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 הגרוע המצב של בעטיו נגרם cos % שהקרי ויתכן היות אולםהקונסולאט55.
 106-104. מס' המטבעות את רק בהשבון להכניס יש המטבע56, נשתמרהשבו
 לספירה 86 בשנת חלה דומיטיאן של לקונסולאט השתים-עשרה השנהבאשר
 את משוות ו-77 76 מס' המטבעות לספירה. 61 לשנת הזה המנין את לקבעיש

 הקטן המספר אם אגריפס. של עשרה האחת מלכותו לשנת הששיתהשנה
 הראשון המנין את לקבע יכולים אנו לספירה, 61 שנת של למנין 57מתאים
 אגריפס, של פרצופו שעליהן המטבעות, שתי שייכות זו לתקופה לספירה. 56לשנת

 שהנומנקלאטורה להניח אין לספירה, 65 בשנת והשניה 60 בשנת נטבעה מהןשהאחת
 של זמנם את לקבע ויש 59,58,54, לחלוטין מדויקת אגריפס של מטבעותיושעל
 לספירה. 61 משנת המתחילה המאוחרת, לתקופה הפלביות המטבעותכל

 האותיות מופיעות לספירה( ו-86 )8 משנת 106-103 )מס' המטבעותעל
sc)ס1וט5חס( ,(Senatus אגריפס של שלטונו לאבדן בקשר עומד זה שדבר ויתכן 
 אחרים. מחוזות על לשלטונו המקביל ולאישור טהורים60, יהודיים מחוזותעל
 הפוכה, רושמה של מצב בעלי הן אלה שמטבעות רובינסון מראה 61 היללפני
 ביהודה נטבעו לא שלמעשה איפוא, יתכן, ההיא. בתקופה ברומא הנוהג שהיהכפי
 מדן, שמעיר כפי מופיעה, AVGVSTI SALVTI הכתובת אגריפס)?(, של בסמכותואו
 מטבע ועל והאחד-עשר העשירי הקונסולאט בתקופת ברומא שהוצאו מטבעותעל

 עשר. השנים הקונסולאט מתקופת מאדנדירה
 שעליה שהבסיס, בעליל, מראה לראשונה, כאן המתפרסמת 90 מס'מטבע

 המטבעות, את ליחס יש אם הוא, גדול ספק אניה. חטם למעשה הוא האלילהעומדת
 לאגריפס. 62(, מס' 247, ועמ' 5 מס' 139 עמ' )שם, היל ידי עלשנתפרסמו

הנציבים

 לארץ שבאו ואלה ארכילאוס, של הדחתו אחרי ליהודה שנשלחוהנציבים,
 פוגעים  סמלים  עליהם שהיו מטבעות, טבעו לא הראשון, אגריפס של מותואחרי

 ובמקום בלבדי וכו' נשק אניות, הארץ, מפירות עליהן מוצאים אנוביהרות.
 נטבעו 2, והיל 1 פיק שמוכיחים כפי שמו. רק נתן המולך, הקיסר שלפרצופו
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 הראשונות והמטבעות היות האקטיאני. המנין לפי אוגוסטוס מתקופתהמטבעות
 758/9 לשנת המתאימה 118(, )מס' אוגוסטוס של ושש השלשים בשנתונטבעו
 קופוניוס ידי על הוצאו שהן יתכן, לספירה, 5/6 שנת או רומא, העירליסוד
 הופעתן ענין את לקשר מציע 3 קנדי לספירה. 6 שנת של בסתו לקיסריהשהגיע
 השניה הסדרה קשורה כזה באופן חדשים, נציבים של בבואם מספר מטבעותשל

 15/16 ענת מטבעות אמביויוס(; )או איייבזלוס מרקום של בבואו המטבעותשי
 החמישית בשנתו שנטבעה שהמטבע, ויתכן, גראטוסז ולריוס של בבואולספירה

 59 שנת אוקטובר לפני פסטוס פורקיוס של בואו על מראה 136( )מס' נרוןשל
 כביכול שנטבעו מטבעות, קיום על עדות אין הנראה, שכפי לציין, ישלספירה.
 לדעה 6 ומדן 5 מוססן את הביאה כזאת הנחה 4. לאוגוסטוס ושלש השלשיםבשנה

