א באו דו ס ),(Euodus
י אחד מ; 'החברים במועצת היהודים באלכסנדריה.
'התפשו על"ידי ה:צ.ב פלאקום,פ.76 .
אבאיא יום ) ,(EIeiusפוי לאל דיוניסום,ה .96 .ראה :ד.ו:יסום.
א בביא ה ) ,(Euboeaאי יוני .יהודים שם ,ק.282 .
א בגוס םוס ] 1(Cslius Julius Caesar Octavianus Augustusקימר
309 .291 .240 .
רומי .מחשר את חוקי היהודים יזכיותיהם ,פ .50 .ק
וכו' .ממנה מועצת היהודים באלכסנדריה,פ .74 .מזמי; לדין נציבים
בשל עבירות שרות ,פ .105 .גדולתו .ק" .152 .143 .קרבת קרבנות
בירושלים בשמה ק.317 .
אגריפס ): )1 (Agrippaכדו של המלך ציהורי הורדוס .התמלכותו
ינמיעתו לארץ "הודה,פ 27 .וכו' וכו' .אגריפס בהומי בימי שיבריום
קיסר ,פ .28 .מאכל אותות כבוד מידי 'הסים הרומק פ .40 .מקבל
את המדיות ארגוב וגליל (ע"ע) מידי קאים ,ק' .319 .מביא תזכירם
של "הודי אלכסנדריה אל קאיום,פ .103 .ל .179 .מבקר את קאים
 .מכתבו אל קאיום לטובת
ברומי ,ק 261 .וכר ,מחלתו 269יכר
' 276וכר וכר .לאיום :עתר לבקשתו ,ק 231 .וכו'.
היחודים,
 )2אגריפם מרקום)5 Vipsanius Agrippaט)]ש')54ידיד אבגומטום.
בקורו בירושלים ,ק 291 .וכו' 2% ,וכו'.
אתיקה(")%ז.ן)ימדינה בארץ יון התיכו:יח .פלאקום :וסע לאורך
גדותיה בדרכו לא:דרום ,פ .173 .156 .יהודים שם ,ק.281 .
איני אי ,ים איגיאי("]שום -,(Aegaeumפלאקום נדון לגלות לאי ניארה

י.

(ע"ע) בים הזה ,פ.151 .
 .יהודים שם ,ק.281 .
אים זלי ה ) ,(Aetoliaמרבץ בארץיון
אימליה ) ,(Italiaאר .;,פ .173 .157 .125 .109 .ק .252 .116 .108 .עמי
איטליה ק .10 .יחודי איטליה ק.155 .
איםי דורומ ) ,(Isidorusדימגוג מצרי ,צורר היהודים,פ ,20 .מאשים

ב2

פ פ תח ה ש סו ת
 .125 .זאור אופץ,
א:ז פלאקוס ברומס פ
ק.355 .
היהודים לפניי

יאים,

פ 135 .וכר .נלטכךןזמי

אי ס ת מוס )- (Isthmusק.ריות.ת יצ.עת יבשה המהברת אתיון
התיכונית עם הדרומית .פלאקום עוכר דרך שם ,פ.155 .
אי רו פ ה ) ,(Europaיהודים בארצותיה ,פ .46 .ק .283 .281 .עמי
אירופה ,ק: .10 .זכרה גם ק .88 .48 .22 .או.280 .
אלכס נד'ר י'ה ,בירת מצרים ,במקומות רבים.
א מ פי א ראו ם ) ,(Ampharausחווה אגדי ממדינת ארגום ,הירוםיוני.

יאיום משתווה אליו ,ק.78 .
,
א מפילוכום ) (Amphilochusהירום יוני ,בז אמפיאראום (ע"ע).
קאיום מרמ'ה אליו ,ק.78 .

א :דרוז (]0נב)ע)י אחד מזקני היסודים באלכסנדריה ,התפשו על ידי
הנציב פלאקום ,פ.76 .
א:דר וס (]05נם)14י אי בים האיגיאע שמה הגלה פלאמום.פ.1% .151 .
וכר וכו'.

