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נילי ואזנה

מפגש  'מקום'  החוקרים,  בסדנאות  למתרחש  צוהר  קריעת  עדכני,  למחקר  במה  הינו  עת  כתב 

פרי  הכתב  על  המעלים  צעירים  ולחוקרים  חידושיהם  את  המציגים  ומנוסים  ותיקים  לחוקרים 

במסגרת  אור  הרואים  המאמרים  לכל  המשותף  המכנה  מחקרם.  מעוללות  ראשון,  ביכורים 

המקרא  בחקר  לחידושים  ותרומתו  מחקרם  נושא  הוא  הקדום'  והמזרח  המקרא  לחקר  ה'שנתון 

והמזרח הקדום. במסגרת זו ה'שנתון' עוסק במנעד נושאים רחב ביותר, שלכולם מגע עם המקרא 

ועם עולמו – מיצירות ספרותיות בנות האלף השלישי והשני לפני הספירה ועד פרשנות המקרא 

בימי הביניים ובימינו, ומטקסטים שמקורם במרכזי התרבות של העולם העתיק שבתוכו נוצר 

המקרא – מסופוטמיה, מצרים ויוון – ועד כתבי־יד של פרשני ימי הביניים. מערכת ה'שנתון' 

מקבלת את פירות המחקר, ולאחר מאמץ משותף של הקריינים, של עורכת הלשון ושל המפיק, 

מוגשת ה'ארוחה' רבת המנות לקהילת חוקרי המקרא והמזרח הקדום ואוהביהם. השולחן הערוך 

לפניכם הקוראים מכיל מאמרים בעלי 'טעמים' רבים ושונים, שכל אחד ואחד יוכל למצוא בו 

מעדנים שיערבו לחכו, אם יתיישב לשולחן לאכול את הסעודה כולה, ואם יבחר ליטול מזה ומזה 

בשעה שיתעורר בו הרעב. 

שניהם  יריעה,  רחבי  מאמרים  שני  'מקרא'  במדור  מדורים.  בארבעה  מסודרים  המאמרים 

העברית  באוניברסיטה  למקרא,  בחוג  מוסמך  תואר  קבלת  לשם  שנערך  מחקר  של  עיבוד 

בירושלים. אריאל קופילוביץ בוחן במאמר 'תורת המלחמה – עיון בסיפור מלחמת ישראל ומדין 

המקיף,  הניתוח  במהלך  ומדין.  ישראל  מלחמת  סיפור  שלמה,  ספרותית  יחידה  לא(',  )במדבר 

המחבר מגיע למסקנה שהפרק איננו תוספת מאוחרת לרובד הכוהני שבתורה, אלא משקף מגילה 

כוהנית קדומה יחסית, שכללה את סיפור חטא בעל פעור )במ' כה 5–16( ואת פרשת המלחמה 

במדין. הפרדת פרשת המלחמה מהקשרה הנקודתי אפשרה להרחיבה ולהציג באמצעותה דיני 

מלחמה כלליים, שקופילוביץ מכנה 'תורת המלחמה הכוהנית' – הנחיות לניהול מלחמה, ובהם 

תפקידם של הכוהנים והוצאת כלי הקודש לקרב, תרומת המפקדים, דיני טהרה, היחס לשבויים 

וחלוקת השלל. 

ואת  תעקר  סוסיהם  '"את  דולגופולסקי־גבע,  יעקב  של  מאמרו  זה,  במדור  השני  המאמר 

מרכֹבתיהם תשֹרף באש" )יהו' יא 6(: זיהוי הסוס והרכב עם אויבי ישראל בספרות המקרא', עוסק 
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בנושא תמטי־אידאולוגי בספרות המקרא על רקע המציאות ההיסטורית של תקופתו. בימי הבית 

אך  ויהודה.  ישראל  ממלכות  של  בצבאות  מרכזיים  מלחמה  כלי  ומרכבות  סוסים  היו  הראשון 

בספרות המקרא נתפשו הסוס והרכב בהקשרים צבאיים־מלחמתיים פעמים רבות ככלי מלחמתו 

של האויב העומד מול ישראל חסרי הרכב והפרשים. המחקר בוחן היכן, מתי ומדוע הפכו הסוס 

והרכב לסמליו של האויב הזר. מסקנתו של דולגופולסקי־גבע היא כי זיהוי ה'אחר' כבעליהם 

הבלעדי של רכב וסוס הפך למרכזי בשלהי תקופת בית ראשון, ובעיקר בתקופת הגלות ושיבת 

ציון, והוא משקף את הצורך להתמודד עם משברי התקופה.

