
 המטבעות ללוחותהסברים
 הפרסית התקופה1.
 הספירה( לפני הרביעית המאה)ראשית

:רם:"1.
 לשמאל. פונה סרט  ענוד זקן בעל גברראש

 באופז מטומנות השערות פנים. במראהעיז

 מסגרת לאחור. וקשורות מחוספס בקוחלקי

 בר'( 3.88 מ"מ, AR) 16פנינים.

נגרס:
 )אפרודיטה-עשתורת?(. לימין פונה אשהראש

 במראה עין לעורף. יורדות בקווצההשערות
 ע/ האות את המיצג בעגיל מקושטתפנים.

 "בקע"= מימין למטה בשטח מתחילהכתובת
 נקר. סימני מרובעת. הרושמהחצי.

ורם:1.
 לראשו וחובש ימינה פונה זקן, בעל גברראש

 מצנפת.מעין
רורס,

 חבצלה בצורת פרח לימין. עומדהלילית
 הכתובת: הימני בשטחלשמאל.

"יהד"

ורם?2.
חלק,

רורס:
 יחזקיה)?( יה מימין בשטח לימין. עומדתלילית
 )?( יהד או יהוחנן משמאלבשטח

ורס:3.
 קובע חובש לימין, מונה זקן בעל גברראש

 פנינים. מסגרת מכורבל.קורינתי
 :רורס

 העליון גופו כשחצי בגד לבוש זקן. בעל !אל
 הפונה כנפים בעלת במרכבה יושבמעורטל.
 בשמאלו כלבושו. מכוסה ימינו ידימינה.

 ראשו מעל נץ. אוחז הוא קדימההמושטה
 בעלת מסכה מימין בשטח "יהד".הכתובת
 במרובע, 'חוט" מסגרת לשמאל. הפוגהקרחת

 29. מס, 181 עמ' היל :עיין

 חשמינאי בית11.
רורס: הספירה( לפני כ,136/5-143 המכבישמעון

 רכתובת! מלמעלה משמאלאתרוג,ורס:4.

 ציוןלגאלת מלמעלה מסביב לולבים, שני ביןאתרוג
 :הכתובת

 חצי ארבעשנת
רורס:

 מלמטה: מימין פירות. מלאי סלים שני ביןדקל
 ציוןלגאלת

 :ורס5

 : הכתובת מלמעלה מסביב לולבים.שני
 רביע ארבעבטנת

 :ורס6.

 הכתובת! מלמטה מימין אתרוגים, שני ביןלולב
 ארבעשנת

 :רורס
 מלמטה מימין ומכסה1. בכנו כפתורגביע,

 :הכתובת
 ציוןלגאלת

 26. עמ' עייןן
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יין!"6.  : שדלעיל וכו'לולב.

 ארבעופנת
רורס:

 בכתיבה כתובה אולם כדלעיל, וכו'גביע
 מלמשהי משמאללמפרע

 תלאגיזויצ
 הספירה( לפני )104-135 הורקנוסיוחנן

 : ורם7.
 לחיים. ומגיני מצחה כרבולת, בעלקובע

רורם!

 למעלה משמאל מסביב ו משיקות שפעירני
 :הכתובת

 '. היהדים שהחבר . . . .יהו

 ורס:,. ,ת..

 הכחובת? בתוכו דפנה:זר
(ע

 , יהוחנן,

 הגדהכהן
 הי וחברל

הודים
רורס:

 פרג. וביניהן כפולות שפעקרני

 :ורס9.
 יכהובת: בתוכו ו דפנהזר

יהוחנןה
כהןהגדל
 יוחברה
 101 יהד

 . . . .יורם:

 פר4 וניניהן כפולות שפעערני

 ,ורסה9.
 1 הכתובת , לקודמת ה מבד

יהוח
נןהכה

 ן ן1(

ירט:"9-

 9. למסבדום-
 ורס:ר

 (ע היונית האות בתוספת 9 למס'בדומה
 למטה. השמאליבשטח

ורם: ,10.

 ? הכתובת בתוכו דפנה1ור.

יהוחנן-
הכהןהג
דלהחבר

 היה-*=.
רורס!

 פרש וביניה. כפולות_ שפעקרני

 '"זצ - . י -י
ורס?11.

 הכהובתש בתוכו 1 דפנהזר
יהו
"ז--ה
זהגד-לל
אזשחב
----
 ?רורס

 פרגן וביניהן כפויות 'צפעקיני

 - . .- יים: ...,:.12*.

-  1  שתים כתובת, של שורות ארבע תמרוכף
 מלמעלה הנקראות מימיי ושתיםמשמאל
למטה:

יהוחנן
הכהלהגדל

וחברה-



 !רורס

 " )חבצלת נ?נימ שני ביןפרח
 אריסטובולוסיהודה

 הספירה( לפני)103-104

ורם:1%.

 : הכתובת בתוכו , דפנהזר
יהוד
הכהזגד
ולוחכר
היהו-
ים
רורס!

 פרג. וביניהן כמולות שפעקרני

 :ורס131.
 : הכתובת ו לקודמתבדומה

יהוד
הכהןגד
ולוח---

4י - - א ש   

 :רורם
 לקודמת.בדומה

 הספירה( לפני 76-1081 ינאיאלכסנדר

 ורס:14.

 ולמעלה: משמאל הכתובת מסכיבועוגןו
AAESANAPOY8%212חצג 
 :רורם

 : הכתובת החישוקים בין 1 שמשגלגל
 המלךיהונתן

ירט:15.
 ! הכתובת מסביכו , עגול מוקףעוגן

AAEEANAPOYBA3IAEQ2 
 :רורס

 שאינה עברית, כתובת מסביבו ו שמשגלגל
 לקריאה.נתנת

ירט!16
 למעלה משמאל מסביבו, ו לרחצה פתוחפרה

 :הכתובת
 המלךיהונתן

 :רורס
 הכתובת: מסביבו רהב: עגול בתוךעוג'

AAESAAPOY(!)BASIAEQ~ 

ורס:17.
 הכתובת: למעלה, משמאל מסביבו, )?(: תמרכף

 המלךיהונתז
 :רורס

 כתובת. אין 1 ?( )חבצלתפרח

 השני הורקנוסיוחנן
 הספירה( לסני ו-40-63)67

ורס:18.
 השבון: בטביעת טבוע )פרח( 16 מס' שלהורס
 יר: בתוך שורות ארבע שלכתובת
ינתן

 חלקי( באופן רק אה לקר )נתן וחברגדל

היהדים
 :רורס

 בטביעת טבוע )עוג.(, 16 מס, שלהרורם
 פרג. וביניהן שפע קרני :השבון

ורס:19.
 רכתובת: בתוכו דפנה:זר

ינתלה
כהוה
גדלות
 - -בר

 :רורס

 פרג. וביניהן כפולות, שפעקרני

ורס!20.
 הכתובת: בתוכו , דפנהזר
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יהו
נתנהכ
הזהגדל

 וחבר,-,,-*"'

-ד.די-
 דורס:,,

 פרג. וביניהן כפולות, שפעקרני

 הספירה( לפני )37-40 מתתיהאנטיגונ:ס
 ורם:21.

 משמאל מתחילה הכתובת כפולות. שפעקרני
 : הקרנים ובין מסב-ב, למטהונמשכת

מתתיה
 -כהזגד

 חברהיהד--,.
 רורס-..

 : הכתובת משמאל מסביב : קיסוסזר
... ANTIYONO.Y BACIAE(IC 

 :ורם22.

 מהןי למעלה ענבים אשכל לעתים שפע,קרני
 כלל )בדרך משמאל המתחילך כתובתמסביב

 ! שלמה(בלתי

-
 * - תתיההכהןה

 :רורם
 : הכתובת זרכתוך

BACIA
ANTIr

 :ורס23.

 למפרע: בכתיבם הכתובת זר,בתוך
 מת,,

 :רורס
 מתחילה מסביב הכחובת הקנים. שבעתמנורת
 ANT - - - .BAC חוץ: כלפי למטה,מימין

 :ורס24.
 קוים ארבעה :ולים שממנו אפקי, בקומוצג

 כתובת. איןמאונכימו
 :רורס

 מתחייה מסביב הכחובת הקנים. שבעתמנורת
 ~ANT EQ הדץ, כלפי למטה,מימין

גרס:25.

 שבולת: .וביג?הן כפולות שפעקרני
רורס:

 למפרע: בכתיבה הכתובת זרבתוך
מתתיה

 )הרודם( הלהדוס בית111.
 הספירה( לפני 4 - )37 הראשוןהרודס

 :ורס26.
 מונוגרמה, מימין בשטח סיר. ומעליהחצובה
 מתחילה מסביב הכתיבת התאריך.משמאל
 :מלמעלה

HPQAOYBASIAEQ2 
ק

.,
 -קי

 :רורס

 תמרים. כפות שתי בין תנופהמחבת

 :ורס27.