 אוגוסטוס". "שנות למנין בהתאם נטבעו אלה שמטבעותהמוטעת,

 לספירה( )70-66 הראשוןהמרד

 6-4( )מס' הברונזה שקלי את לייחס יש אם ברור לא שעדייןבעור,
 הכסף-לפנים לשקלי הזמן קביעת שענין הרי הראשון1, למרד אולשמעון,
 סופי. באופן נפתר - היהודית הנומיסמטיקה של חמורהבעיה

 ואחר הגדול, אלכסנדר לתקופת אלה מטבעות לראשונה יחסדי-סולסי2
 לתקופת שייכות שהן לכתחלה סבר ריינך4 ונחמיה. עזרא לתקופת אפילוכך3
 מדן7, לוי6, לחשמונאים5, ויחסן דעתו את לבסוף שנה אולם הראשון,המרד

 על בהסתמכו היל10, החשמונאית. לתקופה אלו, שקלים יהסו ורוג'רס9מרצבכר8
 נגד הראשון המרד לתקופת השקלים את יחפ ושירר12, איבלד1! שלהצעותיהם
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 אפיגרפיים, נימוקים על בעיקר מסקנתו את ובסס לספירה, 70 עד בשניע66רומא,
 עורכים -שאם וו' ה' ב', א', לאותיות "יחס רק -אולם להוכיח מנסההוא

 יהיר אפיגרפית, התפתחות של המשוערת ל"שורה" בהתאם יהודיותמטבעות
 זה דבר הראשון. המרד בתקופת השקלים של זמנם את לקבוע ביותרמתאים
 יוחנן של ממטבעותיו וכמה כמה בידינו יש ה'. לאות ביחס נכון אינובודאי

 כפי 18%(. מס' )עיין השקלים שעל. לזו דומה שלהן הה' שצורתהורקנוס,
 אף בזה, וכיוצא טביעה למטרות העתיק בכתב עדיין השתמשו 18, לעילשהראנו

 התפתחות על לדבר אין לכן הכלל, לשמוש נכנס כבר ולמרובע שהכתב פיעל
 קרבה קיימת האמת דרך על קדומות. ונורות של חיקוי על אם כיאפיגרפית,
 הספירה. לפני הששית עד השמינית מהמאות הכתובות לבין השקלים ביןאפיגרפית

 של יחוסם את להוכיח המחבר גם נסה 1927, בשנת שפורסםבחבור,
 והיסטוריות4!, ארכיאולוגיות ראיו, סמך ;ל החשמונאים לתקופת אלהשקלים
 ל"מציאתו" המחבר של לבו תשומת את להסב 15 היל פ, ג, בטובו הואילמאידך,

 האב נפטר המזל לרוע בירושלים חפירות בשעת גרמר-דורנד16 האבשל
 נמצאו ספק ללא אולם המציאה, של מפורט וחשבון דין שנתן לפניגרמר-דורנד

 מההשבון בהוציאנו הנציב-ם., ושל הרודם בית של מטבעות עם ביחד שקליםכאן
 אלה מטבעות ליחס הדעת על יותר מתקבל מקרי, צירוף של האפשרותאת

 הוכיחה לא 7!,18, היל ג. תאר שאותה אחרת, מציאה הראשון. המרדלתקופת
 טטרדרכם עם ביחד שלש משנת שקלים נמצאו שכאן נאמר, דבר,לדאבוננו
 126/125 שנת שבין מהתקופה צוריים ושקלים )!( הספירה לפני 285 משנתתלמיי

 באותו למכירה הוצעו והיהודיים הצוריים השקלים לספירה. ו-19/20 הספירהלפני
 זה בענין העדויות כל ביחד.19, באמת נמצאו שהם ראיה, שום אין אולםזמן,
 שגס בקייגית, ההבדל ידי על לכך ניתן תוקף ויתר הנזכרת, להנחה בנגודהן
 הראויה, הלב תשומת את אליה מסבהיל

 שקלים של חשיבותם ועקב 20,!2, נוספות מסייעות עדויות נתגלובינתיים
 שפווסם מציאה, תאור זאת במונוגרפיה נכלל היהודית, הנומיסמטיקה עבוראלה

 20. המהבר ידיעי

'31927 QSt. P.E.F Reifenberg, ,י 47. עמ, .(נ* Reifenberg .שם. .4נ 
!51922 Chronicle, Numismatic 11111, 4-.6!. עמ, .3(, .ו 
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 3ם. עמ'1938.

