עתיקות  ,55התשס"ז
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בחודשים דצמבר –2002ינואר  2003נערכה חפירה
בחורבת גילן )רי"ח ;203230–600/709839–710030
רי"י  ,(153230–600/209839–210030שעל תוואי
כביש ) 6חוצה ישראל( 1.בחפירת ההצלה נחשפה
מחצבה קדומה הפרוסה לאורך מאות מטרים על
הגדה הצפונית של נחל עירון ,מצומת ברקאי לכיוון
מזרח )גורזלזני .(2005
האתר ממוקם בשיפולים הדרומיים של רמת
מנשה ,על הגדה הצפונית של נחל עירון ,כ800-
מ' צפונית-מזרחית לצומת ברקאי )איור  .(1האזור
גשום וכמות המשקעים מגיעה כדי 900–800
מ"מ בשנה .על כן ניכרת בלייה קרסטית בסלעי
הגיר והדולומיט .הנארי מפותח מאוד באזורים
הקירטוניים )להלן(.
רקע גיאולוגי

לאזור הנדון יש פוטנציאל גבוה לניצול משאבי
אבן למגוון מטרות )רוט  .(1:1977באתר ובסביבתו
נפוץ הקירטון של תצורת מנוחה בחשיפה גרועה,
הנובעת מהתפתחות של שכבה דקה של נארי )קרום

גירי קשה-למחצה המכסה סלעי קירטון( וכיסוי
בעובי משתנה של אדמת יער חומה )רביקוביץ
תש"ל ;17:תשמ"א .(80–75:קרקעות יער חומות,
ים תיכוניות ,מתפתחות על נוף הררי של רמות
ומישורים בגובה של עד  600מ' מעל פני הים.
הריכוז הגדול של קרקעות מסוג זה נמצא באזור
רמת מנשה ,שם הן מופיעות ברצף שנקטע לעתים
באדמות סחף ,רנדזינה וטרה רוסה )רביקוביץ
תשמ"א .(75:לעובדות אלה חשיבות רבה להבנת
האתר ותפרוסתו במרחב .ראוי לציין כי בשל טיב
חומר הגלם פעלו באזור גם מחצבות מודרניות,
שחלקן מפיקות אבן עד היום .הגדולה שבהן היא
מחצבת ורד )נ"צ רי"ח  ,2050/7095רי"י (1550/2095
המשתרעת על שטח של מאות דונמים .יש מחצבות
נוספות קטנות יותר ,פעילות או נטושות ,שבהן
מוצו השכבות הגיריות ונחשף חומר חווארי )רוט
.(10–1:1977
תוצאות החפירה

האתר נמצא על שלוחה מתונה הפונה דרומה אל
כביש נחל עירון ,כ 300-מ' מח' גילן )תוכניות ,1
 .(2שטח נוסף )הרשאה מס'  ,(A-3822הממוקם
כ 200-מ' מערבה ,נחפר מטעם רשות העתיקות ,על
ידי יהודה דגן )טרם פורסם( .על פני השטח נמצאו
מעט שברים שחוקים של כלי חרס המתוארכים
לתקופת הברונזה הקדומה .כיוון שכמותם רבה
בקרבת השטח המערבי שנחפר על ידי דגן )מידע
בעל פה( ,אפשר להניח שמקורם באזור תל אסור,
שבו מיוצגת בעוצמה תקופת הברונזה הקדומה
)ינאי תשנ"ו(.
במהלך החפירה תועדו עשרות מוקדי חציבה
ומתקנים של מחצבה קדומה 2.החציבות כוסו
באדמת יער חומה ורנדזינה בעובי משתנה 3.נראה
כי החוצבים התעניינו במיוחד בשכבה הדקה של
אבן הנארי המתאימה לבנייה איכותית ,ואף רכה
מספיק לחציבה יעילה ומהירה .לפיכך ,בתום ניצול
שכבת הנארי לא חצבו לעומק הקירטון הרך ,אלא
עברו לחצוב בשטח חדש .תופעה זו מסבירה את
-

איור  .1מפת איתור.
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תוכנית  .1שטח המחצבה.

