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במת המקדש בקיסריה1

 קנת ג׳ הולום

אוניברסיטת מרילנד, ארה"ב

The Temple Platform at Caesarea  |  Kenneth G. Holum

TP( מתנשאת מעל לרציף המזרחי של הנמל הפנימי )איורים 1, 2(. יוסף בן־מתתיהו  במת המקדש של קיסריה )שטח 

מתייחס למקום כאל "גבעה" )מלחמת א, כא, ז(, אך למעשה מדובר באקרופוליס של העיר. זה היה רכס סלעי שאותו עיצבו 

ייסוד קיסריה. הם הגביהו והרחיבו אותו בעזרת חומות תמך ומילויי עפר, ביוצרם במה  מחדש בנאיו של הורדוס בעת 

מוגבהת וגדולה דיה כדי לשאת מקדש רחב ידיים עם סטווים סביבו. היום אין זכר לסטווים, אך ניתן לשחזרם על פי תוכנית 

המקדש בירושלים מימי בית שני. שטח במת המקדש כולו היה קטן בהרבה מזה של המקדש בירושלים: אורכו )מצפון 

לדרום( כ־100 מ' ורוחבו כ־90 מ'. רצפת הבמה מימי הורדוס, שלא שרדה, הייתה ברום של כ־11.5 מ' מעל פני הים. על גבי 

במה זו התנוססו מבני הדת החשובים של קיסריה במשך מאות שנים, בהשקיפם אל עבר העיר המשתרעת לרגליהם.

הארכיאולוג רפי שטיגליץ סובר שבמקום היה גם מקדש לאפרודיטה )בדמות האלה איזיס-הלס-ַאגִתה(, אשר שימש בזמנו 

את תושביה ההלניסטים של מגדל סטרטון, שעל חורבותיה נבנתה קיסריה. אולם עד כה לא נחשפו שרידים היכולים לאשר 

הנחה זו.

זהו קטע ממאמר )הולום תשס"ה( המתפרסם כאן בשינויי עריכה קלים באדיבות החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה.  1

איור 1. צילום אוויר של רחבת במת המקדש לפני עונת החפירות של 1989, מבט לדרום־מזרח )באדיבות החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה(
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המשלחת המאוחדת2 חשפה בשטח הבמה שרידים מרשימים של המקדש הנפלא - 'מקדש רומא ואוגוסטוס' - שנבנה 

 500 בשנת  חורבות המקדש  על  נוצרית מתומנת, שהוקמה  כנסייה  ושרידים של  הורדוס,  בימי  העיר  בעת הקמת  עליה 

לספירה לערך, תוך שימוש משני באבני המקדש. משחרבה הכנסייה )ככל הנראה ברעידת האדמה של שנת 749( הקימו 

המוסלמים בקרבת מקום את 'מסגד יום השישי' )הנזכר על־ידי גיאוגרפים מוסלמים(, אולם עד כה לא אותרו שרידיו. במאה 

הי"ב הקימו הצלבנים במקום בזיליקה תלת־אפסידאלית על שם פטרוס הקדוש. שרידיה נוקו בשנת 1960 בידי אברהם נגב 

מן האוניברסיטה העברית בירושלים. שרידי שלושת האפסיסים ואולם התווך של הכנסייה עדיין חולשים על חלקה הדרומי 

של במת המקדש.

בארות  מים,  בורות  לבניית  לעומק  וחפירות  אבנים  שוד  המקדש;  במת  ממבני  שנותרו  השרידים  עם  הטיבו  לא  השנים 

ויסודות לבניינים מאוחרים )להלן( הרסו את רוב מבני המקדש, הכנסייה הביזאנטית והמבנים המאוחרים יותר. עם זאת 

נותרו די שרידים כדי לאפשר שחזור של תוכניות המבנים ופרטיהם.

