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תיפארגוילביב המישר 

תאמ 

ןמטחוש ךורב 

 Analecta Libaniana. Dissertatio inauguralis quam .1
 ad summos in philosophia honores rite capessendos
 scripsit Max Schwabe. Berolini, apud Julium Sittenfel־
 dum, 1918. [4], 69, [2j p. De dissertatione probanda ad
 ordinem rettulerunt: U. de Wilamowitz-Môllendorff ;

 H. Diels.

 De Nymphaeo Antiocheno. De oratione pro :ןכותה
 Olympio habita. De Bemarchio rhetore. De Libanio

 psalmorum imitatore. Observationes criticae.

 Unsere hebràische Sprache. Jtidische Rund- .2
 schau, Jgg. XXV (1920), No. 11, p. 73.

ןוכמה תועידי .(יוכו 20,4,1) 15§ םלוע תאירב לע :ןוליפ.3 
.היפרת ,םילשורי .ב יבוח ,(תירבעה הטיסרבינואה לש) תודהיה יעדמל 

.86-77 'ע 

.'א ךרכ ,"תודהיה יעדמ" .תור רפס לש םיעבשה־סוגרתב האילפ .4 

.132*128 'ע .ו"פרת ,םילשורי 

Erwin Preuschen : Griechisch-Deutsches :רפסה לע תרוקיב .5 
 Wôrterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments
 und der iibrigen urchristlichen Literatur. 2. Aufl....
 -neu bearbeitet von Walter Bauer. Giessen, Tôpel
 ,mann, 1925.1. Lief 90*89 יע ,(היפרת) ,'ב יבוח ,'ב הנש ,רפס תירק•

.179*178 'ע ,(ו"פרת) 'ג 'בוח ,םש .Lief .2. ל"נכ : — .6 

 7• — : Pauly-Wissowa: Real-Encyclopàdie der classischen
 .Altertumswissenschaft. XXIV. Halbband. Neu bearb
 1925 ,Hrsg. v. W. Kroll. Stuttgart. ג הנש ,רפס תירק',

.71 'ע ,(ו"פרת) 'א 'בוח 

 Erwin Rohde : Psyche; Seelencult und Unsterb- — .8
 lichkeitsglaube der Griechen. 9. u. 10. Aufl. Tubingen,

.72*71 'ע ,םש .1925 

 Erwin Preuschen : Griechisch-Deutsches Wôrter- : - .9
 buch zu den Schriften des N. T.... 3-4. Lief.

 .124-Î23 ע ,(זיפרת) 'ג-'ב יבוח ,םש'

 Fritz Heichelheim : Die auswartige Bevôlkerung .10. — י
.im Ptolemàerreich. Leipzig, 1926 'ע ,םש 126. 

 S. Eitrem : Papyri Osloenses. Fasc. I : Magical pa-1 — •11
.pyri. Oslo, 1925 'ע ,םש 128*130. 

 Adolf Deissmann : Paulus. 2. neubearb. u. verm. : — .12
.Aufl. Tubingen, 1925 'ע /זיפרת) 'ד יבוה ,םש 272*273. 

 Erwin Preuschen : Griechisch-Deutsches Wôrter- : — .13
 buch zu den Schriften des N. T. Giessen, 1927.

.Lief .יע ,(זיפרת) 'ב 'בוח ,'ד הנש ,םש 7 118*119. 

 H. I. Bell : Juden und Griechen im rômischen :—•14

Alexandria. Leipzig, Hinrichs, 1926 'ע ,םש 123*124. 

רפס־תיב לע .143*142 'ע ,(1"פרת)'י הנש ,ךוניחה .הניי תינכת .15 
.ןוסרטט רטפ ייע להנתהש העיב ינויסנ 

 .(de visu 16. אל םושר הז רמאמ) ז"פרת ,ץראה .לילגה לש וחוכ לע

 Hermetica; The ancient Greek and : 17. רפסה לע תרוקיב
 Latin writings which contain religious or philosophic
 teachings ascribed to Hermes Trismegistus, ed. with
 English translation and notes by Walter Scott, v. I־II.
 Oxford, Clarendon Press, 1924/25. Journal of The
 Palestine Oriental Society, v. VII (1927), p. 213-216.