 ! אחד לחיים ומגן כרבולת בעל לימין'קובע

 מונוגרמה~ ~ימין תאריךו משמאלבשטח
 : למעלה המתחילה כתובתמסביב

 Qc [AE] BAEI,ו)(גנ[נ111
םקן?

 :רורס

 קו-גלים. מסביב עגולה. צורה בעלמגן

ורס:28,
 בעלקדוקיאוס

 כנעימי
 הכחובת מסביב

 תאריך, משמאל בשטת מלמעלה.המתחילה
 מונו"ימה:מימין
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ftPQAOY8]12[11]02 
HTו _עי

דורס:
 הצדדים. משני ועלית ענף נכי עלרמון

ורם:29,
 מימין האריך, משמאל בשטחאפלסטון.
 מלמעלה: מתחילה כתובת מסביב ;מונוגרמה

ftPQAOY
~BASIAJUQ2 יןץ-

--ש
רורם:

 הם. מה לדעת שאין קישוטים שני בין תמרכף

ורס!30.
 כקישוט ובתוכו מלמטה קשור סרט, אוזר
 כתובת מלמעלה מסביב : נחתכים קויםשני

 לקויה(: קרובות)לעתים
HPQOY(!)BACIAEeC 

 :רואם
 תמרים. כפות שהי ביןחצובה

 :ורם31.
 למטה. קשור לא אולם כדלעיל. וכו'זר

 כדלעיל.כתובת
HPaAOYBA[2IAEJYC 

רורס;

 כדלעיל. וכו'חצובה

 ,ורס32.
 הכתובת! עקבות מסביב ל-31יבדומה

BA]קו_ 
רורס:

 חמרים( כפוח )בליחצובה

ורס:35.
 מימין! כתובת מלמעלה מסביב ;עוגן

ftea)BACI 

 היל, עיין: יותרו לפעמים שלמההכחובת
 224/226. עמ'שם,

 !רורס

 לפעמים ביניהן. וקדוקיאום כפולות שפעקרני
 331(. מס' )עיין הקדוקיאוס מעל 14 האותמצויה

ורס,34.
 מלמטה הכתובת ומימין משמא; ; שפעקרני
 :למעלה

 מעומד.גץ

BACIA
HP(oh
רורס:

ורסן35.
 הכתובת: פנינים מסגרתבתוך

BACIA
EYCE

רורס:י---
 זר. בתוךעוגן

.36'' 

 ורני
'

 כלפי משמאל, לתובת מלמעלה מסביבעוג17
 לקויה(: כלל )בררךחוז

 BACIA] - - וי -נ-
רורס:

 ומשוטים. משמאל, מלחמהאנית

 השני פיליפוסהרודם
 הספירהז, אחרי הספירה-34 לפני41
 ורם:57,

 למעלה משמאל לימין. ולויה אוגוסטוסראשי
הכתובת:
_ _ _ 

2EBA 
רורם:

 בין וגמלון; עמודים ארבעה בןמקדש
 לפפירה(. 5/6 - 9 )שנת תאריךהעמודים
 למטה: מתחילהכתובת
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TETPAP__ diIAIflftOY EftI 

 הכתובת מלמעלה מטביב , אוגוסטוסראש
 ACPI ICAI] [CEBACTQ !משמאל

 :רורס

 12=8/9 ינת תאריך כדלעיל; וכו'מקדש
 כחוכת!לספירה(.

 _ן 131
TETPAPXOY- סח - - 

ורם:99.
 הכתובת: משמאל מסביב לימין. אוגוסטוסראש

KAICAPI
רורס:

 12,13-16 )שגת אאריך כדלעיל, וכו'מקדש
לכפירה(.

 -ן ן -י
TETP.1PXOY*- 

ורס:40.
 נוסף. סימון העורף על ; לימין טיבריוסראש

 SEBA - - הכתובת: משמאלמלמעלה
 . ..רורס:

 - 19 )שנת חאריך כדלעילי וכו'מקדש
 הכתובת: משמאל מלמעלה לספירה(.15/16

 _ן 81
)1(TETPAXO~Y] d?IAIflOftJOY 

 :ורם41.
 משמאל מלמעלה י לימין מעוטר, טיבריוסראש

 __[ ,___זכAEI] 4הכתובת:
 :רורס

 )26,27-30 שנת תאריך כדלעילו וכו'מקדש
 כתובת: מלמטהלספירה(,

 -ן11
TETPAPXOYnnoy - . 

 ודם: .,42.
 משמאל הסבין לימי.. מעוטר, טיבריוסראש
 הכתובת:למעלה

KAI~APO2EBA2TOY 
רורס:

 29/30-33 )שנת תאריך : כדלעיל וכו'מקדש
 הכתובת: מלמטה מימיןלספירה(

 ן (2י1
TETPAPXOY~-ג1ש

ורס:49
 משמאל הכתובח מסביב לימין. טיבריוסראש
 : דפנה ענף הראש מוללמטה.

KAICAPTIBEPIOCCEB~CTOC 
 :יירם

 - 34 )שנת חאריך בדלעילי וכו'מקדש
 לספירר,.30/1

TPAP - - 
]111*1 

 :ורס44.

 דפסה* עג" ממולו ; לימין טיבריוסראש
 : הכתובת מלמטהמשמאל

KAICAPTIBEPIOCCEBACTOC 
רורס:

 37- שנת האריך כדלעיל; וכו'מקדש
 לספירה(,33,34

 _ן 1/(נ
fIEOYTETPAXO(!)2י.. 

 אנטיפסהרודס
 לספירה( הספירה-39 לפני)4

ורס:45,
 29/30-33 )שנת התאריך בשטח ו תמרכף

 למטה: משמאל הכתובת מסביבלספירה(.
ETPAPXOY. - 0קח 
 -ןעג
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TPAPKOYיירט,

 -ןAZ הכתובת זרבתוך
יימס:IBE'-ד
PIACכדיעיל וכי''ר : 

ח3ו-ר
 וקכ(גירס:46.

 34- ושני תאריך כדלעילו וכו' תמרכף
 :ורם50. לספירה(.30/31

TETPAPXOYHPwhOY .לס"ירה(ו 39,40-43 )שנת תאריך בשטחדקל 
AA]- הכתובתמסביב : 

 TETPAPXHUPQANC :רורס
 MfETO : כרלעיל וכו'ור

 :רירטח3וז

PIACשורות(: )בארבע הכחובת זרבחוך 
T~EPhIAJVIKQPAIQKAICA 

ורס:47.
ורס:51. 34- )שנת תאריך כדלעיל, וכו' תמרכת

 39/40-43 )שנת תאריך בשטח תמרוכף כחיבת: לספירה(.1ל,30
AOY- - 

 למעלהו מימיו כתובת מסביבלספירה(.
Ah1_ קזםז--HPQAHC 

 _ןMVחת:
רורס: וכו':זר

 י:בתךז
YAIQם

KAICA
1YEPM":8ג
NIKa %מ6-32מ ת"י כייל: "" ת"ע

PXOY
_ _ 

HPQAOY 

 43 )שנת תאריך בשטח : למטה בכתן19ףרורס:
 למעלה: מימי: כתובת לספירה(.39140 כדלעיל. וכרזר

 כ(1,1ג[ק1ו--IBEETET'-ד
UAC1 ו11ג] 

רורס:
 זרובתוךורס:9ג
 VA[ 37- )שגת תאריך כדלעילו וכו' תמר:ף

QKA למעלה; מימין כתובת לספירהג33,34
TEHPQAOY ICA
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 HPQOV)!( ארכילאוסהרודט

רורס: יספירה( 6 - הספירה לפני)4

 , 1:11 הכתובת: זרבתוךורם!53.

4הנ משמאל: כתולת מסמב כפונתי שפעקרת
.HPQAHC

 :רורס
 כלמס תא, משוטיט, לשמאל. מלחמהאנית

 מלמעלה ו באחוריה אפלסטוך לחוטט,הנמתה
 .י ל . *-EeNAהכתובת?

. -  

ורש?54.

 : הכתובת מימץ מסביב י כפולות שמעקרני
 1ן 11 לקויה( כלל)בדרך

 ... רורס:.

 מלמעלה, כתובת מלחמה'וכו',אנית
EeN
qA
. -,צ

ירס:55.
 הכתובת ועלהו גבי.קלח על ענביםאשכול
 HPQAOY : מימיןמלמעלה

 :רורס
 כפולה. וכרבולת לחיים מגיני גבוה,קובע

 הכתובת: 'מלמטה קטן. קדוקיאוםמשמאל
EeNAPXO'ל(%גא)(2(. 55פ; )מס 

 :ורם56.
 הכתובת: מסביבו לשמאל, מלחמה אניתחוטם

 רורס:י..

 EeN, : כתובת בתוכוזר,

 ;ורם57.

 : מלמטה משמאל הכתובת מסביב ועוגן

 הראשון אגריפסהרודם
 לספ-רה( )44-37...