א סי ה ) ,(Asiaיהירים בארצותיה ,פ .46 .ק .311 .283 .281 .245 .עמי
אסיה ,ק: .10 .זכרה גם ק .88 .48 .22 .או.280 .250 .
אלע ,ק 93 .וכן/
א פ ולון (0!10ע)/1יטל-השמש ,יחי.
קאיום משתוו"
תהלת אפול'וז ,ק .103 .וכר.
,
ם
י
ד
ו
ה
י
ה
'
ק 203 .וכו..
א פל ס ) ,(Apellesשחקז א'שקלונע צורר
א רגוב-שרכון ,ק .326 .ראה :שרכון.

א רגוס ) ,(Argusמדיגה בארץ יון. ,הודים
א רי ם ) ,(Ares, Marsטל מלחמה יפי .קאיום מדמה אליו .ק.93 .
' .97תהלותיו .ק 111 .וכר.
שם ,ק.281 .

א ש קלון ),(Ascaloע"ר יונית בארץ "הודה .שנאת 'האשקלונים ליהודים,
ק.205 .

ב
באמום ) )1 ,(BassLlsפקיד צבא רום ..מקבל פקיהה לעשות בדיקת
:שק במצרים .פ ,)? 1=( )2 .92 .שר-מאה רומי .נשלח מאישליה

לתפוש את הנציב פלאקום ,פ 109 .וכו' וכו/
) ,(Babyloniaיהורים במריה זו ,ק.282 .216 .
ב כל
ן "*ודים שם ,ק.281 .
ב .אוט יה ) ,(Boeotiaמ-יי -יא-ץ י.
בי תי:י ה
) ,(Bithyniaמרינץ באסיה 'הקשנה .יסודים שם .ק.281 .

ע2

מ פ תח ה ש טו ת

הככוס ) ,(Bacchusק .96 .ראה :דעניטוס.
),(Brundisium
ע.ר
ברו:דימיום
פלאקומ שם .פ.173 .152 .

ג

בא.שליה ,פ.26 .
החן-

נורגו ) ,(Gorgoשם-לוא .למרוסה ולאחיותיה ,ק .237 .רא" :מדומה.
גי אר ה ) ,(Gyaraאי בים האי.:אי .פלאיום :דון לנלות לשם .פ.151 .
ניריא1נים ) ,(Geryonesענק בעל שלשה צפיםמ ,האי חייתיאה,

י.

גליל

.80

) .(Galilaeaאנריפם הראשון מאכל את הגליל מידי קאיום,

ק.319 .

גר מ :י'ה(=ט14ט]8נ))יק .10 .פ-אות הגרמ:יס ,שם: .צחון קאים עליהם,
ק.356 .

ך

י

די :ים 1ם ) -,(Dionysusאל יוני ,בן זיאוס וסימילי ,משפיע לאנשים
עובת השדה ,יביחוד פר' הגפן .מאיום מדמה אליו ,ק 78 .וכר.
נבוריתיו ,ק 82 .וכו'88 ,יכו' .92 ,בגדיו .96
דיו:י םין ס ,דימגוג מצרי ,צורר 'היהודים ,פ.20 .
) ,(Dioskouroiהאח.ם האלהיים קמטור ופולוקם
דיוסמורים
),(Castor Pollux
בני פינדארום ול.דה; בני אלים; קאיוס מהמה
אליהם ,ק 78 .וכו' .תהל'ותיהם ,ק 84 .וכו'.92 .
דיק יארכיה ) ,(Dicaearchiaפ .27 .ק .185 .ראה :פושיאולי.
דלפוי ) ,(Delphiעיר יונית מחוללה בתרפים של אפולון .הכתובת

י.

י.

שבדלפוי.69 ,
,
(
"
ה
ל
י
מ
ו
ר
בקיסרות הרומית
דר1םיל ה ) Drlsillaאחותקא.ום- .אבל
לרגלי מיתתה ,פ.56 .

ה

מיל וס

) ,(Homilusפקיד בחצר קאיום ,ק.