 Flavius Josephus' Lebensbeschreibung aus dem I — .18
 ^Griechischen ubersetzt . .. von Leo Haefeli. Munster

i. W., Aschendorff, 1925 היפרת) 'ד־'ג יבוח ,רפס תירק), 
'ע 231-229. 

 A. V. Billen : The old Latin texts of the Hepta19. — ־
 teuch. Cambridge, The University Press, 1927.

.64 'ע ,(היפרת) •ב־יא יבוח ,'ה הנש ,םש 

ןויצ .רמוע י"ע םילשורי שובכ ירחא תיבה רהו םידוהיה .20 
,םילשורי) 'ב רפס .היפרגונתאו הירוטסיהל ייאה הרבחה לש ףסאמה 

.106-99 'ע ,(ז"פרת 

 21•Zum Text der Seronepisode in I. Macc. und
 bei Josephus. von M. Schwabe und E. Z. Melamed.

 .202-204 .MGWJ, 72. Jhg. (1928), p

Erwin Preuschen : Griechisch-Deutsches :רפסה לע תרוקיב .22 
 (-lO.(Schluss Wôrterbuch zu den Schriften des N. T
 1928 ,Lief. Giessen. 65-56 'ע ,(טיפרת)'א 'בוח ,'ו הנש ,רפס תירק.

 23. — : ÂKaaesiHH naya. jlenHHi pa/t. 'Acmaajiôç. Haany
 -QaaHOBHiy Tojictomj yiemnci! h Hpy3aa. JlennH

 1928 ,rpan 70-66 'ע ,םש.

 24• — -Alfred Rahlfs: Septuaginta. Ruth. Stuttgart, Wurt
 1926,temberg.Bibelanstalt 193-192'ע,(ט"פרת)'ביבוחיוהנש,םש.

 25• — : .Georg Holley Gilbert: Greek thought in the N. T
 .1928 ,New York, Macmillan. 197־196 'ע ,םש.

 26. — Robert Helbing : Die Kasussyntax der Verba bei I
 den Septuaginta. Ein Beitrag zur Hebraismenfrage und
 -zur Syntax der xotvr!. Gottingen, Vandenhoeck 8t Ru

 1928 ,precht 463-462 'ע ,(ץ"רת) יד 'בוח ,םש.

,'א הנש ,ץיברת .לארשי־ץיאב אישנה לא סוינביל יבתכמ .27 
.110-85 'ע ,(ץי'רת) 'ב רפס 

.ג''הסא תיעיברה האמב םידוהיה תודלותל שדח טנמוקוד .28 
 (.Libanius En. 1251 (F. 121-107 'ע ,(ץ"רת) 'ג רפס ,םש.

.140-137 ימע ,םש .אפלא־תיב לש תינויה תבותכל .29 

תינווימ םימגרותמ ינורדנסכלאה ןוליפ יבתכ :רפסלהמדקהו שוריפ ,אובמ .30 

ףוריצב ךרע .ןמ קחצי רייד םגרת .םלועה תאירב לע :יא רפס :תירבעל 

.א"צרת ,ץיבונוי הדוהי ריד ,םילשורי .הבוש השמ ... תופסוהו אובמ 

•XXXVI-IX 'ע 

.תוישיאהו תורוקמה .ןונגסה .היציזופמוקה :אובמה לש ןכותה 

Theophanes רקחל) דמחומ לש םידוהיה ויריבח תרשע .31 
 Confessor). 89־74 'ע ,(א"צרת) 'א רפס ,יב הנש ,ץיברת.

.יב םיאנומשח רפס :יב .יג ,'ג םילהת שרדמ :יא : םיינוי םירוריפ .32 

.509־507 'ע ,(א"צרת) ־ד רפס ,םש .ו"כ ,'ח 
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לארשי־ץרא 

 H.E.Dana and Julius R. Mantey: A :33. רפסה לע תרוקיב
 manual grammar of the Greek New Testament. N.Y.,
.Macmillan, 1928 ־532 'ע ,(א"צרת)'ד יבוח ,ד הנש רפס תירק533. 

־ג הנש ,(ןועובש) םינזאמ .ףרודנלמ־ץיבומליו ןופ ךידלוא.34 
(־7 ; 10*8 'ע ,(ט"כק ,ז"כק) ט"כ ,ז"כ ילג ,(ב"צרת9. 

 judi- :35. רפסה לע תרוקיב .הינולרוטב תידוהיה הבמוקאטאקה
 sche Denkmàlerl: Die jiid. Katakombe der Villa Tor
 Ionia in Rom, bearb. von Hermann Wolfgang Beyer u.
 Hans Lietzmann. Berlin-Leipzig, W. de Gruyter, 1930.

