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 יבואן נרות חרס, קיסריה

)נוסד במאה הג' לפנה"ס(

 ורדה זוסמן

רשות העתיקות ואוניברסיטת בר אילן

Importer of Pottery Oil Lamps, Caesarea  

(Established in the 3rd Century BCE)  |  Varda Sussman

אזהרה לקוראים: במאמר זה, הדן בנרות החרס המיובאים שהתגלו בקיסריה, אחרוג במקצת מ"כובדו" של המחקר 

בין  הקיים  הזמן  פער  את  בו  נבטל  החובבים.  שבין  ולמומחים  המקצועיים  לארכיאולוגים  המיועד  הארכיאולוגי, 

האוכלוסייה החיה בארץ בימינו לבין תושבי קיסריה העתיקה ונבחן את הרגלי הקנייה של מצרכי יבוא, המשותפים 

לכולם, דווקא לגבי נרות מיובאים.

העיר קיסריה, שנוסדה כמגדל סטרטון, הפכה לאחת מערי הנמל הגדולות לחופי הארץ בפרט והים התיכון בכלל. זו הייתה 

עיר בעלת אוכלוסייה גדולה ומגוונת, שקיימה קשרי מסחר בינלאומיים נרחבים עם ארצות, איים וערים ששכנו לחופי הים 

התיכון )איור 1(. 

איור 1. מפת האתרים בים התיכון שמהם יובאו נרות לקיסריה
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יבוא של נרות לארץ־ישראל, שהייתה ערש ייצור של נרות במשך 1,500 שנה לפחות, החל כזרזיף בשלהי תקופת הברזל 

ובתחילת התקופה הפרסית, עם הקמת מושבות סוחרים כמו זו במצד חשביהו שליד פלמחים )Naveh 1962(. היבוא גבר 

מאוד בתקופה ההלניסטית, אך הצטמצם במקצת בתקופה הרומית ועוד יותר בתקופות הביזאנטית והערבית הקדומה, 

שבמהלכן תעשיית הנרות המקומית חזרה לספק חלק גדול מדרישת השוק. נרות היבוא שימשו את התושבים המקומיים 

לצורכי יום־יום, בבית הפרטי, במוסדות הרשמיים שפעלו בערים הגדולות כמו קיסריה, במרכזי הפולחן ובמבני השלטון, 

הספורט והבידור: התיאטרון, הקרקס וכד'.

את  שמצאו  הנרות  כל  שלא  ספק  אין 

 - שכן  כל  ולא  בה  נותרו  לעיר  דרכם 

לחלק  הארכיאולוגיות.  בחפירות  התגלו 

ביניים  תחנת  רק  קיסריה  הייתה  מהם 

תצרוכתם  את  שסיפק  מסחר,  ומרכז 

של הערים והכפרים הקרובים, ואולי גם 

המרוחקים יותר. 

מוחשית  עדות  נמצאה  לא  כה  עד 

נותרו על  למחסנים או לחנויות, שבהם 

גבי המדפים נרות חרס שלא נמכרו. גם 

בעיר  שהתגלו  המיובאים  הנרות  מספר 

וסוגיהם אינם שונים או גדולים בהרבה 

גדולים  מאלו שהתגלו באתרים אחרים, 

הם  שבחלקם  ומכאן  יותר,  קטנים  ואף 

היבוא  נרות  לקיסריה.  בלעדיים  אינם 

מעניינים  בקיסריה  שהתגלו  המיוחדים 

עיר  כמו  אחרות  בערים  גם  אך  למדי, 

ממצאים  התגלו  דור  הסמוכה  הנמל 

ומעידים  בטיבם,  מהם  נופלים  שאינם 

על ביקוש גדול יחסית לנרות בעלי ייחוד 

 Rosenthal-Heginbottom 1995,(

Fig. 5.18(. מוצרים אלה, שלא נועדו לשימוש יום־יומי, מעידים 

על רמת החיים הגבוהה שנשמרה גם בדור.   