התקופה ההלניסטית 

ממגדל סטרטון )המאות הג'-ב' לפנה"ס( נמצאו במהלך החפירה רק אבני בנייה ספורות, פזורות במקומות שונים, וכן קטע 

קיר באורך 1.9 מטר, שכיוונו  צפון-דרום והוא בנוי באבנים מסותתות גס. אין ראיה לכך ששרידים מועטים אלה השתייכו 

למקדש או למבנה מונומנטלי אחר מן התקופה ההלניסטית. 

2  המשלחת המאוחדת, מטעם אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת מרילנד, נוהלה בידי אבנר רבן וקנת הולום.

איור 2. צילום אוויר של במת המקדש עם תחילת החפירות, מבט למערב )באדיבות החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה(
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איור 3א. מפת העיר ההרודיאנית - במת המקדש פונה אל הנמל, באי־התאמה לכיווני הרחובות )על פי ק׳ הולום; שרטוט: ע׳ ימים(

איור 3ב. מתחם המקדש הרומי )על פי ק׳ הולום; שרטוט: ע׳ ימים(
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המקדש הרומי 

מאשש  והנומיסמטי  הקרמי  הממצא 

את ההנחה, ש'מקדש רומא ואוגוסטוס' 

הוקם בימי הורדוס, בשלהי המאה הא' 

המדגיש  בן־מתתיהו,  כדברי  לפנה"ס, 

המבנה  של  העצומים  ממדיהם  את 

שהוצבו  ואוגוסטוס  רומא  פסלי  ושל 

קדמוניות  ז;  כ"א,  א',  )מלחמת  בו 

339:15(. בחפירה נמצאו קטעים רבים 

מיסודותיו העמוקים של המקדש. הם 

 - שביניהן  גדולות  כורכר  באבני  נבנו 

הונח   - הטבעי  הסלע  לבין  בינן  וכן 

חומר מילוט בצבע אפור כהה. האבנים 

רגולארי,  לא  באופן  סותתו  הפנימיות 

בעוד שהחיצוניות היו אבני גזית מרובעות שאחדות מהן אף עוצבו בסיתות שוליים. על פי היסודות נראה כי אורך המתחם 

)ממזרח למערב( היה 46.2 מ' ורוחבו 28.5 מ'. המקדש הוקף בשורת עמודים. בחזיתו, לפני הכניסה, ניצבו עמודים שצפו 

מערבה, אל הנמל. היסודות הצרים יחסית במערב, שרוחבם 2.8 מ', יכלו לשאת שורה של שישה עמודים, בעוד שהיסודות 

בצפון, במזרח ובדרום, שרוחבם 7.8 מ', יכלו לשאת שורות של עמודים חופשיים וכן את קירות הדביר עצמו. אין פרטים 

נוספים באשר לתוכנית המבנה )איורים 3, 4(.

בחפירה נמצאו, שלא באתרם, רק כארבעים פריטים ארכיטקטוניים שמקורם בחלקי המבנה שמעל פני הקרקע: בסיסי 

עמודים, שברי עמודים, כותרות וחלקים ממערכת הקורות שמעליהן. הם מאפשרים לשחזר סטיו עמודים בסגנון קורינתי 

שגובהו מן הבסיס ועד לראש הארכיטראב כמעט 22 מ'. העמודים, הארכיטראב וכנראה גם פריטים ארכיטקטוניים אחרים 

נעשו באבן כורכר וצופו בשכבת טיח )stucco( לבן וקשה. לאורך העמודים עוצבו בטיח חריצים. שכבת טיח זו הגנה על 

האבן הפריכה מפני התפוררות בגין פגעי האקלים, והיא נראתה מרחוק כשיש. גובהו המדויק של הבסיס עליו ניצב המקדש 

אינו ברור, אך נראה שמפלסו העליון היה גבוה בכ־4.2 מ' מן המתחם המקודש )temenos( המרוצף שהקיף אותו. מקדש 

הורדוס היה אם כן מבנה מרשים, שראשו התנשא כ־30 מטרים מעל סביבתו. 