ההתפרסות הרחבה של המחצבה לאורך מאות
מטרים על השלוחות שמצפון לנחל עירון ומדרום
לו.
באתר נמצאו ריכוזי חציבה במגוון גדלים )–L100
 ,(130אבנים שחציבתן והובלתן לא הושלמו ואבנים
שבורות .הגודל של מוקדי החציבה משתנה ,חלקם
זעירים ונראה כי שימשו לחציבה של אבן אחת
) (L100ואילו אחרים ),L125 ,L106 ,L104 ,L102

 (L129 ,L128 ,L127גדולים בהרבה ) 8 × 8מ'
ויותר; איורים  .(5–2לרוב המוקדים מתאר כללי
מרובע ,מלבני ,או מצולע עם זוויות חדות וקירות
ישרים .הדפנות האנכיות חלקות יותר מהאופקיות,
כנראה כתוצאה משיטת ניתוק האבן שהופרדה
תחילה מסלע האם בצדדים ואחר כך נעקרה ממנו
במשיכה .החציבה נעשתה במדרגות הפרוסות על
המדרון )ר' להלן(; מספרן בכל מוקד נע בין ,3–1

אמיר גורזלזני

תוכנית  .2חתכים )ר' תוכנית .(1

איור  .2מוקד חציבה ) ,(L125מבט למזרח.
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איור  .3מוקד חציבה ) ,(L106מבט למערב; בחזית — אבנים שחציבתן לא הושלמה.

איור  .4מוקד חציבה ) ,(L106מבט לצפון-מזרח.

איור  .5מוקד חציבה ) ,(L105מבט למערב; בחזית — מערה
) (L130שלא נחפרה.

על פי עובי האבן שאפשר להפיק .ישנם מוקדים
מורכבים שבהם תשליל האבנים שונה בגודלו,
בחלקם נחצבו אבנים גדולות ) 1.2 × 0.6מ'( ובחלקם
אבנים קטנות .בלוקוסים  108 ,106מגיעה צלע
האורך למטר אחד .ייתכן שהאבן חולקה ליחידות
קטנות .לא נמצאו בחפירה עדויות לפסולת סיתות
)נתזים( ועל כן אפשר להניח שהעיבוד הסופי של
האבן לא נעשה במקום.
את מוקדי החציבה באתר אפשר לחלק טיפולוגית
ל"מחצבת חצר קטנה" ו"מחצבת חצר גדולה"
)ספראי וששון תשס"א .(5–4:לסוג הראשון חלל
רבוע ,מלבני או סגלגל ,המתאים בממדיו לעבודה
של פועל אחד או שניים .מחצבות החצר הגדולות,
לעומת זאת ,יכולות להכיל מספר פועלים .בשני
הסוגים משולבות מדרגות ,שהן פרי תכנון של
החוצבים ותוצאה של תהליך הניתוק הסופי של
האבן מסלע האם.
במחצבה נמצאו אבנים שחציבתן לא צלחה והן
נותרו עם תעלה חצובה סביב ,כמו האבן שנמצאה
מזרחית ללוקוס  0.6 × 0.4) 107מ'; איור  ,(6ללא
תעלת ניתוק )ספראי וששון תשס"א .(23–18:בולט
במיוחד המוקד שנחפר בלוקוס  ,106שבו נמצא מספר
רב של אבנים בשלבים שונים של תהליך החציבה
והניתוק .כמו כן ,נמצאו שקעים של אבנים שנחצבו
ונעקרו .הפרדת האבן מהסלע בפאות הצדדיות פשוטה
למדי .הקושי הוא בניתוק הסופי של הפאה התחתונה
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)מכוש 5,פטיש ואזמל( לעבוד בנוחות .טכניקה
דומה זוהתה במחצבות אבן אחרות בארץ )פטריך
וצפריר תשמ"ח ;50:וקסלר-בדולח תשנ"ח;185:
פורת תשנ"ח.(81:
חוקרים מבדילים בין סימני החציבה של הכלים:
המכושים והקרדומות משאירים סימנים עגולים,
שהם תוצאה של תנועה סיבובית הנגרמת על
ידי הנפת הכלי .קווי האזמל ,לעומת זאת ,ישרים
בדרך כלל גם כשהם אלכסוניים )ספראי וששון
תשס"א .(20:הכלי הנפוץ בתהליך החציבה היה
אזמל חד או יתד חציבה עם חתך עגול .כלים אלה
נמצאו בחפירות באתרי חציבה )ורשבסקי ופרץ
תשנ"ו ,21–19:איורים  ;8 ,7אביצור ;126:1976
צפיריס ואחרים תשנ"ב ;63:סטפנסקי תשנ"ד;13:
איור  .6אבן שחציבתה לא הושלמה באתרה ),(L107
וסביבה — תעלות ההפרדה.

