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חורבת עמד :מבנה משלהי התקופה הביזנטית
חגית טחן־רוזן ומשה הרטל

בחודש מרס  2006נערכה חפירת הצלה בחורבת עמד שבגליל המערבי ,בצפון עמק עכו .האתר ממוקם במישור של
אדמות סחף בין נחל כזיב לנחל שעל בתוך שטחי המטעים של קיבוץ חניתה (נ״צ  ;7714/2131איור  1.)1האתר

000

הים התיכון

חניתה
Hanita

שלומי
Shelomi

איור  .1מפת איתור.

1

החפירה (הרשאה מס'  ;A-4755טחן־רוזן  )2009נערכה מטעם רשות העתיקות ,במימון קיבוץ חניתה .את החפירה ניהלה המחברת (מדידות
וציור הממצא) ,בסיועם של יוסי יעקובי (מנהלה) ,ואדים אסמן וסלבה פירסקי (מדידות) ,יעל גורין־רוזן (זכוכית) ,גבריאלה ביכובסקי
(נומיסמטיקה) ,לאה פורת (רפאות) ,נטליה זאק (שרטוט) ,ברכי זילבר (תכנית) ,לנה קופרשמידט (ניקוי מתכות) והווארד סמיטליין (צילום
הממצא) .תודות לנמרוד גצוב על העזרה בהכנת הדוח .את המאמר ערכה גלית סמאורה־כהן.
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נסקר במאה הי״ט (גרן תשמ״ז ,)23:ובמפת הסקר הבריטי ( )PEFהוא נזכר בשם  .Khirbet el-‘Amudהאתר נפגע
קשה במהלך עיבוד חקלאי ,ונמצאו בו בעבר פריטים אדריכליים מאבן נארי ,שני שברים של אומנות מחורצות מבית
בד ומצע כבישה לשמן ,המתוארכים לתקופה הביזנטית; הפריטים מוצגים היום במוזיאון השמן שבמפעל ׳שמן׳.
כן נמצאו שני פריטים דמויי מרזב (פרנקל וגצוב תשנ״ז :אתר .)158-2
החפירה

בשטח שנחקר ( 25מ״ר) נמצאו שרידים של מבנה איתן ,שנבנה בקפידה מאבני גזית בשיטת ראש ופתין ללא חומר
מלכד .על פי ראשי הקירות שבצבצו בפני השטח ,נראה שהוא היה גדול למדי ,והשתרע לצפון ,למזרח ולמערב.
מן המבנה נחשף רק קטע קטן בחלקו הדרומי .בשל אופייה המצומצם של החפירה ,היה קשה להבין את מתארו
של המבנה ,אך נראה כי כל השרידים האדריכליים שייכים למבנה חד־תקופתי משלהי התקופה הביזנטית .חרסים
אחדים שנמצאו מהתקופה הרומית מלמדים על שלב יישוב קדום באתר.
במבנה נחשפו חצר מרכזית ושני חדרים .קירותיו ( ;W13–W10איור  ;2תכנית  )1נבנו מאבני גזית מדולומיט,
שהובא למקום מאזור ההר במזרח .אבני הגזית סותתו בחזיתן ולאורך צלעותיהן .הפן הפנימי של האבנים עובד

איור  .2המבנה ,מבט לדרום.

חגית טחן־רוזן ומשה הרטל
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תכנית  .1המבנה ,תכנית וחתכים.
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בגסות; שטחו קטן מהפן החיצוני ,כך שנוצר חתך טרפזי .במקרים אחדים סותתו אבני הראש כעין תיבה מלבנית,
ששתי פאותיה הקטנות שימשו בשני פני הקיר .סגנון בנייה זה מוכר מאתרים ביזנטיים אחרים בסביבה (פרנקל
וגצוב תשנ״ז .)41:שברי טיח ,שניים מהם מעוטרים בצבע אדום ,שנמצאו בשטח החפירה ,אך לא באתרם ,מלמדים
כי אפשר שחלק מהקירות טויחו .כן התגלו אבני פסיפס אחדות בצבע לבן ,וייתכן שחלק מהמבנה רוצף פסיפס.
רק קיר חיצוני אחד נחשף :הקיר הדרומי ( ,)W12שבו נקבע פתח הכניסה לחצר וכנראה גם למבנה .הפתח רחב
למדי ( 2מ׳ רוחב; איור  ,)3ונבנה משתי מזוזות ומשתי אבני סף .בשני קצות הסף ,במזרח ובמערב ,נחצבו פותות
(איור  ;)4בפותה המערבית נתגלה באתרו תותב אבן ,שבמרכזו שקע קטן .אל הפותות מובילות שתי תעלות רדודות,
שנועדו להצבת הדלת במקומה .באבני הגזית בשתי המזוזות ,מהן שרד רק הנדבך התחתון ,גולפה מגרעת לעצירת
הדלת התואמת את מקום הפותות .במרכז הסף נחצבה מגרעת מלבנית ,ולצדה שני שקעים עגולים; נראה ,אם
כן ,כי הפתח נסגר בדלת דו־כנפית ,שנפתחה לפנים המבנה וננעלה במרכזה בבריחים שירדו לשקעים בסף .לכל
רוחב הפתח ,צמוד לחלקו הפנימי של הסף ,נמצאה מדרגה ( 0.5מ׳ רוחב) הנמוכה ב־ 0.15מ׳ מסף הפתח .המדרגה

