו והחתים הכנענים של המלחמהתכסיסי
27 ן י ב י יש.

33 ר ז מ ב. , כנען לארץ השני אמנחתפ של הצבאייםמסעותיו

46 רוני אה י. ן כנען לארץ האן סחי שלמסעותיו

47 ר ז מ ב. ן הישראלי הכיבוש שלפניכנען

 המלוכה ראשית ועד הכיבוש למן בארץ-ישראלהמלחמות
59 ייבין ש. / הארץכיבוש

9ז ל ע פ א י. / הארץ לדרום יהושע מסע ובעית גבעוןמערכת

91 י נ ו ר ה א י. / דבורה ומלחמת מי-מרוםמלחמת

110 ט מלמ א. / במדיןמלהמתנדעון

124 ר מז ב. ן המלשתים שלעליתם

132 י א ל ע ד. ן שאול שלמלחמותיו

 המלוכה בתקופת בארץ-ישראלהמלחמות
145 ן י ב י י ש. ן דודמלחמות

166 ן י ד י י, / לפנינו וישחקו הנערים נאיקוש

170 ן י ד י י. / ואחאב דוד במערכות סוכותעמק

182 ר ז מ ב. / לארץ-ישראל שישקמסע

190 ר ו ו י ל י. 1 ואדום ישראלמלחמות

206 ר מז ב. 1 ארם עם ישראלמלחמות

221 ר ו ו י ל י. ן ישראל עם מואב מלך מישע שלמלחמותיו

241 ט מ ל מ א. ן ואשור ישראלמלחמות

281 ר ו מ ד ת ח. 1 לפלשת האשוריים המלחמהמסעות

286 ר מז ב. / יהודה לארץ סנחריבמסע

296 ט מ ל מ א. , יהודה ממלכת של האחרונותמלחמותיה
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 העמניםתוכן

 וביצורים נשקצבא,
ן31 ן י ד י י. / לפסה"נ השני באלף ושכנותיה בארץ-ישראלהלחימה

342 ט מ ל מ א. / ובמקרא א' אנסטאסי בפפירוס צבאי מזוןלוח

350 ן י ד י י. / ולשלמה לדוד אשרצבא-המילואים

362 ן י ב י י ל א ו מ ש ו ת ר פ א / קדם בימי בארץ-ישראלהביצורים

400 ן ר ט ש א. 1 המלוכה בתקופת השער על והלחימה השערביצורי

410 ון ח גי מ. / יהודה של הביצוריםמערכת

426 י נ ו ר ה א י. ן בנגב הישראליותהמצודות

 דבראחרית
441 י ל י ל ג א. / המקרא תקומת של הצבאית בהיסטוריהבחינות

 פתחותמ
471 אישיםמפתח

480 ואתמים גיאוגרפיים שמותמפתח

488 ענינים ץחמפ

א4 הקיצוריםמפתח

 [ הן
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 והמפות הציוריםרשימת

ציני
י8'

5 ארץ-ישראל של וההיסטוריים הטבעיים התנועה עורקי שלמפה1

14 הגבוהים ממקיריו לאחד הצטיינות פרסי מעניק אח'נאתוןפרעה2

9נ למגידו השרת מן המוליכות הדרכים שלוש שלמפה3

21 מגידו קרב שלמפה4

23 רע חטיבת את תוקף החתי הרכב הקרבן ראשית קדש, מערכת של מפה5

 חטיבת מחנה אל החתים ורדיפת רע חטיבת פליטי בריחת קדש; מערכת של מפה8
23אמון

37 לכנען הב' אמנחתפ של השני מסעו שלמפה7

44 כנען לארץ הא' מתי מסע שלמפה8

 ,Loud1 43 ט6ז Ivories, h&egiddo )עפ"י: נצחון תהלוכת ממגידון שנהבידית8

hicago 54?)) .1939 .ות1

63 הישראלי הכיבוש בימי כנען ממלכות שלמפה18

67 האדיבה וברשותו אביגד נ. פרופ' ציור כדאדי; בתל המצורהתחזורת11

72 הארץ כיבוש שלמפה12

84 גבעון מערכת שלמפה13

35 .3(( ,6טס[ ,ibidern .נק ,4 28-6 )עפ"י: מלחמה מרכבת ממגידו; שנהבלוחית14

87 דבורה ומלחמת מי-מרום מלחמת שלמסה15

 קנקן - מימין הישראלית: התקומה ומראשית הכנענית התקופה מסוףקנקנים18
 באמצע= 111ע[()[[(; לוח ג-ד, חצור ואחרים, ידין )עפ"י: ע%1 שכבהמחצור
 כגליל ישראל שבטי התנחלות אהרוני, י. )עפ"י: בגליל ישראלי מישובקנקן