 לי שאמר בירושלים, אנה סט. מכנסית ון-דר-וליס נ. הא: ירי על אושרה ואת דעהלי
 סיחר. נמצאו לא אלה שמצבעות מלא,בבסהון

%1944 11, QDAP Reifenberg, ,4. 'אייה 83 עמ~ 
 1942. ואינך, 12 עמ' 1, קדם סוקניק, ל א21
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 והמטבעות במטבעה( לדוגמא מטבעות בו שמפקידים )כבכליהפיקסיס
 עומדת לא זה במקרה גם 1946. באוקטובר נרכשו t~xvl )לוח כאןהמתוארות
 להטיל סבה אין אולם המלה. של המצומצם במובן ארכיאולוגית עדותלרשיתנו

 בקרבתה, או בסילואן נמצאה המטבע, את שהכילה שהפיקסיס, הסוחר, בדבריספק
 הפיקסיס את שמכר הפלח שגם זה, בענין להזכיר יש הקדומה. שילוחשהיא
 המטבעות של מרביתן יפיקסיס. גדול כססי ערך יחסו לא עצמו, הסותר וכןלסוחר
 השטת מצופה שבו ירוקה, קומנית סוג באותו מכוסים מהשקלים, ושניםהצוריות
 חול אדמת באותה חלקי באופן מכוסה היתה נקנתה, כאשר הפיקסיס. שלהפנימי
 את ברכשי ירושלים. בסביבת ההרים לאיזור האופינית חומה, - צהובי;יהמר,

 שנשתמרו שקלים, מספר כבר מכר שהוא הסוחר, לי המטבעות,4מסר ואתהפיקסיס
 שתים. לשנה כלם שייכים כך, אחר שבררתי כמי אלה, שקלים מציאה. מאותהיפה

 יפה. ירקרקה-כחולה בקומנית וכוסתה מברונזה היא XVI) )לוחהפיקסיס
 הפיקסיס למכסה ס"מ. 9 - השפה זה בכלל - וגובהה ס"מ, 7,5 הוא שלההקטר
 מתבארת כך מתוך בדיוק. מתאים והמכסה מצויינת היא האמנות נקובה.ידית

 טבעת, של בסיס על בקצותיה נצבת הפיקסיס המטבעות. של הטובההשתמרותן
 למרכז. המחובר ממתכת, זיז במין חוזקהוהתחתית

 שקערוריות שצדדיה אומרת, זאת שלפנינו, לזו הדומות מחרס,פיקסידות
 לפני והחמישית23 הששיתת במאות ביון מצויות היו בידית, מצויידומכסיה
 שונים מחמרים בפיקסידות 24. הגיאומטרית לתקופה מקורן את ומיחסיםהספירה,
 בתקופה אומיה. בית בתקופת ואף והביזנטית הרומאית בתקופההשתמשו
 מזכיר 25 פליניוס זהב, או כסף, עופרת, בדיל, שנהב, מקרן, אותן יצרוהרומאית
 צרכי רפואות, לשמור כדי בהן, השתמשו מברונזה. פיקפידות מיוחדבאופן
 בן מייסף למדים שאנו כפי, רעל, אפילו לפעמים ערךו ודברי וקישוט,הלבשה

 בהוכיחו, לאחרונה, הנזכר המקום למראה נודעת מיוחדת חשיבותמתתיהו26.
 הפיקסיס אם לקבע קשה הנידונה, בתקופה זה טיפוס ידוע היהשליהודים
 איזו דמות בצורת קישוט כל העדר לאו. או יהודית מתוצרת היאשלפנינו
 כל על נותן הזאת, מהתקופה רומאיים ברונזה כלי על מצוי שהדבר כפישהיא,
 מקומי. מוצר שלפנינו להשערה, מקוםפנים

