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טירת כרמל: שתי מערות קבורה מהתקופות הרומית–הביזנטית

עבד א־סלאם סעיד

בחודש יולי 2016 נערכה חפירת הצלה ממזרח לטירת כרמל )נ"צ 26–55/740608–198529; איור 1( לקראת הקמת 
מלון.1 האתר ממוקם בגדה הדרומית של נחל גלים, לא הרחק משוליו המזרחים של האתר הקדום של טירת כרמל, שם 
נחשפו שרידי יישוב מן המאה הג' לסה"נ ואילך, וכן אמות מים, גתות, בתי בד וקברים בנויים וחצובים, לצד כלי צור 

קאהן  ומנדל  האג'יאן  אבי  בסיועם של  ניהל המחבר,  ובמימון חברת שתית,  רשות העתיקות  A-7769(, מטעם  מס'  )הרשאה  את החפירה   1

)מדידות ושרטוטים(, אנג'לינה דגוט )GPS(, יוני עמרני )מנהלה( יוסי נגר )אנתרופולוגיה(, פטר גנדלמן )זיהוי כלי חרס(, מרינה שויסקיה 
)ציור כלי חרס(, יעל גורין־רוזן )זכוכית(, כרמן הרש )ציור זכוכית(, איליה רזניצקי )ניקוי ושימור חפצי מתכת(, קלרה עמית )צילום זכוכית 

ומתכת( ומוחמד אבו חאטר )ניהול שטח(, וכן כארם סעיד ולימור תלמי. גלית מסאורה־כהן ערכה את המאמר.
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 ,2012 פרהיסטוריים וחרסים מתקופת הברונזה התיכונה ומן התקופות הרומית עד הצלבנית והעות'מאנית )מסארווה 

ו־B( משלהי   A( נתגלו שתי מערות קבורה חצובות  זו  1(. בחפירה  איור  ר'  ור' שם הפניות לחפירות קודמות באתר; 

ככל  נשדדו  מ' בציר מזרח–מערב. המערות  כ־60  מזו  זו  והתקופה הביזנטית, המרוחקות  התקופה הרומית המאוחרת 

הנראה בתקופות האסלאמית הקדומה והממלוכית, ונעשה בהן שימוש בתקופה העות'מאנית ובעת המודרנית. 

מערה A )תכנית 1(

מערת הקבורה נחצבה בסלע גיר רך, והכניסה אליה נקבעה מצפון דרך מסדרון רחב )L100; 4.2 מ' אורך, 1.8 מ' 
רוחב; איור 2(. בקצהו הדרומי של המסדרון נחצב פתח כניסה מלבני שראשו קשות, שממנו יורדות שתי מדרגות 
אל אולם קבורה רחב בעל מתאר מלבני )L104; 6.4 מ' אורך, 2.9 מ' רוחב; איור 3(. בדופנות האולם נחצבו שלושה 
מקמרים: שניים סמוך לכניסה )L103 ,L101; איור 3( ואחד לאורך הדופן הדרומית )L102; איור 4(, ולהם שקתות 
103 שבדופן המערבית נתגלה לוח סלע שבור, כנראה  קבורה מלבניות, וכריות לראשי הנפטרים. בשוקת קבורה 

חלק מהאבן ששימשה לסגירת המערה )איור 5(. 
התקופה  מן  האחד  שק,  קנקני  שני  חרס:  כלי  שברי  כמה  נמצאו   )L100( למערה  הגישה  במסדרון  בהצטברות 
הרומית המאוחרת )המאות הב'–הג' לסה"נ; איור 1:6( והאחר מן התקופה הביזנטית )המאות הו'–הז' לסה"נ; איור 
4:6(, וכן קערה מן התקופה הממלוכית )איור 5:6( ובסיס של פך מן התקופה העות'מאנית )המאה הי"ט; איור 6:6(. 
בהצטברות בחדר הקבורה )L104( נמצאו שני כלי חרס אינדיקטיבים מן התקופה הביזנטית: שבר של קדרת בישול 
)איור 2:6( ושבר של קדרה או פנס )lantern(, הנושא עיטור מטיפוס kerbschnitt )המאות הו'–הח' לסה"נ; איור 
3:6(. בשתיים מן השקתות נמצאו שברים של כלי זכוכית מן המאה הד' או ראשית המאה הה' לסה"נ: בשוקת 101 
נמצאו שתי קערות )גורין־רוזן 2021: איור 1:1, 5( ובשוקת 103 נמצאו קערות )גורין־רוזן 2021: איור 2:1–4, 7, 
8(, שני פכים )גורין־רוזן 2021: איור 4:2, 15(, בקבוק )גורין־רוזן 2021: איור 1:3( ושפה השייכת לבקבוק או לפך 
)גורין־רוזן 2021: איור 7:2(. כן נמצאו פזורים בהצטברות בחלל המערה שברים אחדים של עצמות אדם )לוי, להלן( 