 שם, ואחרים, ירין )עפ"י: %11 שכבה מחצור קנקן - משמאל 4,4(; ציורהעליון,
vaJ(1II 105 8,לוה

 )עמ"י: אשורבנפל מימי אשורי תבליט מתוך גמלים, על ערבייםלוחמיםזו
hduseurn~Elr~ish the [ח Sculpture ט18זצ55(נ and 88%א .8 .811א ת10018ן. 

Paris 113) ,1928 .1ק46

  )וממ"י: מנעוזץ וזבק~נ1 ומ-בזיקם, ~CPS י  1ט121 י ואוה ב"ימיד נמציו2 בטוריח"ו18
llnger, )]. 115 ט%ס15זו55(ע Kunst,  Babylonjche und ר91ן  , .ל  רון י  .figרר

118 במדיינים גדעון מלהמת שלמפה19

128 מצרים בצבא שרדניםלוחמים20

 )עפ"י: ממדינת-האבו הים וגויי הג' רעמסם בין היבשה קרב מתיאורקטע21
 .א Gressnlann1 ס%ם8115?ת10ז110(ע zum l~fldcr פ1110נ 11ת10זן518"ז218ת01[

126 ,1927( .ות ,[1 .0ת111

 )עפ"י: ממדינת-האבו הים וגויי הג' רעמסס בין הימי הקרבתאור22
ibidenh (iressnlann) )8* 127 .0ת112

 ]תשי"ט[, ה ארץ-ישראל )עפ"י: במצרים הים גויי של קברים מתוך נשקכלי23
128 7( ציור 64,עמ'

5[ מכמש מלהמת שלמפה24

9ת האלה עמק מלחמת שלמפה8
143 עמק-קרעאל מלהמת שלמפהצ
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עמ' רניו

153 בעמק-רמאים בפלשתים דוד של הראשונה המלחמה שלמפהז2

155 בעמק-רפאים בפלשתים דוד של השניה המלחמה שלמפה28
 .ANEP, Pritchard, 8. 7 )עם"י: מואבי לוחם של תבליט לשמאל:מימין-2

 .4נ( (Bibel, der Welt Die Jirku 1.88ע )עפ"י: עמוני שליט של פמלית ; .68(177
fig. (ANEP~ 158 62 )עם"י: מזט'ירלי ארמי מושל שלותבליט

167 ח'לאף( )תל מגוזןתבליט-3

174 לרבת-עמון מירושלים המוליכות הדרכים שלמפה31

185 לארץ-ישראל שישק מסע שלמפה32

191 ולאדום לערבה מיהודה הדרכים שלמפה33

Glueck~AASOR ag. 193 15 173.ת,]1935[ )עמ"י: א-שתאר בנקב אדומיתמצודה34

 אנציקלופדיה )עמיי: לפסה"נ הס'-הח' המאות מן מבצרה, אדומיות טיןצלמיות35
201 ירושלים ביאליק, מוסד של האדיבה ברשותו 93(; טור א,מקראית

210 ישראל על הא' בן-הדד מסע שלמפה38

215 ישראל על חזאל מסעות שלמסה31

217 ארם-דמשק נגד הב' ירבעם של המערכה שלמפה38

231 מואב מלך מישע כיבושי שלמפה39

235 למואב בריתו ובעלי יהורם מסע שלמפה-4

247 קרקר קרב בעת קדמת-אסיה שלמפה41

254 לארז-ישראל הב' ומרגון הג' חגלת-פלאסר של מסעותיהםמפת42

265 לפסה"נ 734 בשנת הג' תגלת-מלאסר מסע שלמפה43

267 לפסה"נ 733 בשנת הג' תגלת-מלאסר מסע שלמפה44

268 מכלת הג' תגלת-פלאסר של תבליט על-פי גזר, העירמצור45

 מארמונו הב' מרגון של תבליט על-פי נוביים, חיילים מכים אשורייםפרשים48
270שבח'ורסאבאד