איור  .3סף הכניסה למבנה בקיר  ,12מבט למזרח.

חגית טחן־רוזן ומשה הרטל

5

איור  .4המזוזה המערבית וחלקו המערבי של סף הכניסה בקיר  12עם תותב אבן בפותה ,מבט לדרום.

מורכבת משני לוחות אבן גדולים (כ־ 0.8מ׳ אורך כל אחד) ולוח אחד קטן במזרח .במפלס הנמוך ב־ 0.2מ׳ מהלוחות
נחשף קטע ריצוף מאבנים שטוחות (איורים  ,)3 ,2השייך לרצפת החצר .מצפון לאבני הריצוף נפתח ריבוע בדיקה
( ;L105איור  ,)5ונתגלה בו קנקן עזה (איור  .)7:16מתחתיו נחשפה קרקע עשירה בחלוקי נחל ,המלמדת שלא
הייתה שכבה קדומה למבנה.
החצר צרה וארוכה ( 3.8 ;L102מ׳ רוחב ,כ־ 14מ׳ אורך) ,והיא תחומה בשני קירות ( 0.6 ;W11 ,W10מ׳ רוחב;
איורים  .)5 ,2למעט קטע הריצוף שנתגלה לצד סף הכניסה לחצר ,לא נמצא בה ריצוף אבן ,וככל הנראה הרצפה
נעשתה מאדמה כבושה ,אך אפשר שאבני הריצוף נשדדו .בהצטברות בחצר נמצאו שברי כלי חרס אחדים ,ובהם
קערה מצפון אפריקה ,קדרה מחופה הצפוני של סוריה ,אלפס וסיר בישול (איורים  ,)7 ,3 ,1:15 ;5:14המתוארכים
לחלקה המאוחר של התקופה הביזנטית וראשית התקופה האסלאמית הקדומה; פסולת מתעשיית זכוכית (ר׳ גורין־
רוזן  ;)2021ושני מטבעות—של מאוריציוס טיבריוס משנת  587/8לסה״נ ושל הרקליוס משנת  627/7לסה״נ (ר׳
 .)Bijovsky 2021: Nos. 2, 4בפינה הדרומית־מערבית של החצר נתגלה מתקן ( ;L108איור  )6שנבנה מאבנים
בשימוש משני .במתקן ,שתחם את פינת המבנה ,נחשפה כמות גדולה למדי של שברי כלי חרס ,ובהם קערות,
קדרות ,אלפסים ,סירי בישול ,קנקנים ,אמפורות ונרות (איורים ,5–3:16 ;9 ,8 ,6–4 ,2:15 ;12 ,10–8 ,6 ,4–1:14
 ,)14–8שזמנם המאות הו׳–הז׳ לסה״נ; שברי כלי זכוכית ,ובהם גביע יין ונר (גורין  :2021איור  ,)3 ,1:1שזמנם
התקופה הביזנטית; וסיגי ברזל.
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איור  .5חצר המבנה ,מבט לצפון.