מדור 'המקרא ועולמו' מכיל חמישה מאמרים: שני המאמרים הראשונים מעוגנים במסורות 

הכנעניות. במאמרה 'ילקוט השורשים השלם למילים ולצורות הכנעניות מלוחות אל־עמארנה', 

אל־ שבלוחות  הכנעניות  ולצורות  למילים  ומעודכנת  שלמה  אחת  רשימה  הבר  אסתר  מציגה 

עמארנה ממאה י"ד לפסה"נ. התוצאה היא ילקוט שורשים מלא בן 120 ערכים, המלּווים ברשימות 

ביבליוגרפיות, בדיונים פילולוגיים ובציון כל היקרויות השורש בתעודות אל־עמארנה ובשפות 

השמיות הצפון־מערביות האחרות. 

 "]...[ הגוים  ככל  אנחנו  גם  והיינו  עלינו.  יהיה  מלך   ]...["' ציפר,  עירית  של   מאמרה 

)שמ"א ח 19(: מלך ישראל באמנות', עוסק בדימוָיו החזותיים של מלך ישראל. נקודת המוצא 

של המאמר הם ציורי הקיר בכונתילת עג'רוד מן המחצית הראשונה של מאה ח' לפסה"נ. הדיון 

הראשון,  ובאלף  השני  באלף  הקדום  במזרח  המלך  של  החזותי  הייצוג  מסורת  אחרי  מתחקה 

שממנה נגזרה דמותו של מלך ישראל, ומשרטט קווים לדמותו בימי הבית הראשון.

"קטלוג  לאור   )4–1 ו  )בר'  האדם  ובנות  האלוהים  בני  'סיפור  זה,  במדור  השלישי  במאמר 

זה  וחידתי  גיא דרשן לפתור אחדות מן הבעיות שמעורר סיפור קצר  הנשים" ההסיודי', מציע 

ההסיודי,  הנשים'  'קטלוג  העתיק,  העולם  מן  החשוב  היווני  הגנאלוגי  לחיבור  ההקבלה  לאור 

סיפור  על  מבוססות  אלו  מסורות  כי  עולה  ממחקרו  הקדום.  היווני  מהעולם  נוספות  ולמסורות 

ובני  הגיבורים  דור  השמדת  ועיקרו  לפסה"נ,  הראשון  באלף  התיכון  הים  במזרח  שנודע  קדום 

הזיווגים בין אלים ובנות אדם בידי האל הראשי באמצעות המבול. 

מאמרו  ממסופוטמיה.  ביצירות  עוסקים  ועולמו'  'המקרא  במדור  האחרונים  המאמרים  שני 

האשורית',  האימפריה  עד  אכד  ממלכת  מימי  באכדית:  דרך  'רישום  ברוכי־אונא,  אמיתי  של 

מיוחד לניתוח סוגה ספרותית, 'רישום דרך' )itinerary(, לאור הופעותיה בטקסטים אכדיים. אף 

שהקשרה הטבעי של סוגה זו הוא ִמנהלי ולהופעתה ביצירות ספרותיות אופי משני, היא מקנה 

למחבר היצירה הספרותית מגוון רחב של מילים, נוסחאות ומבנים העומדים לרשותו. ברוכי־

ומקנח  לידינו  שהגיעו  זו  סוגה  המכילים  האכדיים  הטקסטים  מתוך  מייצג  מבחר  מנתח  אונא 

בתרגום ראשון לעברית של האנאלים של אדד־נררי ב', מלך אשור משנת 893 לפסה"נ, המקרה 

דרך'.  'רישום  של  מובהקים  מאפיינים  בעל  קטע  מופיע  שבו  אשור  מלכי  בכתובות  הראשון 

לניתוח ספרותי מסוג זה עשויה כמובן להיות השפעה חשובה על הבנת התהליכים הספרותיים 

שהובילו לשילוב סוגות 'ִמנהליות' דומות בטקסט המקראי.
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במאמרו 'יצירת החכמה האכדית "שמע את העצה" – בין חכמה מסורתית לחדשנות מרדנית', 

 ,)šimâ milka( העצה'  את  'שמע  האכדית  החכמה  יצירת  של  עדכני  תרגום  כהן  יורם  מציג 