273 לפלשת הב' מרנון מסעות שלמפה47

 עקרת, ט כיבו .-מימץ48
 הנף סרגת טחי ומבליטים גניי-פי גברתן; ט כיבו .- נחטמ4~י

274 שבח'ורסאבאדמארמונו

 .נCooke~ 21. 4 )עמ"י: צדקא" בן מתת עבד שבעת בן החותם"לעבדאלאבטביעת-4
279 (נ( oxford In~criptions, North.-'Semitic of Text.-~book ,1903 .נע *6%1

280 למצרים אסרחדון מסעות שלמפה50

289 לארץ-יהודה סנחריב מסע שלמפה51

 אביגד נ. פרופ' ציור ושעריהן חומותיה על הישראלית לכיש העירשחזור52
290 האדיבהוברשותו

297 מגידו ומערכת נכו פרעה מסע שלמפה53

 ,Shipton'-םMegiddo ]8810 ,1 )עפ"י: במגידו המאוחרת הישראלית המצודהתכנית54

95)68. 298

 ד, מקראית אנציקלופדיה : )עמ"י לפסה"נ הז' המאה בסוף כרכמיש העירתכנית55
 03 ירושלים ביאליק, מוסד של האדיבה ברשותו 315(;טור

 .)[ ,anticho,- iscrizioni Le Diringer )עפ"י: יוכן" נער עלאליקם החותםטביעת58

11XIV) Tav. 1934* Firenze palestinesi, ebraiche 305

307 לפסה"נ 586-588 בשנות יהודה על נבוכדראצר מסע שלמפהז5

 .% Garis de (Five Davies )עפ"י: לפסה"נ הט"ו המאה מן מצריתמרכבה58
Tombs~ (Thebean 322 .ות22

 )עם"י: הר' תחותימס תבליטי על-פי לפסה"נ, הט"ו המאה מסוף אסיאתיתמרכבה59
Gressmann, 322) *16166111 .וע ~xxv .סם62
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ימ' רציי
 ,ibidem. (iressrnann )עפ"י: לפסה"נ הט"ו המאה סוף במרכבתו; הר'תחותימס80

323 .ןק( XXVI1 .0ת62

323 קדש קרב את המתארים המצריים התבליטים על-פי הת"ת,מרכבה81

330 ההסתערות למבנה מסע ממבנה המעבר להסברתסכימה82

 4ו .  ,Atlas Wreszinski זט2 )עפ"י: קדש מערכת בעת הב' רעמססמהנה83
Leipzig 2, Kulturgeschichte (altiigyptischen 331 ,1932 .נק92

Wreszinski~ibidem, 338) .וע  58 )עפ"י: הב' רעמסס מימי מצרי תבליט אשקלון;מצור84
 הממלכה מתקופת בבס-חסו, קיר ציור על-פי ביותר, הקדוםאיל-המצור85

צ3 .ץ( .London 2, Hasan Beni Newberry, 8 ,1893 .וע xv )עפ"י:התיכונה
 )עפ"י: חרמחב פרעה של מקברו ציור על-פף מצרים, לצבא מזוןחלוקת88

ibidem (Wreszinski, 343 ,1 .1ע246

 ולבושם זינם על שכירים הילות ובכללן השונות יחידותיו על פרעהצבא87
ibidem (Wreszinski~ 344 ,2 .וע )12718 )עפ"י: להםהאופינתם

363 דוד מלחמות של האסטרטגיה להסברתסכימה88

363 בשרץ-ישראל החפירות אתרי שלמפה89

 )עפ"י: הקדומה הכנענית לתקופה השייכת בגזר "התיכונה" בחומהתתך70
43fig. 1939, Paris 1, Biblique d'Arch~ologie Manuel Borrois, 4365 .(ע( .נ

 משרד העתיקות, אנף של האדיבה ברשותו א-טבאיק; בה'רבת העיד שערתכרת71
386 ירועףיחם והוט6בות,החישך

 .Marquet~-'Krause, 7 )עפ"י: העיר של בדרום-מערבה העי של ביצוריהמערכת72
Paris ~Ay) de Fo~illes (Les 368 *1949 .נעם

 שבמצרים בדשאשה הה'( )השושלת אנתי מקבר תבליט בארץ-ישראל, עירמצור73
-37  ,ע( .14 .ע ~Deshasheh, Petrie .וע ע1 )עפ"י:התיכונה