.228-217 'ע ,(ב"צרת) 'ב רפס ,יג הנש ,ץיברת 

.ש :םותח .472־471 יע ,(ב"צרת)'ד יבוח ,'ח הנש ,דפס תירק :ל"נה רפסה לע .36 

Heinz Wuthnow:Die semitischen Men-:רפסה לע תרוקיב .37 
 schennamen in griechischen Inschriften und Papyri des
 1930 ,vorderen Orients. Leipzig, Dieterich ־503 'ע ,םש

.ש :םותח .504 

 Die neue judische Inschrift von der Via La- .38
 bicana in Rom. JPOS, v. XII (1932), p. 248-50.

 Eine judische Grabinschrift vom Ophelhugel .39
 in Jerusalem. ZDPV, B. 55 (1932), p. 238-241.

,(ג"צרת)'ה רפס (ףסאמ) ,ןויצ .ןלוגבש תינויה תבותכל םירואב .40 
.190-180 'ע 

שרופמו םגרותמ ,'א (םיאנומשח =) םיבקמה רפס :רפסה לע תרוקיב .41 
,רפס תירק .ב"צרת ,תורוקמ ,ביבא־לת .אנהב םהרבא תאמ אובמ םעו 

.277-274 'ע ,(ג"צרת) 'ג יבוח ,יט הנש 

 Jacob Bernays ; ein Lebensbild in Briefen. Hrsg. 1—.42
v. Michael Fraenkel. Breslau, Marcus, 1932. י הנש ,םש', 

'ע ,(ג"צרת) 'א רפס 77*80. 

 Eine altâgyptischeTotenopferformel in einem .43
 griechischen Grabepigramm aus Gaza. JPOS,

 v. XIII (1933), p. 84-89.

דומלתה תמיתח ימיב תינויה לארש^א תעידיל םיקרפ .44 
.רסיק םונאילוי ימיב י"א לש ינילהה לודגה ןהכה : •א .ימלשוריה 

.369-358 'ע ,(דיצרת) 'ה הנש ,ץיברת 

 45• Miscellanea epigraphica. תריקחל תירבעה הרבחה תועידי
.16־15 'ע ,(דיצרת תבט) 'ד יבוח ,'א הנש ,* היתוקיתעו ייא 

 46. levai "הנש ,םש .תובתכב םימוד םילעפ שומשל .שרדמב "תומל

.30 •ע ,(ד"צרת ןסינ) 'א יבוח ,יב 

•ע ,(ד"צרת זומת)'ב 'בוח ,םש .ןירסיק תוביבסמ תינוי תבותכ .47 
 57-55.

Philo Judaeus. Neue Philontexte in der :רפסה לע תרוקיב .48 

 Uberarbeitung des Ambrosius. Mit einem Anhang :
 Neugefundene griechische Philon-fragmente, von Hans

 Lewy. 315 'ע ,(ד"צרת) 'ג רפס ,יי הנש ,רפס הירק.

םירמאמ ץבוק :ידודל החנמ" .ירופיצבש תסנכה־תיב תבתכ.49 
דעו ,םילשורי .ןילי. דוד םכחה לש םיעבשה לבויל שגומ לארשי תמכחב 

.112-100 'ע .ה"צרת ,סמ .ר ייע לבויה 

.ןירסיקמ Meyaç vîoç Zepexa אקירז ןב סאגמ תבותכל .56 
.45-44 'ע ,(ה"צרת טבש) 'ד־יג יבוח ,'ב הנש ,תועידי 

.25-19 'םע ,םש .הירגלובמ תימור תידוהי תבותכ .51 

.תועידי :רוציקב םושרנ אבהל .ואולמב םשה תא ונמשר ןאכ קר י 

תנשב בגנבש (Elusa)הצולח ריעה תרטשמ שאר ,םותייב .52 
.23־18 'ע ,(ה''צרת ןסינ) 'א 'בוח 'ג הנש ,סש .ג"הסא 356 

