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"The Samaritans in Caesarea Maritima". Samaria, Samarians, Samaritans. J. 

Zsengeller (ed.), Berlin – Boston 2011 pp. 225-235. 

. כנס העשור, תקצירי הרצאות". העדות הארכיאולוגית למפעלי ההתיישבות של בית חשמונאי"
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