 :ורס58.
 מסביב י לימין דיאדמה מעוטר אגריססראש

 מלמטה: משמאלהכתובת
ArCIAEYC - * 

 :רורס
 בשטח לימין. רץ סוס על רכוב השניאגריפס
 - שתים )שנת התאריך הסוס לבטןמתחת
 משמאל: מלמעלה כתובת הספירה(.38/39

BACIAEQCYIOY AYPIflftA 

 .ורס:159.

 מלמעלה מסביב 1 כרכשתות בעלסוכך
 ArPTEA BACIAEQC מימין:הכתובת

 :רורס
 עלים, שני מתוך בולטות שבולי-חטהשלש
 לספירה(. 42/43-6 )שנת התאריךבשטח

 -ןי

 מלמעלה מסביב ; לימין מעוטר קלודיוםראש
 TIBEPIOC ) : מימיזהכתובת
fEPMKAICAPCEBACTOC 

רורס:
 דמויות שהי עמודים,.וגמלון. שני ולומקדש
 הכורעת הדמות גביניהן מאחור ואחתלפנים
 )הקיסרו( לשמאל הדמות ערום, גברשל

 )נ-קי?(' לימין הדמות קצר. שריוןלבושה

 ואילך( 54 עמ' 11 כרה, ועתיקיתיח א"י לחקירת החברה )בידיעות לראוה ריצה קירשנר ב.1
 המלך. בתולדות מאורעות אלו לאי מסוייפ בקשר העומד פטריה בצורת עוגן - זהבסוג
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 היא שבה דיאדמה, הימנית בידהאוחזת
 )אגריסם?(. הכורעת הדכ.וי; ראש אחמכתירה
 לספירה(. 43/44 7- )שנת התאריךבגמלון
 : הכתובת משמאלמלמטה

 _ן2
@IAOKAICAPAfPIfIEAC 
MEfACBACIAEYC 

ורם:608
 מלמטה י לימין דיאדמה עטור אגריפסראש

 הכתובת:משמאל
MErACBACIAEYC 

@IAOKAICAPArP[InJEAC 
 ;רורס

 תמר. וכף משוט אוחזת לשמאל, אשהדמות
 לספירה(, 43/44 - 7 )שנת התאריך לימיןבשיח

 KAICAPIA 1י 0nvo[c]'ך
AIM[ENI]0 CEBACI 
 _ן2

 יומס61.
 למטה מימין מעוטר. לימי קלוויוסראש
 : הכתובת נוסף.סימון

YEPMCEBACTOC 
 :רורם

 8 )שנת התאריך אולם כדלעיי, וכו'מקדש
 כתובת: (. לספי--44/45

 BACIAEYL .@IAO_י4ג _ןוי

ורם:62.
 משמא. לימין. דיאדמה עטור אגריפסראש

 ,ובת; הבמלמטה

ltIJEACAfP MEfAC BACIAEYC 
@IAOKAICAP

רורס:
 תמר. וכף משוט בידה אוחזת לשמאל שה ,דמות
 לסמירה(. 44/45-8 )שנת תאריך לימיןבשט,

 KAICAPIA א 0EPo[c]ז
AIMIENIJCEBACTQ 
 -ןא

ורס:63.
 ומכתר קרבן מקריב צעיף, עטוף ראשוהמלך,
 ניקי. היא מהן שהאחת נשים, שתי ידיעל

 ';כתובת:משמאל
@I/IOKAICAPBACAYPIEAC 

רורס,

 בסימון הראש זר. בתוך משולבות ידיםשתי
 הכתובת:נוטף.

 aJIA(עג]שששג[םג8
a6yJKAHTONי4ז [rceb~ [et]nA 

PiJM5[34ח]ן16 ]ד0 [zab 
 K[ai] AIQ[vJ]ם(%ם"[אז[
AY- %ו 

 מומסיעיין
 לעיל' המצוטטים )ש והיל )8(

ורס:64.
 הכתובת; ?(. )קליגולה לשמאלראש

 - - 2(/8[פנ --
רורס:

 סוסים לארבעה הרתומה במרכבה יושבהמלך
 שויות בשתי כתובת לימין. שרביט,ובידו
 : המרכבהמעל

AYP~BA~IA 

 :ורס65.
 משמאל דפבה. מעוטר לשמאל קליגולהראש

 YAIE2KAI~API הכתובת:מלמטה
 :רורם

 ובידו סוסים לארבעה הדהומה במרכבההקיסר
 הכתובת: למעלה בשטח לימין.שרביט,

.
 31ל(4ון 31111פנ1

פ;2([111]נ1111
ArPIIInA
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,66'

 ורש
 קליגולה.ראש

 :רורם
 מדן, : )השוה מגילה ובידו, עומדת גברדמות
 4(,; מס' 136, עמ'שם,

ASYAOYKAI2APEIA2 
 21AI'PIftllAן,י[1/1!נ(/ו1

ורם:67.
 קלוויוס.ראש

וורם,

 זר:בתוך
AI'PlllBASIAE. Eftl 

TIBEPIE(IN
 . 3( מס' 138, עמ' שם, מדן, :השוה

 לספירה(. 48-411 מכלקיסהרודם
ורס:68.

 מימין מלמעל,: י לימין הרודס שלפרוטומה
 :הכתובת

-UPQAMC@IAOiKAAI 

רורס:

 והתאריך הכתובת זרבתוך
לספירהג

KAAYhI
QKAI~A
PI2EBA2
TQETI-

 :ורס69.
 מלמעלה הכתובת מסביב ; לימין הרודסראש

מימין:
eIAOKAAYAIOCBACIAhPQAMC 

רורס:
 43-3 )שנת והתאריך הכתובת זרבחוך

לספירה(

KAAYA
IQKAI~A
PI2EBA~
TQETf

 :ורס70.
 כתובת ; לימין מעוטרת, הרודס, שלפרוטומה
 מימין:מלמעלה

HPObnLBACIAEYC 
רורס:

 : זרבתוך
ז"א
ArQI(A
I~API

 לספירה( )92-57 מבלקיםאריסטובולוס
 ורס: ,71.~

 דיאדמה, מעוטרת אריסטובולוס שלפרוטומה
 : משמאל מסביב הכתובת ילשמאל

~BOVAOV
 EQC /) ] BACI. 4! :ק נ( נדך

 :רירם

 דיאדמה, מעוטרת שלומית, שלפרוטומה
 משמאל: מסביב הכתובתלשמאל;

CAAQMHCCIAICCH 8 

 :ורס72.
 הכתובת ; לשמאל אריסטובולוס שלפרוטומה
 8- )שבת : התאריך משמאל. מלמטהמסביב,

 ' , לספירה(.64

APICTOBOYAOYBACIA~fIC 

 . :רורס

 זר:בתוך
NEPQNIKAAY
bIQKAICA
PICEBACTQ
rEPMANIKQ

BAEIAEYZ
AIOCj

rst)43-3 
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וים!75.
 מסביב, הכתובת ; לשמאל אריסטובולוסרא'ם

 בערך - 17 )שנת : התאריך משמאל.מלמטה
 ט. לספירה80

.PICTOBOYAOYע) BACIAEQC 
 :רורס

 בערך - 17 )שנת והתאריך הכתובת : זרבתוך
 : ז( 80שנת

AYTOKPATTITOYECftACIANQ 
12OPICEBACTQET 

 לספירה( )93-50 השניאגריפס
 ורם:74'.
 הכתיבת לשמאל; העלומיה, נגיל אגריפסראש
 : התאריך הפרוטומה )לפני משמאלמסביב
 לספירה(: 60-5שנת

ArPIIIUACEIAaiIAE~O1i] 
IAY~OYJאו AYPIfIE~EQN 

 ן[
 :רורס

 : הכתובת מסביב וסרטי כפולות שפעקרני
@IAOKAISAIJ4 ]811ת1ק[4צג[ 

LOSJ

 :ירט75.
 מלמטה הכתובת מסביב השגי, אגריפסראש

 :משמאל
 BACIA ][[ AI'PIft Qc מ1ן 0]ץ[

 :רורם
 65-10 )שנת התאריך צדדיו ומשניעוגן

 _1 1לספירה(י
ורס:76!.
 הכתובת מסביב ;לימין העיר אילתראש

 משמאל:מלמטה
NEPQNIAA~--KAICA~PIAYPIftA]

 :רורם
 ההאריךי קדוקיאוס. וביניתן כפולות שפעקרני
 הכתובת לספירה 66 - 6 שנת - 11שנת

 משמאל; מלמטהמסביב,

KAIn:TOV 1ג ETOVC AYP. BAC 

ורס:77.
 מלמעלה כתובת ופרג; שבולים אוחזתיד

 :מימין
ArPInEOYMAPKOY BACIAEOC 

רורם:
 הכתובת מסביב )תאריך(. מונוגרמה עגולנתוך

 11- 6-שנת שנת )התאריך: מימיןמלמעלה
 : לספירה(נ6

(=KAlcs 
~KQ: 

AITOY ETOYC 

 וראשו. נירון שי שמו.י

 :ורם78
 סהרון. הראש לפני ; מעוטר לימין נירוןראש

 : מימין מלמעלהכתובת
]][TO NKIAIChFCEBAC] NEIJLZ 

 :רורס
 : זר מוקף גולבתוך

]11!