מסלע האם .החציבה במדרגות אפשרה גישה נוחה
לאבן מהחזית .על כן אני מסיק שחציבה במדרגות
מעידה על שיטת ניתוק האבן .ליד חלק מהמוקדים
נמצאו חציבות עגולות וסגלגלות ) .(L103 ,L117צמוד
לסימני הניתוק של האבנים נמצאו לעתים חריצים
ברוחב משתנה ,בדרך כלל בניצב לדופן הארוכה של
האבן או באלכסון .חריצים אלה מסמנים כנראה את
המקום שממנו החלה מלאכת החציבה ,ושם החדירו
הפועלים את מוט הברזל לסלע .תופעה זו הובחנה
בלוקוסים  126 ,103ו.130-
אפשר לחשב בערך את ניצול החומר בכל מוקד
חציבה .כך לדוגמה ,בלוקוס  106נוצלו לפחות 70
מ"ק אבן ,ואילו במוקדים קטנים יותר נחצבו 36
מ"ק ) 13.5 ,(L111מ"ק ) 28 ,(L122מ"ק )(L125
ו 35-מ"ק ) .(L128חישוב זה הוא בגדר הערכה
בלבד ,שכן לעתים השכבות העליונות של הסלע
חסרות .כיוון שרק חלק קטן מהמחצבה נחשף
בחפירה )כ 6-דונם( ,אי אפשר לחשב את סך כל
ניצול האבן במחצבה.
דרומית לשטח החפירה נמצא מתקן חצוב שזוהה
כגת ,שלא נחפרה .כמו כן ,הובחנו שרידים של מערת
קבורה שקרסה ) .(L130המערה )איור  (5נתגלתה
על גבול שטח החפירה ולא נחפרה 4.גתות ומערות
קבורה מהתקופות הרומית והביזנטית נחשפו גם
בחפירות של אלי ינאי )הרשאה מס' .(A-2685
-

שיטת החציבה

נחצבה תעלת הפרדה שסומנה באמצעות חריץ
בסלע .רוחב התעלה משתנה ) 15–10ס"מ(,
ככל הנראה כדי לאפשר לידיים האוחזות בכלים

Rothschild 1952–3:31: Fig. 1; Kozelj 1988:

 .(Pls. 8–10אפשר להשוות כלים אלה עם דוגמות
מודרניות שתוארו במחקרים אתנוגרפיים העוסקים
בכריית אבן בארץ ישראל ובסוריה )Canaan
1932:238–241; Fig. 1; Pls. X, XI; 1933; Bessac,
6
.(Massih and Valat 1997:180–187, Figs. 27–32
(.

