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לוח-מזון צבאי בפפירוס אנסטאסי א' ובמקרא
מאת :א ,מלמט

כלכלתעוצבה מצרית על אדמת ארץ-ישראל

התעודה הידועה בשם.פפירוס,אנסטאסי א' היא אגרת סאטירית ,כנראהמימיו

של רעמסס הב' ( 1224-1290לפסה*ם ,שחיברה סופר מצרי ,כתשובה על אגרת של
חברו למקצועי .חורי ,כותב האגרת ,שהיה פקיד מצרי גבוה ,מוכיח ל-ידידו,
אמנאמאפא בלשון סרקסטית אתבורותו הגמורה של הלה בתחום תפקידו כסופר-
הצבא של הודרוממותו ,פרעהמצרים,ומציע לפניו כמה שאלותאומבהנים מתחום
תפקידו .בתעודה זו ניתן תיאור של ארץ-ישראל בתקופה המקבילה לראשית
ההתנחלותהישראליתבה.במיוחדנדונובתעודהזועניניגיאוגרפיה של ארץ-ישראל
וסוריה הדרומית ,כך שמרביתו של החבורהיאמעין מורה הדרך הקדוםביותר של

הארץ.

אולם חשיבותה של התעודהלגבי חקר הארץ והמקרא חורגתמתחומן של שאלות
טופוגרפיותגרידא .מכתבו שלחוריישבוכדי ללמד על כמה בחינותצבאיות של
שלטוןמצריםבארץ .אחת מהןהיאענין כלכלת-הצבאוחלוקת-המזוןביןהחיילים.
הקטע העוסק בכך כלול במבחןהרביעי ,שאותומציגחורי לאמנאמאפא מתוךכונה
להקניטו.ישלציין ,שעסקיהמינהל והאפסנאות בצבא הקדוםהיו בגדר תפקידו של
סופר-הצבא.2נביא כאן את תרגום הפיסקה ,העוסקתבעניןזה,והיא באה בסמוך
למבחןהחמישיוהאחרון ,העוסק בפרטותבטופוגרפיה שלארץ-ישראל:3
" סופר דרוך ,חכם לב ,אשראין דבר נסתר ממנו; אבוקה בחשכה בראשהחיל
להאירלו .הנך שלוח במסע לצ'אהי ,4בראש צבא אמיץ,למחוץ את המורדים ההם
 .היל-הקשתים אשרלפניך מונה  ;1,900שרדן ;520קהק ;1,600עשוש
המכונים נערןי
[;6]100נחסיו(כושים)מונים  ;880בסך הכל ,5,000:בליקציניהם .מובאת לפגיך מנחת
 .מספר האנשים רב מדי בשבילך ,בעוד שהצידה מועטה
שלם  -לחם ,בקר,יין
ן .30-
בשבילם :ככרות קמח ;300-מאפה ;1,800-צאןממינים שונים;120-יי
הצבא הוא רב מדי ,והצידה מועטה ביחס למה שאתה לוקה (מהם) .אתה מקבל (את
הצידה)זהי1מונז"ז במחנות
החיילים הם במצב הכן ודרוכים .פקדם במהירות ,מנה של כל איש אל ידו!
ימ]צופים בסתר(ואומרים)':סמרידע'1הגיע צהריםויחם המחנהויוגדנ
הנשוס
'זמן לנוע; בל תכעיסו את המפקד; רב המסע לפנינו! 7מה זה שאין לחם בכלל
(אתנו)זמקוםחניתהלילרחוק.הויאתה -מה המכות אשר אתה מביא עליבות

עיין הערות בעמי
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לוח8מזון צבאי

אכן סומר נבון אתה! קרב ותנה את הצידה! (אולם) שעה הומכת יום באין
(לעזרתך) סופר מטעם השליט -חיים ,שפע ובריאות  -מה הובאת להכותנוו לא
טוב הדבר,נערי; הוא (המלך) ישמע וישלח להכריתך!"