BACIAE
AI'PInn
NEPQ
[!4ש

 :ירס79,
 הראש ל4י מעוטר; י לי-. נירוןראש

ליטואוס
- 

 הכתובת מסביב כהנים, חליל

 ין מטבע של אחרת גמא ד מינכן. שע שבמו;יאזם הדוגמא עפי ניתנים והתצרום התאור1
 השגי. אגריפס  על העתיקה פיליפי( )קיסריה נירוניאס שהיא בפגיאס, המחבר ירי עלנמצאה

 בפניאס. המחגר ידי על נקנתה זאת מטבע2
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,) ? מימיןמלמעלה

~EBAST02
 NEPQ ]ק(ן12גאא[

 ירורס
 זר. מוקף 'עגוללתוך

Eftl
BACIAE

 ArPIHnל
NEPQ
141]

) וראשו. אספסינוס של שמוים

 :ורס80.
 מסביב מעוטרת. לימין אספסינוס שלפרוטומה
 , ' מימיזו מלמעלההכחובת

HAI-KAICAPICOVEC] .AVTOKPAO 
)!(.0זסג8

 :רורם
 בראשה, )סל( קלתה, העיר, אלת אוייסה

 שפע. הרני אוחזת בשמאלה לשמאל.עומדת
 : )התאריך הכתובת בשטח 1 שבולתבימינה
 , לספירה(. 74-14שנת

8/)ETAI ' 

;fiftA AfPI

ורם:81.

 כדלעילי וכו' אספסינוס שלפרוטומה
 כדלעיל:הכתובת

AVTKOPAVECftACI-KAICAPI
)0- CBACTQ 

 :טוי;

 75 - 15 שנת : התאריך אולם וכו',טיפה
לספירה:

BA11!ET 
 Afl 1ק(ן1111

ואס;82.

 הכתובת: כדלעיל1 וכו' אספ.ינוס שלפרוטומה
AYTOI(PA.OYECIIA.KAICAPI

~ACT.8 CEI 
 אורס: . .,.
 - 18 שנת ! החאריך אולם כדלעיל, וכוןטיפה
 : לספירה78

"lBAETOY
HftAAfPI 

ורס!83.

 אולפ 1 כדלעיל וכו' אספסינוס שלמרוטומה
 ,הכתובי.

VECftAJ[YTOKPAO ג 
[ceBAcTQ]KAICAPI 
 :רורס

 86-26 שנת התאריך אולם כדלעיין וכו(טיכה
 הכחובת:לספירה,

KSBAETOV
 APPIג1111

ורס,"83,
 אולד כדלעיל, וכו' אספסינוס שלפרוטומה
הכתובת;

OVECAVTOK 
CEBACT~IKAI 
 :רורס

 גמלון; על עומדת אולם כדלעיל, וכו'טיכה

הכתובת:
KSBAETO(!) 

APPIEג11

ורסן )84.

 כדלעיל. וכו' אספסינוס שלפרוטומה
AOVECftA.AVTOKP 
PICEBACTQCIKAICA 
דורס:

 27 שנת : התאריך אולם כדלעיל, וכו'טיכה

 כוכב. למעלה, לשמאל בשטח לספירה. 87-
KZBAETOV 
 AfPIג1111
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 :ורם85,
 כדלעיל. וכו' אטפסינוס שלפרוטומה

 :יין

 שנת : התאריך אולם כדלעיל, וכו'טיבה
 לספירה:89-29

111111AYPI
 וראשו. טיטוס של שמועם

ורם:858,
 הכתובת: כדלעיל. וכו' אספסינום שלפרוטומ,;

KAICAP. 
- AYTOKPAOVEC 

ר-יט!
 לשמאל. עומדת ראשה, על וקלתהטיכה,
 נוסכת ובימינה שפע קרני השמאליתבידה
 יש בכלל אס התאריך, כלי. מתוך המזבחעל
 הכתובת: לקריאה, נתז אינוכזה,

AYPIflftA-
_-Qc 

 :ורס86.
 למעלה הכתובת לימין, טיטוס שלפרוטומה
 :מימין

רורם:
 יידה לשמאל, עומדת העיר אלת אוטיכה

 שיבולים. ובימינה שפע קרניהשמאלית
 : הכתובת בשטח לספירה. 74-14 שנתהתאריך

BALIA 
,קעג,ו)(1ן

 1ורס87.

 מסביב לימין. מעוטרת, טיטוס שלפרוטומה
 מלמעלה: מימיןבכתובת

ס0.דנזגקאסזזג
IKAICCEB]
רורס,

 כף בשמאלה זר, הימנית בידה לימין,ניקי

 - 14 )שנת תאריך בשטח כתפה. מעלתמר
 וכתובת: לספירה(74

BACLIA
InoYAYP

ורס:88.
ס0ז1ז.קא0זעג_ כדלעיל, וכו' טיטוס שלפרוטומה

APCEBACKAIC 
 :רורס

 שגת : התאריך אולם כדלעיל, יכו' לימיןניקי
 לספירה. 78 -18

"IBA
]1'

AfPIג111ן

 ,ורס89.
 מטביב לימין; מעוטרם, טיטוס, שלפרוטומה
 1 מלמעלה מימיןהכחובת

AYTOKPATITOC~-
 ,רורס

 עומדת קלתה, בראשה העיר, אלת אוטיכה,
 בימינה שפע, קרני השמאלית בידה ;לשמאל
 79 - 19 )שנת התאריך בשטח ,שיבולים
 : וכחובתלספירה(

~)
ETOY 1 י31(
HHAArPI 

 !ורם90.

 כתובת לימין; מעוטרת, של,טיסוס,פרוטומה
 : מימיןמלמעלה

PCEBACTQ- - AYT- 
 :רורס

 נצבת אולם כדלעיל, העיר, אלת אוטיכה,
 26- )שנת תאריך בשטח אניה. חוטםעל
 וכתובת. לספירה(86

BA1)5 ETO 
ftA*YPIft 



ורם!91.
 86, במד' כמו לימין טיטוס שלסרוטומה

 לבושה. הפרוטומהאולם
AYTOKPTIT-)(])3[
KAICAPCEBAC

 ,רור6
 התאריך! אולם 94 במם' כמו וכו' לימיןכיקי
 כוכב: לימין וכשטח לספירה 86-26שנת

BA5א ETO 
[1[1%ArPI

 :ורם92.
 כתובת: כדלעילו וכו' טיטוס שלפרוטומה

~KAIjAP- AYTOKP.T-~ 
CEBAC
 :רורב

 ותאריך? סהרון בשטח אולם כדלעיל וכו'ניקי
 לספירה. 87-27שנת

BAKZ ETO
[]]14ArPI

 יירט93.
 י לימין שריוןי לבושה טיטום שלפרוטומה
 ! מימין מלמעלההכתובת

-- - 
AYTOKPTITOC- 

רורס:

 , התאריך אולם 86, במס' כמו לימיןניקי
 לספירה. 89-29שנת

K~BAET
111114Afק

 :ורס94.
 ? הכתובת מעוטר. לימין, טיטוםראש

רורס:
 הכתובה : לשמאל ומשוטים, מלחמהאנית

 ((. 9מ, שם, היל, )עייןמלמעלה:
YPIEftABAA 

 וראשו. דומיטיא- של שמועט

 ורס:.95.
 מלמעלה מסביב מעוטר. לימין, דומיטיא.ראש
 ., הכתובת:מימין

KAICAPhOYMI--ANOC 
 :רורס

 על הנשען מגן. על כותבת לשמאל,ניקי
 לספירה( 74-14 )שנת התאריר בשטחברכיה.
 :והכתובת

BACLIA 
Arסמוק
ץ

 :ורס96.
 הכתובת: י כדלעיל וכו' דומיטיאןראש

 :רורס

 שנת התאריך, אולם כדלעיל, לשמאלניקי
 מלמטה מסביב. והכתובת "כסירה78-18
 !משמאן

A-fPIflftAWIBA ETOY 

 :ורס97.
 מסביב, לימין, מעוטר. דומיטיא?'ראש

 הכתובת: מימין'מלמעלה
AO~---KAICAP

 :רורס
 )שנת התאריך מלמעלה י לשמאל מלחמהאנית

 והכתובת? לספירה(79-19
ETO
IeBAA
1'1311111

ורם:98.