 .(1 .4נ .The Macalister1 5 )עפ"י: "הפנימית" בחומה גזר של הצפונישערה74
London 3, Gezer of (Excavations 371 ,1912 .וע51

 .Citadel The Sellersl 0 )עפ"י: התיכונה הכנענית בתקופה בית-צור מחומתקטע75

371 עPhiladelphia Zur, Beth )0 ,1933 .וע111

 )עפ"י: שלידו החומות וקטע %111 בשכבה מודו של הצפוני השערתחזורת76
8fig. 1948, Chicago 2, M.egiddo Loudg )0. 372

 .% .Thc Macalister, 5. 24 )עפ"י: גזר של ה"פנימית" בחומה הדרומיהשער77
125fig. 1911, London , 1 Gezer of (Excavations 374

 .ג נ( ,Manucl .Barrois : )עפ"י העיר בצפון העתיקה שכם של הכיצוריםמערכת78
63fig. 1939. Paris 1, Biblique (d'ArchEologie 34ן

 ברשותו 234(; טור , ב מקראית אנציקלופדיה )עפ"י: שרוחן של בחלקלקהחתך79
375 ביאליק מוסד שלהאדיבה

  .וו .א .ע London 2, Gaza Ancient Petricg )עמ"י: בית-עגליים שלביצוריה-8
378 ,1932( .נק1[

 .ם ,Mcgiddo Loud ,2 )עפ"י: 111(נ-%11 בשכבות בדרום, מגידו הומותתחזורת81
267)68. 378

 .Megiddo Loud, 0 )עפ"י: %1 בשכבה שלידו, והחומה מגידו של הצפונישערה82
397fig. )2, 379

 )עמ"י: במצרים אל-יהודיה בתל המבוצר החקסוסים מחנה של משוערתתבנית83
ש3  .,ע( .14 .ע ,London )11105, Israelite and Hyksos Petrie ,1906 .נקע1

 .Stratigraphie Schacffer, C.F.A )עמ"י: 11 בשכבה טרויה מביצוריחלק84
XXXIEI1948 .וע, London Occidentale~ I~Asie ae chronologie 61 (comparec 388 
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עמןצור

ESעפ"י: באללה' 11ע בשכבה והחלקלקה השער שלתהזורת( Woolley,  ]. 42. 
11fig. 1953, London Kingdom~ forgotten )383 (ע

384 .ב(( .fig* 2, Megiddo Loud 38 )עמאי: 111/ו בשכבה מגידו ביצורי שלתהזורת%
 .[ ,Hennequin )עמ"י: בתענך המערבית המצודה של המערבית בהומתההתך87

289fig. Ph&nicie~ ש6 מט Palestine 60 fouilles de champs 61 (Fouilles 385

 שלידו הגדול והאסם המצרי הנציב ובית בבית-שאן הפנימית המצודהתכנית88
 .4נ  (and Topography The Rowe )עפ"י: המגדל הזית ומראה 11עבשכבה

fig. 1930, Philadelphia Shan, Beth of (History 385 י2 *ע20

  .יצ .ע Albrightl )עפ"י: שאול ימי בבעת-שאול, במצודת המרתמיםחלונות89
12fig. ]1922-23[, 4 (AASOR 387

fig. 1, ibidem (Barrois, 388 40 )עפ"י: בעזקה המצודהתכנית90

fig. ibidem, (Loud, 389 107 )עפ"י: IVB~-.VA בשכבה מגידו שערתהזורת91

390 60( עמ' ]תש"ה[, ב קדם )עמ,י: בשומרון המצודהתכנית92

 בתקופת שומרון, של המשוער המורהי בשער הצדדיים הקירות אהדתהזורת93
- ,of Buildings the SLlkenik )עפ"י: ואחאבעמרי  .Kenyon Crowfoot 

7fig. 1942, London (Samaria) 391

 .[ .ם ~Nasbeh Tell McCown'-מם New 13 נעמ"י: א-נצבה בתל הקדוםהשער94

fig. 1947, (Haven 392 ,48 .ת199

 (McCown,ibidem )עפ"י: א-נצבה( )תל במצמה הצמוני-מזרחי השער שלתכנית95
394 .8ם( ,47 .ע198

 .ם .[  ,Woolley )עמ"י: בכרכמיש שער של במרכזו שנמצאה עצירהאבן96
26fig. 1921, London 2, (Carchemish 401