איור  .6מתקן  ,108מבט למערב.
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קירות  10ו־ ,11שתחמו את החצר ממערב וממזרח ,נבנו מרצף של שתי אבני פתין ואבן ראש אחת .קיר  4.4( 11מ׳
אורך) ,המערבי ,מסתיים במזוזה ,ולה מגרעת ששימשה לעצירת דלת (איור  ;)2נראה כי היא שייכת לפתח שהוליך
לחדר ממערב .קיר  ,10המזרחי ,נחשף לאורך  7מ׳ ,ועל פני השטח נראו שרידיו שנמשכו לאורך  7מ׳ נוספים מעבר
לשטח החפירה (איורים  .)8 ,7בקיר נקבעו שלושה פתחים ( 1מ׳ רוחב כל אחד); שני הפתחים הדרומיים נחשפו
במלואם ,ואילו הפתח הצפוני אותר מחוץ לשטח החפירה .לאחר ניקוי פני השטח מצפון לפתח זה נחשפה גומחה
קטנה שהותקנה בקיר ,אשר שימשה כנראה מעין ארון (איור  .)9הספים בשני הפתחים הדרומיים נבנו מ־ 3–2אבנים
מסותתות גס ,ללא דירוג לעצירת הדלת וללא פותות לצירים (איורים  .)11 ,10מזוזות הפתחים ,לעומת זאת ,נבנו בדומה
לשאר הקיר מאבני גזית ,וגולפו בהן שקעים לבריחים ומגרעות לעצירת דלתות שנפתחו מתוך החדרים שממזרח לקיר
( 10להלן; איורים  .)12–10סמוך לקיר  ,10מול הפתחים ,נחשפה מפולת ( ;L103איור  )5שעיקרה אבני בנייה מנארי,
ולכן נראה שחלקו העליון של הקיר נבנה מאבני נארי ,בשונה מאבני הבנייה מדולומיט ששימשו בחלקו התחתון.
שני הפתחים הדרומיים הוליכו לשני חדרים שהשתרעו ממזרח לקיר  .10קיר רוחב ( )W13הפריד בין שני החדרים,
אך נפגע במקום חיבורו לקיר  10בעבודות שנערכו בעת המודרנית (איורים  ;)7 ,2לפיכך נחפרה ההצטברות בשני
החדרים כלוקוס אחד ( ;L104איור  .)13קטע מרצפת אדמה מהודקת בחדר הצפוני ( )L106נחשפה סמוך לפתח,
במפלס הנמוך ב־ 10ס״מ ממפלס הפתח .במרקם הרצפה נתגלה מטבע מן התקופה הרומית המאוחרת (ר׳ Bijovsky
 .)2021: No. 1בהצטברות מעל הרצפה ,נתגלו כלי חרס ,ובהם קערה מאסיה הקטנה ,המתוארכת לשנים 630–580
לסה״נ (איור  ;)7:14מטבע המתוארך לשנים  602–582לסה״נ (ר׳  ;)Bijovsky 2021: No. 3שברי כלי זכוכית ,ובהם
גביע יין (גורין  :2021איור  ;)2:1ושברי טיח ,חלקם מעוטרים .בבדיקה מתחת לרצפת החדר הצפוני ( )L107נמצאו
מעל הקרקע הבתולה מעט חרסים מן התקופה הרומית ,ובהם קערה מקפריסין המתוארכת לסוף המאה הו׳ עד סוף
המאה הז׳ לסה״נ (איור  )11:14וקנקנים מן המאות הו׳–הז׳ לסה״נ (איור .)6 ,2 ,1:16

איור  .7קיר  10והמשכו בפני השטח ,מבט למזרח.
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איור  .8חצר המבנה וקיר  ,10מבט לצפון־מזרח.

איור  .9גומחה בחלקו הצפוני של קיר  ,10מבט למזרח.
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איור  .10שני הפתחים הדרומיים בקיר  ,10מבט למערב.

איור  .11שקע לבריח במזוזה הדרומית בפתח הדרומי בקיר  ,10מבט לדרום־מערב.
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איור  .12שקע לבריח במזוזה הצפונית בפתח האמצעי בקיר  ,10מבט לצפון.

איור  .13החדרים המזרחיים ,מבט לדרום.
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ממצא כלי החרס