ועצמות בעלי חיים, אשר לא נחקרו בשל מצב השתמרות גרוע, ופסולת מודרנית.
תכנית המערה והממצאים שנתגלו בה מלמדים כי יש לתארך את הקבורה בה לשלהי התקופה הרומית ולתקופה 
יותר דומה שהמערה נשדדה בתקופות האסלאמית הקדומה– הביזנטית. על פי הממצא מן התקופות המאוחרות 

הממלוכית, וכי בתקופות העות'מאנית והמודרנית היא שימשה את תושבי המקום לשימוש ארעי.

מערה B )תכנית 2(

המערה נחצבה בסלע גיר רך, וניכר כי החציבה נעשתה בקפידה רבה ובאיכות גבוהה. חלקה הצפוני של המערה 
חסר וחלק מן התקרה קרס, כנראה בשל פגיעת כלי מכני. הכניסה למערה נקבעה מצפון, ולא שרדה. שתי מדרגות 
חצובות ירדו ממפלס הפתח אל בור העמידה )L211; 1.7 מ' אורך, 1.6 מ' רוחב; איור 7( שבאולם הקבורה. מדרגשי 
הסלע החצובים סביב בור העמידה נפתחו שלושה מרחבים מקומרים—מזרחי, מערבי ודרומי—שבהם נחצבו שבע 
8(, שתיים במערבי  L201; איור   ,L200( 0.4–0.7 מ' רוחב(: שתיים במרחב המזרחי  )1.9–2.0 מ' אורך,  שקתות 
)L206 ,L205; איור 9( ושלוש בדרומי )L204–L201; איורים 10, 11(. בין השקתות, התחומות במעקים, נחצבו 



3עבד א־סלאם סעיד

ם.
כי

חת
ת ו

כני
 ת

,A
ה 

ער
 מ

.1
ת 

כני
ת



טירת כרמל: שתי מערות קבורה מהתקופות הרומית–הביזנטית 4

איור 2. מערה A, מסדרון הכניסה )L100(, מבט לדרום־מערב.

איור 3. מערה A, פתח הכניסה ואולם הקבורה )L104(, מבט לצפון־מזרח.
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איור 5. מערה A, לוח אבן )אבן סגירה?( בתוך שוקת 103, מבט לצפון־מערב.

איור 4. מערה A, מקמר 102, מבט לדרום.
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.A איור 6. כלי החרס ממערה

סללוקוסהכלימס׳

1001000/1קנקן שק1

1041004קדרת בישול2

1041004קדרה או פנס3

1001000/2קנקן שק4

1001000/3קערה 5

1001000פך6
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איור 7. מערה B, מבט לדרום.

איור 8. מערה B, מקמר מזרחי, מבט למזרח. 
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איור 9. מערה B, מקמר מערבי, מבט למערב.

איור 10. מערה B, מקמר דרומי, מבט לדרום.
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איור 11. מערה B, מקמר דרומי, מבט לצפון.

מעברים צרים )L209–L207; 1.8 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב(. בשקתות ובמעברים עוצבו כריות ראש, המעידות כי הן 
המעברים והן השקתות שימשו לקבורה. 