 משמאל, הג'; שלמנאסר מימי אשורי בתבליט המתואר כרכמיש העיר שערמימין,97
 : )עמ"י כרכמיש בחפירות שנתגלתה התכנית למי שער אותו שלתחזורת
337-338figs. 1955, T~ibingen Kleinasiens, Architektur 402 .[ו( ,תחפמ[ט48ז

 87, עמ' ]תש"ך[, כד ידיעות )עפ"י: רחל ברמת הסתרים מבוא של והתךתכנית98

403 אהרוני י. ד"ר של האדיבה ברשותו 8(;ציור

 528(; טור ד, מקראית אנציקלופדיה נעפ"י: בלמיך עיר שער מצית אשוריחייל99
405 ירושלים ביאליק, מוסד של האדיבהברשותו

407-408 הברזל בתקופת זערים ל משוהלוה100

417 יהודה ממלכת של הביצורים בת מער שיפפה101

420 רחבעם ביצורי שלמפה%02

429 בעב הישראליות המצודות שלפפה103

 ]קובץ[, וירושלים יהודה : )עפ"י עוזה בחורבת הישראלית המצודהאכנית104
430 54( עמ' תשי"ז,ירושלים

431 גתו( 10 ,]1960[ .ע ,fig. 107 16 )עמ"י: לבאר-המיר ממזרה המצודהתכנית105

1es433 3( ציור 31, עמ' ]תשישה[, כב ידיעות )עמ"י: עין-גדי במצמה הישראליתהפצורה

 שערציורי

 והאלה וברומה בחרב-מגל מזוין האל עומדים, ואלה אל נליל: הותם של-ביעהא
 לפסה"נ הי"ג המאה בית-אל, ,עשתרת"; היירו4לימית כתובת ביניהםברומה;
1 א( לוה ג, מקראית אנציקלומדיה)עפ"י:

 ליחם נאשהרריר יקרב, 212 נחרכ גבי 'עק1 בהנסע ומזתן בוהנם נל"ל: הותם ישל נוןנוביב
 )עפ"י: הברזל תקופת ראשית אבו-הואם, תל ענול; ובמגן ברומחפזוין

57 א( לוה ג, מקראיתאנציקלופדיה
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ים*נ4

 תרעול-קרב; וסמלו המלך", עבד "ליאזניהו הכתובת ובה חותם שלטביעה
 )עם"י: לפסה"נ הז' המאה א-נצבה, תל יהודי; צבא לשר מיוחסתהטביעה

147 ם לוח ג, מקראיתאנציקלופדיה

 כנעניים שבויים שני מתחתיה מטרה, בלוח יורה הב' רעמסס גלילן חותם שלטביעה
 לפסה"נ הי"ג המאה בית-שאן, חרב-מגל; המניף מצרי אל השו מצדהכבולימן
315 א( לוח ד, מקראית אנציקלומדיה :)עפ"י

 ויורה, במרכבה ניצב קשת האשורית: האיממריה מתקופת גליל חותם שלטביעה
 אל.ו.)! ,Seals Cylinder 'iseman )עפ"י: אויב חייל של גויה רומסיםכשהסוסים

L~ondon Asia, Western (of 439 ,1959 .וע84

 הלוחותרשימת
 בנוא-אמון הב' רעמסס ממקדש תבליט קטע האורונטס; שעל קדש העיר 1: א חלו

 קדש מלחמת אתהמתאר
 מסעותיו שני את המתארת ממוף הב' אמנחתפ של האסטילה של העליון חלקה2:

 ZDPV) 69 ,]1953[ .וע 3 )על-פי: כנעןלארץ
 של תבליט למטה מימין הירדן, שפת שעל )ינועם( עוב'דיה תל של כללי מראה : 1 ב ח ול

 של לגיאוגרפיה המחלקה של האדיבה ברשותה הא'; מתי מימייגועם
 העבריתהאוניברסיטה

 מלחמתו את המתארת הראשונה, מלכותו משנת מבית-שאן, הא' סתי של אסטילה2:
 מוזיאון של האדיבה ברשותו רגועם; בית-שאן כיבוש ואת ופתל חמתבמלכי

 University the of Courtesy By ; פילדלפיה פנסילבניה,אוניברסיטת
PhiladelphiaPennsylvania, of liniversity Museum) 