מחבר התעודה מעלה תמונה מלבבת ומאלפת כאחד של הספקת מזון לצבא
המצרי .הדברים אמורים בציודה של חטיבה,שכןזו מנתה 5,000אישי,תהילה מתואר
הרכב החטיבה ,שכללהיחידותבלתישוותבגדלן שלחילותזרים.היסודותהנכריים
היוו חלק נכבד של צבא מצרים בממלכה החדשה ,הואיל והמצרים נהגו לעתים
תכופותלגייס אתהעמיםהנכבשים לשורותהלוחמים.יחידות שלאנשי נוביהנכללו
בצבא פרעה מאז ,וכבר במאה הי"ד לפסהענ מוצאיםאנובשירות המצרים חילות
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צבא ,נשק וביצורים

שכיריםשלשרדניט ,אחדמאגו"י-הים" .לעומתםנזכרים.בתעודתנוזו הפעם הראשונה
גייסותשל קהקומשוש.ישלהניח,איפוא,שגיוסםשלשניהעמים הללו ,שמוצאם מארץ
לוב ,הואחידושו של רעמסס19
2

ציור ז :8צבא פרעה על יחידותיו השונות ובכללן חילות שכירים על זינם ולבושם
האומיניים להם

בראשהרשימה שלסוגיהחילהשוניםנזכרוקשתים ,בלא לפרש אתזהותוהלאומית
של חילזה .הכונה היא ללא ספק לבני מצרים ,שמתוכם באו הקשתים .עובדהזו
מרמזת על כך ,שלחלוקה הלאומית של הצבא היתה גם משמעות צבאית-טקטית.
העמים השונים נתייחדו לא רק בדמותם ובאורח-חייהם ,אלא אף בכלי-נשקם

ובדרכי-הלחימה שסיגלו לעצמם .10תבליטים רבים מימי השושלות הי"ח-הכי
מתאריםבני-עמים אלה במצבים צבאייםשונים ,כשלכל אחד מהם מדי-קרבוכלי-
זין אופיניים לום .אמגמ טיבם של המספרים הנקובים בתעודתנו ,ביחס לסוגיהחיל
השונים,אינונהירלנו,וכןאיננויודעים אם השפיע בדל הכוחות הבודדים על אופן
חלוקתהמזון .מכל-מקום מסתבר ,שחורי מתאר ממש חטיבהמצרית,לפי המתכונת
הצבאיתשהיתהנהוגהבימיו ,ובכךמפגיןהוא אתבקיאותו הרבה ואת-ערכתו" בכל
הנוגעלצבא-מצרים.
לא פחותריאלי מתיאור הצבא הוא המבחן בדבר הספקתמנות-המזון ללוחמים,
שאותו מציגהורי ל"ידידו" .הבעיה היא מתימטית ומינהלתית כאחדש חישובה של
המנה-האישית מתוך כמות-המזון הכללית ,העומדת לרשות הצבא ,והביצוע הטכני
של חלוקת-המנות .מתוך דברי הכותביש ללמוד ,שהסופר החלבמלאכתו מבעוד
בוקר ,אך מאחר שלא הוכשר לתפקידו ,לא נסתיימה המשימה עד שעות הצהרים.
מובן ,שהשהיה מיותרתזו גרמה תקלה רצינית בתכנון פעולות הצבאואין ,איפוא,
תימה בדבר שהסופרנדרש לתת אתהדין.
מבחינתנו מאלףביותר הרקעהגיאוגרפי של מבחןזה .הצבא המצרי מתואר שעה
שהוא עורך מסע על אדמת ארץ-ישראל להכנעתהתושבים המתמרדים .אגב ,הללו
מכונים בפפירוס בשםנערים-,שהואמונחכנעני-עברי לצבא-הרגליםהמקומילהנזמ-
פעמיםהרבהגם במקראנא .בהמשך התעודהניתןתיאורחישלרובדנוסף מאוכלוסית
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ל,ה-מזו צבאי