קערות (איור  —.)14נמצאו  27שברי קערות ,כולן מיובאות .הקערות שייכות למשפחת כלי  ,LRRWשמקורה
בצפון אפריקה ,בקפריסין ובאסיה הקטנה; מיון הקערות נעשה על פי הייז ( .)Hayes 1972; 1980הקערות הצפון־
אפריקניות ( )African Red Slipנחלקות לשני טיפוסים :קערה מס׳  1היא מטיפוס  ,ARS A104המתוארך למחצית
השנייה של המאה הו׳ לסה״נ ( ;)Hayes 1972:166קערות מס׳  5–2הן מטיפוס  ,ARS C104המתוארך לשנים
 625–550לסה״נ ( .)Hayes 1972:166בתחתיתה של קערה מס׳  4שרדה טביעה לא ברורה ,כנראה בדמות פרש.
הקערות מאסיה הקטנה ( )Phocaean Red Slipנחלקות לשלושה טיפוסים :קערה מס׳  6היא מטיפוס ,PRS H3
המתוארך לסוף המאה הו׳ – ראשית המאה הז׳ לסה״נ ( ;)Hayes 1972:329–338קערות מס׳  7ו־ 8הן מטיפוס
 ,PRS A10המתוארך לשנים  630–580לסה״נ ( ;)Hayes 1972:343–346וקערות מס׳  9ו־ 10הן מטיפוס ,PRS C10
המתוארך לראשית עד אמצע המאה הז׳ לסה״נ ( .)Hayes 1980:343–346הקערות מקפריסין ()Cypriot Red Slip
נחלקות לשני טיפוסים :קערה מס׳  11היא מטיפוס  ,CRS 9המתוארך מסוף המאה הו׳ עד סוף המאה הז׳ לסה״נ
( ;)Hayes 1972:379–382וקערה מס׳  12היא מטיפוס  , CRS 11.1המתוארך מאמצע המאה הו׳ עד אמצע המאה
הז׳ לסה״נ (.)Hayes 1980:529
קדרות (איור  —.)2 ,1:15נמצאו  11שברים של קדרות ,שלהן שפה עבה מאוד וחתך טרפזי; לעתים השפה מעוטרת
בדגם גלי בין שני חריצים מקבילים ,בדומה לקדרות מס׳  1ו־ .2כלים אלה יוצרו באזור טרטוס ,בחוף הצפוני של
סוריה ( ,)Reynolds 2003:54, Fig. 5:14והם שכיחים באתרים מהתקופה הביזנטית בגליל המערבי ,אף על פי
שפורסמו עד היום רק מקבילות מעטות ( .)Frankel et al. 2001:68: Fig. 3.11:14–17בחורבת עובש טיפוס זה
נמצא במכלול מסוף התקופה הביזנטית (אביעם וגצוב תשנ״ח ,69–67:איור  ,)3 ,2:9ואילו בחורבת עקב הטיפוס
נדיר ומתוארך למאות הו׳–הז׳ לסה״נ (.)Calderon 2000:111, Pls. 9:58, 59; 25:79
אלפסים (איור  —.)6–3:15אלפסים הם כלי בישול רחבים שיוצרו כיחידה אחת עם מכסה תואם שהופרד מהכלי
בחיתוך .כלים מס׳  3ו־ 4הם כלי הקיבול ,ושברים מס׳  5ו־ 6הם מכסים .סך הכול נמצאו חמישה שברי שפות ושלושה
שברי מכסים .לאלפסים שתי ידיות אוזן אופקיות מחוברות לשפה ,ולחלקם זיווי בחלק העליון של הדופן .אלפסים
דומים נמצאו באתרים רבים בארץ ,למשל בג׳למה ( )Johnson 1988: Nos. 639–642ובחורבת עקב (Calderon
 ,)2000:140–142, Pl. 23:47–57והם שויכו לטווח זמן ממושך בתקופה הביזנטית ובראשית התקופה האסלאמית.
סירי בישול (איור  —.)9–7:15נמצאו  32שברים של סירי בישול ,שלהם צוואר מזווה .סירי בישול דומים נפוצים
בגליל המערבי — למשל בחורבת כרכרה ( ,)Frankel 1992: Fig. 15בחורבת בטה בכרמיאל (Yeivin 1992: Fig.
 ,)23:5בח׳ירבת א־שוביכה (אבשלום־גורני  :2002איור  )10:22ובחורבת עובש (אביעם וגצוב תשנ״ח ,69:איור
 — )11:9והם מופיעים גם בקיסריה ( .)Adan-Bayewitz 1986:108, Fig. 4:3, 4סירי בישול דומים יוצרו בדיוריוס
שבקפריסין ,בבית יוצר מהמאות הז׳–הח׳ לסה״נ ( ;)Catling 1972: Fig. 7:P96במערת קורנוס ,בשנים 725–650
לסה״נ ( ;)Catling and Dikigoropoulos 1970: Figs. 3:14; 7:7, 8ובבירות (Reynolds and Waksman 2007:63,
 .)Figs. 42–45סירי בישול אלו נמצאו גם בקליה שבמצרים ,במכלול מן המאה הז׳ לסה״נ (Egloff 1977:103,
 ,)Type 138, Pl. 52:1ובמטען הספינה שטבעה ליד יאסי אדה במאה הז׳ לסה״נ (.)Bass 1982:177, Fig. 8-15:P53
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4איור 14