מספר לא קטן של נרות מיוחדים שהתגלו בקיסריה לא נמצאו 

לעתיקות  במוזיאון  מוצגים  מהם  אחדים  אחרים.  באתרים 

 18  ,16  ,14-9 ומס'   1999 זוסמן  )ראו  בשדות־ים  קיסריה 

ב"קטלוג הנרות המוצעים למכירה", להלן(. עם הנרות הקדומים 

מן התקופות ההלניסטית והרומית הקדומה שהתגלו בקיסריה 

יוון  במזרח  הקטנה,  באסיה  כנראה,  שמוצאם,  כאלה  נמנים 
ובאיים כמו דלוס.1

על  מצביעים  אשר  שניים  לציין  ראוי  המיוחדים  הנרות  בין 

מקומה ותפקידה המיוחדים כעיר שלטון. יתכן שהם רומזים גם 

1  המפה )איור 1( צוירה בידי סילביה קרפיוקו. אחדים מן הנרות צולמו בידי זאב רדובן. 

איור 2. שברי נר בצורת אונייה מארמון הורדוס בקיסריה

איור 3. נר בדמות אונייה מדלוס

איור 4. תיאור אונייה על גבי לוח באחורי נר רומי
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על התייחסותם של שליטים מעבר לים לעיר, לראשיה ולמוסדותיה או על יחסם המיוחד של יצרני הנרות והסוחרים שייבאו 

אותם לקיסריה. למרבה הצער שני נרות אלה, שהתגלו בחפירות ארמונו של הורדוס, נמצאו שבורים.2 אחד מהם )איור 

2( מעוצב בצורת אונייה ומקורו, ככל הנראה, בדלוס, אי יווני בקרבת אסיה הקטנה, שהיה מרכז מסחרי ותעשייתי גדול. 

בין המוצרים הרבים והמיוחדים של דלוס התפרסמה תעשיית נרות החרס מהתקופות ההלניסטית המאוחרת והרומית 

הקדומה. במקום יוצרו נרות בצורת אוניות )איור Bruneau 1965, Pl. 27 ;3(, והרי אין מוצר המלהיב יותר מאונייה את 

דמיונו של יוצר, החי באי מוקף ים, שכל הקשר שלו עם העולם ומקור מחייתו, הדיג, מתבצע באמצעות אוניות. הנר עוצב 

כך, שפתחי המשוטים או אשנבי הירי שבדופן האונייה שימשו פיות, והמשוטים הוחלפו בפתילות הבוערות. הנרות עוצבו 

בדמות אוניות המשוטים האמיתיות, הגדולות והקטנות, ששייטו באגן הים התיכון. אוניות מתוארות גם על גבי נרות חרס 

 Bailey 1980, ;4 מן התקופה הרומית, אם בתוך המראה שבמרכז הנר או על גבי הלוח הניצב שמאחור, מעל לידית  )איור

Q1927(. כמו כן תוארו על גבי הנרות האלה ערי נמל שונות השוכנות לחופי הים התיכון. אין זה מפתיע שסוחר או מוסד 

ציבורי בעיר נמל כמו קיסריה ירצו לרכוש נר כזה. יתכן גם שאנשי ממשל או מבקרים אחרים שהגיעו לביקור רשמי, כגון 

סוחרים ויצרנים, ראו בכך כבוד ראוי להגיש נר כזה כשי או כמחווה לאישיות חשובה בעיר הנמל קיסריה, מעין כריתת ברית 

.)Johnson 2008, 385, 386( ערים תאומות". שברי נרות בצורת אוניות שונות מזו התגלו באשקלון"

גם הנר השני התגלה בחפירות ארמון הורדוס בעיר )איור 5(. זמנו התקופה הרומית הקדומה. מוצאו באי כרתים, שקשריו 

ביותר  היפים  הנרות  אחד  הוא  הנר  הקטנה.  ואסיה  רבתי  יוון  של  אלה  כמו  מפותחים  היו  לא  הארץ  עם  המסחריים 

והמרשימים בגודלם מסוגו )אורכו 35 ס"מ(, לרבות אלה שנמצאו בכרתים עצמה )Sussman 1995(. הוא מעוטר בתבליט 

האופייני לנרות שרווחו בכרתים וחתום על־ידי יוצרו גאמון, שהיה מפורסם בזמנו. גם נר זה מצא אולי את דרכו לקיסריה 

כיבוא אישי, או הובא אליה על־ידי משלחת רמת דרג כמתנה, כמחווה למושל קיסריה או כאות הוקרה, ונועד לקשט את 

הארמון שבנה הורדוס. מכאן שעלינו לייחס אולי לחלק מן הממצאים קשרים והיבטים אישיים ופוליטיים. אין ספק שגם 

אז רב היה ערכם של מוצרים שנחתמו על־ידי מעצבים ידועי־שם.