 עד הספירה לפני 13/12 משנת - זה באוצר הצוריים השקיים שלהזמנים
 כסף של תפוצתו בענין מתתיהו בן יוסף של להערתו מתאימים - לספירה64/65
 הראשון. המרד27 בתקופתצורי

28Necrocorinchia . Payne ,332. עמ' .א 
?3wa~es Athenian of names and Shapes Richter: ,);. .47-45נ. מוצג 

"111 Pases, of Cat. 17. עמי .ע, .א 
  .י15א .,ם(X~VIII, 2 18 16מ
 זן ל', 1, מלחמות 1 ב' ד' XVI1, קדמוניות16
ל ב'* כ"א, 11 מלחמות27
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 להניה שאין והעובדה, השקלים, של המצויינת בהשתמרותםבהתחשב
 הן אלה ששקלים לחשוב אין שנה, מאתים במשך בשמוש נשארו אלהששקלים
 השקל הראשון, המרד לתקופת שייכים שהם איפוא, ברור, ההשמונאים,מתקופת
 לא שלמים שקלים של שהוצאתם מוכיח, כה עד פורסם שלא 70 מס'הצורי
 לספירה(. )67/8 שתים משנת והשקלים הצורי השקל לספירה28. 56 בשנתמסקה
 אלה שמטבעות מוכית זה דבר הטביעה. בשעת היו שבו במצב, כמעטהם

 לכפירה. 68/9 שלש משנת שקלים נמצאו ולא היות הופעתן. אחרי קצר זמןהוטמנו
 לספירה, 67,8 בשנת הוטמנה המטבעות, את שהכילה שהפיקסיס להניה,יש

 ירושלים, חורבן לפני שנתיםבערך
 השקלים על ואילו ירושלם, הוא הראשונה מהשנה השקלים עלהכתיב
 צורות שתי באשר מסקנה, שום מכאן להוציא אין ירושלים. - יותרהמאוחרים
 בתנ"ך. מצויותהכתיב

 137 מס' בדיקת ביחוד פנינים. שפת ובלי מכסה כבעל כאן מתוארהגביע
% המשנה שלדברי יין לניסוך בו שהשתמשו הגביע, זהו זה. דברמוכיחה  היה 
 שהורם ישועות"30 כ"כוס סמלי ערך לו שהיה יתכן, תמיד, מכוסה להיותצריך
 של המשקוף על המצוי לו הדומה לאחד זה גביע להשוות יש הניסוך.גשעת
 הכנסיה בו שמשתמשת הגביע, שצורת לדבר, רגלים יש בנוה31. יהודיבית

 רמונים, הם הרורס, שעל הפרחים, זה, גביע שי מצורתו נגזר הקדושה"ל"סעודה

 במשנה לפיסקא הלב תשומת את הסב והאחרון 33, ורומנוף 32 נרקיס שהוכיחוכפי
 זו. לדעה אסמכתאהמשמשת
 - גרועה וטביעתו המציאות יקר הוא חמש משנת שהשקל למזכיר,יש
 "מציאה" סמך על - שקלים של משקלם המורדים. של החמור מצבם בגללכנראה
 באופן גרם 14.27 היל-הוא ידי על שפורסמו לשמוש, נכנסו שלא מטבעותשל

 הקובעת35 בתוספתא למסרת בהתאם הוא זה דבר 34. הצורית היחידה שהיאממוצע,
 השקל מחצית רק לא צורי*. כסף היא זו מקום בכ? תורה בו שדברהש"כסף
 הבכור לפדיון השקלים המשת גם אלא צורי35, בכסף להיות היה צריךלמקדש
 36. במפורש במשנה שנקבע כפי צורי משקל לפי להיות צריכיםהיו

 37 היל ידי על שפורסמה 146, מס' שמטבעיתכן
-  

 גמור בטחון אין אמנם
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 השפעה כמני בה נכרים הרביעית. מהשנה השקל רביעיתבאמיתותה-היא
 והנציבים. הרודם ביתממטבעות