 ברשותו ; באל-עמארנה שנמצא כפי ירושלים, מלך פתיח'פא של מכתבו : 1 ג ח ול
 Berlin MLlseum~ Staatliche ברלין; המדינה, מוזיאון שלהאדיבה

 משלמת מנהל ידין, י. מרופ' של האדיבה ברשותו וילק; א. מר תצלום חצור;2:
חצור

 האדיבה ברשותו התצלום שאן; מבית הא' סתי אסטילת של ותעתיקתצלום 1: ד חלו
 the of Coartesy By ; פילדלפיה פנסילבניה, אוניברסיטת מוזיאוןשל

PhiladelphiaPennsylvania, of University Museuml ;University התעתיק 
 ואולברייט גרדזלוףעל-מי

 מוזיאון של האדיבה ברשותו בבית-שאן; שנמצאה הב' רעמסס של אסטילה2:
 University the 0] Courtesy By פילדלפיה; פנסילבניה,אוניברסיטת
PhiladelphiaPe~nnsylvania, of LJniversity Museum, 

 ברשותם "ישראל"ן השם לראשונה מכר שבה מנוא-אמון, מרנפתח של אסטילה3:
 and Nelson Tholnas of Courtesy By לונדון; ובניו, נלסון תומס שלהאדיבה
LondonSons, 

 של האדיבה ברשותם ; נבי-סמויל מגבעת )גבעון( אל-ג'יב של כללי מראה : 1 ה ח ול
 London Sons, and Nelson ofThom.as Courtesy Ey ; לונדון ובניו, נלסוןתומס

 של האדיבה ברשותה ז"ל; רייפנברג א. מרופ' תצלום בית-חורון; מעלה2:
 רייפנברגהגב'

 אהרוני י. ד"ר של האדיבה ברשותו נפתלי; קדש היא קדיש, חירבת 1: ו ותל
 ירושלים לפוטוגרמטריה, המכון של האדיבה ברשותו גדעון; מערכת אזור2:

 [יג
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 הלוהגתרשימת

 פלשתימו לשכירים המיוחס מבית-שאן אנתרופואידי חרס ארון למעלה: 1: זלוח
 אוניברסיטת מוזיאון של האדיבה ברשותו מלמטה; מבט הארון, אותומהצדנ

 University Museurn, University ofthe eourtesy By ; פילדלפיהפנסילבניה,

PhiladelphiaPennsylvania~ of 
 הדרומי אל-פארעה מתל פלשתי אנתרופואידי הרס ארת של המנים מכסה2:

  .ןי( .ע .Pelet Beth Petrie, 14 ,1 ,1920 .וע XXIV)על-פי:
 מכמש מערכת אזור1: חלוח

 של האדיבה ברשותה למלשתימ; שאול בין המערכה מקוס האלה, עמק2:
 העברית האוניברסיפה של לגיאוגרפיההמחלקה

 גליק נ. פו*ח1' ,טל ה-חייבה 21ר'טתזו כללי; מראה מדכות, ונמק :1 ט ח ול
 באילי; ד. -י. נט* עחל היח*"2ה בו"טותו ילכחנרבן נעבט 4מי-סטורענה, ואדי2:

 .4ע .נו Baצו
 ח*4מי ושפרין-י  הסמרם רטדכח!1: י ה וו1

 ג2כרנך אמתת נצכ"קדעו רח2ליט iITW~W טחיכד
 שק1 !בייחם ו חונתיק2:

 האדיבה ברטעתו בגמגידו: 'טמאצטו עדט1ק  וטל ועס3ם"יה רטבו-
 Institute, Orieatal Chicago the of Coartesy By בשיקגו; המזרהני המכוןשל
111.Chicagol 

 מודאון של האדיבה ברשותו לפסה"נ; הי' המאה מן מגוזן תבליט ארמי; קשת 1: י(1לוח
 Paris Louvre~ du Mus~e ; פריסלובד,

 המוזיאון של האדיבה ברשותו לפסה"נ; הי' המאה מן מגוזן תבליט ארמי; רמח2:
 London Museum, British the or Courtesy By לונדון;הבריטי,

 ארכיון של האדיבה ברשותו לפסה"נ; הי' המאה מן מגוזן תבליט ארמי; פרש 1: מ י ותל
 Marburg Foto Bildarchiv מרבורג;תצלומים