 לבושה מעוטרת, דומיסיאן שלפרוטומה
 : הכתובת מלמעלה, מימין מסביב, י לימיןשריון,

rEPMANIKAICAP AOMET 



 !רורס

 זר, הימנית בידה מימין, מתקדמת,גיקי

 תאריי בשטח כתפה. מעל תמר כףבשמאלה
 והכתובת: לספירה(, 79 - ז 19)שנ[

BAC19)?(
11]4.rPI

 :ורם99.
 כתובת: כדלעיל. וכו' דומיטיאז שלפרוטומה

l-EPM-----KAICAP 
 :רורס

 : התאריך אולם כדלעיל, וכו' לימיןניקי
 הכתובת: לספירה. 84-24שנת

KABAאזם 
ג1111

---

ורס:100.
 מסביב, י מעוטר לימין, דומיטיאראש

 הכתובת: מימיןמלמעלה
AOMET~KAICfJEPMA

 :רורס

 כותבת קובע, על השמאקית רגלה לימין.גיקי
 סהרוןו מאחור ברכיה. על הנשען מגןעל

 84 - 24 )שנת התאריך מלמטהמסביב
 : והכתובתלספירה(

AfPInH(A]KABA eTO 

ורס:101.

 : לימין מעוטרת, רומיכיאן שלפרוטומה
 הכתובת: מלמעלה מימיןמסכיב

YEPMAKAICAP hOMET 
רורס:

 לספירה, 84 - 24 )שנת התאריך זרבתוך
 ;והכתובת

]-ro

KABAA
rPlnn

ורס?102.
 מלמעלה מימין מסכיב לימיןו דומיטיאןראש

 :הכתובת
KAICfEPMAOMET 
 :רורס

 למסירה( 85-25 )שגת התאריך בשטחדקל.
והכתובת:

KE5ז 
AriP~BAC 
תנ

ורס:103.
 מסביב מעוטרת דומיטיאן, שלפרוטומה
 : הכתובת מלמטהמשמאל

 1ענ-- VEPSF--[ך41נל(ל1
%)?(cos GER AVG 

 :רורס
 הדלת. חלקי על קישוטים גדול, מרובעמזבח

 - 25 )שנת התאריך ובשטחמלמעלה
)85 

 והכתובת:לספירה(
EEliaAJA~fPJ

 1([א

AVGUSTISAL~T 

 8ם

ורם:104.
 כדלעיל, וכו' דומוטיאן שלפרוטומה
 :הכתובת

AVGOM S~.CA-- 
 11COS GER[נ

 ;רורס

 26 ענת התאריך אולם כדלעיל, וכו'מזבח

 : ההתוכת לספירה, 86-
 BA ]111ק"ג

 ETיא
AVGUSTISALVTI 
 5[]ם
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ורם?105.
 משמאל מסביב מעוטר לימין, דומיטיאןראש
 . . : הכתובתלמטה

IMCADVESFDO
MAVGERCOSXI~

 נוסף( סימון)עם
 :רורס

sc; בשטת הכתובת. משמאל למעלה בקשת 
 לספירה(. 86-26 התאריך.)שנתמלמטה

EnIBAArPI
KSET 

ורס:106.
 מלמטה מסביב, מעוטר. לימין, דומיטיאןראש

 ) הכתובת:משמאל

MAVGER[IMCAD]'lESFDO 
 COS[1(נ

רורס:

 בעל קדוקיאוס 'ביניהן מצטלבות, שפעקרני
 הכתובת, משמאל מלמעלה בקשתכנפים.
 ולמטה לזירה( 86-26 )שגת התאריךבשטח

 5;נ(

.BAAYPI 011] 
 1ETא~
 5ם

ורס:107.
 מלמעלה מסביב מעוטר; לימין, דומיטיאןראש
 ; הכתונתמימין

KAICAPhOMITIANOC 
 ירורס

 כותבת קובע, על השמאלית רגלה לימין,ניקי
 שלה; .השמאלית הברך על הנשען מגןעל

 - 26 )שנת ההאריך משמאל מלמטהמסביב
 י והכתובת לספירה(86

 כוכב( מלמעלה מימין)בשטח
BAETOKSI 

ArPInnA

ורס,108.
KAICAP-__ הכתובת? י כדלעיל דומיטיאןראש

 :רורס
 שנת : התאריך אולם כדלעיל, לימיןניקי
 לספירה. 87 -27

 ETOKZBA - -(ע1111

ורס:109.
 מימין מלמעלה מעוטר; לימין, דומיטיאןראש

 :הכתובת
(A]OMITilANOCKA]lCA[iJ]

רורס:

 בקשת BA. ביניהן מצטלבות, שפעקרני
 87 - 27 )שגת וכתובת - תאריךמלמטה,
 :לספירה(

 !1(ן
'. IETJOKZ PlflftA [Arj 

ורס:110.
 מימין מלמעלה י לימין מעוטר, דומיטיאן,ראש

הכתובת:
KAIGAPhOMITIANOC 

 :רורס

 המגן אולמ י 107 מט, על כמו וכו',ניקי
 לספירה. 89-29 שנת והתאריך: נשען;אינו

I'PIflftA- BA 
_TKe 

ורס:111.
 לימין מעוטרת, דומיטיאן, שלפרוטומה
 הכתובת: מימי,מלמעלה

PMANIK- - - AYTOKP 
רורם:)
 קרני השמאלית בירה לשמאל. עומדתטיבה
 התאריך: בשטה שיבולים1 ובימינהשפע
 לסמירה(. 89-29)שנת

-KeB ETO 
9

-

1111 . ArPI 
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ורם,112.
 לבושה מעוטרת, דומיסיאו, שלפרוטומה
 rEPMANI לימין.שריון,

רורס:

 כף ובשמאלית זר הימנית בידה לימין,ניקי
 91 - 31 )שנת ההאריך הכתף. עלתמר

 הכתובת: מלמטה בשטחלספירה(
AABAETO 
 APPIג1111

.113.
 ורם,

 מלמעלה מסביב לימין, דומיטיאן שלמרוטומה
 .. הכתובת!מימיו

YEPMAh'I- 
_ 

AVTOKPAOM 
רורס:

 בטיס על לימין עומדת קלתה, לראשהטיפי,
 כשמאלה שיבולים ימינה ביד ?( אניה)חוטם

 95 - 35 )שנת ההאריך בשטח שפע.קרני
 ! והכהובתלטמירה(

EABAETOV 
.flftA. AfPI . 

ורס:114,
 מחוקה. הכתובת לימין. מעוטר, דומיטיאןראש

רורס,

 : התאריך אולם 100, במס' כמו לימיןניקי
י_ לספירה. 95-35שנת

EABA- 4_ 

 ורס:.115.
 מס, על כמו וכו',.. דומיטיאן שלפרוטומה

.112
CAPPEPMANI- . קאסזזג 
 :רורס

 112, מס' על כמו וכו' מימין מתקדמתניקי
 לספירה, 95 - 35 שנת התאריך:אולם

AYPIflftOYBA EA ETOY 

...ורס:116.

 כתובת: 1 לימין דומיטיאןראש

-- 
[AJVTOKP- 

רורס:
 לספירה( 95 - 35 )שנת תאריך זרבתוך

 . . . :וכתובת

 .BAק"ג
EAET. 

ורס:117.
 כתר לראשה לימין, עיר אלת שלסרוטומה
 מתחילה מלמעלה מימיז. מסביב, מגדל,בצורת
 :הכתובת

AYPBA. 
 :רורס

 94 - 34 )שנת התאריך בשטח שפע.קרני
לספירה(.

AAET 

הנציבים
 אוגוסטוסבתקופת

 לספירה. 9 - 6 בערך קופיניום. :הנציבים
 לספירה. 12-9 בערך אמביבולוס,מ.

 לספירה' -15 12 בערך רופוט,אניום

ורס:118.
 הכתובת? מלמטה מסביבשבולתו

 00KAICAק

רורס:
 התאריך בשטח ; פירות אשכולות ושנידקל
 לספירה(.. 5/6-36)שנת

 -[ [/ל

ורס:119.
 כדלעיל. וכו'שבולת
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רורם:

 39 שנת התאריך: אולם כדלעיל. וגו'דוי

 לספירה. 8,9-

 ורם: ''120.
 כדלעיל. וכהשבולת

רורס:
 40 שגת התאריך: אולם כדלעיל, וכו'דקל

 4ה לספירה.-9/10

ורם:121.
 כדלעי". וכו'שבולת

 :רורם
 41 שנת : התאריך אולם כדלעיל, וכו'דקל

 _[ 4ג [ן לספירה.-10,11
 טיבריוסבתקופת

 לספירה 15 - 12 בערך רופום, אניוסהנציבים:
 לספירה 26-15 גראטוס,1לריוס
 לספירה, 36-26 פילטוס,פינטיוס
 לספירה, 37 - 36מרקלוס,

ורם?122.
 : הכתובת זרבתוך

KAI
CAP
 :רורס

 מלמעלה , בסרט קשורות כפולות, שפעקרני
 2- )שנת והתאריך הכתובת הקרניתובין

 לספירה(.15/16
4מ'ך

81_ 
ופס:129.