ה
"י מי רןס ) ,(Homerusמשורר ידי,ק .80.מאמר הומירום,י.
הו ררו ם ) ,(Herodesמלך היהודים' .התארחות מרקום אגריע וע-ע)
וכו' .ארמונו ,ק .299 .התמלכות :כדו אגריפם ,פ.25 .
אצלו,י.
),(Hiberus
.181

.149

1

2%

:ציב מצר.ם בשנת  ,32פ.2 .
היברוס
הילי:י (!"1!8ש1ן)י אי בים האיגיאי ,פלאגים עובך דיך

'שם ,פ.156 .

ש2

מפ תח ה ש מו ת

ה.רקלים ) ,(Heracles, Herculesבז זיאום יאלקימ.נע מ-יי דאלים.
ה וכר .מהללה ל .ע2 .90 .ה
קאים מדמה אלית
יל קוו ) ,(Helicoשומר-סח "קיסר קאיום .משטיו על היהורימ,
י

י.

י.

 .וכו' וכו' 203 .וכו'.
6יו
הרמיס(5טחט)ז"4ן י05ת""1ן)'שליח האלים אצל היונים .קאיום מרמה
אלית  .93תשכהותיו ,ק99 .יכר.

י.

ן
וי סלי'ום) ,(Lucius Vitelliusנציב סוריה .שהייתו בירושלים .ק.231 .

) )1 .(zeusראש חלייוז .קאיום מצוה להעמיד את
Jo~is) 011
ל~בירושלים" )2 .265 ,זום החדש - -כאיום ,ק.%6 .
up
צלמ,
וerבtהiיpכ

י.

ט
ט בר ) ,(Tiberisנהר עובר דרך רום' ..היהודים מעבר לנהר פיכר,
י
י אלכם:דריה כמישיר שע-ג הנהר היה ,ק.181 .
ק .155 .צ.רי יהיר
םי ב ר ם5 Claudius Nero)(l :ט!זס!6יך)'קיסר רומי .הנציב פלאקום
פיז ידיד? .פ .158 .2 .פלאיום :ציב מצרים בימיו ,פ 8 ,וכו'.
אגריפס ברומי בימיו ,פ .28 .מזם-ו לדיו נציבים שהאשמו בעכירות
שוטת,פ .105 .מעלותיו,ל .141 .יחסו ליהודים,י
'  298 .240 .159וכר.
פ.לאטוס ע-ע) .יחמו לאגריפם מלר היהודים 329 ,וכו'.
1מע
רש"גם פ ;128 .112 .ק 23 .14 .8 .וכר' 33 ,וכר 166 ;58 ,וכר.
נזכ
,(Tiberius Nero Gemellus) )2נכדו של טיבריוס היסה שותה
לשלטוו עם לאיום וסופו הטראג ,.פ 10 .וכו' 23 ;22 ,וכר וכר.
ט רופו:יום )" ,(Trophoniusיךוס יוני .לו יץ מוקדשים התרפים
בלבדיאה 1ביאוטיה) .קאיוס מרמה אלית ק.78 .
טריפוז ) ,(Tryphoאפד מזקני היהודים באלכם:דר.",התפשי על ירי
":ציכ פלאיום ,פ.76 .
פ ריכוז ) -;Trachonitisארגוב מדינה בעבר הירדו .אגריפס המלך
 .ק.326 .
מיבל את המד.נה מידייאיום

יי

י.

י.

כא'-ו יהורה, .המכמוךב.ז היתורים והיונים

בנ ה (נחוט8נ),
-

".

שש וכו' ,וכו',

י-.

שם,

מפתת השטות
י הודי ם,

יוליה

במגומוינ רבים.

די"

a
t
s
u
g
u
A
18טנ "*.ם)י אשת יקטאביךס אב-
)

ליהודים ,ק.392 .319 .
טסטום .יחס"
יוני ,מפרץ )5 sinusם0"1ג)י פלאקום שם ,פ.1% .
יונית שפה יונית,
 .14עם היונים ,ק .162 .8 .ערי היונים ,ק.83 .
ארץ יון ,ק .141 .102 .צרות 'ה"וניס ,ק .145 .תרבות ירית ,ק.147 .
אגדהינית ,ק .237 .ראה נם ק.2% .
"הודים שולחים כסף לשם ,ק 156 .וכו'312 ,
י ר וש ל ם )-,(Hierosolyma
וכו' .גוירת כאיום 'להקים  arפסל בבית המכרש,ק 188 .וכו'.203 .
ראה גם ק.288 .278 .
י שר אל .גזרת המלה ,ק.4.