ניתוק האבן מסלע האם התבצע על ידי החדרת
מוטות או טריזים מברזל במרווחים שנחצבו בשלב
הראשון ויצרו תעלת הפרדה .הכלים לחצו על האבן
עד לניתוק הסופי של חלקה התחתון .אפשרות
נוספת שעמדה לרשות החוצבים היא שימוש
ביתדות ביקוע ,גושי ברזל מלבניים שננעצו באבן
במרווחים קבועים .יתדות אלה הוחדרו לאבן בכוח
באמצעות פטיש כבד ,עד שהגוש נסדק במקום
המבוקש.
החוקרים חלוקים בדעתם אם אכן נעשה שימוש
בשיטת ניתוק האבן על ידי התפחת טריזי עץ במים.
יש הטוענים )(Durkin and Lister 1983:80–82
כי המגרעות שנתגלו בסלעים של מחצבות שונות
בעולם מתאימות להכנסת טריזי עץ .במחצבות אבן
הגיר שנחפרו בנבי סמואל נמצאו תעלות הפרדה
המתאימות לדעת החופרים לשיטה זו )מגן ודדון
 .(73 :1999חוקרים רבים שתיעדו מחצבות ברחבי
האימפריה הרומית )(de Alarcão and Tavares 1988
סבורים ששיטה זו אכן היתה בשימוש .אחרים
) (Dworakowska 1987לעומת זאת טוענים כי אין
הוכחות חד-משמעיות לשימוש בעץ וכל דיווח על
שימוש מעין זה הוא בעייתי; עם זאת ,האפשרות
לא נשללה על הסף.
מחסור המים בארץ ישראל עשוי היה למנוע את
הבחירה בהתפחת טריזי עץ במים לביקוע אבנים.
אולם ,במקומות משופעים במים ,כמו חוף הים,
אין להוציא מכלל אפשרות שימוש בטכניקה
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זו .במחצבה שתועדה בחוף עכו למשל קיימת
אפשרות כזאת .ייחודו של המתקן בעכו נובע מכך
שבאתר התמחו בחציבת אבני רחיים )גלילי ושרביט
תשס"ב .(*76:לא מן הנמנע כי האתר שנבחר
בקפידה לחציבה הוא יוצא מן הכלל ,בשל קרבתו
למקור מים זמין ובלתי מוגבל .גם האופי הלוחי של
שיכוב הסלע בעכו עשוי היה לעזור לניתוק האבן
על ידי לחץ צדדי .בחורבת גילן אין עדות לשימוש
בשיטה זו וההגיון אף שולל את האפשרות בשל
מחסור במים באזור.
סיכום ומסקנות
נחפרה מחצבה לאבני בנייה ,ששימשה כנראה
בתקופות הרומית והביזנטית .המכלול כלל גם את
המחצבה שנחשפה בשיפולים הצפוניים של הרי
אום אל-פחם.
הממצא כולל מעט שברים שחוקים של כלי חרס
מצולעים ,כנראה שלא באתרם .על סמך השוואה
למחצבות שנחפרו על ידי אלי ינאי בגדה הדרומית
של נחל עירון )הרשאה מס'  ,(A-2685יש לתארך
את מפעל החציבה למאות הד'–הה' לסה"נ .כיוון
שנמצא גם חומר קירמי קדום יותר ,אין להוציא
מכלל אפשרות שהמחצבות קדומות יותר .עם זאת,
מחצבות מדורגות המיוחסות לתקופות הרומית
והביזנטית תועדו בכל רחבי האימפריה ,החל
ממצרים ) (Sidebotham et al. 2001ועד ספרד
) (Canto 1977–8: Fig. 1ופורטוגל )de Alarcão
.(and Tavares 1988
מיקום המחצבה על אם הדרך סביר ,שכן נחל
עירון שימש עורק תחבורה ראשי שחיבר את מישור
החוף עם עמק יזרעאל וצפון הארץ .האבנים שסותתו
משני צדי הדרך הובאו אליה ושווקו ממנה לכל
דורש .ציפיתי למצוא במדרון דרכי רוחב להורדת
האבנים החצובות אל הציר הראשי ,שממנו שווקו
האבנים בעזרת חמורים ,עגלות רתומות לבהמות
משא או סבלים )ספראי וששון תשס"א,(45–44:
אולם לא מצאתי שבילים כאלה .אפשר לייחס עובדה
-