בחפירות המשלחת המאוחדת בשטח Z, שבחלק הדרומי והדרום־מערבי של במת המקדש, נחשף קטע שאורכו כ־20 מ' 

מקיר התמך הדרומי )רוחבו 1.52 מ'( מתקופת הורדוס. נחשפו גם שרידיו של גרם מדרגות, שרוחבו לפחות 6 מ', אשר הוליך 

אל במת המקדש מדרום, כהמשך ישיר לאחד מרחובות העיר שהוליכו מדרום לצפון. במערב במת המקדש חשף בזמנו א' 

נגב קטעים מקיר התמך המערבי, 17 מ' ממערב למבנה התמך של המקדש עצמו. בצד זה נבנו - מצפון ומדרום - זרועות 

בין  הדרך,  באמצע  אחת.  מפוארת  אדריכלית  למערכת  הנמל  ואת  המקדש  במת  את  ואיחדו  הפנימי  הנמל  את  שחבקו 

שתי הזרועות ובדיוק מול מרכז המקדש, ליד רציף הנמל הפנימי )שטח I(, נתגלה בחפירות יסוד מסיבי הבנוי אבן ובטון, 

שמידותיו 20.3 מ' )מצפון לדרום( ו־9.4 מ' )ממזרח למערב(. בנייה זו יוחסה אף היא לזמנו של הורדוס, ונראית לנו כיסוד 

של מזבח. על גבי מזבח זה, בעת החגיגות התקופתיות, זבחו הכוהנים פרים ובעלי חיים אחרים לרומא ולאוגוסטוס. במרווח 

שבין יסוד זה לבין קיר התמך המערבי של המקדש היה, כנראה, גרם מדרגות רחב, שבו עלו מן הנמל הפנימי אל המתחם 

המקודש ואל המקדש עצמו, אלא שעד כה לא נמצא לו כל זכר )איור 5(. 

נראה שהמקדש לרומא ולאוגוסטוס נשאר על כנו למעלה מארבע מאות שנה, אם כי חדלו לזבוח בו, כנראה, עוד במאה 

הד' לספירה, כשקיסריה, כמו כל האימפריה, אימצה את הדת הנוצרית. עדות ארכיאולוגית ברורה - הן באשר למשך חייו 

הארוך של המקדש והן באשר להריסתו, בשנת 400 לערך - היו פיסות גדולות של סטוקו מחורץ שניתקו מאחד העמודים, 

 איור 4. שחזור המקדש הרומי - מבט מתוך הנמל מזרחה 
)על פי א׳ רבן; שרטוט: ע׳ ימים(
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ולצדם  צפון-דרום  בכיוון  גילו את קטעי הסטוקו הללו כשהם סדורים  נחשפו בצדה הצפוני של הבמה. החופרים  אשר 

שברים קטנים של הכותרות ושל מערכת הקורות העליונה. העמוד עצמו, שהיה מורכב מחוליות של אבן כורכר מקומית, 

הסטוקו  שאריות  בעוד  חדשים,  מבנים  לבניית  גלם  חומר  ושימשו  מחדש  סותתו  חלקיו  צפון.  לכיוון  כנראה,  התמוטט, 

ושברים ארכיטקטוניים בלתי שמישים הושארו במקום שבו נפלו. אנו משערים כי כשם שהעמוד התמוטט לכיוון צפון, כך 

התמוטט המבנה כולו באותה עת, אלא אם פורק במתכוון.

מן העדות הקרמית ניתן להסיק על מועד ההרס הסופי של המקדש. העמוד התמוטט על גבי המילוי המקורי של במת 

המקדש, שבו נמצאו חרסים מן התקופה הרומית הקדומה )באותה עת כבר נשדדו אבני הריצוף של המתחם המקודש(. 

המילוי שמסביב לשברים הארכיטקטוניים ומעליהם כלל חרסים מהמאות הד'-ה' לספירה. מכך מסתבר שאותו עמוד - ומן 

הסתם גם העמודים הסמוכים - ניצב עדיין במקומו בשנת 400 לערך ואז התמוטט. לרוע המזל אין אפשרות לקבוע אם 

העמודים התמוטטו כתוצאה מנסיבות שהטבע גרמן או נהרסו בפעולה מכוונת בידי אדם. הרס מכוון של מקדשים התבצע 

אמנם בערים אחרות באותה תקופה, מה שיכול לרמוז על תקפותה של ההשערה השנייה. בין כה ובין כה פורק בסופו של 

דבר מקדשו של הורדוס עד ליסודותיו ואבניו שימשו לבנייה חדשה.  