הארץ ,הלא הם השוסים,היינו הישוב הנודד בארץ ,ואף מונח זהמצויבמקראיי,

במי השוסים הושמה אפילו קריאת התפעלות בלשון הכנענית למראה מלאכתו של
הפקיד המצרי .מכאן שגם הצידה חולקהלחיילי הצבא המצרי על אדמת הארץ,
והמזוןנלקח ללא ספק מפרי הארץ ומתוצרתה .עלכךמעיריםסוגיהמזון,האופיניים
לטבע הארץ ,וכן המונחים המתאימים בכנענית-עברית :קמח ומאפה .כל מכתה
הצידה בביטוי כנעני קולע מנחת "שלום ,-כדרך שימוש הלשון במקרא במקומות
שונים.13

בסיכום הדבריםניתן לומר ,שמשלו של חורי אימו סתמי ,אלא שאול הוא מתוך
המציאות ההיסטורית שלהימימ ההם .כלכלת צבא-הכיבוש המצרי היתה ,איפואן
עליושבי ארץ-ישראל/וודאי לא אחתנתבעותושבי הארץ לספק אתצרכי הצבאות
הזרים ,שפלשו לאדמתם ,ולא אחת עמד סופר-צבא בפני אותו תפקיר ,המיוחס לו
בתעודתנו.
כלכלת גדודו של דוד
לפיכךאין תימה ,אם באה במקרא פרשההמקבילה למסופר בפפירוס אנסטאסי
א' .כונתנו לסימור בשמואל א ,פרק כה על נבל הכרמלי ועלהפגישה בץדוד
ואביגיל .עם כל ההבדליםבנסיבותההיסטוריות,וכןבאפיו של הצבא וממדיולעניין
הספקת המזון לצבא וחלוקתובין החיילים ,דומה היא הסיטואציה היסודית בשני
המקרים .גם דוד היה אנוס לגייס מצרכי-מזון בשביל גדודו מבעלי-האחחות
המקומיים ,ואף הוא מקבל ,בסופו של דבר ,כמויות שלמזון ,שהיהצריך לחלקבין
אנשיצבאו.
אמנם הבעיה שעמדה בפני דוד היתה מסובכת פחות מוו שעמדה בפני המפקד
 .למעשה ,עמדלרשולו של דוד
המצרי,הואיל ובאותםהימיםהיהעדיין צבאויעיר
של'
ל
י
ת
ל
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י
צבא סרטי שלא עלהבהיקפו על גדוד ומנה 600א
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ו
ד
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תוקף
400איש" ,ומאתיםישבו על הכלים",היינושלישהגדודהיוהמעין חיל"משמר (שמיא
כה ,יג; והשוה  NA'bWל 34",גם :ארעתן וטל פבב**4ז*וד*זץידז *מח*כ,21נחוץ מזה שוף
המצרים,ואין להניח שנתלוהאליו פקיד מיוחד ,ששימש כטופר-הצבא .דוד שולה
2עז~ץ= 'טק 10 1נצרים(4צ 21ממח זה ,נצרים ,דמזכץ* גםביזיונו* זתננצר" ,חחז* וצטט?
פעמיך הרבה בסיפורתלגביחיילי*'דוד) אלנבל הכרמלי6' ,ד.:4לשאוללו לשלום
(שמ"א כה,ה)":ואמרתם:כה לחי! ואתהשלומוביתךשלומוכל אשרלךשלום!ג(שם,
פס' ו).זהונוסח-ברכהמקובל,הנהוגגםאצלעמיםאחרים .אךשאיןפנידודלממני-
רמוסיןבלבד נברורמהמשךהסיפור.שליחי דודאינם,שואלים אלאלמנחת-שלום,
אם לנקוטבמינוחפפירוס אנסטאסי א'.
הסיפור על נבל הכרמלי מלמד ,שלא תמיד נענו -האנשים הגדולים" מרצון
לתביעותיו של.הצבא הפושט,ולעתיםנאלצי..אחייליםל*חוז.בכוחהזרועת .אביגיל,
nWRנבל ,השכילהלמנוע תגרהגלויה עםנערי דודמתוךשמיהרה לספק לאדוניהם
כמויותניכרות שלמזון" :ותקחמאתיםלחם,ושניםנבלי-יין,וחלש '1asjעשויות ,וחמש
סאיםקלי,ימאהצמוקיםומאתיםדבלים,ותשף עלהחקורים*(שם ,שסטה),הט"רא
משרט אתסוגי ה6זץ ואת כמויותיהם--,בדומה לפשירו:6א61טאס .4אפילו התפריך
de
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צבא ,נשק וביצורים