 למרד כלל בדרך מיוחסות ו-148( 147 )מס' הקטנות הברונזהמטבעות
 ,147, מס' מכבע לכך. גמורה ראיה עדיין נמצאה שלא פי על אףהראשון,
 בעליי, מראה 53(, )מס' הראשון אגריפס של מטבע על השבון בטביעתשנטבעה
 הראשון38. המרד בתקופת אומרת זאת לספירה, 44 שנת אחרי נטבעהשהיא
 קברים, במערת נמצאת המטבע, שעל לזו מאד דומה שאמפתיה לצייןיש

 39. בירושליםשנתגלתה

 השבויה""יהודה

 יהודד- על הכנעתה להנצחת שנטבעו המטבעות, כאן ניתנו נוחיותמסבות
 היהודית לסדרה שייכות הן אין כי אם ישראל- בארץ שנטבעו שנראהבמדה,
 המצומצם.במובן

 דומיטיאן כתובות ואילו ביונית הן וטיטוס אספסינוס של מטבעותיוכתובות
 XVI כ': דומיטיאן את מתארת 157( )מס' אחת מטבעבלאטינית,

~os ~XXlll IMP 
 מצוי זה דבר אין 40 היל שמראה וכפי הטריבונית. לסמכותו עשרה השתיםבשנה
 בשנה הנראה כפי נטבעו אקה מטבעות גופא. ברומא שנטבעו מטבעות,על

 שנת תהא הבאה שבשנה בהנחה, האימפרטורית, הסמכות של ושתיםהעשרים
 ברומא- שנטבעו המטבעות על אלה-כמו מטבעות שעל לציין יש ושיש.העשרים
 "יהודה מטבעות של ידועה בלתי וריאנטה יהודה, של סמלה הדקל,מופיע

 41. 1935 בשנת המחבר ידי על פורסמה 158( )מס'השבויה"

 לספירה( )135-132 השניהמרד

 כפי בתיר, )לא חברון בקרבת דורה ליד שנמצא האוצר, של פרסימומאז
 המטבעות כל את ליחס שיש אנו, יודעים 2, המבורגר ידי על בטעות( 1 הילשמוסר

 אחרות, לראיות נוסף השני. ימרד ירושלים, או אלעזר, שמעון, הןשכתובותיהן
 בטביעת קרובות לעתים טבועות אלה שמטבעות העובדה, מתוך זה דברמוכה
 מטבעות עלהשבון

 רומאיות.
 אדרינוס. עד נרון מלזקופת

 הנשיא של בנו לשמעון אלה מטבעות שיחס הראשון, היהדי-סולסי
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 ולא המטבעות על הנזכר נשיא, שמעון אותו שזהו אומרת, זאת השני,גמייאל
 בן שמעון לנו(. ידוע אינו בר-כוכבא של הפרטי )שמו המרד מנהיג,בר-כוכבא
 לדעה מסכים המבורגר לספירה, 136 שנת סביב ומת דין בית נשיא היהגמליאל,

 שנשיאותו בהיות יסודם, בטעות המבורגר על שחשוביו סבור, 3 ששירר בעודזו,
 בלבד. אגדה היא שמעוןשל

 אלה שמטבעות מאד ירכן 4, בר-כוזיבא" "מטבעות מזכיר והתלמודהיות
 בר-כוכבא. של שסמכותו נטבעובאמת

 או המטבעות, על הנזכר אלעזר, הכהן את לזהות הוא קשה יותרהרבה
 מסכימים אנו הזהוי, הצעות כלל את כאן להזכיר מבלי שמעון. עם ביהר אולבד,
 ר' הנראה כפי הוא המטבעות, על המצוי הכהן", ש"אלעזר 5 המבורגרלדעת
 גמליאל של במקומו נשיא קצר זמן במשך היה זה אלעזר עזריה. בןאיעזר
 ומיוחסת עתיקה כהנים למשפחת בן שהיה לנו, וידוע שמעון, של אביו.השני,
 צעיר היה שהאחרון בהיות שמעון, של אפוטרופוס מה זמן שמש שאלעזר.יתכף
 יותר לקבל שאין להוכיה6 הצלחנו מאידך הלל. בית כנציג למעשה מלכהןמדי
 ושמעון אלעזר של שמותיהם של החילופין בדבר 8 והיל י שירא של דעתםאת
 תאריך ובלי השניה הראשונה, מהשנה אלעזר מטבעות מצויות המטבעות,,על