שאר הנרות המיוחדים מקיסריה נלקטו על פני השטח ואין לדעת, אם גם הם שימשו במבני ציבור.

המהפכה התרבותית שהתחוללה בעיצוב נרות החרס אשר יוצרו בארץ־ישראל פסחה על כלי חרס אחרים, שצורותיהם 

המשיכו מסורת רבת שנים. תעשיית הנרות המקומית הוותיקה שותקה כליל בתקופה ההלניסטית, והארץ בכלל והאזור 

בפרט הוצפו בנרות חרס מיובאים. מה שהיה כבר לא יהיה; עולם ותרבות חדשים הופיעו ואומצו תוך חיקוי צורותיהם. 

מבחר הנרות היה גדול ומגוון, והצרכנים והקהילות יכלו לבחור לעצמם את המתאים להם לשימושם הפרטי או הציבורי. 

רק חלק מהטיפוסים שיובאו מארצות חוץ זכה להעתקים מתוצרת בתי המלאכה המקומיים, ואלה טיבם ירד ועמו, כנראה, 

גם המחיר.

הממצאים מעידים שטעמו של הקהל והאופנה השתנו לעיתים תכופות; מגוון ההיצע היה רב, גם באותה תקופה עצמה, 

והוא גדל עם החלפת השלטון ההלניסטי בשלטון הרומי, ולאחר מכן בשלטון הביזאנטי והמוסלמי. 

אחרי תקופה קצרה יחסית אנו עדים למהפך תעשייתי פנימי. אם בתחילה נראה שהארץ כולה הייתה תלויה ביבוא של נרות 

ובחיקויים, הרי שבשלהי התקופה ההלניסטית ובתקופה הרומית הקדומה חודשה התעשייה המקומית בחלקים השונים 

של הפרובינקיה סוריה-ארץ־ישראל. תעשיית הנרות שעוצבו ויוצרו בבתי מלאכה אלה יכלה לספק את מרבית הצריכה 

המקומית האזרחית כמו גם את זו של הצבא הרומי, לעיתים תוך חיקוי דגמי הנרות הרומיים המיובאים. מאחר שמספר 

הנרות המיובאים בתקופה הרומית אינו גדול, אין ספק שחלק מהם הובא על־ידי החילות הרומיים. אחרים שימשו במבני 

ציבור כמו התיאטרון של קיסריה, שבו התגלו נרות רומיים גדולי מידות בעלי חרטום אחד המעוטר במרכזו בדמותו של 

דיוניסוס )ראו מס' 4 בקטלוג המכירות( או בעלי חרטום כפול. לנרות הרומיים האלה לא נעשו העתקים בארץ־ישראל, אך 

ידועים כאלה מאתרים בארצות אחרות, כגון פטרה שבעבר־הירדן )נר מס' 15 בקטלוג(. 

2   החפירות נוהלו בידי א' נצר, ק' גליסון וב' בורל; פרסום הנרות הופקד בידי המחברת.
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נרות מיובאים  ולאחריה בתקופה הרומית, אנו פוגשים  נרות היבוא. בתקופה ההלניסטית,  נחזור לראשית הופעתם של 

המתגלים בארץ, אמנם במספרים קטנים, באתרים רבים, גדולים וקטנים כאחד. אין ספק, שהיה מי שדאג לייבא את הנרות 

הללו, והיה מי שקנה אותם. אחת השאלות המעניינות היא, מיהו זה שידע לקלוע ולהחליט, לאיזה נרות יימצא בארץ קהל 

קונים. ושאלה נוספת - האם מאחורי ההפצה עמד בית המלאכה הזר, שהציע אותם לסוחרים אשר הטעינו את מרכולתם 

על האוניות או על הגמלים על מנת להביאה לנמלי הים התיכון ולערים השונות שבדרך. סל קטן מלא נרות מטיפוסים 