.537־585 ■ע ,'ד 'ס ,(היצרת)'ו הנש ,ץיברת .סורפיקמ תובותכ יתש .53 

 54. ,Eine griechische Inschrift aus Sepphoris. JPOS
 .88-97 .vol. XV (1935), p

 55. Ein judisches Goldglas mit Sepulcralinschrift
 aUS Rom. Rivista di Archeologia Cristiana, anno XII

 .341-346 .No. 3-4 (1935), p
M. Schwabe-A. Reifenberg :םימותח 

טבש)־ד ■בוח ,'ג הנש ,תועידי .הירוסב אימפא? שדח תסנכ תיב .56 
.138־137 'ע ,(ו'צרת 

Belle D.Mazur: Studies on Jewry in Greece :רפסה לע תרוקיב .57 

 .1935 ,I. Athens 959*458 'ע ,(ו"צרת)'דרפס ,ב"י הנש ,רפס תירק.

.351*345 'ע ,(ו"צרת) •ז הנש ,ץיברת .תועבט שולש .58 

 Ein griechisches Grabepigramm aus Tiberias .59
 JPOS, v. XVI (1936), p. 158-165•

לבויה־רפס .ופימ םיגייד תחפשמ לש תידוהי־תינוי תבותכ .60 

לבויה דעו ,םילשורי .הנש םיעבש ול תואלמל סיורק לאומש רוסיפורפל 

.86*80 יע .ז"צרת ,סמ .ר י"ע 

359 תנשב בגנבש הצולח דיעה תרטשמ שאר ,סויבוניז .61 
.66*61 'ע.(ז"צרת ירשת) 'ג יבוח ,'ד הנש ,תועידי .נ"הסא 

.ופיבש תידוהיה lç tov (Joàov auYYevixtj־^ שוריפל .62 
.368*367 'ע ,(זיצרת)■ח הנש ,ץיברת 

,ןויצ .הצולחבש הקירוטירל הובגה רפסה תיבו ןומיאדבא .63 
.120*106 'ע ,(ז"צרת)'ב רפס ,'ב הנש 

רפס .י''א בגנבש ריפח־לא היגוע יסוריפפב רורחש רטש .64 
,תירבעה הטיסרבינואה די־לע םירפס תאצוהל הרבחה ,םילשורי .סנגאמ 

.235*224 יע .ח"צרת 

ךרכ ,תועידי .(תמדקומ הריקס) םירעש תיבמ תוינויה תובותכה .65 
.תוחול 16 ,[11 ,97*77 ■ע ,(חיצרת) 'ג יבוח ,יה 

Jean-Baptiste Frey: Corpus inscriptio- :רפסה לע תרוקיב .66 
 ,num Iudaicarum. Vol. I : Europe. Città del Vaticano
 .1930 ,Pontificio istituto di archeologia cristiana תירק

.513*498 'ע ,(ח"צרת) 'ד רפס ,ד"י הנש ,רפס 

 Frederic G. Kenyon : The Chester Beatty Biblical 1 — .67
 papyri. Fasc. 1-6. v. London, Walker, 1933-37.

.188*185 'ע ,(ח"צרת) 'ב רפס ,ו"ט הנש ,רפס תירק 

 68 Ein unbekanntes judisches Goldglas. Rivista di
 4 (1938). p.־Archeologia Cristiana, anno XV, No.'S

M. Schwabe und A.Reifenberg. :םימותח .319-329 

דע ינשה תיבה ןברחמ לארשי־ץראב תוינוויה תובותכה .69 
.ב"מ—ט"ל יע ,יא קלח ,'א ךרכ ,בושיה רפס .יברעה שוביכה 

,תוחול ,172*167 'ע ,םש .םירעש־תיבמ תוינוויה תובותכה .70 
...רזופמה יפרגיפאה רמוחה ףוסאב ותדובע דבלמ הבוש .מ"] .םילימיסקפ 

ךרועה תמדקה ךותמ — "ובורב ינוויה רמוחה תכירעב . . . ףתתשה 

.1ח"ל יע ,ל"ז ןיילק .ש 

תנועב םירעש תיבב ואצמנש תובותכה לע תמדקומ הריקס .71 
.105*104 יע.(ט"צרת תבט)יביבוח ,'ו הנש ,תועידי.תישילשה תוריפחה 