 המוזיאון של האדיבה ברשותו לפסה"נ; הי' המאה מן מגוזן תבליט ארמי; קלע2:
 London Museum, British the of Coartesy By לונדון;הבריטי,

 ארם מלך בר-הדד של האסטילה 1: יגלוח
 הצילומים מחלקת של האדיבה ברשותה ולעש; חמת מלך זכר אסטילת2:

 nationale Caisse פריס; היסטוריים, מונומנטים של הלאומי בארכיוןהמרכזית

Parispilotographiqlles~ Archives monuments~ 665 

 של האדיבה ברשותו מואב; של המזרחי בגבולה אל-עאל, שבקצר המצודה 1: יו-לוה
 גליק נ.פרומ'

 מואב מלך מישעמצבת2:
 כאלי; ד. ט. מר של האדיבה ברשותו )קיר-חרשת(; כרך של כללי מראה3:

Baly]נ .נ). 
 תל- שער שעל הברונזה מתבליטי קטע רכבו; בראש מסתער הג'שלמנאסר 1: ו ט ח ול

בלוואת
 3מתזריב כרמי חעךלייז וחיתים, לסולו  האשח-י הרגלים חיל22

 of Courtesy Ey לונדון; הבריטי, המוזיאון של האדיבה ברשותו התמונותשתי
LondonMuseuml British the 

 סמתריב כדמי מניעו: תבליט  ,הרעננם; 'צוטי 4מטורי"ם פרעדנם 1: ז ט וחל
 עיר של חומותיה קרקור המתאר הב' אשורנצרפל מימי תבליט2:

 of Courtesy By לונדון; הבריטי, המוזיאון של האדיבה ברשותו התמונותשתי
LondonMuseum~ British the 

 א-ר מלך הג' לשלמנאסר מס מעלה ישראל מלך יהש של נצש : 1 ץ ח ול
 ימישלמנאסרהף חמת;תבליטברוטהמשערתל-בלטאת מצורהעירורןבארץט

 Courtesy By לתרת; הבריטון המודאת של האדיבה ברשותו התמועתשתי
LondonMtlseLIm, British the of 
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 אג' פלאסי תגלח מימי תבליט בב.בל; עיר מצור :1 ח י ח ול
 סנהריב מימי תבליט של קטע לכיש, העיר שבויי :2
 הב' אשורנצרפל ימי ; אשורי צבא מחנה :3

 Courtesy By לונדון; הבריטי, המחיאון של האדיבה ברשותו התמוהתשלוש
LondonMuseuml Btitish the of 

 121"טדח1 1מקקזמדויר; וז"ארר נירט: ו נךיייח-"( הנ?ממרוצ סנחר"21 ע"י טץ עמנטיוז 1? ט י וו יל
 By 420117 צMuseuing Brit'ish the of 65 לענדון; סי, גזברי המחואן שק1המדיבות

 ,608Loם
 העא'יקותק אגף נוה, י. מר של האדיבה ברשותו )עקרון(; אל-מוקנע חירבת2:

 ירושלים והתרבות, החנוךמשרד
 ועל-פי משמאל(, )למטה סנחריב מימי תבליט על-פי שחזור לכיש,מצור כ ת ול

 ברנעטג ר.ד. מר של האדיבה ברשותו .ג; Sorrell על-מי ציור באתר;החפירות
Barnett](. %. 

 חציבתה מהלך את והמתארת בירושלים חוקיהו תעלת בקיר ההצובה כתובת 1: כאלוח
 הזקיהו תעלת2:

 לארץ-ישראל בבל גדודי חדירת המזכיר מסקארה, ארמף פפירוס : 1 ב כ ח ול
 המכון משלחת של האדיבה ברשותה )מצפה(; א-נצבה תל של חומותיה תחזורת :2

 Pacific the of Courtesy Sy נס0א(or 5 ,%6118408 ן קליפורניה לדת,הפציפי
California

 הבינת[" של ]א[שר שלגדליהו : חותם טביעת :3
 לכיש מחרסי מס'3 חרם של פנימ צד של ותעתיק תצלום4:

 or Courtesy By לונדון; ולקום, קרן של המדיבה ברשותה התמונותשתי
LondonTrus~. Wellcorne  the 

 המוזיאון של האדיבה ברעלתו הו; אמ:חתמ מימי מצריים שריונים קשקשי 1: כג ח רל
 צע eu hiu* Metropolitan the or iourtesy ,8 ; ניו-יורקהמטרופוליטני,

