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תולדות החפירות 

חיפה.  אוניברסיטת  משלחת  על־ידי   1998-1993 השנים  במשך  הנידון  באזור  התקיימו  היקף  רחבות  שנתיות  חפירות 

החפירות התנהלו בשלושה שטחים צמודים ורצופים: CC ,KK ו־NN. חפירות קצרות ומצומצמות יותר, המלוות עבודות 

פיתוח, התקיימו גם בשנים 2001-2000. דרומה מכאן משתרע שטח I של משלחת רשות העתיקות )ראו מאמרו של י' 

פורת בנידון(. ארבע משלחות עבדו במקום קודם לכן: א' נגב, מטעם האוניברסיטה העברית, חפר בצפון שטח CC בשנת 

1961, "המשלחת המשותפת" )Joint Expedition to Caesarea Maritima(, בראשות ר' בול, קיימה 12 עונות חפירה 

בשנים 1987-1971 במרבית שטח CC )שנקרא על־ידה שטח C(, ופתחה בורות בדיקה קטנים גם בשני השטחים האחרים, 

 Combined Caesarea( המאוחדת"  ב"משלחת  האמריקנים  השותפים  בהתאמה.   Nו־  K כשטחים  על־ידה  שסומנו 

 CC בראשות ק' הולום וק' להמן, חפרו בשנים 1995-1991 באזור הקמרונות שבחלק המערבי של שטח ,)Excavations

.C ג' בלייקלי וו' בנט חפרו כפרוייקט נפרד, באותן שנים, את קמרון 2 בשטח .K ובמערב שטח )CVרצועה שסומנה כ־(

בחפירות נחשפו מבנים וממצאים שזמנם למן התקופה ההלניסטית ועד התקופה הצלבנית )איורים 5-1(. 

איור 1. צילום אוויר של חפירות קיסריה בסיום העבודות, 1996. מסומן בקו השטח המתואר במאמר
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איור 3. מפת חלק מקיסריה במאה הא׳ - תוספת מבנים )שרטוט: ע׳ ימים(

איור 2. מפת קיסריה ההרודיאנית, עד שנת 70 לספירה )שרטוט: ע׳ ימים(
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איור 4. מפת קיסריה הביזאנטית במאה הו׳ )שרטוט: ע׳ ימים(

הובחנה סטרטיגרפיה בת תשע שכבות ותת שכבות, המייצגות שלבים עיקריים של בנייה וחורבן או יישוב ותפקוד. חיים 

עירוניים התקיימו ברצף בשטחים הנידונים למן ייסוד העיר בידי הורדוס ועד לכיבוש קיסריה על־ידי המוסלמים. נחשפו 

ההרודיאני  האיצטדיון  של  הזינוק  תאי  והביזאנטית:  הרומית  התקופות  מן  אחדים  ארכיטקטוניים  מכלולים  בשלמותם 

CC( ומכלול מחסנים מהתקופות  )על פני כל שטח  KK(, ארמון הפרוקורטור הרומי והמושל הביזאנטי  )במערב שטח 

הרומית המאוחרת והביזאנטית )על פני כל שטח KK(. בתקופה ההלניסטית היה כאן בית קברות )קבורה באמפורות(, וכך 

גם בתקופות העבאסית, הפאטימית והצלבנית )קברי ארגז וקברים חפורים בעפר(. בסוף התקופה הביזאנטית ובראשית 

התקופה האומאית הוכשרו על גבי המבנים הנטושים והחרבים גני שלחין, שקבלו את מימיהם מבארות בתעלות השקיה.
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איור 5. תכנית המבנים הביזאנטיים בשטחים NN ,KK ,CC )שרטוט: ע׳ ימים(

איור 6. צילום אוויר של החפירות בשטחים NN ,KK ,CC )צילום: א׳ איזדרכת וא׳ גרייצר 2007(
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טבלה לסיכום הממצא על פי השכבות 

ממצאתקופה שכבה

VII סוף מאה א' לפנה"ס, התקופה

ההרודיאנית

מפעלי הבנייה ההרודיאנית; תאי הזינוק של ההיפו־סטדיום ההרודיאני

VI ,V מאות א'-ד' לספירה, למן

יורשי הורדוס עד התקופה 

הרומית המאוחרת

שינויים בהיפו־סטדיום; בשטח KK שני מכלולי מבנים שקדמו 

למחסנים; בשטח CC מבנים שקדמו לקמרונות ולאחריהם שלבים א' 