.(ט"צרת)■ג ■בוח ,םש .םירעש תיבמ תידוהי־תינווי המרגיפא .72 
'א ■בוח ,'ז הנש :177*159 'ע ,(ש"ת) 'ד 'בוח :חול ,1111 ,114*105 'ע 

A Graeco- :תילגנאברעשו םוכיס םע דחוימ סיפדתב :21*17 יע.(ש"ת) 
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אי (1951 — 1918) הבוע השמ ינהכ 

 Jewish epigram from Beth She'arim. תובותכה יולג .1 :ןכותה.
III : .רואיב : II .םייטרפה תומשה .תומלשה .ירבעהו ינוויה טטכטה 

.תבותכה רבהמ .םירעש תיב תונוויתה .תבותכה ךיראת .ביתכהו לקשמה 

 73. The Inscriptions of the Jewish Necropolis of
 ,Beth-She'arim [Sheikh-Abreiq]. Amsterdam
 .1940. 7 p . יפאל ימואלניבה סרגנוקה רפס ךותמ תמדקומ הספדה■

אל רפסה .1938 טסוגבאב םאדרטשמאב םייקתהש תימור־תינווי היפארג 

.רלטיה תואבצ י"ע דנלוה שוביכ ללגב רואל אצי 

הנש ,תועידי .הנבוה אלש היליציסמ תינווי־תידוהי תבותכ .74 

.115*113 'ע .(א"שח ןויס־ןסינ) 'ג 'בוח ,יח 

M. Avi-Jonah: Abbreviations in Greek :רפסה לע תרוקיב .75 
 .<1100 .inscriptions «The Near East, 200 B.C.—A.D
 Jerusalem, Pub. for the Government of Palestine by
 1940 ,H. Milford, Oxford University Press רפס תירק,

.142*137 יע ,(אישת) 'ב רפס ,ח"י הנש 

,233*230 יע ,(אישת)ב"י הנש ,ץיברת .דולמ תידוהי־תינוי תבותכ .76 

'ע ,םש .הידאקבש (TpàUeiç) םיילארטמ נ"כיב תבותכ .77 
 294*290.

,תועידי .םירעש־תיבב תסנכה־תיב חטשמ תובותכ יתש .78 
.חול ,30*22 'ע ,(ב"שת) ,'א •בוח ,'ט הנש 

30 •ע ,םש ןמש־ןב תוביבסב םירעש־תיבמ השא רבק .79 
.הבוש .טו הנוי־יבא .מ :םימותח 

רשאל ןורכז רפס .תושדח תובותכ יתש .םירעש תיבב םלוע ייח .80 

ינואה לש תודהיה יעדמל ןוכמה ידי־לע אצי ,ל"ז ןיילק לאומשו קלוג 

הטיסרבינואה די־לע םירפס תאצוהל הרבח ,םילשורי .תירבעה הטיסרב 

.200*187 יע .בישת .תירבעה 

לש המוקמ יונש לע :םירעש־תיבמ תינוי ח"וד תבותכ .81 
רשא.ל .י יסורפה ונרומ רכזל שדקומ ,יג רפס ,ףסאמ ;"הנביי .אמקסולג 

.ב"שת ,תירבעה הטיסרבינואב םייתד םיטנדוטס תירב ,םילשורי .ליז קלוג 

.68*57 ■ע 

תפצרו תסנכה תיב .א .הירוסבש הימפאב קיתע תטנכ־תיב .82 
תוינומדק רקחל ץבוק ,םדק .הימפאבש ניכהיב תובותכ .ב .ולש ספיספה 

,םידוהיה תוקיתעל תוכנה תיב םעטמ ןמזל ןמזמ רואל אצוי ,לארשי 

.93*87 יע .בישת ,םילשורי .תירבעה הטיסרבינואה 

,תועידי .לארשי־ץרא םורדב האקשה ןקתמ לע תינווי תבותכ .83 
.93*89 ■ע .(בישת לולא) 'ד 'בוח ,'ט הנש 

,(בישח)גיי הנש ,ץיברת .ןולקשאמ תידוהיה דומעה־תבותכל .84 
.67*88 יע 

תבותכו ןירסיקמו הסולרטמ תוידוהי תושלושמ תובותכ יתש .85 
.249*245 ■ע ,םש .עוקאפמ תידוהי 

 86• !tyPX1 26 'ע .(גישת) 'א 'בוח ,'י הנש ,תועידי .רבק.