ק הוא אותה ארץ עצמה .אולםגם במקרא,
דומהבשניהמקרים,שהריבשניהםהסי
וגם בפפירוס אנסטאסי ,לא נקבע לכמה זמן תספיק הצידה לכלכלת הצבא .יש
להניח ,שההספקהנועדה לתקופה קצרה בלבד ,הואיל וכמה מצרכימען ,כגון בשר
ולחםאפוי ,לאהיועשויים להשתמרזמן ממושך.
כמויות המזון ,שהספיקו לדוד ,קטנותהן הרבה מאלו שגמנו בתעודה המצרית,
לפישגם צבאוהיהקטןביחסלגיסהמצרי .אםמתכוניםאנו לעמוד עלטיב כלכלתם
שלשני הצבאות ,הרייש להסב את מנת-השדה האישית ,שקיבל כלחייל בחטיבה
המצרית מזה ובגדודו של דוד מזה .חוזרים אנו בכך על חישוביו של סופר-הצבא
הקדום:יש לחלק את אספקתהחטיבה המצריתבין 5,000חייליה ,בעוד שאת כמות
המזון,שקיבלדוד,ישלחלקבין 800אנשיהגדוד.ואםיטעןהטוען,שמהצידה,שהביאה
אביגיל,נהנה אךאותו חלק של הגדוד ,שעלה עם דוד,כדי לתקוף את נבל ,כלומר
 400איש בלבד ,הרי עלית לשים לב שדוקא דוד חוקק חוק צבאי" :כחלק היורד
במלחמהוכחלקהיושבעלהכליםיחדיויחלקו" (שמ"א ל ,כדואילך).