המכילה משלים וִאְמרות חכמה המאוגדים במסגרת נרטיווית של ויכוח בין אב לבנו. האב מוסר 

חיי  שורה של הוראות הנוגעות להיבטים שונים בחיי היום־יום, כגון מסעות בדרכים, מסחר, 

הנישואין, חקלאות ונושאים משפטיים שונים. הבן מסביר בתגובה כי אין טעם בעצותיו משום 

שהחיים קצרים, ואילו המוות נצחי. התרגום נסמך על כתב־יד חדש שפורסם ב־2007, והדיון בו 

עורך היכרות חשובה עם היצירה, מקורה, העתקיה, מצב השתמרותה, מבנּה וסוגתּה, וייחודּה 

הספרותי בהשוואה לספרות החכמה המסופוטמית והמקראית.

במדור השלישי, 'תולדות הפרשנות', שלושה מאמרים: מאמרו של יהונתן יעקבס, 'פירוש 

רש"י  לפירוש  ויחסו  השירים  שיר  פרשנות  בתולדות  מקומו  השירים:  שיר  על  טוב"  "לקח 

למגילה', דן בפירושיהם של ר' טוביה בן אליעזר ורש"י, שני הפרשנים שפרצו לראשונה את 

גבולות הפרשנות האלגורית למגילת שיר השירים והציעו גם פירוש ברובד המילולי. לדעת 

אליעזר,  ר'  ולאביו  טוביה  לר'  השירים  לשיר  המילולית  לפרשנות  הראשונים  זכות  יעקבס, 

שני  בין  בהבדלים  וכן  החיבורים  שני  בין  הדמיון  בנקודות  דן  המאמר  כמקובל.  לרש"י,  ולא 

הפרשנים. 

שני המאמרים הבאים במדור 'תולדות הפרשנות' עוסקים ברמב"ן, האחד במקומו בתולדות 

הפרשנות בשאלת יחסו למדרש, והשני בשאלת המהדורות של פירושו בעקבות עלייתו ארצה. 

בפרשנותו  עוסק  לתורה',  פירושו  במהלך  האגדה  כפרשן  'רמב"ן  סקלרץ,  מרים  של  מאמרה 

למדרש במסגרת פירושו לתורה. באמצעות פרשנות המדרש רמב"ן מציג את המדרש כמתודה 

הפרשנות  של  רציונליות  טענות  כנגד  המדרש  של  תוקפו  את  מחזק  הוא  ובזאת  לגיטימית, 

הספרדית. אך בד בבד פרשנות המדרש משמשת את רמב"ן גם למטרה ההפוכה, מתן לגיטימציה 

לפירוש על דרך הפשט, אם כדי להציג פירוש חלופי לפרשנותו של רש"י על דרך הדרש, ואם 

כדי לתת חיזוק ותוקף לפירושו על דרך הפשט.

בוחן  לתורה',  רמב"ן  בפירוש  גאוגרפיים  נוסח  ותיקוני  'תוספות  שניאור,  דוד  של  מאמרו 

את  התורה:  על  לפירושו  מהדורות  שתי  כתב  רמב"ן  כי  במחקר  הרווחת  ההנחה  את  מחדש 

הראשונה בספרד ואת השנייה בארץ ישראל, לאחר עלייתו לארץ. מחקר מדגמי של תוספות 

עדכונים  על  מלמד  ישראל  ארץ  של  הגאוגרפיה  בתחום  פירושו  של  שונים  בכתבי־יד  רמב"ן 

והכרת  לארץ,  הגעתו  לאחר  שנכתבו  מרחקים,  וקביעת  אתרים  זיהוי  כמו  בפירושו,  שונים 

בכתבי־היד  אלו  תוספות  של  הימצאותן  השוואת  זאת,  עם  יחד  מקרוב.  הגאוגרפית  המציאות 

מלמדת כי קשה לקבוע נחרצות שהיו רק שתי מהדורות, ונכון יותר להניח שהיו כמה מהדורות, 

שמציינות את 'גלי' העדכונים שנוספו במהלך שנים אחדות.