שלב הביניים בין המקדש הרומי לכנסייה הביזאנטית 

עד מהרה נבנתה במת המקדש מחדש. אנו מתארכים בנייה זו לא מאוחר משנת 425 לספירה. הבנאים הביאו עפר ממקום 

אחר וכיסו את שרידי יסודות המקדש במילוי שכלל שברי חרסים מן המאות הד'-ה', וכך יצרו מפלס חיים חדש וגבוה יותר. 

במפלס זה חפרו יסודות לבניין חדש )או שמא מערכת מבנים( שכיוון קירותיו שונה מזה של קירות המקדש הקדום והם 

אינם מתייחסים אליו כלל. היסודות, שרוחבם 0.7-0.6 מ', נבנו באבני שדה בגדלים שונים שהונחו בתוך מילוי של אדמת 

חמרה כשהן מעורבות בשכבת בטון קשה שפניה העליונים מוחלקים. נותרו רק קטעים אחדים של רצפת הטיח הקשה 

וכמה אבנים מסותתות שמקורן במבנה־העל. המטבע המאוחר ביותר שנמצא ביסודות אלה הוא משנת 408. יסודות אלה 

מרובים אמנם בחלקו הצפוני של שטח TP, אך למעשה הם נחשפו בכל שטח במת המקדש ומעבר לה. תוכניתם אינה 

נותרה כל עדות ארכיאולוגית המרמזת על שימושו של  ולא  תואמת כל סוג של מבנה מונומנטאלי מוכר, דתי או אחר, 

המבנה. אין ביסודות כל רמז לאטריום, נרתקס או אפסיס, העשויים לרמוז על קיום כנסייה במקום בראשית המאה הה'. 

נראה אם כן שעל במת המקדש היה במאה הה' שלב ביניים, שבו המקום לא שימש למטרות דתיות. 

איור 5. אחד השחזורים לאגף המערבי - מדרגות רחבות עולות מהנמל הפנימי אל הבמה )על פי ק׳ הולום; שרטוט: ע׳ ימים(



174   |   קנת ג׳ הולום  |   במת המקדש בקיסריה

איור 6ב. מתחם הכנסייה הביזאנטית המתומנת )על פי ק׳ הולום; שרטוט: ע׳ ימים(

איור 6א. מפת העיר הביזאנטית )על פי ק׳ הולום; שרטוט: ע׳ ימים(
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הכנסייה הביזאנטית 

שלב הביניים נמשך עד שנת 490 לערך, מועד בו הרשויות הנוצריות ייסדו על במת המקדש מבנה דת חדש, כנראה כנסייה 

שהוקדשה למרטיר )martyrion(. למרבה הצער, לא נתגלתה כל כתובת המקדישה את הכנסייה למרטיר נוצרי כלשהו, 

אך נחשפו די עדויות ארכיאולוגיות שִאפשרו לשחזר את תוכנית המבנה ואת תולדותיו. נראה כי בוני הכנסייה פירקו את 

המבנים משלב הביניים עד ליסודותיהם, לקחו את אבני הבנייה לשימוש משני ואחר כך כיסו את המתחם בשכבת מילוי 

שהגביהה את מפלסו. 