השוואת לוחות-המזון
השן-ה מדויקת שלשתי רשימותהמזון אפשריתהיא רקלגבי כמות הבשר ,שכן
ווניתנתבשני המקורות במספרים שלראשי-צאן .עליסוד חישוב של המנה הבודדת
מתברר ,שכמות הבשר ,שסופקהלחיילהמצרי ,עלתהפישלושה עלזו שקיבלואנשי
דוד .בכך כמובן לא נאמר דבר באילוךוחיזמןקיבלו מנות-בשר בכלל .לעומת-
זאת,אין לנו אפילונתונים אלה לגבי שארסוגי המזון ,הןמבחינתטיבווהןמבחינת
המידותהנזכרותבמקורות.
ו"מאפה"/הנזכריםבמקורהמצרי/נמניםבמקרא-לחם"ו-קלי",
כנגדככרות "קמח-
שכן כל המאכלים הללוהוכנומגרעיני תבואה,והיושוניםזה מזה רק באיכותהדגן
ובדרך הכנתם .אולייש להקביל ל"לחם" את המאכל המכונה כאן בשם "מאפה",
ולא את ככרות ה"קמח" ,שכן המלה האחרונה מציינת את הקמח המעולה בלבד,
הוא קמח ההטיס ,וממנולא הכינוכרגיל את הלחם.16אולם מתעודה אחרת17מימי
הממלכה החדשה במצרים מסתבר ,שככרות"קמח" ,יהד עםלחם של "בני אסיה",
נתייחדו לשימושושל הצבא המצרי .אם נכונה הקבלת ה-לחם" במקרא ל"מאפה"
בפפירוס המצרי ,הרי שלאהיה כמעט הבדל במנת הלחםביןחיילי הצבא המצרי
לביןחיילידוד,וכל אחד מהם זכה בשלישככר.
בנוגע למשקאות אין תימה שבארץ של מטעי גפנים כארץ-כנען סופקו לשני
הצבאותיינות .אמנםחיילי מצריםנהנו ממכסה כפולה כמעט שליין ,אם אמנםמכוון
המספר שצוין בפפירוס אגסטאסי לנבלים בעלי בית-קיבול שווה לערך לאלה
שבמקרא .אולם אף כמויות אלוהיוזעומותלמדי.נוסף לכך קיבלוחייליו של דוד
כמות מסוימת של מירות,היינו  100צימוקים -והכונה ,אולי לאשכולות של ענבים
מיובשים -ו200-דבלים ,כלומרעיגוליתאניםכבושות.צידתצבאו שלדוד בפירות
מיובשיםנזכרתגם בדה"איב ,מא.
הספקה שלסונימזתמעין אלה הנמנים בשמ"א כה ,יה ,נזכרת גם במקום אחר
במחזורסיפורידוד.בימי מרד אבשלום סיפק ציבא לדוד ולנעריו "צמד חמורים
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 (שמ"בטז,א) .וודאיחבושים,ועליהם מאתים לחם ומאהצימוקים ומאהקיץונבליין
אמורים כאן הדברים בכלכלת הכוח הצבאי כולו ,שנתלוה אל דוד ,שעה שברת
מאבשלום ,כדבריציבא עצמו" :והלחםוהקיץ לאכולהנערים" (שם ,פס'ב).
בלוחות-המזוןהמודרניים מובאים רובסוגי המזק ,שלא כבלוח שלע ,במידות של
משקל,ולאחרונהנוהגים אף לחשב את ערךהמזוןבקלוריות .כמו-כן נועד בלוחות-
האפכנוות של הצבאות החדשים מקוםמיוחד להערכות בדבר עומס המזוןוהובלתו.
נשאלותמעיןאלה התחבטוודאיגם הצבאותבימי-קדם.בדוגמהשהובאהמן המקרא
מסופר ,שאביגיל הטעינה את הצידה ,שהגישה לדוד ,על-גבי חמורים .היה צורך
בידיעה של כושר העומס של בהמת-המשא היחידהן ובהתאם לכך חושב מספר
החמורים לשם נשיאת מצרכי המזון .מבחונהזוענין מיוחד בהזכרת צמד-חמורים
חבושים לשםהובלת ההספקה בכתוב שבשמ"בטז,א.וישלהביאבחשבון אתהעובדה,
.שכושר העומס שלשניחמורים רתומים כצמד עולה עלעומסן שלאותן בהמות כשהן
טעונות בנפרד.
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הדמיוןשביןשתי רשימות-המזון-הןבסוגי
מורה שההיסטוריוגראף המקראי נקט בתיאוריו מכסות סכימאטיות של הספקה
גדודית,כפישהיו מקובלותבימים ההם,ולא בדה מלבו תאורימשרירותיים .עם כל
.הסתום ברשימות-המזון במקור המצרי ובמקרא /יש בהעמדתן זומול זו משום
אילוסטרציה מאירת-עיניים .אף אם מיוסדים לוחות-המזון על מקרים מיוחדים,
'עשויים הם לתת מושג כללי על טיב ההזנה של הצבא הקדום על אדמת הארץ,
"נתונים המפורטים ,שהובאו במקראובפפירוס אנסטאסי ,מאפשרים להתקין טבלת-
מזון בדומה ללוחות-האפסנאות של הצבאותבימינו.
לוח-מזון צבאי
מספר

החיילים

סוג המזון

הכמות
הכוללת

מנת-השדה

בשברים

)18

מצרים(לפיפפיריס אנסטאסי א)-

5,000

צאן

מאפה
כיכרות-קמח

יין

120
1,800
300
30
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1/3

1116
1/186

ראש

פת(ח

כיכר

נבל (?)