מס׳

לוקוס

סל

1

108

1047/2

2

108

1046/1

3

108

1061

4

108

1025

5

102

1012

6

108

1046/2

7

104

1025

8

108

1061/2

9

108

1047/1

10

108

1055

11

107

1054

12

108

1040

מספרם הרב של סירי הבישול הללו באתרי הגליל המערבי מעלה את השאלה אם הם מיובאים או מייצור מקומי,
אך נושא זה טרם נבדק במחקר.
קנקנים (איור  —.)7–1:16נמצאו  53שברי שפות של קנקנים ו־ 13מכסי קנקנים .רוב השברים שייכים לקנקני שק
בעלי גוף רחב (מס׳  .)5–1קנקנים אלה נפוצים במכלולים רבים בגליל ( ,)Frankel et al. 2001:66, Fig. 3.11:1–3והם
מכונים ׳קנקני קב׳ על שם חורבת קב ,שם נמצאו במכלול סטרטיגרפי ברור מראשית המאה הז׳ לסה״נ (אבשלום־
גורני תשנ״ט ,63:איור  ;)6–1:5קנקנים דומים נמצאו גם בחורבת עובש (אביעם וגצוב תשנ״ח .)70:לטיפוס נוסף
של קנקנים צוואר גבוה ושפה פשוטה או שטוחה (מס׳  .)6קנקנים דומים נמצאו בחורבת קב ובח׳ירבת א־שוביכה,
והם תוארכו למאות הו׳–הז׳ לסה״נ (אבשלום־גורני תשנ״ט ,65:איור  .)9–7:5בחפירה נמצא קנקן עזה אחד (מס׳
 — )7ממצא יוצא דופן ,שכן קנקנים מטיפוס זה נפוצים מאוד במכלולים במרכז הארץ ובדרומה ,אך נדירים בגליל
המערבי (.)Gadot and Tepper 2003; Israel and Erickson-Gini 2013:175–176, Fig. 6
אמפורות (איור  —.)12–8:16כלים מס׳  8ו־ 9הם אמפורות שלהן רכס מעוגל מתחת לשפה .כלים דומים נמצאו
בשכבות  7–9בחורבת עוצה ,המתוארכות למאות הד׳–הה׳ לסה״נ (–Avshalom-Gorni 2009:54–55, Fig. 2.37:7
 .)10כלים מס׳  10ו־ 11הם מכסי אמפורות דמויי קערה .מכסים דומים נמצאו בחורבת עובש (אביעם וגצוב תשנ״ח:
איור  .)18 ,17:9מרבית האמפורות הן מייצור מקומי ,אך נמצאה אמפורה מיובאת אחת (מס׳  ,)12מטיפוס Late
 ,Roman Amphora 1שיוצרה בצפון־מזרח אגן הים התיכון .אמפורות דומות נמצאו בחורבת עובש (אביעם וגצוב
תשנ״ח :איור .)16:9
נרות (איור  —.)14 ,13:16נמצאו ארבעה שברי נרות .שבר נר מס׳  13מעוטר בצלב ,ושלושה שברים נוספים
מתחברים לחלק עליון של נר אחד מעוטר בדגם ורדות (מס׳  .)14הנרות עשויים בדפוס ,ולהם גוף סגלגל ,עין נר
קטנה ,ידית זיז ,תעלה המקשרת בין עין הנר לפי הנר ,ובסיס רחב ושטוח; גוני החרס הם ורדרד ואפור .נרות מעין
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4איור 15

מס׳

הכלי

לוקוס

סל

1

קדרה

102

1091

2

קדרה

108

1059

3

אלפס

102

1002

4

אלפס

108

1040

5

מכסה אלפס

108

1047/3

6

מכסה אלפס

108

1059

7

סיר בישול

102

1011/2

8

סיר בישול

108

1061/1

9

סיר בישול

108

1055

איור 316

מס׳

הכלי

לוקוס

סל

1

קנקן

107

1054/2

2

קנקן

107

1054/1

3

קנקן

108

1057/1

4

קנקן

108

1062

5

קנקן

108

1057/3

6

קנקן

107

1054/1

7

קנקן

105

1026

8

אמפורה

108

1061/2

9

אמפורה

108

1061/3

10

מכסה לאמפורה

108

1055

11

מכסה לאמפורה

108

1057

12

אמפורה

108

1059/2

13

נר

108

1049

14

נר

108

1061+1063

15
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אלה נפוצים בעיקר בצפון הגולן ,בגליל העליון ובלבנון ,אם כי נמצאו גם בקיסריה ובבית שערים; בשל תפוצתם
בתחומי הפרובינציה פיניקיה בתקופה הביזנטית במאות הו׳–הז׳ לסה״נ ,הוצע לקרוא להם ׳נרות פניקיים׳ (הרטל
תשס״ו.)215–200:
סיכום