 87. Varia Epigraphia Judaica. (גישת)'ג־'ב 'בוח,•י הנש ,םש,
ןיינעב : II .הזע תוביבסמ תידוהי תבותכב וקעזיו ■־ I :ןכיתה .85-79 'ע 

.(יירפ לש סופרוקב) 294 •סמ תבותכ : III .אמורמ אידג 

,ץיברת .אמורב Via Appia^ תידוהי תבותכ תמלשהל .88 
.141*140 'ע .(ג"שת) 'ב רפס ,ד"י הנש 

.214 'ע ,(ג"שת)•ד־'ג רפס יפש .ןידסיקמ ןיי רכומ תבותכ .89 

הנש ,ץיברת .הנומקשמ תידוהיה תבותכהו םיתתסה תויועט .90 
.125*113 'ע ,(דישת) ו "ט 

.213*211 'ע ,םש .ופימ תידוהי תבותכ לש השוריפ .91 

'ד יבוח ,'י הנש ,תועידי .לאדשי־ץראמ תינווי־תידוהי תבותכ .92 
.108־105 'ע .(ד*שת ירשת—ג"שת זומת) 

,א"י הנש ,םש .ייסד ןב בקעי יבר ארומאה לש ורבק תבותכ .93 
.26־23 ־ע ,(ד"שח ןוויס—ןוושח) 'ב-א יבוח 

'א רפס ,'ט חנש ,ןויצ .המורב י"א ינב לש תובותכ יתש לע .94 
.47־46 'ע ,(ד*שת) 

—ז"ע םיבתכמ ,רסומ יבתכמ :אקנס םואנא סויצול : רפסה לע תרוקיב .95 

,ביבא לת .אקנימק ןרהא ידיב תורעה םע תימורט םימגרותמ .דיכק 

'ד יבוח ,'כ הנש ,רפס תירק .ב"שת ,קילאיב דסומ תופתתשהב "ריבדי 

.196־194 'ע ,(ד"שת) 

רואל דומלתה תפוקתב לאדשי־ץראב םידוהיה ייח .96 
היתוקיתעו לארשי־ץרא תריקחל תירבעה הרבחה ץבוק .תובותכה 

.87־80 'ע .הישת ,םילשורי .ליז ןמצייו גילז רשא •ר לש ורכזל שדקומה 

ג יבוח .איי הנש ,תועידי .הרבח תבר'חמ תידוהיה תבותכל .97 
.80־26 'ע .(הישת) יד 

.33-81 'ע ,םש .הרבחמ תסנכ־תיב לש דומע לע תבותכ .98 

.206-205 'ע ,(הישת) 'ד־יג רפס ,יי הנש ,ןויצ .לד ,יול ןנחוי .99 

,2 'ע ,(VIII .21. 1945 ,ה"שת לולא ג"י) 6112/70 ילג ,רבד .יול ןנחוי .100 

 101. Khirbat Mafjar. Greek inscribed fragments
 The Quarterly of the Department of Antiquities in

 .Palestine, v. XII, Nos. 1-2 (1945), p. 20-30, pi

.ןאפש המלש תינווימ םגרת .םיירמוחה תונונמהה :רפסל המדקהו אובמ .102 

הטיסרבינואה די־לע םירפס תאצוהל הרבח ,םילשורי .הןוש השמ ךרע 

;םגרתמה ,ןאפש המלש :םימותח .XXXV-V, 111 'ע .וישת ,תירבעה 
.ךרועה ,הבוש השמ 

םירבד :וישת —ה"סרת ,ל"ז יול ןנחוי ריד .ל"ז יול ןנחוי ר"ד .103 

18.11.] וישת ולסכ ביי םויב תירבעה הטיסרבינואב הרכזאב ורמאנש 
.11־7 'ע .וישת ,תירבעה הטיסרבינואה ,םילשורי . [1946. 