 . הכתובת זרבתוך

loY
AIA

 ירורס
 )שנת התאריך בשטח ו עלים שמונה ובו19ף

 לספירה,.15/16-2
8!_ 

ורס:124.
 הכתובת? ענפים שני של זרבתוך

KAI
CAP

. 

 .ע.4נ.)1.ב( למברט ידי על שפורסמה)מטבע
 1OYAIA : הכתובת את נושאת 70, עמ'1,

 'בורם(.

 :רורס
 קדוקיאוס, ביניהן מצטלבות, כפולות, שפעקרני
 לספירה(, 16/17 - 3 )שנת התאריךבשטח
 : הכתובתולמעלה

TIBEPIOV
 -ן-ק

ורס:125.
 : ענפים שני של זרבתוך

IOV
AIA

 .יו.ןל.ו[.נ( למברט, ידי על שפורסמה)מטבע
 .de Num א1 דינסולסי, ידי ועל 71, עם,זי

Sainte~Tttte נושאת 10, מס'- 111, לוה 

 : הכתובי אתבורם
קג[ו*א(

 :רורס
 - 3 )שנת התאריך בשטח : חבצלותשלש
 לספירה(.17'16

 ל י-ע

[-ן

ורפי126
 מלמעלר קטזו ואשכול זלזל עלה. גפן,ענף

 !הכתובת

IBjEPiIOCj]יזך 
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 :רורס
 ומכסה מתעגלות שידיותיו יקנטרוס(,כד

 )שגת תאריך נשטח : המכסה( חסר)לפעמים
 הכתובת: ולמעלה לספירה(17118-4

KAICAP
 [ג

ירס:127.
IOY[AIA] הכהוכחי למעלה וזלזלן עלים שני גפן,ענף

רורס:
 בשטח : מתעגלות וידיות מכסהאמפורה,
 לספירה(. 17/18-4 נשנתתאריך

6] 

ורסן128.

 : הכחוכת זרבתון
TIB
KAI
נרעיף
 :רורס

 4- )שנת ותאריך כתובת בשטח "מר:כף
 לספירה(.17,18

AIAהוללן 
 [ג

ורס:129.
 לקודמת:בדומה

18[ך
KAI
CAP
 :רורס

 5 שבח : התאריך אולם לקודמת,בדומה
 לספירה.18/19 -

AIA1)(י, 
.1ב!

ורסן130.
 לסודית:בדומה

8וז
KAI
CAP
 ,רורם

 19- שנת התאריך: אולם לקודמת,ברומה
 : לספירה24,25

111/)IOY 
[(ע1

ורס,131.
 מלמטה מסביב קשורים; שבולי-שלש

 : הכתובתמשמאל
IOYAIAKAICAPOC

 ;רורם

 הכתובת משמאל מלמטה מס_יב יסימפולום
 לספירה(. 29/30-16 )שנתוהתאריך

OYKAICAPOCLISד-IBEP 

ורס:132.
 ! כתובת מימין מלמסה מסביב, יליטואוס

KAICAPOCPIOY TIBE 
 :ורס

 לספירה(. -30/31 17 )שנת התאריך ורבתוך
 ן110

ורם:133.
 לקודמת.בדומה

 ירורס
 18- שנת התאריך: אולם לקודמת,בדומה
 [וין לספירה*31/32

 סלודיוסבתקופת
 לספירה. - )ז( 41 פאדוס קוספיוס !הנציבים

 לספירה. אלכסנדריה-48סיבריום
 לספירה. 52-48 קומאנוס,וונטידיוס
 לספירות 60 . 52 פליקס,אנטוניוס
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ים נ34
 : הכתובת ורבתוך

IOY
AIAAY

 1[111ק-

 ....גא1
תורס:

 הקנים בין מצטלבותו חמרים כפותשתי
 מסביב, 1 לספירה( -54 14 )שנתהתאריך
 : הכחובת מימיןמלמעלה

KAICTIKAAYAIOC 
 PYEPMג1[

ורם,135
 מסביב מצטלבים, וכידונים מגינויםשני

 הכתובת! מימיןמלמעלה
גאץג1א0ק1נא[

[ICAP]
רורס!

 השאריר )בשטח , פירות אשכולות ושנידקל

המרד
66(- 10 

 שקלים. וחואי כסף שקליא:
 5 - 1שנת

ורם:137.
 הצדדים משנ? ומבסה, כפתור בכנוגביע

 )שנת התאריך מלמעלה )פנינה?(;בליטות
 . . מלמטה: מימין מסביב הכתובת1(,

 ישראלשקל

 ?רורס

 מסכים הכתובת , רימונים שלשה מןקלח
 : מלמטהמימין

 קדשהירושלים

ורש138.
 וכו;.כדיעיל*גביע

 ומלמטה מלמעלה לספירה(. 54 - "1)שנח
 י: ,' ,הכתובתו:י,"-',

זנקתן .,, ן-
 ןג1

KAI

 נירוןבתקומת
 לספירה. 60-52 סליקם, אנטוניוסהנציביטן

. לספירה. 62-60 פסטוס,פרקיוס
 לספירה, 64 - 62אלבינוס;

 לספירה, 66-64 ~לורוס,גסיוס

 .ורס: : )136.
 התאריך :משמאל מלמטה מסביב ; תמרכף

 לספירה(. 58,59-5)שנת
 והכתובת:

APOCKAIC LE 
 ידורם

 הכתובת: זית עלי זרבתוך
NEP
 ,ל(א0

הראשון
לספירה(

 השקלהצי
א
 ,רורס

 : כדלעיל וכו'קלח
 קדשהירושלים

ורס:139.

 בליטותי בלי אולם מכסה) כדלעיל,גביע
 מימיזו מלמטה הכתובת התאריך,מלמעלה

 ושראל שקל ."י
)שב

 ?רורס
 : כדלעיל וכו'קלח

. 

 וכקדושהירושלים
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ורם:145.ירס?140.
 כדלעיל: וכו'גביע כדלעיל: וכו'גביע

 ישראלשקל השקלחצי
שהשב
רורס:רורס:

 כדלעיל: וכו'קלה כדלעיל? וכו'קלח
 הקדושהירושלים הקדושהירושלים

 כסף. השקל רביעיתב:ירס:41נ
 לספירה 69170 - 4שנת כדלעיל: וכרגביע

 ומס:.146. ישראלופשל
 קשורותי שיבולים, או )?( תמריט כפותשלששג
 ? הכתובת משמאל מלמטהבקשתרורס:

 ]קל: השרבע הדלעיל: וכו'קלח
יורם: הקדושהירושלים
 : תמרים כפות של זרבתוך-

דורס?142.
 כדלעיל: וכו'גביע

 ברונזה. :ג השקלחצי
 לספירה( ב-)68-67שנתשג
ורס:147.רורס?

 מלמעלה מסביב י צואר צרתאמפורה, כדלעיל: ובו;קלח
 הכתובת:משמאל הקדושהירושלים

 שתיםשנת
רורס:ורס:143.
 מלמעלה מסביב וזלזלי אחד עלה בעל גפןענף כדלעיל: וכו'גביע

 וג בלי )לפעמים הכתובת מימין ישראלשקל
 ציוןחרותשד
אורס?

ירס:1474. כדלעיל: וכו'קלח
 השבון בטביעת טבולה אולם לקודמת,בדומה הקדושהירושלים

 59ג )מס' אגריפס הרודם של מטבע9ל)
האותיות :ורם144.

_-BACI-- 
 מלמעלה ניכרות. עדיין

 הכתובת:משמאל : כדלעיל וכו'גביע

 ים - -שנת השקלחצי
רורם:שד
 השבון בטביעת טבועה אולם לקודמת,בגומה :רורס
 ניכרוח( עדיין השיבולים שתי 59, מס,על הקדושהירושלים
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 - הכתובת? משמאלמלמעלה

 לספירה( ג-)70-69שנת

ורם:148.
 מימין מסביב ומכסה. צואר צרתאמפורה
 הכתובת:מלמט,;

 שלוששנת
דורס:

 מסביב זולזל; אחד עלה בעל גפןענף
 ; הכתובת משמאלמלמעלה

חרנות[וצ[יון

ורס:149.
 שמרביתה הכתובת מסביב צוארן צרתאמפורה
נמחקה;

יפנל,,,לש
רורס:

 היתה אם הכתובת, ועלה, חתוך גפןענף
 לקריאה. נתנת לאכזאת,

ורס:"149.
 הכתובת: אולם לקודמת;בדומה

שג
רורס;

 לקודמת.בדומה

ורס? ן.150
 כזאת היתה אם הכתובת, צואר; צרתאמפורה

 לקריאה. נתנתלא
 :רורס

 איה כתובת ; תמרכף

 השבויהיהודה
 שנטבעו)מטבעות

 אספסיינוםא.
.152:071

 משמאל מסביב ; מעוטר לימין, אספסינוסראש
 : הכחובתמלמטה

 2281POVESE AVTOKפנ[ו(ע(1
רורס:

 עמודו על הנשען מגן על כותבת לימין,ניקי
 הכתובת: משמאל מלמטהמסביב

EAA~QKVIACJlIOIVhAIAC 

 טיטוסב.
ורס,153.
 מלמעלה מסביב ; מעוטר לימין, טיטוסראש
 הכתובת:מימין

KAI~APAVTO[I(PTITOJS 
 :רורס

 )יהודי(י לשמאל כורע שבוי לרגלושלל,
 אי בוטל. הראשונה שבהנצחה או מס'4

 ישראל(בארץ

 הכטובח משמאל מלמטה מסביב מגז;לימין
SAIACOEAAJ62KVIACIOV 

ורס:154.
 מלמעלה מסביב י מעוטר לימין, טיטוסראש
 הכתובת:מימין

TOKPTITOSKAI~APJ]4ל 
 :רורס

 מגן יבע, על השמאלית רגלה לימין,ניקי
 עליר כוי-ת והיא השמאלית ברכה עלנשען
 מלמסה מסבי: דקל; מימין הימנית,בידה

 הכתובת:משמאל
AQKYIAS~OVAAIASEA 

ורס;155,
 כדלעיל: והכתובת וכו' טיטוסראש

-AI~AP* - A Y I O K P -  

 הודית. מטנע ;1ין



 :רורס
 דקלו על תלוי המגן אולם כדלעיל, וכו'גיקי

 הכתובת: משמאל מלמטהמסביב
AQKVIACIOVAAIACEA 

 לקריאה( נתן לא כלל בדרך המגן,)על
AVT
קד

KAIC

דומיטיאןג.
ורם:156.

 עטרת מעוטר לימין דומיטיאן שלפרוטומה
 כתובת: משמאל מלמטה מסביב יצוקים

:AESDOMITAVGJMPC, 

GERMPMTRPXI
 :רורס

 מלמטה מסביב פירות. אשכולות ושנידקל
 הכתובת:משמאל

XVICENSPPPPXXICOS 14נ 
92(xvl-"005 .ס. xxl. IMP. ק .וצ. (TR. 

ורס!157.
 בדפנהי מעוטר הראש אולם לקודמת,בדומה
 : הכתובת משמאלמלמטה

 IMPCAES [ןנו(0שזו"ז
GERMTRPXII

 :רורס
 בשמאלה זר, הימנית בידה לשמאל,ויקטוריה

 : הכתובת משמאל מלמטה מסביבשלל,
XVICENSPPPINPXXIIICOS 

 .TR) .ק ,ונץ .קאו .A.D. 005. xxIII-ועצ)93

ורס!158.

 מלמט: הכתובת , לימין דומיטיאןראש
 משמאי

_- DIVIF CAESAR MITIANVS - - 
 :רורס

 הכתובת ו זר ימינה ביד לשמאלויקטוריה
 מימין:מלמעלה

AVGVICTORIA 

ורס:59נ
 לימין מעוטרת, רומיטיאן, שלפרוטומה
 : הכחובת משמאל מלמטהמסביב,

 '5IMPDOMITIANזו
 :רורס

 ובשמאלה זר הימנית בידה לשמאל,ויקטוריה
 אין. כתובת :שלל

ורע160.
 מסביב ו מעוטרת דומיטיאן, שלפרוטומה
 : הכתובת משמאלמלמטה
)['VSCAESAVl IMPDOMITIAN' 

GERMANiICVSJ
 ירורס

 אנית על עומדת לימין, קובע, לראשהאחיני,
 הימנית בידה לילית חוטמה שעלמלחמה.
 ולפניה שלל מאחוריה בשמאלה. ומגןכידון,
 אין. כתובת תמר.כף

ורס:161.
 לשמאל מעוטרח, דומיטיאן, שלפרוטומה
 הכתובת: משמאל מלמטהמסביב

DOMITIANVSCAESAVG
GERMANICVS

 1רורס

 וכידון, מגי השמאלית בידה לשמאל,אתיני
 אין. כתובת שלל, על מונחת השמאליתוידה

ורסו162,
 מעוטרתו לימין, דומיטיאן שלפרוטומה
 : הכתובת משמאל מלמטהמסביב

AVGGERMIMPDOMIT 
 ירורס

 הכחובתי מימין מלמטה מסביבעלל:
AVGVICTOR 
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 השניהמרד
 לצפירה()135-132

 ,, טטרדרכמותא.

 ארבעה בעל כנסתי בית שו מקדש שלחזית
 ארון לאתור בפנים וכרכב, חדקיםעמודי
 תורה: ספרי שגי ועלי"ן אצטבות בעלקורש

 ' ' '" הכחובת:מסביב'מימין

 '(. לם ושיר

 :רורס
 הכתובת: מלמין מסטיב ואתרוג:לולב

 , ישראל לגאלת ,אחתשנת

ורם,]164.
 בשטת : מלמעלה כוכב לקודמת;-אולםבדומה
 הכתובת: ולשמאללימין
','

. 
 עוןשם'

רורס:
 לקודמתיבדושה

 מימין- מלמטה ~סביב,
הכתובת:

 ישראל ר לח בש

,165
'-

- 

 ורס:
 מלמעלה: קטן צלב אולם לקודמת,בדומה
 הכתובת: ומשמאל מימיןבשטח

 שלםירו
 :רורס

 לקודמת.בדומה
 ישראל לחר ל שן

ולס:166
 מלמעלהי גלים 'קו אולם לקודמת,בדומה
 הכתובתם ולשמיל מימיןבשטח

 עו?שמ
רורס:

 הכתובת? אולם לקודמת,בדומה
 ירושלםלתרות-

 מלמעלהן עוכב אול6 לקידמת,בדומה
 עוןשמ ,,י

רורס:
 לקודמת:בדומה

 ירושלםלחרות

 ורס!168,1.
 לקודמת:בדומה

 . . עון שם , '.

רורס:
 אתרוג בלי אולם לקודמת,בדומה

להרותןירו,שלם

 ) דינרים ב;]

ורס:169.
 שמע הכתובת: זרבתוך

רורס:
 הכחובת תמר, כף ימין בצד לימין:קערה

 משמאל:מלמעלה
 הכוהןאלעזר)

ורס: ,170.
 משמאל: מלמעלה הכתובת : ענביםאשכול

 ישר לגאלת אחתשנת
 רורס:י

 מלמעלה תמר: כף ימין לצד לימיןן'קערה
 - - הכתוצא:-משמאל

 . הכוהן אלעזר.

ופס:171,
 הכהיבח: משמאל מלמעלה י ועלה ענביםאשכול

, לגאלתישר אחתשנת  . 

 :רורס

 הכתובת! מימין מלמטה]. מסביב י תמרכף
 ישראלשבלחר

ורמי167
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ורסן172,
 הכתיבת! לקודמת,בדומה

 לגואיתישרושנת[אחת
 :רורי

 מימין מלמטה מכגיג ; נימים שלש בןנכל
 :הכתובת

 ישראלשב)ל[ח

 -ורם:173.
 : הכת"ת ?רגחוך

שמע
 :רורס

 מסביב תמר, כף ימין בצד לימין,קערה
 ; הכתובת מימיןמלמטר

 )!( ישארל לחר בש

,,ורס:174,

 הכהזבת: , לקודמתבדומה
שמע

 המקורית( האות)עקבות
רורס,

 חצוצרותישתי
 הכתובת: מימי: מלמטה מסביב,

 )!( ישר לאחור[ בש

ירט:175,
 : הכמוכת ו לקוימתכדומה

שמעון
רורס:

 הכתובתו מימין מסביב י תמרכף
 'ישראל לחר בש

 'הקודמת: הכתובת)עקגות
KAICNEPTPAI~--
_ )_ 

ורס:176,
, דכתובתו לקודמת;בדומה

-' 

שמעון ,רורסי,,,

 מימין מלמטה מסביב 1 נימים שלש געלנבל

 1הכתובת

 ישראל לחר בש

ורס:177.
 הכתובת: משמאל ; וזלזל עלה ענבים,אשכול

 . .שמעון

 :רורס
 הכחוכת: מימין מלמט, מסביב,נבל;

 ישראל לחר בש

ורם:178.
 כדלעיל! ובו, ענביםאשכיל

7טמע]ן[ן
 :רורס

 מלמטה מסביב 1 נימים שלש בעל )קיתרה(נבל
 הכתובת:מימין

 )!( ישאל לחרשב

ורס:179,
 כדלעיל1 וכו' ענביםאשכול

שמעון
 :רורס

 הכתובת: מימין מלמטה מסביב ; חמרכף
 ישראל ;חר בש

 )(__ __כ( אספסיינוס של ראשוועקבות
]2 

ירמ:180.
 '- כדלעיל4 וכו' ענביםאיכול

שמעון
 :רורס

 מימין מסביב, ; חמר כף מימין ; לימיןקערה
 הכתובת:מלמטה

 ישראל לחר בש

ולס;181

, : הכתובה ;רבתוך
שמעון

 המקורית( האות)עקבות
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,.רורס:

 הסר(י )לטעמים ~מר. כף מימין לימיןוקירה
 : מימי; מלמטההכתוגת

 ירושליםלחרות
 הקודמת: הכתובת )עקבות..",

-- 
PMT- DAC )י-GER 

ורם:182,
 הכתובתו 1 לקודמתברומה

שמעון
רורם:

 הכתובת: מימין מלמסה מסביב, י חצוצרותשתי
 ירושלםלחרות

ורס:ע18.