ישראל(לפי שמ"א כה,יה)
600

צאן
לחם

קלי

יין

צמוקים
דבלים
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1/120
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צבא ,אק וביצורים
ה ע רו ת

מאמרזהנדפם לראשונהבידיעותיטלתשט=ו) ,עמ' ,182-175ומובא כאן בתוספות אחדות*

 1את המקור המצרי פרסם 1. 8. Gardiner~ Bgyptian Bietatic Texts, Series 1, part 1,The Papyras
.; 1911פ: AnastasiI. 8תרגום אנגלי . 47551עע ),Wilson1 apud Pritchard, ANET,נ * '7תרגום עברי
אצל א*.מלמט (עורך) ,מקורותלתולדות ישראל בתקופת המקרא ב ,האוניברסיטה העברית (הוצאת מפעל

השכפול) תשי"ט ,עמ' 22ואילך.
2

החיבור האנציקלופרי המצרי הנודע בשם ה-אונומסטיקון של אמנאפא" ,שהגיעליוינו העהק ממנו

תסוף המאההי"ב לפסה"נ ,מונה כמהסוגים שלסופרי*צבא,כגוןסופר*חיל(הרגלים),סופר-החלוקה וסופר-
ין.A~H.Gardiner,,Ancient Egyptian Onomasl;tica, 1947, 140.88, 107, 108:בםקראנוכרסופר-שר-
המפקד:ועי
הנבא במלשבכה,יט;יר'נב,כה:וכן השוה את הכתוב שבדה"בכו,יא.,המזכיר אתיעיאל הסופר ,שיחד עם
מעשיהו השוטרהיה ממונה על המפקד"הצבאי שערך המלךעוזיהו.
ןבהוצאתגארדינר ,עמ' *20"19וילסוןדילגבתרגומר
 8פפירוסאנסטאסיא',טור ,17שורות 2ואילך.עיי
עלהפיסקההכוללת את רשימת*המזון.
 4כךישלגרוס את שם הארץ*עיי
ןגארדינרווילסוןלמקום.ביהםלקביעת מקומההמדויק של ארץ צ'אהי
מחולקותהדעות* .ש סוברים,שהיא משתרעתעלפניכל שטחהשלארז*ישראל (השוה ,דרך משל ,גארדינר
145 'bU,Ancient EVptian Onomastlcatואילך),וישמגבילים אותהלאיזורהחוף*הפיניקי(ש.ייבין,ידיעות.
יח [תשיאד] ,עמ'  ,187הערה כ').סימוכים להנחה הראשונהניתן למצוא בפפירוס מן הארמיטאז' בלנינגרד
 ,144 Golinischeff1 Les papyrus hieratiques nos.המונה בתחומיה של ארץ,
(1115, 11168, 610., 1913
צ'אהי ערים כבון כנרת וחצורבגליל המזרחי ,ומגידו ,תענך ושמרוןבשוליעמק*יזרעאל (אמנמגםאת אכשף
בעמקהחוף).
 8המלים שהודפסובפיזורהןניביםכנעניים שהושאלו למצרית*
כךיש להשלים את הטכסטהמקורי,ואילובהעתק שנשתמר נשמט המספר ונתוסף על מספר בני*
 8ודאי

שרדןןועיין גארדיברלמקום.
ז לדעתגארדינר,מסתיימתכחןשיחתהחיילים,ואילו ההמשך הםדבריחוריבעצמו.
. 42 :ע.8.0.Faulkner, Egyptian Military Organization, JBA 39 )1953(,
 8עיין

 9הואובומסטיקון של אמנאפא" ,שכנראה נתחבר רקזמן מועט לאחר תעודתנו,מזכירבין העמיםהזרית
את השמות משוש (מס'  ,)240קהק (מס'  )242ושרדן (מס' .)288והשוהספרו שלגארדינר
 ,הנזכר בהערה 42
שרדןוקהקנזכרים בצותאגםלחייליו של רעמססהג'(השוהפפירוסהארים,לות ,76שו' 5ןלוה ,78שו' .)10
.ידין על העובדה שלפי המקרא נתייחדו שבטי ישראל השונית
 10בניגוד לכך העמידני פרופ'י
בכלי נשקםודרכי לחימתם.
 11השוה ,דרך משל ,את התיאור של מלחמתו של רעמסס הג' נגד הלובים ממדינת*האבו ,ועייןב
1508-Bblscher~ Medinetט.127-9 ;14וע-~W.Wreszinski,Atlas zuraltagjptischenKulturgeschichte~ 2, 1935,
.5ע * .Habu, 1, 1929כאן מתואר צבא*פרעה בחגור מלא בשעה*מסע .הצבא צועד בשורות הזיהיות.,
חנערכות עלפי חילותבגי*לאומים שונים :בראשונות בני*מצרים; אחריהםבאים שרדניםיהד עםתיילים-
הנמניפ ,כנראה ,עם בני קהק; לאתר מכןצועדים לוחמים מתושבי כנען ,ואילו במאסף גדודי נגבים..
ו אמונה ,ראש'
11א בהמשך הפפירוס קורא חורילידידו בנימה של לעג" :סופר נבחר ,מהיר אשרידי
לנערן ,ראשוןלחיילימצ" .ה"נערן"בזכרים גםכגיסמיוחד (מארץטסך) בצבא רעמסס הב' בקרב קדש הנורע
*א.ג.
ןעתה; Journal of theAmerican
s Schulman,
 theaBattle of Kפ 8פז*e The 14a
נגדהחתים,וע.י

