עתיקות  ,90התשע"ח

המטבעות מחפירות טמרה (א־זועבייה)
דני שיאון
בחפירה (ר׳ טפר ,כרך זה) התגלו שבעה מטבעות,
שישה מהם זוהו .פרט למטבע מס'  ,2דינר כסף
רומי ,יתר המטבעות נפוצים למדי בכל רחבי הארץ.
דינרי כסף רומיים אינם נפוצים ,ובאוצרות המדינה
רשומים  13דינרי כסף של פאוסטינה הצעירה,
שנמצאו בכל רחבי הארץ.
 .1סל  ,4000לוקוס  ,400ר"ע .106121
אוטונומי ,צור 93/4 ,לסה"נ(?)
פנים :ראש טיכה לימין ,לראשה כתר מגדלים וצעיף.
גב .ΘΙC/IΕΡΑΣ/ΜΗΤΡΟΠ[Ο]/ΛΕWΣ :למטה
שרידי ספינה .קריאת התאריך אינה ודאית.
 4.93 ,0 ,Æגרם 18 ,מ"מ.
ר' .BMC Phoen.:262, Nos. 313–314
 .2סל  ,4001לוקוס  ,400ר"ע .106122
פאוסטינה הצעירה ,רומא 176–161 ,לסה"נ.
פנים FAVSTINA AVGVSTA :דיוקן לימין.
גב AVGVSTI PII FIL :ספס ,לבושה ,עומדת לימין.
בימינה פרח ובשמאלה מרימה את שולי שמלתה.
דינר כסף 3.37 ,6 ,גרם 18 ,מ"מ.
ר' .RIC III:191, No. 1371
 .3סל  ,1026לוקוס  ,130ר"ע .106123
קונסטנטיוס הב' 354–346 ,לסה"נ.

פנים ]---[ :דיוקן לימין.
גב ]---[ :לא ברור ,כנראה וירטוס דוקר פרש נופל.
 2.33 ,Æגרם 23 ,מ"מ.
 .4סל  ,3029לוקוס  ,325ר"ע .106124
רומי מאוחר 395–383 ,לסה"נ.
פנים ]---[ :לא ברור.
גב ]S]ALVS [REIPVBLICAE[ :ויקטוריה צועדת
לשמאל ,גוררת שבוי .בשדה שמאל $
 1.27 ,Æגרם 12 ,מ"מ.
 .5סל  ,3017לוקוס  ,320ר"ע .106125
יוסטינוס הב' ,ניקומדיה 577/8 ,לסה"נ.
פנים ]---[ :יוסטינוס וסופיה על כסאות.
גב ,M :מעל :צלב ,משמאל ,ANNO :מימין,X/III :
מתחת .B :למטהNIKO :
 ,Æפוליס  10.20 ,6גרם 28 ,מ"מ.
ר' .MIB II, No. 46a
 .6סל  ,3009לוקוס  ,314ר"ע .106126
הרקליוס ,אלכסנדריה 618–614 ,לסה"נ.
פנים ]---[ :צלב מדרגות.
גבS :
 6 ,Æנומיות 2.86 ,1 ,גרם 18 ,מ"מ.
ר' .MIB III, No. 210

הפניות
טפר י׳ ,כרך זה .כנסייה מהתקופות הביזנטית ,האומיית
והעבאסית ושרידים מתקופת הברזל  1בטמרה
(א-זועבייה) שברמת יששכר.
(Österreichische Akademie der Wissenschaften
Philosophisch-Historische Klasse Denkschriften
119, Veröffentlichungen der Numismatischen
Kommission 4). Vienna 1975.

BMC Phoen.: G.F. Hill. Catalogue of the Greek
Coins of Phoenicia. London 1910.
MIB II: W. Hahn. Moneta Imperii Byzantini II:
)Von Justinus II bis Phocas (565–610

)המטבעות מחפירות טמרה (אי־זועבייה

MIB III: W. Hahn. Moneta Imperii Byzantini
III: Von Heraclius bis Leo III/Alleinregierung
(610–720) (Österreichische Akademie der
Wissenschaften
Philosophisch-Historische
Klasse Denkschriften 148; Veröffentlichungen

108*

der Numismatischen Kommission 10). Vienna
1981.
RIC III: H. Mattingly and E.A. Sydenham. The
Roman Imperial Coinage III: Antoninus Pius to
Commodus. London 1930.
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The Coins from Tamra (ez-Zu‘abiyya)
Danny Syon
(Pp. 107*–108*)

Excavations at Tamra (see Tepper, this
volume) yielded seven coins, six of which
were identified. For the most part, the coins
are frequently found at sites throughout the
country. Coin No. 2 is exceptional, however,

being a Roman silver denar of Faustina the
Younger, minted in Rome between 161 and
176 CE—a rare find, with only 13 such coins
registered in the Israel Antiquities Aupthority
database.