שונים שהונח בבטן האונייה לא הצריך השקעה גדולה באחסון אך הביא עמו רווח ניכר )נרות דוגמת השברים מס' 11 

ו־16 בקטלוג התגלו גם בפרגמון שבאסיה הקטנה(. הנרות נרכשו בחנויות שבערים הגדולות על־ידי אנשי יישובים סמוכים 

בבואם לביקור פרטי, לעריכת קניות או לסידורים מנהליים, או נקנו עבור גורמי הממשל. כל אדם קנה נר או נרות לפי יכולתו 

הכספית וטעמו האמנותי או לפי התאמת העיטור שעל גבי הנר למעמדו ולעיסוקו )ספורט, חקלאות וכד'(. ואכן, מספר 

הנרות המיובאים קטן ברוב האתרים, למעט ערים גדולות כמו שומרון, שנוסדה על־ידי היוונים, ומרשה - יישוב פגאני גדול 

שנמלו היה, כנראה, באשקלון. בשומרון ובמרשה פעלה גם תעשיית נרות מקומית. 

מי היו הקונים שהשתמשו בנרות היבוא ביישובים השונים? הם מתגלים גם באתרים שאוכלוסייתם הייתה כמעט כולה 

יהודית, וזאת בתקופה הרומית, שבה הקפידו היהודים על שימוש בנרות כשרים, שלא יוצרו על־ידי גויים. עקב כך התחדש 

יבוא הנרות בתקופה ההלניסטית. האם האדם שקנה את  ייצור הנרות המקומיים, אשר הופסק או צומצם עם תחילת 

נרות היבוא היה אזרח זר שהתגורר במקום או יהודי מתבולל, אדם בעל יכולת כספית או חובב אמנות, שחמד נר מעוטר 

מאפסוס או מקנידוס, או נר רומי הנושא עיטור שדיבר אל ליבו? נרות אלה היו יוצאי דופן גם בטיבם וגם במראם. דגמיהם, 

שלא כמו אלה של כלי היום־יום, היו אופנתיים. מכאן שהימצאותם באתר מסוים אינה מעידה בהכרח על קשרים בינו לבין 

מקום הייצור של הנר, וגם לא על השתייכות תרבותית כזו או אחרת. מעטות מאוד הערים כמו שומרון ומרשה, שבהן נמצא 

מספר גדול של נרות מיובאים או חיקויים מקומיים שלהם, או ייצור עצמאי של נרות בתקופה ההלניסטית, היכולים להעיד 

גם על אופיו האתני-תרבותי והפוליטי של היישוב.

את הנרות שנדרשו לצורכי העדות השונות בקיסריה )הנוצרית, היהודית, השומרונית והפגאנית( בתקופה הביזאנטית סיפקו 

התעשייה המקומית ויבוא מצפון אפריקה )קרתגו; ראו מס' 21-20 בקטלוג(. נרות כאלה, המעוטרים במנורת שבעה קנים, 

נמצאו גם בבית הכנסת בקיסריה.  

מאחר שקיסריה נמנתה עם הנמלים החשובים באזור החל במחצית השנייה של התקופה ההלניסטית ובעיקר בתקופה 

הרומית, ויותר מאוחר בתקופה הערבית הקדומה, אין ספק שהתקיים בה מסחר ער ושהיה סוכן אחד או יותר אשר הפיצו 

איור 5. נר מכרתים המעוטר בתבליט וחתום בראשי התיבות של שם הקדר GAMMON ביוונית
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את הנרות הללו. יתכן שהיה להם מבחר נרות לדוגמא עבור הקניינים של השוק המקומי. כך גם לגבי הנמלים האחרים, כמו 

עכו ושקמונה )חיפה( בצפון, דור במרכז ואשקלון בדרום. מאחר שמבחר הנרות זהה כמעט בכל האתרים, ומספרם הקטן 

יחסית של נרות היבוא דומה בהם, נראה ש"סל נרות" בעל תכולה פחות או יותר דומה הובא לכל אחד מהנמלים. יתכן גם 

שרשת מרכזית עסקה ביבוא נרות חרס לכולם.