* 47-52עע י(1)1962
p
y
 Eפg~Reseatch )?60167.1
 ,כתוב המוסב ~קירוב על אותה תקופה הנדונה בפפירוס אנסטאסי .אמנם(
 12השוה ,למשל ,שופ' ב,יד

המלה "שוסים= פגומה בטכסט .המצרי במקום שלנו ,אך היא נשנית בהמשך פפירוס אנסטאסילציון עבטי
הפקר המסכנים אתהיישוב באזור בקעת הלבנוןובוואדי ערא.הן פרעהמתי הא'והן
ו' מדווח על מעבר שבטי.
קרבות עם שבטי השוסים בדרוםשהארץ ובחצי-איסיני :ואילו פפירוס אנסטאסי
שוסים מאדום לדלתאהמזרחית.תרגומן של תעודות אלהבחוברת:מקורות לתולדותישראלב
 ,עמ' 487 ,20 ,4
על השוסיםעייןגם:ב..מייזלר(.מזר) ,תולדותאיץ*ישראל ,תרצאח ,עמ' 158ואילך.
רעמסס הג' מספרים על.
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נ  1השוה את הנאמרלהלן על שמ"אכה ,ה* כמו*כןעיין :שופ'יט,כ :שמ"אי,דגיי
,י"*פיסקה מאירפ
עינים נמצאת באור ממכתבי תענךמן המאה הט"ו לפסה"נ":שנית :מדוע לא שלחת(0לי אתשלומךנשף

-.kaש( "?)1)1מכתב מס'  ,1שורות  :14-13והשוהב.מייזלר(מזר),לוחותתענך ,ספרקלוזנר ,תרצ"ז ,עמ'
 .57כאן מובא באגרת ,שנתחברה באכדית ,שימוש לשוןכנענימובהק.
 14השוהא.מלמט,אנציקלופדיהמקראיתב ,תשי"ד ,ערךגדוד.
 15השוה ,למשל ,את יחסם של שרי*סוכות לגדודו של גדעון בשעתרדיפתו אחרהמדיינים ,שום' ח,
דואילך .רעיין בכרך זח ,עמ' .120
 16עיין.68:ע.H.Kees, Agypten, 1933,
)* Caminos~ bataנ.1!.
. 201 :ע Miscellaaics, 1954,
 17עייןפפירוסאנסטאסי ד' ,ו
 1 8דאר ש.טלמון הפנה את תשומת-לבילכך ,שאף אחד מןיהמס
רt
פi
an
יpםgyה"נ"לאינומתחלקבדיוקעליתי

יי,

שיטת השבריםהפשוטים .שמאיש לחפש בעובדהזו את העוקץ במבחןשמציגחורי לאמנאפאי
 1" ..:הסאה.היא מידת הנפחושליש האלפה.לפיאחדהחישוביםהיא מכילא 13.12ליטר,ולטיחי6ובאחר
018, Manucl d'archiologie biblique, 2ז8*1ש4ולפיכרקיבל'
~מחציתו של נפה.זה*ועיין.250-252 :עע.1953,
אחייל הבודד כמות של 0 1ליטרבקירוב אוכמהציתה.
.
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