במדור 'ביקורת הספרים' סוקר יאיר שגב הצעה חדשה לשחזור התהוותם של התורה ונביאים 

ראשונים פרי חקר המקרא המתחדש במזרח אירופה. חלק הארי של המדור מוקדש לספרו של 

אוריאל סימון: '"ֹאזן ִמלין תבָחן" – מחקרים בדרכו הפרשנית של ר' אברהם אבן עזרא', המקבץ, 
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מעבד ומציג מחדש את מחקרו של סימון, שנמשך זה קרוב ליובל, בפרשנותו של ראב"ע. שמחה 

ואהרן מונדשיין  יפת  ועומד על תרומתו. דבריהם של שרה  קוגוט סוקר את הספר לפי פרקיו 

נישאו בערב חגיגי שנערך לפני כשנה בבית אביחי, בירושלים. הם מובאים עתה בכתב לטובת 

אלה שלא נכחו בערב ההוא, וגם למי שהשתתף בו ומעוניין לעיין בדברים בניחותא. הדברים 

שנישאו באותו ערב הינם אמנם בגדר חגיגה בפני עצמה לכבוד הספר, אך גם מעוררים סוגיות 

חדשות ומעניינות בחקר פרשנותו של ראב"ע.

תודות לכל העוסקים במלאכת ההוצאה לאור של הכרך. תודה למכון למדעי היהדות על שם 

'קרן  ה'שנתון',  של  לאור  הוצאתו  את  המממנות  הקרנות  ולשתי  העברית  באוניברסיטה  מנדל 

היהדות  למדעי  גוריון  בן  ודוד  פולה  שם  על  ו'הקרן  פרי'  ס"ש  של  מיסודו  המקרא  לחקר  פרי 

ד"ר  הלשון  לעורכת  תודות  מנדל'.  ע"ש  היהדות  למדעי  במכון  פדרמן  משפחת  של  מיסודה 

ולמר  יעקב דולגופולסקי־גבע, שערך את רשימת הפרסומים החדשים,  ולמר  רונאלה מרדלר 

דניאל שפיצר המפיק המנוסה. תודה מקרב לב לקריינים האלמוניים העושים במלאכה מאחורי 

זמן  ופעמים רבות משקיעים  ה'שנתון',  הקלעים, שומרי הסף הדואגים לרמתו המקצועית של 

ועבודה רבה בהערות מפורטות המסייעות בשיפור המאמרים וחידודם. וכמובן תודה לכותבים, 

המשתפים אותנו בפירות מחקרם מעל במה זו.

שהתפרסמו  במאמרים  לעיין  המעוניינים  חשוב.  חידוש  עוד  על  לבשר  אנו  באים  ולבסוף, 

בכרכים קודמים של ה'שנתון' )החל מכרך יב(, יכולים כעת לקרוא אותם במרשתת, בכתובת: 

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=shnaton

ירושלים

סיון תשע"ד
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יהושע – ספר שפטים ]ומבוא למהדורת 'הכתר'[, תשנ"ב; ספר שמואל 

א–ב, תשנ"ג; ספר מלכים א–ב, תשנ"ה; ספר ישעיהו, תשנ"ו; ספר 

ירמיהו, תשע"ב; ספר יחזקאל, תש"ס; ספר תרי עשר, תשע"ב; ספר 
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A Mari Collection of the Musée du Louvre
A.0 Inscription number in RIMA, e.g. A.0.100.5: Kingdom 

(Assyria), Dynasty (non), King (Tukultī-Ninurta), inscription 
number (5)

AASOR Annual of the American Schools of Oriental Research
AB Anchor Bible
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ABD Anchor Bible Dictionary, edited by D. N. Freedman, 6 vols, 
New York 1992 

AfO Archiv für Orientforschung
AHw W. von Soden, Akkadisches Handwörterbuch (3 vols), 

Wiesbaden 1965–1981
AJA American Journal of Archaeology
AJP The American Journal of Philology
AnES Ancient near Eastern Studies. Louvain
AnET Ancient near Eastern Texts Relating to the Old Testament, 

edited by J. B. Pritchard, Princeton, N.J. 1950; second 
edition, corrected and enlarged, Princeton, N.J. 1955; third 
edition, with Supplement, Princeton, N.J. 1969

AnSt Anatolian Studies
AOAT Alter Orient und Altes Testament
AoF Altorientalische Forschungen
ARM  Archives royales de Mari
ARRIM Annual Review of the Royal Inscriptions of Mesopotamia 

Project, Toronto
AS Assyriological Studies
ASJ Acta Sumerologica, Hiroshima
AThANT Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen 

Testaments
AuOr Aula Orientalis
AuOrSup Aula Orientalis – Supplementa (Barcelona)
AUSS Andrews University Seminary Studies
Babel und Bibel Babel Und Bibel: Annual of Ancient near Eastern, Old 