זו לכך שנחפר שטח קטן .עם זאת ,אין לשלול את
האפשרות שהעדר השבילים נובע מתכנון העבודה:
ייתכן כי בתחילת החציבה בשטח חדש החלה
העבודה בחלק העליון של המדרון והתקדמה כלפי
מטה 7,אל הציר הראשי .תכנון העבודה בצורה זו
הגיוני ,שכן הוא מנע מחד גיסא את המעבר בשטח
חצוב שהוא פחות נוח לסחיבת משאות כבדים,
ומאידך גיסא מנע הפרעה לעבודה של צוותים
אחרים בדרדור פסולת החציבה כלפי מטה 8.לעומת
זאת ,יש חוקרים הסבורים שהחציבה החלה מלמטה
ונעה כלפי מעלה )גודוביץ .(52:1997
הפיזור הלא-רגולרי של מוקדי החציבה והשוני
בצורה ובממדים בולטים מאוד .ייתכן כי יש לייחס
תכונות אלה לתנאים הטופוגרפיים .גורם נוסף
שיש להביא בחשבון הוא איכות האבן .בחפירות
השטח המזרחי הבחינו החופרים )על סמך חוות
דעת גיאולוגית( בסימנים ברורים לאירוע טקטוני
חזק )יעקב שרביט ,מידע בעל פה( .ייתכן כי בשטח
הנדון כאן יש סימנים לאותו אירוע ,הניכרים
בסדקים גדולים בסלע הנארי )ר' איור  .(5רעידת
האדמה שארעה בשנת  363לסה"נ (Russell
) 1980:47–64יכלה להיות האירוע שהביא לסוף
השימוש במחצבה .העדויות הקירמית והנומיסמטית
מהחפירה בשטח המזרחי )שרביט ,מידע בעל פה(
מחזקות סברה זו.
חורבת גילן ,הממוקמת מאות מטרים מצפון
למחצבה יכלה להיות אחד האתרים שאליהם
הובילו את האבנים .אתרים נוספים הם :תל אסור
במערב ,שהיה מיושב באותה תקופה )זרטל ומרקס
תש"ס ,(142:תל ערה במזרח ,וח' נרבתה בדרום,
ליד קיבוץ מענית ).(Zertal 1984
כיוון שלא כל המחצבה נחפרה ,אי אפשר לחשב
את היקף ניצול חומר הגלם .ניכר כי מפעילי
המחצבה היו מודעים לתכונות הגיאולוגיות של
הסלע והתמקדו במרבצי חומר הגלם אשר מילא
אחר דרישותיהם .שכבת הנארי הדקה מסבירה את
הפריסה הנרחבת של המחצבה במקום העמקה בכל
מוקד ומוקד.

הערות
 1החפירה נערכה מטעם רשות העתיקות )הרשאה מס'
 (A-3686בניהול המחבר .סייעו :שלמה יעקב-ג'ם ואבשלום
דדוש )מנהלה( ,צילה שגיב )צילום( ,ואדים אסמן ,ויאצ'סלב
-

פירסקי ,אברהם האג'יאן וטניה קורנפלד )מדידות( ואירינה
ברין )שרטוט תוכניות( .כמו כן סייעו אלי ינאי ,יהודה דגן,
יעקב שרביט ,יניר מילבסקי ,אחמד עאודה ,צח הורוביץ

אמיר גורזלזני

ואיאד עאודה .החפירה בוצעה על ידי פועלים מנצרת ומאום
אל-פחם .סיוע לוגיסטי רב התקבל מצוות התחזוקה של אתר
ההנצחה לחללי משמר הגבול בצומת ברקאי ,ובמיוחד מאת
דב הרשקוביץ .החפירה מומנה על ידי חברת דרך ארץ.
 2במחקר קיימים פרסומים רבים על מחצבות קדומות .עם
זאת ,מחקרים אלה בדרך כלל לא עוסקים במלאכת החציבה
עצמה ,או בהיבטים הטכנולוגיים והכלכליים שלה .בין
המחקרים שפורסמו בארץ אפשר למנות את הבאים :ספראי
וששון )תשס"א( דנים בהיבטים טכנולוגיים ,כלכליים
וספרותיים ,תוך שימת דגש על המקורות היהודיים )ר' שם
ביבליוגרפיה( .מחצבות נחקרו ברחבי העולם ,ובמיוחד
מחצבות להפקת שיש מהתקופה הרומית )Dworakowska
1963; 1974; 1977; 1987; Ward-Perkins 1971; Shiloh and
Horowitz 1975; Dodge and Ward-Perkins 1992; Waelkens,
.(Herz and Moens 1992; Sumaka’i-Fink 2000