י.

כ

שלש בנות זום ,אלית

כארי טו ת ),(Charites, Gratiae
ק.104 .95 .
כו ש ) ,(Aethiopiaישוב היהודים מניע עד לגעלית המדיגה היאת,

פ.

החן והנועם,

,43

כפ ת 1ך ) ,(Cretaאי ינני" ,הודים
כש די ם ) rew ~(Chaldaeiכשדים ,ק.4.

שם ,ק.282 .

ל
ל א מ פוז ) ,(Lampoרימ:וג מצרע צורר ה"הודיס ,פ .20 .מקטרג ;ל
פלאקום בףומי ,פ: .125 .אשם בעזוז העלבת הקימר טיבייום ,פ.

 128וכו' .לאמפון כ"רוצח 'הקולמוס ,-פ
.132 .
ל1ב (8ץ)]!6י ישוב היהודים משתרע ער למדינה זו ,פ .45 .43 .לוב
כמדרת נציבותן של פלאק'וס ,פ .152 .יחידים בלוב ,ק.283 .
לי אי א1ס ) ,(Lyaeusשוי לאל דיוניסום ,ק .76 .ראה :דיוניסוס.
לכיאוס ) ,(Lechaeusחוף 'העיר ק:רינתום מעבך המפרץ היינ.-
פלאקום שם ,פ.155 .
לי מיא ה ) ,(Lamiaקונסול רומי ,פרדסים ברומי על שמן .שם היה
ראיון היהודים לטי יא.ום ,ק.351 .
ל פי רןם ) ~(Aemlius Lepidusממליץ יל פלאקיס יפני קאיום,
פ1 .151 .ש.1

r

-

t

a

1

2

3

K

1%

מפ ת ח ה ש טו ת

מ
מאקם.מ1ם מנ'ום ) :fs: ,(~daximus hdag~usמצרית מנר מתצת
ו פ4 .ע
היהורם באלבמנדריד ב.מ.ו
מאק רון ) ~(P4aevius Sertorius h~acroיד.ד פלאקוס ,פ .11 .נורם
 32וכר ו'כו'.
'המר ,פ 11 .יכו'.22 .
להמלכות קאיום
a
w
)
~א:ום (ע"ע) על הקיסר טיבר?מ ,ק .37 .מותו
ם'
ם 'להפרת
גיר
.75
 :נם ק69 .
ומות אשתו ,ק .61 .ראי
שם יאוך וסך
המצ-י  ,(hdareot~.גבול
מאריה ()548"8י
במחוי
כיש ,פ.45 .
ארי
) ,(haedusaבת פורקים ,דמות אגך.ת יאת ,ארת מן הנורגו:ות
מרום'ה

מימית

י.

סופ.

יכ.'.

1ע"ע) .דמביט בעיד :הפך 'לאבן ,ק.237 .
מו ק דון ). ,(hdacedoniaהיד.ם שם ,ק.281 .

מיצי :אם (5ות")"18א) ,פ-דמים :--מ .ע"ש מיצי:אם .שם היה רא.ין
היהודים לפ .:קא.וס ,ק.351 .
מ ;לית לוב- ,ות  :"rrדים דת.נן ,פ3 .ג -אץ :לוב.
נבמט'א 11

),(Sebasteunb (Jaesareum

הרים /יב-ח" לכבוד אכןמטוס .מ:ך:ט כיר

יבקי:ייה בארץ יהוהה ,ק.

מתיו,

(ן"ט!מט)5י

במפצה דרך שם ,פ.

מלדש

לכבר דייסך

באלכמרך,ך ,ק.