בהצטברות שמילאה את בור העמידה )L211( ובזו שמעליה )L210( נמצאו שברי כלי חרס מן התקופות הרומית 
המאוחרת והביזנטית. לתקופה הרומית המאוחרת מיוחס בסיס נר )המאות הג'–הד' לסה"נ; איור 1:12(, ואילו מן 
התקופה הביזנטית נתגלו שתי קדרות בישול, מן המאות הד'–הה' לסה"נ )איור 3:12( ומן המאות הד'–הז' לסה"נ 
)איור 4:12(, וסיר בישול )המאות הו'–הז' לסה"נ; איור 5:12(. כן נתגלו במקמר המזרחי — בשוקת 200 ובמעבר 
207 — שברי קערה מן המאות הד'–הה' לסה"נ )איור 2:12(, שבר של קערה מהתקופה האומיית או ראשית התקופה 
העבאסית )המאות הז'–הח' לסה"נ; איור 7:12( ופך מן התקופה העות'מאנית )איור 8:12(. כן נמצא שבר של נר 
)איור 6:12(. אולם, דומה  והמתוארך בדרך כלל למאות הד'–הה' לסה"נ  ובסביבתה  מטיפוס השכיח בבית שאן 

.)Hadad 2002:37–50( שהנר שייך לקדומים שבטיפוס זה, ועל כן אפשר לתארכו למאה הד' לסה"נ
במערה נתגלו שברים רבים של כלי זכוכית משלהי התקופה הרומית המאוחרת. רובם נמצאו בהצטברות שמילאה 
כלים  מגוון   ,)6:1 איור   :2021 )גורין־רוזן  קערה  כוללים  אלה   ;)L210( שמעליה  ובזו   )L211( העמידה  בור  את 
סגורים, חלקם מעוטרים )גורין־רוזן 2021: איורים 3:2, 6, 8–14, 16–21, 23–25; 3:3, 4, 7–29(, קנקנית )גורין־רוזן 
2021: איור 2:3(, צפחת )גורין־רוזן 2021: איור 5:3(, דו־שפורפרת תמרוקים )גורין־רוזן 2021: איור 6:3( ונטיפה 
)איור 30:3(. שברים אחדים של כלים סגורים נמצאו גם בשוקת 206 במקמר המערבי )גורין־רוזן 2021: איור 1:2, 

2( ובמעבר 207 במקמר המזרחי )גורין־רוזן 2021: איור 5:2, 22(.
במערה נתגלו גם שבעה חפצי מתכת )איור 13(. חפץ מס' 1 הוא פעמון ברונזה כמעט שלם בצורת כיפה שדופנו 
גלילי, קצר, מעוגל בקצה ומעובה,  2 הוא סיכה או מקל כחל עשויה ברונזה; ראש החפץ  דקה מאוד. חפץ מס' 
וגופו דק למדי והופך מחודד ודקיק בקצה. נמצאו שלושה שברים של צמידים )מס' 3–5(. שבר צמיד מס' 3, הגדול 
מהשלושה )שני שליש מהיקפו( נמצא שבור בקצה אחד; הקצה ששרד מחודד ומעוצב כזנב נחש. שבר צמיד מס' 
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.B איור 12. כלי חרס ממערה

סללוקוסהכלימס׳סללוקוסהכלימס׳

2112019סיר בישול 21120195נר1

נר20020006קערה2

2002000קערה 21120197קדרה3

2072008/8פך 21020078קדרת בישול4
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זה  נקודת חיבור, אפשר להניח ששבר  4 קטן למדי; צדו האחד שבור, והאחר מעוצב כראש נחש. למרות שאין 
ושבר מס' 3 שייכים לאותו צמיד. שבר צמיד מס' 5 עבה יותר, חתכו עגול, והוא עשוי באופן פשוט יותר מהצמידים 
האחרים. חפץ מס' 6 הוא כנראה חלק ממראה. זוהי לוחית מתכת דקה, שמתארה עגול; החפץ שבור בהיקפו, אך 
נותר חור קטן שנעשה כנראה במכוון. לפריט מס' 7 חתך מרובע, ובקצהו תוספת מחודדת, הדקה מחלקו המרכזי 
של החפץ. ייתכן שזהו פרזול מתכת מקופסה שהייתה עשויה מחומר מתכלה, אך אפשר גם שזהו חלק ממפתח או 
חפץ אחר. כל החפצים הללו מוכרים ממערות קבורה בגליל המערבי, דוגמת אלו בח'ירבת א־שוביכה, המתוארכות 