באופן מתמיה הם חזרו בבנייה החדשה אל כיווני הבנייה ההרודיאנית המקורית )איור 6(. אפשר שהדבר נעשה מטעמים 

טכניים, שכן במערב הם השתמשו ביסודות העמוקים של חדר המבוא של המקדש הרומי לתמיכת יסודות הכנסייה. יסודות 

אלה כוללים שני מתומנים חד־מרכזיים מוקפים בריבועים )איורים 7, 8(. קוטרו של המתומן החיצוני היה 39 מ', ורוחב 

יסודותיו 0.65 מ'. יסודות אלה נשאו את הקיר החיצון של הכנסייה. היסודות הפנימיים החזקים יותר )רוחב 1.1 מ'( נשאו 

את שורת העמודים הפנימיים, שהפרידה בין האכסדרה העגולה לבין מרכז המבנה. מעליהם היתמרו קירות הכנסייה שיצרו 

היסודות של הריבוע  וכן  היסודות המתומנים הללו,  כיפה.  או  גג שצורתו חרוט מצולע  ומעליהם  ובהם חלונות,  מתומן 

החיצון )שאורך כל אחת מצלעותיו 50 מ'(, נבנו באבני כורכר גדולות שחוברו יחדיו במלט. רבים מהן מקורן במקדשו של 

הורדוס. 

על יסודות אלו נבנו חדרים רבועים ומלבניים, ששימשו קפלות או לאחסון חפצים אשר נדרשו בטקסי הפולחן שהתקיימו 

בכנסייה. במערב )מתחת לנרתקס( ובמזרח היו מאגרי מים גדולים מקורים בקמרונות, שאליהם נאספו מי הגשם מגגות 

המבנה המתומן ומהחדרים הצדדיים באמצעות מערכת משוכללת של מרזבים, שחוברו אל הקירות הפנימיים של החדרים 

הצדדיים )איורים 9, 10(.

הכנסייה, להבדיל מהמקדש, שרדה עד למפלס הרצפה ואף למעלה ממנו. במתומן נחשפו קטעי ריצוף גדולים מלוחות שיש 

אפור ובאחד החדרים הצדדיים במזרח חשף נגב בשעתו רצפה מטיפוס אופוס סקטילה, עשויה ממרצפות בצבעים אדום 

וחום בהיר. אחדות מאבני הקירות שמעל פני הקרקע נותרו באתרן ואחרות נמצאו מפוזרות בשטח האתר. בשתי פאות 

 איור 8. שטח TP: תכנית סכמטית של המבנה המתומן.  

הקיר המסומן מופיע באיור 7 )על פי ק׳ הולום וא׳ רבן(

איור 7. שטח TP: שרידי המבנה המתומן, מבט לדרום־מזרח 
)צילום: ק׳ הולום(
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של אבנים אלו נמצאו חורים, ששימשו לחיבור לוחות השיש שציפו את הקירות. בקיר הצפוני ובקיר הדרומי של המתומן 

החיצוני נתגלו מזוזות ואבני סף שסותתו מעמודי שיש קדומים יותר, ואשר ציינו את מקומן של שתי דלתות. מזוזה בודדת 

אחרת מרמזת על פתח נוסף שהוליך מפרוזדור הכניסה הצפוני אל אחד החדרים הצדדיים.

במתומן החיצוני היה מסדרון היקפי )ambulatorium(. מיסודות המתומן הפנימי נותרה באתרה אחת משמונה האומנות 

הפינתיות ושני מסדים רבועים, חלק משורת העמודים. שרידים אלה מעידים כי האכסדרה הפנימית כללה במקורה שמונה 

זוגות של עמודים קורינתיים שניצבו בין שמונה אומנות פינתיות. מעליהם הייתה, כנראה, שורת קשתות שנשאו קיר ובו 

החלונות. בעיצובה המקורי לא הייתה, כנראה, לכנסייה גומחת אפסיס או בימה. יסודות מלבניים שנתגלו בדיוק במרכז 

המתומן, מתחת לרצפה, מרמזים על קיומו של רכיב, אולי סרקופג, שציין את מקום קברו של קדוש. באתרים דומים, כגון 

כנסיית הקבר או כיפת הסלע בירושלים, ממקדת הארכיטקטורה את תשומת הלב כלפי המרכז, שם מצוי מושא הפולחן 

המרכזי.  בכנסייה של קיסריה היה זה קברו של אותו קדוש.