־ית תולגבו לארשי־ץרא לש ירסיקב — לארשי לע םולש .104 
.68־65 'ע ,(ו"שת) ביי הנש ,תועידי .הילאס 

:םימותח .חול ,72-08 ימע ,םש .הירוסמ תיגווי־תידוהי העימק .105 
.גרבנפיר .או הבוש .מ 

•ב רפס ,זיי הנש ,ץיברת .ןאש תיבמ תינוי תבותכ תנבהל .106 
.128-127 'ע ,(וישת) 

'ד-יג רפס ,םש .יטסינלה ךלמ לש ובתכמב יוטיבו סופ םוי .107 
.197 'ע .(וישת) 

 108. On the interpretation of a Jewish inscription
 from Alexandria. Bulletin des études historiques

 .101-103 .juives, No. 1 (Le Caire, 1946). p

 109. Varia Epigraphica Judaica. IV. ג"י הנש ,תועידי
.33-32 'ע .(זישת) 

,טש.תיגולואיכראה ןתרוצו ןולקשאמ רבק תובותכ יתש .110 
.חול ,VIII ,153-149 'ע .(ז"שת לולא-ןסינ) 'ד-'ג יבוח 

 Varia Epigraphica Judaica. V.lll. בוח ,דיי הנש ,םש•
.11־9 'ע .(ח"שת 'ב רדא־ירשת) 'ב-יא 

,ט" הנש ,ץיברת .ןוילעה לילגבש הידיבעמ תינוי תבותכ .112 
.122-119 'ע ,(חישת) 'ב יבוח 
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לארשי־ץרא בי 

:ןכותה .199-198 יע .(ח"שת)'ד־יג דפס ,םש .תובותכ ךותמ טקל .113 
ידוהי .ג .הירוסמ תינוי תבותכ ךותמ .ב .העודי יתלב תינוי הלמ .א 

.טבר תבותכב סונידמ םשב 

תיב ,םילשורי ןגרובניד רפס .י"אמ השדח רבק תמרגיפא .114 

.חול ,115־110 'ע .ט"שת ,"רפס תירק* ידי־לע ירבעה םירומל שרדמה 

,םילשורי !יול ןנחוי רפס .יפרגיפא רקחמ :הירבט תודלותל.115 
.טישת ,תירבעה הטיסרבינואה ,םנגאמ ל"י ש"ע םירפס תאצוה 

.251-200 יע 

.תילארשיצראו תידוהי ,תיללכ ,תירבעה הידפולקיצנאה .סוטירקיסנוא .116 

,'א ךרכ .טישת ,(הדסמ) מ"עב תוידפולקיצנא תאצוהל הרבח ,םילשורי 

.986 הדומע 

.ןדריה רבעבש הוונמ דחא (יבר) םכח לש ןורא תבותכ .117 
.111־109 'ע ,(טישת) 'ד־יג 'בוח ,ד"י הנש ,תועידי 

 118. Note on the Graffiti shown in plate XLVIII
 in : R. W. Hamilton : The structural history of the
 Aqsa Mosque ; a record of archaeological gleanings
 1942. Jerusalem, Published1938־ from the repairs of
 for the Government of Palestine, Department of An
 tiquities, by G. Cumberlege, Oxford University Press,

London, 1949. p. 93־95. 

.לארשי־ץראבש הירסיקמ (Poûpyoç) סיגדובה תבותכ .119 
.הנש םיעבש ול תאלמל ןייטשפא יולה םוחנ בקעי דובכל לבויה רפס 

.י"שת ,תירבעה הטיסרבינואה ,סנגאמ ל"י שיע םירפה תאצוה ,םילשורי 

.283־273 'ע ,יכ ,דנש ,ץיברת 

רדנסכלא דובכל לבויה רפס .ויתובותכו הירסיקב תסנכ תיב .120 
,הקירמאב םינברל שרדמה תיב ,קרויונ .הנש םיעבש ול תאלמל ,סכראמ 

.חול ,«9—533 'ע .י"שת 

.777 הדומע ,יא ,תיארקמ הידפולקיצנא .ןולקשא .121 

.276-271 תודומע ,תירבעה הידפולקיצנאה .סדיפירוא .122 

'ד־'ג 'בוח ,ו"ט הנש ,תועידי .קחצי תוראבמ תירצונ תבותכ .123 
.106-103 'ע 

הנשמה תפוקתב םיימור־סייגויהו םיידוהיה רפסה יתבלע .124 

הנש ,ץיברת .(הנותאמ ידוהי jiçoaxoloç תבותכ בגא) .דומלתהו 
.חול ,123-112 יע ,(י"שת) א"כ 

אובמ ףוריצב םגרותש וטסיראל טויפה תונמוא לע :םוגרתה לע תרוקיב .125 

>לוכ .30־29יע ,(י"שת) 'א יבוח ,ויכ הנש ,רפס תירק .קה יכדרמ י''ע 

.ליז קה .מ לע דפסה םג 

 A new Greek epitaph from Palestine. The Jour- .126
 nal of Juristic Papyrology (Warsaw), v. IV (1950),

 p. 309-315.