151

05מ

בקצך ןדר.מ .של אטבך .פלאיים ;יבך
.156

מ:--ך ,פ ;39 .26 .ק .259 .252 .250 .220 .171 .השפך
סו י ה ) ,(Syriaכ-
הם-רית ,פ .39 .פטרו.:ים :צ.ב מוריץ ,ק .233 .231 .219 .207 .חילות
 רימיים במורית . .223דורים שם ,ק( .251 .245 .גם בחילה מוריה.).ס ט פ' :ו; ) ,(Stephanioאסך ממשוהרך -ט-בר.ום י.מך באל'--דייך.
ם מתארח אצל /פ.112 .
הציבפלאיי
ם-טום ) ,(Seianusשך מ-.ךךמ ק.מר ,צירך אח די"ודים ,פ .1 .ק.

י.

 159וכך .מאקרה (ע-ע) "רם

ק.37 .

להפרת מזמותיוהך;.ת על טיב--ם,

מילאנום מרקים ),(h4arcusחות .:של קאי.:'.

.62כו'.

מותו דט-אנ ,-ק.

: 71כו'.75 .

מקיתים ) ,(Scythaeפראות עם הסקיתים ,ק.
) cr ,(Sarmataeדם-מט'ם,
0ה
מרמטים

י.

0ה

5נ

ט פ ת ת ה ש טז ה

פ
פאיא( 1ת'ס8ק)י כמי לאל אפול" ,ק10 .ה ראה :אפולה.
מארוס ) ,(Pharusאי מול אלכס:דריה .אגריפם עומ  (QCפ.
באמים וע"ע) שר-מאה רומי לשי האי הזה ,פ.110 .
פ 1מיאןלי ) = (Puteo[iד .קי א רכי ד ,עזר החוף באיטליה.
אגריפס יוצא משם לשרק -הורד ,פ .27 .צירי יהודי אלכם:רריד
שם ,ק.185 .
פו :מ ום (5ט)טסק),
מדינה ע"ג הים השחור- .הודים שם ,ק.281 .
פ מ ר':1י 1ס ):,(Publius Petroniusציבמיריה .קאיומ מצוה לו להעמיד
" .207כוסיו ק 209 .וכר .מזמין צלם
פסל בהיכל 'רושלים,
מצדון ,ק .222 .היהודים לפגיו בפי:יקיה ,ך 225 .וכו' .מכתבו אל
ס עליה ק 2% .וכו' .ונכתב
כאיום ,ק 248 .וכו' .261 .כעם יא.ו
קאיוס אל? ,ק 259 .יכו' 333 .וכר.
פיל ט 1מ )Pilatus
מפקח יומי ב".ודץ .מ-גיז את ה-דודים,
~(Pontlus
7נ

י.

ק 299 .וכו'.

פ.ל -ם
לקב"
)(1't:r1(Philippusדוך .ש"
י
,
פי
_מדיתו מידי קא.ומ ,פ.25 .
את
ם מזם ;-צלם בצךוז ךפ-:.ק'ת
) ,(Phoenicaכ:ע.1פטך.:.י
י..י
אנ.-פס הראשו .:אךריפם

להעמידו בהיכל ב.רושלים ,ק .222 .פטרו.:ום 'שידךיהודי אןק .שיאל בא-ם לפ ':פמרו':ומ לפ:-יק'ד .226 ,יתז--ם

י.

י.

שם ,ק.225 .

גרים שם,
.281
פ,ך'אום ),(Pir2eus
הות אתו:א ,פלאקום שם ,פ.155 .
פלאךום ,(Aulus A~illius Flaccus) )1
"צתם ,במקומות שן-:ם
.צ'-

5 Norbanus Flaccus)(2ט))81פרוקו:סיל רומי .כיח-

לא:ש' אפםום לסיבת היהודים,י.

314

"-"4

וכו'.

פ לו פו:ים ום ) ,(Peloponesusדח"ק הדרומ' של ארין יון .פלאתם
- .173 .154 .הודים .281 .;(Ctr
 rc::בנפקה לאורך ער'פ .כגולה,פ

פ מפילי ך ),(Pamphylia
באשד ה;ט:ד.י".ד.ם
פך.טן ,(Proteus) :אל-למידו:י":.מצט'י.-.- :אוה-י; .א.ים דימהאל..