 3ייתכן שמילוי האדמה היה מכוון ,לצורך הוספת שטח
חקלאי אחרי שהמחצבות יצאו משימוש .באזורים שונים
בשטח החפירה עולה ההצטברות של המילוי על הכמות
המצופה מסחף טבעי .אף על פי כן ,אי אפשר לקבוע זאת
בוודאות באמצעות מחקר גיאומורפולוגי ,כיוון שאם אכן
הובא מילוי ממרגלות השלוחה אל המחצבה ,מקורו בראש
הגבעה )אלדד ברזילי ,מידע בעל פה(.
 4לאחרונה נחפרו שטחים נוספים כ 200-מ' ממערב וממזרח
לשטח הנדון :בצד מערב נחשף בית קברות עשיר מאוד
)הרשאה מס'  ,(A-3822הכולל מערות קבורה חצובות בקירטון
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ומתוארך לתקופות הברונזה הקדומה והתיכונה )Gorzalczany,
 ;forthcomingיהודה דגן ,מידע בעל פה( .נראה כי בתקופת
הברונזה חיפשו התושבים את שכבות הקירטון הרך לחציבה,
בעוד שבתקופות מאוחרות יותר התעניינו החוצבים דווקא
באבן הנארי הקשה .על כן ,בית הקברות הקדום לא נפגע
על ידי המחצבה .ממזרח למחצבה נחשפו חלק נוסף שלה
ומתקנים תעשייתיים )הרשאה מס'  ;A-3924יעקב שרביט,
מידע בעל פה(.
 5באתר חציבה בפטרה שנחפר בשנת  1999נמצא באתרו
מכוש ) ,(Bessac and Nehme 2001:86–88שהיה בשימוש
בחציבת קבר וככל הנראה לא התאים לשימוש במחצבות.
 6להשוואות אתנוגרפיות הדנות בסוגי האבן לבנייה ,בסיתות
אבני הבנייה ובשיטות בנייה באבן בארץ ישראל ,ר' קרויאנקר
.Magen 2002:121–127 ;396–384:1985
 7בחפירת השטח המזרחי )יעקב שרביט ,הרשאה מס'
 ,(A-3924הממוקם מאות מטרים מזרחית לחפירה הנוכחית,
נחשפו גתות וחציבות רבות .לדעת החופר ,הממצא הקירמי
בחציבות מתוארך לתקופה הביזנטית ,והאתר היה פריפריה
חקלאית-תעשייתית לח' גילן )יעקב שרביט ,מידע בעל פה(.
 8ארגון לוגיסטי של חציבה ,הובלה ושיווק היו נושאים
שאליהם התייחסו בכובד ראש .על הובלה יבשתית וימית של
מוצרי אבן בתקופות הרומית והביזנטית ר' ;Αdams 2000
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ר' .Maxfield 2000
-

-
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CAPTIONS TO ILLUSTRATIONS
Plan 1. Plan and section of the cave.
Fig. 1. The cave during its excavation, looking
west. On the left––concentration of pottery and
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bones; on the right––jawbones of a horse; on
the fringes––almost-complete vessels.
Fig. 2. Jars.
Fig. 3. Various ﬁnds.

STONE QUARRIES AT HORBAT GILAN, IN THE MENASHE HILLS
AMIR GORZALCZANY
(PP. 37–44)
During December 2002–January 2003 a salvage
excavation was conducted at Horbat Gilan,
along the planned route of the Cross-Israel
Highway (map ref. NIG 193230–600/709839–
710030; OIG 153230–600/209839–210030).
The excavation was conducted on the lower
southern slope of Ramat Menashe, along the
northern bank of Nahal ‘Iron, c. 800 m northeast
of Barqai Junction (Fig. 1).
The region is characterized by bedrock
outcrops of chalk belonging to the Menuha
Formation on which a thin layer of nari has
developed. A few fragments of pottery vessels
dating to the Early Bronze Age were found on
surface level. In the excavation an extensive
quarry (Plans 1, 2) was exposed, dating to the
Roman and Byzantine periods, based on the
quarrying technique and ceramic ﬁnds.
It seems the quarrymen were especially
interested in the hard nari, which is suitable for
construction. Consequently, after removing the
layer of nari, the quarrymen did not continue
the rock-cutting to the depth of the soft chalk;
rather, they moved elsewhere to quarry in a new
area. This fact explains the expansive spread of
the quarry, along hundreds of meters on both
banks of Nahal ‘Iron.