 הנשיא שמעון למטבעות ביחס לנו ידוע הוה כדבר 196(. 189, 170, 69ג,)מס'
 ירושלים. ומטבעות והשניה( הראשונה לשנה -ביחס 199 193, 192, 190,)מס/
 של שמה עליה שמופיע הענבים, ואשכול הדקל מסוג הראשונה מהשנהמטבע

 195. כמס' כאן ניתנת כה, עד נתפרסמה ושלאירושלים
 פי, על אף אלה, מטבעות שי הכרונולוגי הסדר את לקבע מאדקשה
 אלה, הן תאריך בלי שהמטבעות לעוברה, ביחס דעה תמימי המחבריםשמרבית
 מטבעות של קיומן סמך על תוקף יתר מקבלת זאת דעה באחרונה.שנטבעו

 טבועה שלה הורס שעל אחרת ומשבע 172( 171, )מס' ובי א' טשנתאנדרוגניות
 השנה שבתהית אפשר, 201(, )מס' ירושלים" "לחרות הרורס: ועל שתיםשנת

 המטבעות שי מציאותן תתבאר בנאת הקודמת. מהשנה ברושמה בטעותהשתמשי
 דעה השלישית. המרד משנת הן התאריך מחוסרי שהמטבעות ויוכההאנדרוגניות

 והראשונה. השלישית מהשנה אנדרוגניות מטבעות שאין העובדה, ידי על תתאשרואת
 את הנושאים תאריך, מחוסרי מטבעות להוצאת המניעים את נבדקעכשיו

 ונכבשה 9 המורדים בידי נכבשה שירושלים ידוע, ישראל. במקום ירושליםהשם
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 לביתתר נסוגו המורדים כאשר המרד, בסוף הרומאים ידי על בחזרהכנראה
 שירושלים זמן כל למעשה נמשכה החופש שתקופת מכאן, בקרבתה.)ביאיר(
 ישראל" "חרות הכתובת את איפא, מוצאים, אנו המורדים. בידי באמתהיתה
 אחרי ישראל" "חרות יותר היתה לא והשניה. הראשונה השנה מטבעות עירק

 העיר. את בחזרה לכבוש מרוכזים היו המורדים מאמצי וכף היות ירושלים,אבדן
 מטרת את המבארת כתובת אם כי השלישית, השנה מטבעות על תאריך איןלכן

 הנצחת : פירושה ירושלים" "לחרות הכתובת בלבד. ביותר החשובההמלחמה
 ירושלים. להרות המורדים של האדירהשאיפתט

 המטבעות מיון את בקבענו היל, בעקבות הויכים אנו בלבד, נוחיותמסבות
 ברונזה. ומטבעות דינרים, לטטרדרכמים,בקטלוג
 בסמלים פגשנו מקודם כבר ואתרוג. לולב הטטרדרכמים של הרורסעל

 לעתים מיוצגים שהם להעיר, ויש המכבי, לשמעון המיוחסות במטבעותאלה
 בתי פסיפסי בציורי מצויים ואתרוג לולב העתיקה, הכנסת בתי באמנותקרובות
 הלולב את המטבעות ללולבי להשוות יש ביחוד סי. זכוכית וכלי מנורותכנסת,
 11. בנוה העתיק הכנסת בית עמוד עלהנמצא

 יוי12 שונים. דעות לחלוקי גרמו הטטרדרכמים של הורס שעלהסמלים
 לסוכה. חשבו 14 שגרץ בעוד המקדש, את מסמל שהבנין סברו,ומרצבכר13
 במקדש התפארת" "שער הוא שהבנין הדעה את שהביע הראשון היהקווידוני5נ

 ארבעת את מסמל שהבנין הציע, 17 רוג'רס 16. ואחרים מדן הצטרפו זוולדעה
 והכרובים, הכפורת של תאור ובתוכו במשכן הקדשים קדש שבפתח לפרכתהעמודים
 שהתבה יעובדה, הלב תשומת את מסב למכרטס 18. היל גס מסכים ווולדעה
 ואילך. העתיקה המלכות מתקופת במצרים הידוע מהסוג היא העמודיםשבין
 הציע מאידך הכרובים. מושב את מיצגת שהתבה רוזנאו20, ה. סבר האחרוןבזמן