המבנה שימש בצורתו זו במשך תקופה קצרה )אולי פחות מעשר שנים( בטרם הומר ייעודו מכנסייה של קדוש )מרטיריון( 

לכנסייה קהילתית. בחלקו המזרחי, בין האכסדרה לבין שורת העמודים הפנימית, מעל לריצוף המקורי, התגלו שרידים של 

שכבת ריצוף שנייה, גם היא מלוחות שיש אפור. ריצוף זה הונח בין שתי האומנות הפינתיות הפנימיות שבמזרח, שם הוסרו 

שני עמודים על מנת לפנות לו מקום. קטעי ריצוף אלה שייכים לבימה שהותקנה בשלב זה. צדה המזרחי היה בצורת חצי 

עיגול והיא קורתה מן הסתם בחצי כיפה. לאורך צדה המערבי של הבימה נשתמרו שתי מדרגות מצופות בלוחות שיש, שבהן 

עלו מאולם התווך. בבסיסי העמודים נמצאו חריצים שבהם הוחדרה המחיצה שהבדילה בין הבימה לבין הקהל. לשולחן 

המזבח עדיין לא נמצא זכר. גם מושבי הכמורה )synthronon( שניצבו מאחוריו לא שרדו, אך ניתן להניח בוודאות שהיו 

כאלה. כמו כן נחשף לוח שיש עגול שקוטרו 1.62 מ' ועל פניו חורים להצבת עמודים קטנים. היה זה, כנראה, בסיסו של 

דוכן המטיף )ambo( של הכנסייה, שהוצב באולם התווך בקרבת הבימה. מסתבר כי בשלב השני של הכנסייה המתומנת 

)להבדיל מן השלב הראשון( נהגו לקיים בה טקסים דתיים.

בניית כנסייה מתומנת במקום חייבה התאמה לבמת המקדש הקיימת. בשטח Z שבחלק הדרומי של במת המקדש שופץ 

באותה עת גרם המדרגות ההרודיאני והמשיך לשמש בתפקידו. המרחב שבין שתי הזרועות הבנויות במערב נסתם )אולי 

עוד במאה הג'( בסדרת מבנים מקורים בקמרונות, ששימשו בסיס לתוספת באורך 20 מ' שהוצמדה לצד המערבי של במת 

המקדש )איור 11(. בשנת 500 לערך )אולי בד בבד עם הקמת הכנסייה( הוקם גרם מדרגות חדש, 9 מ' רוחבו, על מנת 

לאפשר עלייה נוחה מן הנמל הפנימי הסתום אל המתחם המורחב. כמו בכנסייה, ניכר גם כאן שימוש משני רב בשרידים 

של המקדש ההרודיאני.

הכנסייה המתומנת נותרה על תלה עוד כמאה שנה לאחר הכיבוש המוסלמי )בשנת 640(. ייתכן שאף שימשה בחלק מן 

הזמן מסגד, אם כי לא נמצאה לכך עדות ישירה. ממצאים המעידים על הרס ברעידת אדמה מעלים את הסברה, כי המבנה 

התמוטט סופית ברעש האדמה של שנת 749.

 איור 10. שחזור הכנסייה הביזאנטית - מבט מהנמל מזרחה 
)על פי ק׳ הולום; שרטוט: ע׳ ימים(

 איור 9. הצעת שחזור למבנה המתומן 
)על פי ק׳ הולום; שרטוט: ע׳ ימים(
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איור 12. מפת המתחם בתקופה המוסלמית הקדומה. בשטח הנמל הפנימי לשעבר נבנית שכונת מגורים )על פי ק׳ הולום וא׳ רבן; שרטוט: ע׳ ימים(

 איור 11. מבנה הקמרונות ממזרח לרציף הנמל הפנימי, המשמש בסיס הגבהה של במת המקדש 
)יש המתארכים אותו לימי הורדוס ואחרים - לתקופה הביזאנטית; באדיבות ק׳ הולום( 
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התקופות המאוחרות

בשלהי המאה הח' הפכה במת המקדש לאזור מגורים עירוני 

ובו בתי חצר בדומה לאלה שנחשפו בשטחים I ו־LL )איור 

12(. אולם כאן נותרו רק עדויות מעטות ממבנים אלה, ורובן 

בורות  בארות,  מים,  בורות  כגון:  תת־קרקעיים,  שרידים  הן 

שיקוע וממגורות תבואה, שפגעו ביסודות הכנסייה והמקדש. 