Testament, and Semitic Studies
BaghM Baghdader Mitteilungen 
BAR Biblical Archaeology Review
BASOR Bulletin of the American Schools of Oriental Research
BBVO Berliner Beiträge zum Vorderen Orient
BDB  F. Brown, S. R. Driver, and C. A. Briggs, A Hebrew and 

English Lexicon of the Old Testament. Oxford, 1907
Ber Berytus
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BHQ Biblia Hebraica Quinta
BHS Biblica Hebraica Stuttgartensia
BibInt Biblical Interpretation
BK Biblischer Kommentar, Altes Testament
BMes Bibliotheca Mesopotamica, Malibu: Udena Publications
BRev Bible Review 
BSC Bible Student’s Commentary
BT The Bible Translator
BZABR Beihefte zur Zeitschrift für Altorientalische und Biblische 

Rechtsgeschichte
BZAW Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche 

Wissenschaft
CAD The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the 

University of Chicago
CAT M. Dietrich, O. Loretz, and J. Sammartín (eds.), The 

Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani, and 
Other Places, Münster 1995 (second enlarged ed. of Die 
keilalphabetischen Texte aus Ugarit [Alter Orient und Altes 
Testament, 24, 1], Neukirchen-Vluyn 1976)

CBC Cambridge Bible Commentary
CBSC Cambridge Bible for Schools and Colleges
CHANE Culture and History of the Ancient Near East
ChS Corpus der hurritischen Sprachdenkmäler
CQ The Classical Quarterly
CTH Catalogue des Textes Hittite, Paris 1971
CUSAS Cornell University Studies in Assyriology and Sumerology
DeZ National Museum of Syria, Der-ez-Zor, Syria
DDD2 Dictionary of Deities and Demons in the Bible, second 

edition, edited by Karel van der Toorn, Bob Becking, and 
Peter W. van der Horst, extensively revised, Leiden 1999

DJD Discoveries in the Judean Desert
DnWSI Dictionary of the north-West Semitic Inscriptions, 2 vols, 

edited by J. Hoftijzer and K. Jongeling, with appendices by 
R. C. Steiner, A. M. Moshavi, and B. Porten, Leiden 2003
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DULAT A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic 
Tradition

EA El-Amarna tablets. According to the edition of J. A. 
Knudtzon, Die el-Amarna-Tafeln, Leipzig 1908–1915 
(reprint Aalen 1964). Continued in A. F. Rainey, El-Amarna 
Tablets 359–379 (second revised edition, Kevelaer 1978)

EPRO Etudes préliminaries aux religions orientales dans l’Empire 
romain

ErIsr Eretz Israel
Euseb. PE Eusebius, Praeparatio Evangelica
FAT Forschungen zum Alten Testament
FGrH F. Jacoby (ed.), Die Fragmente der griechischen Historiker 
FOTL Forms of the Old Testament Literature
GKC Gesenius’ Hebrew Grammar. Edited by E. Kautzsch. 

Translated by A. E. Cowley. 2d. ed. Oxford, 1910
HALOT L. Koehler, W. Baumgartner, and J. J. Stamm, The Hebrew 

and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Translated and 
edited under the supervision of M. E. J. Richardson. 4 vols., 
Leiden, 1994–1999

HCOT Historical Commentary on the Old Testament
Hdt. Herodotus
HKAT Handkommentar zum Alten Testament
Hom. Il Homerus, Ilias
HS Hilprecht Collection in Jena
HSM Harvard Semitic Monographs
HSS Harvard Semitic Studies
HTR Harvard Theological Review
HUCA Hebrew Union College Annual
Hymn. Hom. Hymni Homerici
ICC International Critical Commentary
IEJ Israel Exploration Journal
IM The Iraq Museum in Baghdad
IOS Israel Oriental Studies
JAB Journal for the Aramaic Bible / Aramaic Studies
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JAnER Journal of near Eastern Religion
JAnES Journal of the Ancient near Eastern Society of Columbia 

University
JAOS Journal of the American Oriental Society
JBL Journal of Biblical Literature
JCS Journal for Cuneiform Studies
JEA Journal of Egyptian Archaeology
JESHO Journal of the Economic and Social History of the Orient
JHS Journal of Hellenic Studies
JnES  Journal of near Eastern Studies
JPS The Jewish Publication Society Torah Commentary
JSIJ Jewish Studies, an Internet Journal [Bar-Ilan University]
JSJSup Journal for the Study of Judaism Supplements
JSOT Journal for the Study of the Old Testament
JSOTSup Journal for the Study of the Old Testament: Supplement 