)גלובליזציה(  בינלאומי  מסחר  על  מעידה  התיכון  בים  אחרים  ובמקומות  בקיסריה  ומגוונים  רבים  יבוא  נרות  המצאות 

במוצרים אלו, בדומה להיום, על מגוון המוצרים והשפעתם על התעשיות המקומיות )פרופ' נתן זוסמן, הערה בע"פ(.

לא אנסה לפתור את הקושיות שהועלו, אם בכלל ניתן לעשות זאת. להלן יובא "קטלוג" דוגמאות ראשוני וצנוע של נרות 

חרס ה"מוצעים לרכישה" על־ידי היבואן, בציון מקומם של בתי המלאכה השונים לחופי הים התיכון שבהם יוצרו )איור 

1( ותקופתם, וכן היוצר או האמן אם הם ידועים, אך אנו מתנצלים על שלא יצוין בו מחירם... המבחר הוא מתוך הנרות 

שהתגלו עד כה בקיסריה. במקרים שבהם הנר לא נמצא בשלמותו )תמים( הוא הוחלף במידת האפשר בדוגמא מאתר אחר, 

כדי להציגו כפי שנראה בשעה שהוצע למכירה.

הערות לעיטורי אחדים מהנרות הנכללים בדוגמאות

ידית המסתיימת בראש סוס בפיסול מלא, שהתגלה בחפירות בארמון הורדוס  כינור ומאחור  גוף דמוי  נר בעל  מס' 2: 

)Sussman 1996, Fig. 2A(. נרות אלה נפוצים בעבר־הירדן המזרחי.  

יווני. גם הוא נמצא בארמון הורדוס.  מס' 5: נר שעליו מתואר זר שזור בפירות, החתום על־ידי הקדר פאוסטוס בכתב 

פאוסטוס היה אחד הקדרים המעולים בתקופה הרומית, שמקום מושבו אינו ידוע בביטחון אך היה, כנראה, באסיה הקטנה. 

הנרות שעוצבו על־ידו הועתקו בבתי מלאכה נוספים.

מס' 7: נר שהתגלה בחפירות ארמון הורדוס, ואשר בו נראים פרסאוס ואנדרומדה בסצנה שבה מתואר הסוף הטוב של 

האגדה, כשהם יושבים על הסלע בחוף יפו )Sussman 1996, Figs. 1A, B(. פרסאוס התאהב באנדרומדה אך כדי לזכות 

בה היה עליו לנצח כוחות דמוניים-מיתולוגיים. על בסיס הנר חרות שמו של הקדר פאוסטוס. 

מס' 10: ידית של נר שעוצבה בצורת הרפיס )Harpies( - ספינקס או יצור כלאיים בעל ראש וחזה של אישה מכונפת 

ורגלי עוף, שתפקד כסירנה. זוהי מעין ציפור דמונית, רוח שנשאה את נפשות המתים והייתה חוטפת אדם ומזון. הסירנות 

היו מפתות בשירתן את הספנים ששייטו בים לנחות באי שבו הן שכנו, ושם הם מצאו את מותם )זוסמן 1999, 118-117 

ואיור 4(. 

בטרגדיה  מקורו  מוטיב המסכה   .)5 ואיור   118 )שם,  כובע  החובשת  בצורת מסכה  נר המעוצבת  של  ידית־לוח   :11 מס' 

ובקומדיה היווניות. האם במסכה מתואר דיוניסוס, אודיסיאוס או אחד הדיוסקורים, שלראשם  כובע דומה? למסכה זו יש 

.)Pinkwart and Stammnitz 1984, Pl. 21 L40 ( מקבילה זהה על נר מתקופת אוגוסטוס שהתגלה בפרגמון

מס' 16: נר העמוד )זוסמן 1999, 125-124 ואיור 16(: שבר נר - כן בצורת עמוד מהמחצית השנייה של המאה הא' לספירה. 