Yorkew  א 
 הצילומיפ מחלקת של האדיבה ברשותה לפסה"נ; הי"ח המאה מן מגבל מגל חרב2:

 nationale Caisse ; פריס היסטוריים, מונומטים של הלאומי בארכיוןהמרכזית
Paris.iques. photog~aph; ives Arch ,ments~ מ%40 ט des 

 לפסה"נ: הב' האלף מן גרזניםטפוסי ד כ ח ול
 שינים גרזן :1
 הברווז מקור נרזן2:
 הקסומי גרזן3:
 מתיז נרזן 42

 לם.סה*ם' הכ' )המאה התיכונה הממלכה ימי מצרים, קשתים; יחידת .של עץ דגם 1: ה כ ח ול
 יפו מצרים, ומגינימן ברמחים מצינים החיילים רגלים; חיל יחידת של עץ דגם2:

 לפסה"ם הכ' )המאה התיכונההממלכה
 פרומי של האדיבה ברשותה הניאוליתית; התקופה מן עגול מגדל שרידי יריחו, : 1 ו כ ח ול

 צע British Kenyon) %4. Kathleen Professor 0! Courtesy ; קניון מ.ק.
London;alem, Ierus; %צע10 ח .eo, Archa, of 5001סע 

 האדיבע ברשותו הקדומה; הכנענית התקופה של הג' השלב מן בית-ירח שער2:
 ירושלים והתרבות, החנוך משרד העתיקות, אגףשל

 הבשוו נחל אפיק למנים הדרומי(; אל-פארעה )תל שרוהן תל של אויר תצלום3:
 ירושלים לפוטוגרמטריה, המכון של האדיבה ברשותו א-שללה(;)ואדי
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 111ע% בשכבה מגידו, העיר חומת 1: כזלוח
 %11 בשכבה מבחוץ, מגידו העיר חומת מראה2:

 or COUTtCSy By שיקגו; המזרחני, המכון של האדיבה ברשותו התמותתשתי
111.ehicago~ 1511111163ח Oriental Chicago the 

 והרציף במדינת-האבו הג' רעמסס של הארמון-המקדש של הכניסה תחזורת :3
 -ע ~Hoelscher )על-פי: לפסה"נ הי"ב המאה של הראשונה המחציתשלפניה;

 OIC) 15 ,]1932[ .1ק1
 )המאות אל-ערייני אחמד שיח' תל של במצידה הישראלית החומה שרידי 1: ה כ ותל

 "בת* משלחת מנהל ייבין, ש. פרופ' של האדיבה ברשותו לפסה"נ(;הי'-הס'

 ברומא המזרחני והמכון העתיקות אגףמטעם
 לונדע; ולקום, קרן של האדיבה ברשותה לכיש; של בחלקלקה מנהרה פתח2:

LondonTrust, Icome WeI the or Courtesy By 
 לפסה"נ הח' המאה בחצור, ז' בשטח שנתגלה ומוסוה סתום צדדי פתח : 1 ט כ ה ןל

 שלמה מימי חצור שער :2
 מנהל ידין, י. פרומ' של האדיבה ברשותו ; וולק א, מר בידי צולמו התמונותשתי

 חצורמשלחת
 ישראק~וז ממידען טףי שייםיעיוז מימן1: יי ח יל

 קדש-ברנע שליד שבעין-קדים, הישראלית המצורה2:
 רוטנברג ב. מר של האדיבה ברשותו התמונותשתי

 )על-פי סיני שבמדבר המצודות פני על עובר במרכבתו, הא' מתי פרעה 1: א ל חלו
 3( ציור 38, עמ' ]תש"ד[, יח-יטמערכות

 בכלת; הג' חגלת-שלאסר של מארמונו מתבליט קטע עשתרות; העיר מראה2:
 British the of Courtesy By לונדוןן הבריטי, המוזיאון של האדיבהברשותו
London1ז1ט56ע1א, 

 תנלת מימי תבליט ערביים; גמלים רוכבי אחרי רודפים אשוריים פרשים 1: לבלוח
 מכלת הג'פלאסר

 אשורבנפל ימי ערביים; גמלים ברוכבי נלחמים אשוריים ופרשים חיל-רגלים2:
 of Courtesy By לונדון; הבריטי, המוזיאון של האדיבה ברשותו התמונותשתי

LondonMuseum, British the 
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