אי־שם בשטח זה צריך היה להימצא 'מסגד יום השישי' של 

לו  נמצא  לא  מן הכתובים, אלא שבחפירה  קיסריה, המוכר 

לאחר  גם  להתקיים  המשיכו  המגורים  בתי  זכר.  כל  עדיין 

בנה הבישוף המקומי  1101. לאחריו  הכיבוש הצלבני בשנת 

באגף  עדיין  עומדים  ששרידיה  הקדוש,  פטרוס  כנסיית  את 

לבסוף,   .)14  ,13 )איורים  המקדש  במת  של  הדרום־מערבי 

בידי  קיסריה  נפלה  בטרם  שניים  או  דור  רק  הי''ג,  במאה 

הממלוכים, הקימו בה הצלבנים מבנים עצומים, שיסודותיהם 

בוודאי  נשאו  אלה  יסודות  העבר.  בשרידי  יותר  עוד  פגעו 

אולמות גדולים ומקומרים האופייניים לבנייה הצלבנית. שטח 

נשק,  מחסני  אוכל,  חדרי  כללו  והם  מ'   30x10.5 האולמות 

באבנים  או  אבן  בלוחות  רוצפו  הם  ואורוות.  פרשים  מגורי 

להתרשם  ניתן  דבר.  נותר  לא  ממבני־העל  בטיח.  ששוקעו 

הצלבני,  בחורבות האולם  מעוצמתם של המבנים כשצופים 

המקורה בקמרונות מצטלבים, הניצב כ־100 מ' מצפון לבמת המקדש, לצד הדרך המוליכה אליה מן השער הצפוני. ברבע 

השני וברבע השלישי של המאה הי''ג הוקמו על במת המקדש שלושה או ארבעה אולמות כאלה לצד רחוב מרוצף שרוחבו 

3.8 מ', שחצה את הבמה מצפון לדרום, וכן סמטה צרה ומרוצפת שגבלה בצדה הצפוני של הבזיליקה הצלבנית.

בשנת 1265 כבש הסולטן הממלוכי ביברס את קיסריה. בשנת 1287 שבו הממלוכים בפיקודו של אשרף אל־חליל לקיסריה 

צבאי  בסיס  תוכל לשמש  לא  כי  ולהבטיח,  ולכובשה  לשוב  מן הצלבנים  למנוע  על מנת  הביצורים הצלבניים  והרסו את 

נגד המוסלמים. על האתר עברו מאות שנות הזנחה עם התיישבות מועטת, עד שבשנת 1884 הוקם בו כפר של פליטים 

מוסלמים מבוסניה. על החלק המערבי של 

מבתי  כמה  בשורה  ניצבו  המקדש  במת 

שננטשו  בתים,  אותם  המפוארים.  הכפר 

וחרבו, פונו על־ידי נגב בשנות ה־60 בעת 

העתיקים  המבנים  שרידי  את  שחשף 

שמתחתם. 

כשהחלה החפירה שלנו בשנת 1989 נראו 

במקום רק שרידים מועטים של המבנים, 

שלא יכלו אלא לרמוז על הפאר הרב של 

המבנים הפגאניים ושל הכנסייה הנוצרית 

)איורים 17-15(. 

איור 13. מתחם הכנסייה הצלבנית )על פי ק׳ הולום; שרטוט: ע׳ ימים(

 איור 14. שרידי גב האפסיס המשולש של הכנסייה הצלבנית, מבט למערב 
)צילום: א׳ איזדרכת(
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איור 15. צילום אוויר של במת המקדש לאחר החפירות, מבט למזרח )צילום: א׳ איזדרכת, א׳ גרייצר, 2007(

איור 16. צילום אוויר של במת המקדש, מבט לצפון. הדשא מכסה את מקום מעגן הנמל הפנימי )צילום: א׳ איזדרכת, א׳ גרייצר, 2007( 
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