לתקופה הרומית המאוחרת )טצ'ר 270:2002–274, 284–285, איורים 9:10, 13, 32; 5:11(.
אף שניכר כי המערה נשדדה בעבר, ככל הנראה בתקופות האסלאמית הקדומה, והממצא בה הופרע, אפשר ללמוד 
מפריטי המתכת ומכלי הזכוכית שנותרו במערה על עושר הממצא שהיה בה לפני שנשדדה. זמנם של כלי החרס וכלי 
הזכוכית במערה מלמד שהמערה שימשה לקבורה בתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית )המאות הג'–הו' לסה"נ(, 

וכי נעשה בה שימוש ארעי בתקופה העות'מאנית.

.B איור 13. חפצי מתכת ממערה

חומרסללוקוסהכלימס׳

ברונזה2112021פעמון1

ברונזה2102024סיכה/מקל כחל2

סגסוגת נחושת2112023צמיד3

סגסוגת נחושת2112025צמיד4

ברזל2102022צמיד5

סגסוגת נחושת2112025מראה? 6

ברזל2112026פרזול או חלק ממפתח7
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עצמות אדם
יוסי נגר

בשתי מערות הקבורה נמצאו שברים של עצמות אדם שהופרעו בתקופות מאוחרות. במערה A נמצאו מעט עצמות 
וכשהן  הקבורה  לשכבת  ברור  הקשר  ללא  המערה,  בחלל  בהצטברות  פזורות  כשהן  גרוע  במצב השתמרות  אדם 

מעורבות עם שברים רבים של עצמות בעלי חיים; העצמות לא נבדקו. 
במערה B נמצאו שברים רבים של עצמות אדם פזורות בתוך השקתות וביניהן. העצמות נבדקו בשטח החפירה, ונקבעו 
מדידות  פי  על  נעשתה  הפרטים  מין  הערכת  באתרן.  העצמאות  הושארו  הבדיקה  בתום  ומינם;  גילם  הפרטים,  מספר 
בעצמות הזרוע )humerus( והירך )femur(, והערכת הגיל נעשתה על פי שלבי איחוי של קצות העצמות הארוכות ושלבי 
התפתחות השיניים; מצב השתמרות העצמות לא אפשר לשחזר את מנח הקבורה. עם זאת, אפשר היה לזהות לפחות 
תשעה פרטים שנטמנו במערה; בשל דגם הפיזור של העצמות בשקתות וביניהן, התיאור להלן יתייחס למיקום הנקברים 
בשלושת המרחבים במערה—המזרחי, הדרומי והמערבי. הממצא מהמרחב המזרחי מייצג לפחות שני פרטים, מהם פרט 
צעיר שגילו 10–19 שנים ופרט ממין זכר שגילו 18> שנים. הממצא מהמרחב הדרומי מייצג לפחות ארבעה פרטים, מהם 
ילד שגילו 5–15 שנים, פרט ממין נקבה שגילה 20> שנים, ושני פרטים שגילם 18> שנים אך מינם אינו ידוע. הממצא 
מהמרחב המערבי מייצג לפחות שלושה פרטים, מהם שני פרטים ממין זכר שגילם 18> ו־20> שנים ופרט ממין נקבה 

שגילה 20–30 שנים. שרידים אלה, שבהם ילדים ובוגרים משני המינים, מלמדים שהמערה שימשה לקבורה משפחתית.

סיכום

הממצאים שנחשפו במערות הקבורה מלמדים על שתי תקופות שימוש, האחת במאות הג'–הו' לסה"נ והאחרת במאות 
הט"ו–הכ' לסה"נ. יש בממצאים אלה גם ללמד כי המערות נשדדו בעבר, כנראה בתקופה האסלאמית הקדומה ואולי 
גם בתקופה הממלוכית. המערות שימשו לקבורה משפחתית בתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית, ודומה על כן כי 
היו חלק מבית הקברות של היישוב הסמוך באתר טירת כרמל. הממצא, ובעיקר כלי המתכת וכלי הזכוכית, מלמדים על 