Quarries of various sizes were discovered:
some were tiny and suitable for extracting a
single stone (L100), whereas others (L102,
L104, L106, L125) were signiﬁcantly larger
(8 × 8 m; Figs. 2–5). The quarrying activity
created steps or terraces, as a result of the
detachment method that ﬁrst separated the sides
of the stone from the bedrock and then extracted
it by means of pulling the stone sideways. In
addition, broken stones and stones that were
not completely quarried also were exposed.
Sometimes detachment channels (5–10 cm width)
that were only partially hewn were preserved (Fig.
6). Marks made by the different quarrying tools
could still be seen in some locations where the
stones were removed. The general plan of most
of the quarrying locations is square, rectangular
or polygonal with acute angles and straight walls.
The vertical surfaces were smoother than the
horizontal ones. The quarrying locations at the site
can be divided typologically into ‘small courtyard
quarries’ and ‘large courtyard quarries’.
It is possible to make a rough calculation of
the utilization of the material in each of the
quarrying locations. For example, in L106 at
least 70 cu m of stone were removed, whereas in
smaller quarrying locations 36 cu m (L111), 13.5
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cu m (L122), 28 cu m (L125) and 35 cu m (L128)
were utilized respectively. This calculation is only
an estimate as the upper layers of the bedrock are
frequently missing. Since only a small portion
of the quarry was exposed in the excavation
(c. 6 dunam), it is not possible to calculate the total
amount of stone extracted from the quarry.
In addition, a number of openings that
probably belonged to earlier burial caves,
which were dug into the soft bedrock, were
discovered in the excavation. These caves were
not excavated since they were located outside
the area slated for destruction.

CAPTIONS TO ILLUSTRATIONS
Fig. 1. Location map.
Plan 1. The quarry.
Plan 2. The quarry, sections.
Fig. 2. Quarry 125, looking east.
Fig. 3. Quarry 106, looking east; in foreground—unﬁnished stones.
Fig. 4. Quarry 106, looking northeast.
Fig. 5. Quarry 105, looking west; in foregrounded—Cave 130 (not excavated).
Fig. 6. Unﬁnished Stone (L107) in situ,
surrounded by detachment channels.

BURIALS FROM THE ROMAN AND BYZANTINE PERIODS AT CAESAREA
YOSEF PORATH
(PP. 45–56)
In the Roman and Byzantine periods the
cemeteries of Caesarea were situated outside
the city walls, in areas unsuited for cultivation,
mainly on the sand dunes and kurkar crests.
Three types of burials were excavated between
1965 and 1992 (Fig. 1).
Kokh Cave (Plan 1).— Quarried into the western
slope of the kurkar crest, it consisted of an open
courtyard and two burial chambers (L22, L23)
with Kokhs (loculi). A repository (L24) was cut
into the ﬂoor of L22. The cave was looted in
antiquity and only a few objects were found
(Fig. 2). The plan of the cave indicates that it
served members of the Jewish community of
Caesarea in the ﬁrst century CE.
Cist Tombs.— Several cist tombs were surveyed
and excavated on the upper portions of the sand
dunes north of the Byzantine city wall; the
lower slopes of these dunes were cultivated.
Tomb L11 had a roof of tiles placed to form a
gable (Fig. 3). A large, double-nozzled Imperial
oil lamp, its disc decorated by the ‘three fata’

(Fig. 4), was uncovered next to Tomb L11; it
apparently belonged to a pagan family.
Arcosolia Cave (Plan 2).— Quarried into the
western slope of the kurkar crest, about 300 m
south of the kokh cave, it consisted of an open
courtyard (L1) and a burial chamber (L2) that had
burial troughs within the arcosolia (Figs. 5–7).
More than 40 oil lamps (16 intact or complete)
dated to the Late Roman–Byzantine periods,
most of them with a sealed ﬁlling hole, were
found (Figs. 8, 9). These sealed oil lamps were
decorated with geometrical and ﬂoral designs or
by Jewish/Samarian symbols, such as amphoras
and seven-branched menorahs, and were ascribed
to the Samaritans. All the Samarian oil lamps bear
soot stains on their sealed nozzles, indicating that
they were ﬁlled only once through the nozzle and
illuminated the ceremony at the graveside till the
oil was entirely consumed.
These diverse burial types represent the mixed
and complex population of Caesarea during the
Roman and Byzantine periods.