שם ,ק.251 .

בתמן.-ת-ו הפתאומ.ות ,מ.

.80
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שפתח השמות

פר ת ),,(Euphrttesנהר בארם נתרים,ק .259,207 .10.יהודים מעבר לפרת,
ק.282 .216 .
) ,(Parthiעם הפרחים,ק.256 .10.
פ ר תי ם

צ

צדוי

(")5!80י עיר פיניקית .פמרו:יום מזמיז משם צלם להעמידו
בבית המקדש שבירושלים ,ה.337 .222 .
ק

ק איום ) ,(Caius Caligulaק.סר רומי ,כמקומות רכים.
ר צבא רומי .מחפש אחרי :שק בבתי היהודים,
קאס שום ) ,(Castusפיי
פ.86 .

ק אפ.שין

) ,(Capitoמשגיח רומי כיבנה וע";) ,צורר היחודים.
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וכו'יכו'.

קא ראבאס ) ,(Carabasמשונע אחד באלכם:דר'ה .צוררי היךודים
משתמשים להתל במלך אגףיפם ,פ 36 .וכי'.
קו ריב :ת ם )))-JorySantesי כהנ' קיביל' אלילת פריגיה .התלהבית
קוריבנמית ,פ.169 .
קורי :תום ) ,(Corinthusעיד יורת .פלאקיס עובך דרך שם ,פ.1% .

.

ב.

ג .1/יהירים שם ,ק.
;י ה ),(Cea
דרך שם,פ.156 .
אימירח.ת לסביון (ע"ע) .פלאקוםעובי
קילי קי ה ) ,(Cyliciaמדינת באסיה הקשה .יהודים שם ,ק.281 .
קינ תו ס ) ,(Cynthusא .כים הא.גיא ..פלאקום עובר דרה שם ,פ.156 .
קמך-ה אבגוסשה (=טבסמי) ,(Caesarea Augusta) ,קיסרי;.
עיר ב.דודה ע"ג ה.ם השכון .מקדש 'א.4וממום כעיר החיג ק.305 .
קלודי ם ) 'i(Tibtrills ClaudiusGermanicusל.סרהמי.עונש את'חלילו;
1ע"ע) צורר ה,הידים ,ק .206 .משתהת הילודיים .קאיוםעיי
ן את
"משפחה הזאת ,ק.33 .
.281

.

הזאת ,ק.33 .
,
(
C
[
e
o
p
a
t
r
a
)
מלכת .Q~-sc
; לי או פ ט רה

מרכב"

רתומה לארבעה

מפתח ה ש ש ת

סומים מוקדשה לשמה הוקמה בבית השמת 'באלכם;דריה,י.
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ק:כראי ("8זן"ת"ם)י חוף העיר קורי:תום מפאת מזרח .פלאקום
עובר דרך שם,פ.155 .
 .יהודים שם ,ק.281 .
ק פרי סי ~(cyprls) 1איימי
רו:ום )0505' Saturnusזא)' חל יוני ,אבי זום .תור 'הז'הב בימי
שלפונו ,ק.13 .
ך

י

רו מי ) ,(Romaאגריפס ברומי ,פ .28 .שם מתקיימים משפשי הנציבים
שנאשמו בתועבות ונרות ,פ .105 .פלאקום ,הגלה מרומי ,פ.152 .
רומיים .10 ,חוקי 'הרומיים ,ק .153 .28 .מלחמות אזרחים ביניהם,
ק 144 .וכו' .זכיות היהודים ברומי ,ק .157 .שכתת יהודים שם ,ק.
י "הודי 'אלכם:דריה שם,
 .155רדיפות היהודים ברומי .ק.160 .ציי
ק .185 .ראה גם פ ,158 .ק 283 .252 .220 .219 .116 .108 .וכר; .342 .337

י.

רינוס (5ט")28י :הר בגרמניה ,ק.10 .

ת

תי םלי ה ) ,(Thessaliaמדינה כארקיי
ן".צפו.:ת' .הורים שם ,ק.281 .
תל מיים ) ,(Ptolemaeiמלכי מצרים ,ק.140 .