Series
JSQ Jewish Studies Quarterly
JSS  The Journal of Semitic Studies
K Kouyunjik collection, British Museum 
KAI Kanaanäische und aramäische Inschriften. H. Donner and 

W. Röllig. 2d ed. Wiesbaden, 1966–1969
KASKAL Rivista di storia, ambienti, e culture del Vicinio Oriente 

Antico
KHAT Kurzer Handkommentar zum Alten Testament
KEHAT Kurzgefastes exegetisches Handbuch zum Alten Testament
KTU3 Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit. Ras Ibn Hani, 

and Other Places, edited by M. Dietrich, O. Loretz, and J. 
Sanmartín, third enlarged edition (Alter Orient und Altes 
Testament 360/1), Münster 2013

LAPO Littératures Anciennes du Proche-Orient
LCL Loeb classical Library
M Excavation numbers from the French Expeditions to Mari
MDOG Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft zu Berlin
MUSJ Mélanges de l’Université Saint-Joseph
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nABU nouvelles Assyriologiques Bréves et Utilitaires
NCB New Century Bible
NICOT New International Commentary on the Old Testament
OBO Orbis Biblicus et Orientalis
OIC Oriental Institute Communications, The Oriental Institute of 

the University of Chicago
OIP The University of Chicago Oriental Institute Publications
OLA Orientalia Lovaniensia Analecta
OLZ Orientalistische Literaturzeitung
Or Orientalia
OrAnt Oriens antiquus
OTL Old Testament Library
OtSt Oudtestamentische Studiën
PEQ Palestine Exploration Quarterly
QC The Qumran Chronicle (Jagiellonian University)
RA Revue d’Assyriologie et d'archéologie orientale
RB Revue Biblique
RAI Rencontre Assyriologique Internationale
RIMA The Royal Inscriptions of Mesopotamia: Assyrian Periods
RINAP Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period
RlA Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen 

Archäologie
RS Field number of the tablets excavated at Ras Shamra
RSF Rivista di Studi Fenici
SAA State Archives of Assyria
SAAB State Archives of Assyria Bulletin
SAACT SAA Cuneiform Texts
SAAS  State Archives of Assyria Studies
SBL Society of Biblical Literature
SBLSymS Society of Biblical Literature: Symposium Series
SBT Studies in Biblical Theology
Schol. Hom. Il Scholia ad Homeri Illiadem
SEL	 Studi	epigrafici	e	linguistici	sul Vicinio Oriente antico
StBoT Studien zu den Boğazköy-Texten
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SH Shemshāra, Tell (Iraq)
STDJ Studies of the Texts of the Desert of Judah
StudOr Studia Orientalia
Syria Syria – Revue d'art orientale et d'archéologie
TAPA Transactions of the American Philological Association 
TAVOB Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients
TCL  Textes cunéiformes, Musée du Louvre
TDOT Theological Dictionary of the Old Testament (Translation  

of TWAT)
TeAv Tel Aviv – Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv 

University
TWAT Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament,  

J. Botterweck, H. Ringgren, H.–J. Fabry (eds.) 
TZ Theologische Zeitschrift
UCPNES University of California Publications. Near Eastern Studies
UF Ugarit-Forschungen
Ugaritica V Mission de Ras Samra, dirigé par Cl. F. A. Schaeffer, Tome XVI : 

Ugaritica. V: nouveaux textes accadiens, hourrites et ugaritiques 
des archives et bibliothèques privées d'Ugarit. Commentaires des 
Textes Historiques (premiere partie), par  
J. Nougayrol et al., Paris 1968

UIOM University of Illinois Oriental Museum
VAT Vorderasiatisches Museum, Berlin (Vorderasiatische Abteilung. 

Tontafeln)
VT Vetus Testamentum
VTSup Vetus Testamentum Supplements
WBC World Biblical Commentary
WAW Writings from the Ancient World
WCJS Proceedings of the World congress of Jewish Studies
WMANT Wissenschaftlische Monographien zum Alten und Neuen 

Testament, Neukirchen-Vluyn
YBC Yale Babylonian Collection
ZA Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie
ZABR Zeitschrift für die Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte
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ZAW Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft
ZDPV Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins
ZKT Zeitschrift für katholische Theologie
ZTK Zeitschrift für Theologie und Kirche
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