 והחלק כנסת בית בהיכל הזה הטיפוס את לזהות שנה כתשעים לפני 21קוודוני
 התורה. ספרי מונחים שבו הקדש, בארון שבוהאמצעי
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 בתי של בפסיפסים קודש ארונות של מוצגים עם המטבע אתבהשוותו
 ימסקנה22 הכחבר הגיע וכדומה, מוזהבים זכוכית כלי קברים, מערותכנסת,
 שבר- המקדש חזות את וו מטבע על רואים אנו הנכון. הוא קוודוני שלשזהויו
 מונחים יהיו שבו ארון, להכניס עומדים ושלתוכו לבנות רצו וחבריוכוכבא
 בנות רומאיות מטבעות על אליליים פסלים מיוצגים אופן באותו התורה.ספרי
 -את הנקודות ושתי איצטבאות מהווים הארון בפנים האפקיים הקויםהזמן.
 בא מדורה-אירופוס הפך9ק1 עם המטבע את בהשוותו סלון23 ס. י. התורה.ספרי
 דלת. ידיות הן הנקודות ששתי סבור, שהוא אלא מסקנה,לאותה

 ידי על המקדש כיצוג הבנין את המתאר פיק24, הביע דומותסברות
 באמצעיתו. הקודש וארון שלוהאכסדרה

 עיין הראשון, המרד של זו )או המכבית המסרת את מקייםבר-כוכבא
 את מיוהד באופן המביע הסוכות, חג סמלי את ובראשונה בראש בתארולעיל(
 הסבר טעונים אינם שיו השקלים של ברורט והלולב האתרוג הגאולה.שמחת
 הסוכות, חג ולולב. אמפורה נראים 185.181,175,169, מס' הדינרים עלנוסף.

 ,חג כך על נוסף היה החדשה, השנה ותחלת הקודמת השנה סוף אתהמסמל

 צלוחית מלאו החג של יום בכל מים. בניסוך קשור היה זה חג עממי.אסיף
 נוסכו שעליו למזבח חגיגית בתהלוכה הביאוה משם השילוח. ממעין במיםזהב
 צלוחית הוא הדינרים שעל שהכלי 26, היא מוסכמת דעה 25. הכהנים ידי עלהמים
 מדורות, בירושלים הדליקו זה ביום השואבה. חג בשמחת בה שהשתמשוהזהב.
 שלהם הזמר בכלי השירה את לוו הכהנים בחוצות. נשמע וומרה שירהוקול

 וכו'(. 178,174,172 )מס' המטבעות גבי על מיוצגים מהם שכמהבמקדש,
 שער שזל אלה עם להשוות יש ו-186, 182,174 מס' שעל החצוצרותאת
 כגון: הארץ, פירות השני המרד מטבעות על מתוארים כך על נוסףטיטוס.
 וידיות דק צואר בעלת החלולה האמפורה גפן. ועלי דקלים תמרים, כפותענבים,
 הכגסת. בתי בקישוטי קרובות לעתים' מצויה ו-198( 197,191,190 )מס'עגולות
 כלי מנורות, על גם אם כי עמודים, בראשי הצובה רק לא אותה מוצאיםאנו

 שבמקדש, השמן אמפורות את כנראה מיצג זה כלי ועוד. מוזהביםזכוכית
 הקנים. שבעת מנורת את הדליקושבשמנם

 הגיע והיא מרד, בתקופת מיוחד אופי בעלת תמיד היתה הטכיעהמלאכת
 הסמלים אולם באכזריות. דוכא האחרון הרציני שהמרד בשעה התפתחותהלשיא

 באמנות רק לא להתקיים המשיכו הלאומי, הרגש עצמת את המראיםהצנועים,
 האמנות על גם השפיעו אם כי לספירה, הראשונות המאות במשך הכנסתבתי

 אנו. ימינו של העממית באמנות אף ונכרים הבינים. בימיהיהודית
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