על פי השרידים האדריכליים וכלי החרס נראה שהמבנה שימש לאורך תקופה קצרה למדי .לכלי החרס זיקה ברורה
למכלולים מסוף התקופה הביזנטית (המחצית השנייה של המאה הו׳ – ראשית המאה הז׳ לסה״נ) באתרי הגליל
המערבי ,כמו חורבת עובש (אביעם וגצוב תשנ״ח) ,כפי שהודגם בהקבלות לעיל ,וכן שבי ציון ()Prausnitz 1967
ותל כיסן ( .)Landgraf 1980המטבעות שנמצאו בחצר ( )L102ובחדר הדרומי־מזרחי ( )L106 ,L104מתוארכים
לסוף המאה הו׳ עד הרבע השני של המאה הז׳ לסה״נ .תאריכים אלו תואמים את תאריכי כלי החרס והזכוכית
ומתארכים את המבנה לשלהי התקופה הביזנטית.
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Ḥorbat ‘Emed: A Building from the Late Byzantine Period
Hagit Tahan-Rosen and Moshe Hartal
In March 2006, a salvage excavation was conducted at Ḥorbat ‘Emed in the western Galilee, between
the streambeds of Naḥal Keziv and Naḥal Sha‘al (map ref. 7714/2131; Fig. 1). The excavation (25 sq
m) uncovered the southern part of a large building from the Byzantine period (Plan 1; Fig. 2): a central,
elongated courtyard (L102) and two rooms to its east (fill in both—L104; floor in northern room—L106).
Its walls (W10–W13; Figs. 5, 7–9) were dry-built of ashlars set as headers and stretchers; the lower, extant
courses were built of dolomite blocks, whereas the upper courses were probably built of nari blocks, as
evident from collapsed building blocks found in the courtyard (L103). A wide entrance, comprising wellbuilt doorjambs and two threshold stones that accommodated a double-winged door, set in the building׳s
southern wall (W12; Figs. 3, 4) was probably the main entrance to the building. It led into the courtyard,
which was partially paved. An installation (L108: Fig. 6) was found in its southwestern corner. One
entrance, probably leading to a western room, was identified in the western wall of the courtyard (W11),
and three entrances—one beyond the excavated area—were identified in its eastern wall (W10). The two
southern entrances set in this wall led into two rooms to the east of the courtyard, separated by a partition
wall (W13; Fig. 13). These entrances had well-built doorjambs with a hole to accommodate a bolt, but the
thresholds were only roughly cut (Figs. 10–12).
The finds (Figs. 14–16; see Bijovsky 2021; Gorin-Rosen 2021 [Hebrew]) suggest that the building was
in use for only a short period of time in the late Byzantine period (second half of the sixth – early seventh
centuries CE). Probes below the floors in the courtyard and the northern room revealed natural sediments
with a few finds, indicating that no earlier stratum lies under the building, although some type of activity
took place at the site during the Roman period.
Captions to Illustrations

Fig. 1. Location map.
Plan 1. The building, plan and sections.
Fig. 2. The building, looking south.
Fig. 3. The entrance threshold in W12, looking east.
Fig. 4. The western doorjamb and the western part of the threshold in W12, with an in situ stone pivot,
looking south.
Fig. 5. The courtyard, looking north.
Fig. 6. Installation 108, looking west.
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Fig. 7. Wall 10 and its continuation beyond the excavation area, looking east.
Fig. 8. The courtyard and W10, looking northeast.
Fig. 9. Niche in the northern part of W10, looking east.
Fig. 10. The two southern doorways in W10, looking west.
Fig. 11. Bolt hole in the southern doorjamb of the southern doorway in W10, looking southwest.
Fig. 12. Bolt hole in the northern doorjamb of the central doorway in W10, looking north.
Fig. 13. The eastern rooms, looking south.
Fig. 14. Pottery: bowls.
Fig. 15. Pottery: kraters, casseroles and cooking pots.
Fig. 15. Pottery: jars, amphorae and lamps.
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