עושרם ועל מעמדם הגבוה של הנקברים. בתקופה העות'מאנית ובעת המודרנית נעשה במערות שימוש ארעי.
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Ṭirat Karmel: Two Burial Caves from the Roman–Byzantine Periods

‘Abed a-Salam Sa‘id

In July 2016, a salvage excavation was conducted in two rock-cut burial caves (A, B), 60 m apart, to 

the east of Ṭirat Karmel (map ref. 198529–555/740608–626; Fig. 1). The burial caves were hewn on the 

southern bank of Naḥal Gallim, near the ancient site of Ṭirat Karmel, and were most probably part of 

the cemetery of this settlement during the Late Roman and Byzantine periods. Both caves were looted, 

apparently during the Early Islamic and Mamluk periods, and they were reused during the Ottoman period.

Burial Cave A (Plan 1) comprised a wide entrance corridor (L100; Fig. 2) which led to an arched, 

rectangular opening, from which two steps descended into a rectangular chamber (L104). Three arcosolia 

(L101–L103; Figs. 3, 4) were hewn in the chamber’s walls; they each had a rectangular burial trough with 

a headrest. A broken stone slab, most probably part of the cave’s sealing stone, was found in Trough 103 

(Fig. 5). The ceramic assemblage (Fig. 6) is dated to the Late Roman (second–third centuries CE) and the 

Byzantine periods, as well as the Early Islamic (sixth–eighth centuries CE), Mamluk and Ottoman periods. 

The cave also yielded one glass bottle from the third or early forth century CE and several glass vessels 

from the fourth or the beginning of the fifth century CE (see Gorin-Rosen 2021), as well as several badly 

preserved fragments of human and animal bones and modern refuse. The cave’s plan and finds date its use 

for burial to the end of the Roman and the Byzantine periods. They also indicate that it was looted during 

the Early Islamic–mamluk periods and was temporarily reused in the Ottoman period and in modern times.

Burial Cave B (Plan 2) exhibited high-quality workmanship. It was probably damaged by mechanical 

equipment prior to the excavation, as it was found with its northern part, where the opening was set, 

and part of its ceiling missing. The opening led into a standing pit (L211; Fig. 7) in the burial chamber. 

The benches surrounding the standing pit opened onto three arcosolia, which together comprised seven 

burial troughs (Figs. 8–11). Headrests were carved both in the troughs and in the narrow passages 

separating them. The finds in the cave include pottery from the Late Roman (third–fourth centuries CE), 

the Byzantine (fourth–seventh centuries CE), the Umayyad or early Abbasid (seventh–eighth centuries) 

and the Ottoman periods (Fig. 12); numerous fragments of glass vessels from the Late Roman period (see 

Gorin-Rosen 2021); and metal items (Fig. 13). Also found in the cave were the skeletal remains of at least 

nine individuals, including children and adults of both sexes; these indicate that the cave was used as a 

family burial cave. Although the cave was looted in the past, most likely during the Early Islamic period, 

the metal and glass finds that remained in the cave attest to the rich assemblage of objects it contained 

prior to the looting. The pottery and glass finds date its use for burial to the Late Roman and Byzantine 

periods (third–sixth centuries CE) and point to its temporary reuse during the Ottoman period. 
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Captions to Illustrations

Fig. 1. Location map.

Plan 1. Cave A, plan and sections.

Fig. 2. Cave A, entrance corridor (L100), looking southwest.

Fig. 3. Cave A, opening and burial chamber (L104), looking northeast.

Fig. 4. Cave A, Arcosolium 102, looking south.

Fig. 5. Cave A, stone slab (sealing stone?) in Trough 103, looking northwest.

Fig. 6. Cave A, pottery.

Plan 2. Cave B, plan and sections.

Fig. 7. Cave B, looking south.

Fig. 8. Cave B, eastern arcosolium, looking east.

Fig. 9.  Cave B, western arcosolium, looking west.

Fig. 10. Cave B, southern arcosolium, looking south.

Fig. 11. Cave B, southern arcosolium, looking north.

Fig. 12. Cave B, pottery.

Fig. 13. Cave B, metal items.
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