בתבליט נראה הורוס-הרפוקרטס ניצב עירום בין שני ענפים )או כנפיים?( כשהוא מוצץ אצבע של יד ימין ומחזיק בשמאלו, 

בפרגמון  נמצאה מקבילה  דופן,  יוצאי  11, שהם  למס'  כמו  זה  לשבר  גם  בטנו.  על  נשענת  גבר, שרגלו  או  תינוק  כנראה, 

 .)Pinkwart and Stammnitz 1984, Pl. 21 L41(
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 1. נר מאפסוס, התקופה ההלניסטית 

)שברי נרות כאלה נמצאו בקיסריה(

 2. נר מעוטר בראש של סוס בפיסול מלא 

 נמצא בארמון הורדוס בקיסריה

נוצר בירדן, התקופה הרומית הקדומה

 3. נר מעוטר בסחרחרת, נמצא בקסרווית שבסיני

נוצר באנטיוכיה שבסוריה, התקופה הרומית הקדומה

 4. נר מעוטר בדמות דיוניסוס בתוך מדליון

 )Frova et al. 1966, 57-66( נמצא בתיאטרון של קיסריה 

נוצר ברומא, תקופת אוגוסטוס

דוגמאות של נרות המוצעים לרכישה
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5. נר מעוטר בזר פרחים ופירות, נושא חתימת 

 היצרן: פאוסטוס 

 נמצא בארמון הורדוס בקיסריה 

נוצר ברומא, תקופת אוגוסטוס

 6. נר מעוטר בסצנה של כלב מתנפל על חזיר בר 

 נמצא בארמון הורדוס בקיסריה 

נוצר ברומא, תקופת אוגוסטוס

7. נר מעוטר בדמויות פרסאוס ואנדרומדה, נושא 

 חתימת היצרן: פאוסטוס

נמצא בארמון הורדוס בקיסריה, תקופת אוגוסטוס

 8. נר מעוטר בדמויות גלדיאטורים 

 )Negev 1974, Pl. 15:63( נמצא בעבדת 

נוצר ברומא, תקופת אוגוסטוס
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 11. נר בעל ידית מעוצבת כמסכה,

 נמצא בקיסריה )אוסף מוזיאון שדות־ים( 

נוצר באסיה הקטנה, התקופה הרומית

 12. נר מעוטר בדמות שור או סוס,

 נמצא בקיסריה )אוסף מוזיאון שדות־ים( 

נוצר ברומא, תקופת אוגוסטוס

 9. נר מעוטר בדמות גלדיאטור,

 נמצא בקיסריה )אוסף מוזיאון שדות־ים(

נוצר באנטיוכיה, התקופה הרומית הקדומה

 10. נר בעל ידית המעוצבת בדמות הרפיס

 נמצא בקיסריה )אוסף מוזיאון שדות־ים(

נוצר באסיה הקטנה, התקופה הרומית
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 15. נר מעוטר בסצנה אירוטית

 נמצא בפטרה, תקופת אוגוסטוס 

 )Horsfield 1942, Pl. XLV:424b(

 16. עמוד שנשא נר, מעוצב בדמות הורוס-הרפוקרטס

 נמצא בקיסריה )אוסף מוזיאון שדות־ים(

נוצר בקנידוס שבאסיה הקטנה)?(, התקופה הרומית הקדומה

 13. נר מעוטר בסצנה של הקרבת קורבנות 

 נמצא בקיסריה )אוסף מוזיאון שדות־ים(

נוצר ברומא, תקופת אוגוסטוס

 14. נר מעוטר בסצנה של מרוץ מרכבות 

 נמצא בקיסריה )אוסף מוזיאון שדות־ים(

נוצר ברומא, תקופת אוגוסטוס
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 17. נר מעוטר בדמות אתנה 

 נמצא בארמון הורדוס בקיסריה

נוצר בקפריסין)?(, התקופה הרומית הקדומה
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 20. נר

  נמצא בשקמונה )ר"ע 81-937(

נוצר בצפון אפריקה, המאות הד'-ה' לספירה

 21. נר מעוטר במנורת שבעה קנים 

 נמצא בבית הכנסת בקיסריה )חפירת מ' אבי־יונה( 

נוצר בצפון אפריקה, התקופה הביזאנטית 

 18. נר מעוטר בדמות ארוס ובדמות נוספת, 

 נמצא בקיסריה )אוסף מוזיאון שדות־ים(, 

נוצר בקפריסין, התקופה הרומית הקדומה

 19. נר "תעשייתי" 

 נוצר בצפון איטליה לאחר חורבן פומפיי )בשנת 79 לספירה( 

שברים דומים נמצאו בקיסריה
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