וב' של ארמון הפרוקורטור הרומי המושתת על קמרונות

מאות ה'-ו', התקופה IVב

הביזאנטית

מכלול המחסנים בשטח KK, ארמון המושל הביזאנטי )פרטוריום( 

NNו־ CC בשטחים

641-634, שבע שנות המצור IVא

עד הכיבוש המוסלמי

סוף העידן האורבני: המבנים הביזאנטיים )מכלול המחסנים בשטח 

KK, ארמון המושל הביזאנטי בשטחים CC ו־NN( ננטשו ונתמלאו 

בשפכים

 641-634, סוף התקופה IIIב

הביזאנטית

שכבת עיים/מפולות בתוך המבנים הביזאנטיים הנטושים

650-634, המעבר מהתקופה IIIא

הביזאנטית לתקופה 

המוסלמית הקדומה

שנות המצור והשנים הראשונות לאחר הכיבוש המוסלמי; חפירת 

בארות והכשרת גני שלחין מטורסים על גבי הריסות המבנים 

הביזאנטיים; שכבה של 'אדמת גן' עשירה בפסולת אורגנית

II 800-700, התקופות האומאית

והעבאסית

שכבת חול־ים עם חרסים ביזאנטיים שחוקים. מקורה אולי בניקוי הנמל 

הסתום

I מהתקופה העבאסית עד

העות'מאנית

CC ,KK ,NN בית קברות בשטחים

התוכנית העירונית והרחובות

התכנון העירוני האורתוגונלי נקבע בימי הורדוס ונותר במתכונת כמעט זהה עד סוף התקופה הביזאנטית. שטחי החפירה 

1W - הציר שקישר בין במת  שנמנו לעיל כוללים חלקים מארבעה מיבננים עירוניים )insulae( משני צדיו של קארדו 

המקדש הרומי בצפון לתיאטרון ההרודיאני בדרום. מידותיהם של מיבננים שלמים בחלק זה של העיר היו 90x65 מ'. המיבנן 

הצפון־מערבי )שטח CC(, שחלקו הצפוני נפגע על־ידי החפיר והחומה הצלבניים וחלקו המערבי - על־ידי גלי הים, תחום 

בדרום בדקומנוס 2S. מידותיו של שטח זה 65x55 מ'. ממדי המיבנן הדרום־מערבי )שטח KK( הם 75x40 מ'. חלקו הדרומי 

נכלל בשטח החפירות של רשות העתיקות. ממזרח לקארדו 1W )שטח NN( נחפרה רצועה באורך 92 מ' וברוחב המשתנה 

בין 11 מ' בדרום ל־22 מ' בצפון. 

קרדו 1W ודקומנוס 2S לא היו רחובות עמודים )שלושת העמודים שהוצבו על־ידי "המשלחת המשותפת" בחזית 'משרד 

בעל  סטיו  או  פורטיקו  כאן  היה  שבמקור  דומה  במקומם.  כנראה,  אינם,  הביזאנטי  המושל  ארמון  של  המסים'  רישום 

נוספים, התחומים באומנות נושאות קשתות, מצויים משני צדי הקרדו בדרום, סמוך להצטלבות.  אומנות(. שני סטווים 

הרחובות שנשתמרו היו מרוצפים בלוחות אבן גיר או בכורכר, ומתחתם נבנו תעלות ביוב.
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דקומנוס 2S )איור 7(

הדקומנוס נתמשך לאורך 56 מ', מן ההצטלבות עם קארדו 1W עד לפינה הצפון־מערבית של מחסן II. רוחבו 4.7-4.25 מ'. 

בקצהו המערבי הוא מתרחב ונפתח אל ככר מרוצפת )פיאצה(, שמידותיה השתמרו עד 17.1 מ' בציר מזרח-מערב ו־10.5 

מ' בציר צפון-דרום. לוחות הריצוף של הרחוב, שהשתמרו כולם, עשויים רובם מאבן גיר, אך יש גם שתי שורות של לוחות 

כורכר. מתחת לרחוב בנויה תעלת ביוב ולה שישה פירי ניקוז המרוחקים 12-7 מ' זה מזה וחתומים בלוחות אבן. שני פירי 

ניקוז נוספים נמצאו בפיאצה. שני מרזבים העשויים מצינורות חרס )בקוטר 18 ו־22 ס"מ( ותעלות ביוב משניות ניקזו את 

)ולא של הקארדו(. סמוך  המבנים שבצדי הרחוב אל התעלה הראשית. ריצוף הצומת הוא המשכו של ריצוף הדקומנוס 

לצומת נמצאו עמודי שיש אחדים וכותרת קורינתית משיש, שאחת מצלעות האבקוס שלה מעוטרת בצלב וניתן לתארכה 

לסוף המאה הה' או לראשית המאה הו'.

ממזרח להצטלבות נחפר קטע באורך 9 מ'. רוחב הדקומנוס כאן 4.6 מ' והוא רוצף באבני גיר עבות, בדומה לקטע הארוך 

שממערב לצומת. 