 דכחובת: לקודמתןגרומה

וכמעון
 הקורמן: הכתוגתלעקבות

-- 
NER1:llPd 
_ )_ 

 :רורס

 הכתובת: מימין מזמטה מסביב, ; תמרכף
לחרותירושנלט[

 הקודמת( הכתוגת)עקכוז

ורס:184.
 הכתובת: לקורמתובדומה

שמעון _(
- PMTR AVGGERM - - 

 של וראשו
 לימין(דומיסיאן

 :רורס
 מלמטה מסביב ו נימים שלש בעל )קיתרה(גבל
 הכתובת:מימין

 ירושנלמןלחרות

ורס:185.
 ולימין לשמאל בשאח , וזלזל עלה ענבים,אשכול
 שמעון :הכתובת

 המקורית(האות)עקבות

רוים?
 , חסר( )לעתים לימין תמר 3ף לימין,קערה
 _' הכתובת: מימיו מלמטהמסביב

 ירושלםלחרות

ורס:186.
 הכתובתו י לקודמתגדומה

~שמיעון
 מא -ה

_ _ 
MR 
 ן _

רורס:

 מימין מלמטה י בליטה סיגיהן חצוצרותמתי
הכתובת:

 ירושלםלחרות

ורס:187
 הכחובת: לקורמתיברומה

שמעון
רורס!

 הכתובת: מימץ מלמטה מסביב, תמריכף
 ירושלםלחרות

 הקודמת( הכתובת )עקבות-

ורס:188.
 הכתובת: ו קודמתבדומ'

-שמעון
רורס:

 מלמטה מסכיי ו שלשמימית בעל )קיתונה(נבל
 הכתיבת:מימץ

 ירושתםיחרות
 RIESPנ--

_ ]_ -

 ברונזהנ
ורס:189.

 משמאל מלמעלה מסביב, להג ענביםאשכול
הכתובת:

 ישרנאלן לגאלת ארתשנת
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 ,פורס
 הכתובת בשטח י פירות אשכולות ושנידקל

 הכהןאלעזר

ורטו"189

 כחובת: לקודמת,נדומה
 ]אלו ישר לגאלת א"תשנת

 :רורס
 למפרע(: לכתיבה הכתובת י לקודמתבדומה

 הכהןאלעזר

ורם:190.
 הכחובתו זרבתוך

 ישראל נשיאשמעון
 :רורס

 : הכחובת מימין מלמטה מסביב יאמפורה
 ישראל ולגואלת אחתשנת

 :ירס191.
 הכתובת? י לקודמתבדומה

ירושלם
רורס:

 , הכחובת י לקודמתבדומה
 ישראל לגאלת אחתשנת

 ,ורם192.
 הכתובת: מלמטה מסביב י תמר כף במרכזוזר,

 ישראל נשיאשמעון
 :רורס

 מלמכה מסביב י נימים שש או ארבע בעלנבל,

 :הכתובי
 ישראל לגאלת אחתשנת

ויש:193,
 הכתובת, משמאל מלמעלה י גפןעלה

 ישראל לגואלת ]אחתשנת
 :רורס

 הכתובת! בשטה , "ירות אשכולות ושנידקל

 ישראל נשיאשמעון

 :ירס194.
 הכחובת? , ללודמתגדומה

 ישראל לגאלת אנחת]שנת
 הקורמת( הכתובת)עקבות

 :רורס
 הכתובתי אולם לקודמתבדומה

 מש
 הקודמת( הכתובת)עקבות

ורס!195

 מלמעלה מסביב ו וזלזל עלה ענבים,אשכול
 , הכתובתמשמאל

 ישר]אל, לגאלת אחתשנח
 :רורם

 הכתובתו בשטח י פירות אשכולות ושנידקל
ירושלם

 ,ורס196.
 הכתובת: מסביב י ועלר ענביםאשכול

 ישראל לתר בש
 :רורם

 הכחובת: כשטח 1 פירות אשכולות ושגידקל
 הכהןאלעזר

ורס:197.
 , הכתובת זרבתוך

שמעון
 הקודמת( הכחובת)עקבות

 !רורם

 הכתובת: מימין מלמטה מסביבאמפורה,
 ישראל לחר בש

ורם,198.
 ? הכתובת י לקודמתבדומה

ירושלם
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 הכתובת: ו לקודמתבדומה
 ., ישראל לחר בש

 ,ורם:199.
 מלמטה מסביב-מימין ך תמר כף במרכזוור,

 -הכתובת:
 ?שראל 'נוציא:שמעון

 :רורס
 מימין מלמטה מסביב י נימים ארבע כעלנכל,

 ,הכתובת
 . '. ישאל)ו( לחר בש

 ,. יורם200.

 הכתובת: מימין מלמעלה מטביב, ו בפןעלה
 )!( ישאל לחר' בש

 הכתובת: בשטח ו פירות אשכולות ושנידקל
שמענון[

. ?ורם2008.

 הכתובת! ו לקודמתבדומה
 ישראל לחר ב[גש

רורם:
 על השבון ב56יעת טבועה ו לקודמתבדומה
 הכתופת: , מאשקלוןמטבע

]_שןמעוט
ACKA ]_ 

 :ורם201.
 מימין מלמטה מסביב ן תמר כף במרכזוזר,

 ) ,הפתורת:

 ירושלםלחרות
 :אורס

 מימין מלמטה מסביב , נימים חמש בעלנבל,
 '.הכתובת.

 ,ישראנלן לחר בש

 ,ורס:202.

 מלמעלה, משמאל מסביב, , ענביםאשכולי,
הכחובת,

 אל ישזר[ לחר בש
ןרורס:

 הכתובת; בשטח 1 פירות אשכולות ושגידקל
ירושלם

ורס? .,203.
 מלמעלה משמאל ממגיב, ) י ענביםאשכול
 :הכתובת

 ורושןלםןלהרות
רורס:

) הכחובת: בשטחדקלו

 הכהןאלעזר

ופס:,,204,
 1 הכתובת משמאל מלמעלר מסביב י גפןעלה

 ירושלםלחרות
רורס:,

 הכתובת: בשטח ו סירות אשכולות ושנידקל
[lll~bW

ימם:,2048.
 : הכתובת , לקודמתבדומה

 ירושלם]לחר[ות
רורס:)

 הכתובת! לקודמת,בדומה
שמעון

ורס: .0.2046
 הכתובת; ו גס סוג אולם לקורמת,בדומה

 ירושלםלחרות
 כתובת( של עקבותזרק

. :רורם

 הכתובת: גסו סוג אולם לקורמת.בדומה
שמעון

 כתובת( של עקבות. )רק .,
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 ?ורם05נ

 מימי? מלמטה מסביב ו תמר כף במרכזוזר,
 ?הכתובת

 ירנוושלמלחרות
 ,הורם

 מימין בשטח 1 נימים שלש בעל )קיתרה(נבל
 : הכתובתומשמאל

שמעון

 ?ורם206.
 מלמעלה משמאל מסביב י וזלזל ענפיםאשכול

 :הכתובת
 ירושלים(לחרות

 :רורס
 הכתובת בשטח 1 פירות אשכולות ושנידקל

שמעון

ורס:207.
 הכתובת? , לקודמתכדומה

 ירושלנמ(לחרות
 :רורס

 ירושלם ! הכתובת : לקודמתבדומה

 בטובם שהואילו שונים אוספים של למנהלים תודתי את בזה מביעהנני
 ~בס. העתקות לרשותילהעמיד

 המטבעות בירושלים. ז"ל זלצברגר מ. ד"ר של ברכושו היתה 1 מס'המטבע
 הארצישראלי הנכות בבית העתיקות מחלקת באוסף נמצאות ו-163 44 2,מס'

 הן ו-191 174 172, 171, 146, 145, 144, 95, 53, 24, 7, 3, המס'בירושלים.
 היא 61 מס' גלסגוב. הונטר, באוסף היא 58 מס' לונדון. הבריטי,במוזיאום
 במו1יאום 97 ומס' במינכן היא 74 מס' ירושלים. הפראנציסקאני, המנזרבאוסף
 63, 42, הכס' בברלין. במוזיאום הן ו-175 1498 50, 39, המס' ניאפולי.של
 בפארים. הלאומית הספריה של המטבעות באוסף הן ו-77 73 72, 71, 68,69.
 בירות. ש5 במוזיאום היא ,85מס'

 הפרטי. באוספי מדוגמאות הובאו המטבעותשאר