 A Jewish Sepulchral Inscription from Caesa- .127
 rea Palestinae. The Israel Exploration Journal,

 vol. 1, No. 1 (1950), p. 49-53.

,םילשורי.תורנכ ץרא ?תובותכה ןמ הירבט לע םידמל ונא המ .128 
תירבעה הרבחהו תינויצה תורדתסהה לש ץולחהו רעונה ינינעל הקלחמה 

.איישת ,לארשיל תמיקה ןרקה ףותישב היתוקיתעו לארשי ץרא תריקחל 

.78־59 'ע 

'ב־יא יבוח ,ז"ט ,דנש ,תועידי .ירסיקמ תידוהי רבק תבותכ .129 
.57*53 יע ,(א"ישת) 

:סופדב םיאצמנ 

־סינילהה הפוקתב לארשי ץראב תוידוהיה ףוחה תוליהק .130 

תריקחל תירבעה הרבחה םעטמ ץבוק ,םימי ףוחל .תיאמורה"תיס 

.היתוקיתעו לארשי־ץרא 

"ריבד• י"ע קילאיב דסומ תאצוה .םילשורי רפס .םילשורי תובותכ .131 

.40*39 תודומע ,יג ךרכ ,תירבעה הידפולקיצנאה .סוליכסיא .132 

.יד ךרכ ,םש .ןוירא .133 

.םש .ןוכרא .134 

; 2x6a.1a תוילוכסא .קשמד דיל רימוד־דאמ תידוהי תבותכ .135 

.םילשורי ,ןותנש־יצח 

.םש ,תליאמ תירצונ־תיגוי תבותכ .136 

 A Jewish-Greek Inscription from Ed-Dumer .137
 Proceedings of The American Academy of Jewish

 Research, v. XIX (1950/51).

 A Greek-Christian inscription from Elath.138
 .Harvard Theological Review

x הפסוה 

ךרועה הבניק 

,יול ןנחוי רפס ,גרובניד רפס ,יסאלקה רודמה ,תירבעה הידפולקיצנאה 

.םיירמוה תונונמיה לש ,םלועה תאירב :ןוליפ לש ירבע םוגרת 

ב הפסוה 

.םהב ףתתשה היןניקש ,תע־יבתכו םיפסאמ 

,תורנכ ץרא ,ץראה ,תוילוכסא ,תירבעה הידפולקיצנאה ,תיארקמ הידפולקיצנא 

תועידי ,היתוקיתעו לארשי ץרא תריקחלתירבעה הרבחה תועידי ,הנבי,ךונחה,רבד 

רפס ,גרובניד רפס .(ןיל:;) דודל החנמ ,תודהיה יעדמ ,תודהיה יעדמל ןוכמה 

,סכראמ רדנסכלא דובכל לבויה רפס ,ליז ןיילק לאומשו קאלוג רשאל ןורכזה 

לאומש רוסיפורפל לבויה רפס ,ןייטשפא יולה םוחנ בקעי דובכל לבויה רפס 

,(ףסאמ)ןויצ ,סנגאמ רפס ,בושיה רפס ,םילשורי רפס ,יול ןנחוי רפס ,סיורק 

לש ורכזל שדקומ היתוקיתעו לארשי ץרא תריקחל הרבחה ץבוק ,(ןועבר)ןויצ 

.ץיברת ,רפס תידק ,טדק ,ליז ןמצייו גילז רשא 'ר 

 Bulletin dee études historiques juives (Le Caire), Harv
 ard Theological Review, The Israel Exploration Journal,
 The Journal of Juristic Papyrology, Journal of the Pal
 estine Oriental Society (JPOS), Monatsschrift fiir Ge
 schichte und Wissenschaft des Judentums (MGWJ),
 Proceedings of the American Academy for Jewish Rese
 arch, The Quarterly of the Department of Antiquities
 in Palestine, Rivista di Archeologia Cristi ana, Zeitschrift
 des Deutschen Palâstina-Vereins (ZDPV).
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