 1W קארדו

אורך הקטע שנחשף בין השטחים KK ל־NN הוא 39 מ'. רוחב הקארדו כאן 4.9 מ'. מרבית אבני הריצוף העליון נעקרו, 

לבד מבקטע קצר סמוך להצטלבות. השתמרות הקארדו בצומת ומצפון לו טובה הרבה יותר. בבורות בדיקה שנחפרו בקטע 

הדרומי נחשפו שלושה מפלסי רחוב קדומים יותר: הקדום ביותר - מתקופת הורדוס - רוצף בכורכר מהודק; השני רוצף 

בחצצי כורכר מהודקים ונתחם בכל צד באבני שפה בעלות שוליים מוגבהים; לשלישי - לוחות ריצוף עבים מאבן גיר ואילו 

הרביעי )העליון( רוצף באריחי כורכר. צינור עופרת שהונח מתחת למפלס השלישי, בצדו המערבי, הוחלף בשלב הרביעי 

בצינור חרס שהונח לאורך צדו המזרחי של הרחוב. בקטע זה של הקארדו נחשפו גם ארבעה פירי ניקוז מן השלב האחרון. 

מרזבים ותעלות משנה שנשפכו אל התעלה הראשית ניקזו את המבנים שמשני צדי הרחוב. בתעלה הראשית הובחנו שני 

שלבים: הראשון נבנה בעת סלילתו של הרחוב הקדום ביותר ותוקן בעת הנחת הריצוף השני; השלב השני נבנה עם ריצוף 

אבן הגיר, ותוקן בעת הריצוף באבני הכורכר. 

איור 7. דקומנוס 2S, מבט למערב )צילום: י׳ גוטליב(
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 הקטע  הצפוני של הקארדו )בין השטחים CC ל־NN( כבר נחשף כמעט במלואו על־ידי "המשלחת המשותפת" בשנות 

ה־70 וה־80 של המאה הכ'. אורכו 53 מ' ורוחבו 5 מ' ובו נמצאו פתחיהם של חמישה פירי ניקוז. ריצוף הכורכר השתמר 

כאן היטב. אבני הריצוף הונחו במערך אלכסוני, לבד מבקטע המרכזי בין שני חדרי המדרגות שהובילו אל ארמון המושל 

הביזאנטי, כפי שתואר לעיל, שם הן הונחו בניצב לכיוון התנועה. גם כאן קדמו שלושה מפלסים למפלס הרחוב הביזאנטי 

האחרון. לרחוב הקדום ביותר - ההרודיאני - תשתית של כורכר צהוב; לרחוב השני, המתוארך למאה הג', תשתית של רסק 

כורכר מעורב בטיט ומהודק היטב, שצבעו אפרפר; לשלישי, אותו מוצע לתארך למאה הד', היה ריצוף של לוחות כורכר, 

שרובם נמצאו מונחים הפוכים )אחדים נמצאים עדיין באתרם, במערך אלכסוני(. תעלת הניקוז העיקרית קדמה להנחת 

רחוב מס' 2, ולא נוקתה מחדש בשלב מאוחר יותר. במקומה נבנתה תעלה רדודה במפלס גבוה יותר, בזיקה לרחוב מס' 3. 

לאורך קטע זה של הקארדו, המתרומם קלות מדרום לצפון, לא נמצאו צינורות מים מעופרת או מחרס. 

יוסף בן־מתתיהו על מערכות  המערך האורתוגונלי של הרחובות ושל תעלות הביוב שמתחתם ממחיש היטב את דברי 

הרחובות והניקוז שבנה הורדוס בקיסריה )מלחמת א, כא, ז; קדמוניות טו, ט - 340(.

התקופה ההרודיאנית והתקופה הרומית הקדומה

תאי הזינוק )קרקרס( של האיצטדיון ההרודיאני )ההיפו־סטדיום( )איורים 9-8(

יוסף  בפי  נקרא  בצפון,  לנמל  בדרום  והתיאטרון  ארמונו  בין  החוף,  לאורך  הים,  מול  הורדוס  שהקים  השעשועים  מבנה 

לציון  תקופה  באותה  כנהוג   - אמפיתיאטרון  בשם   )415  - ח  כא,  א,  מלחמת   ;341  - ו  ט,  טו,  )קדמוניות  בן־מתתיהו 

זירת מופעים מוארכת מוקפת במושבים. )רק בתקופה מאוחרת יותר יוחד המונח אמפיתיאטרון לזירה אובאלית, דוגמת 

האמפיתיאטרום הפלאבי ברומא, שנודע לימים בתור הקולוסיאום(. במקום אחר מדבר בן־מתתיהו על האיצטדיון הגדול 

בקיסריה )מלחמת ב, ט, ג - 172; בקדמוניות יח, יג, א נזכר איצטדיון סתם(, וניתן להבין שהכוונה לאותו מבנה הרודיאני, 

הנמצא סמוך לארמון המושל הרומי, שקבע את משכנו בארמון הורדוס.  תאי הזינוק מלמדים שהוא שימש גם היפודרום, 

ולא רק מגרש אתלטיקה, ולכן יאה לו השם היפו־סטדיום. זה היה מבנה שעשועים רב תכליתי, בו התקיימו מופעים מגוונים. 

מחזות ציד )venationes( ומלחמות גלדיאטורים )munera gladiatorum( היו חלק מרפרטואר השעשועים שהתקיימו 

בו כבר למן חנוכתו של המתקן על־ידי הורדוס בספטמבר שנת 10 לפנה"ס, עת נערכו כאן לראשונה משחקים שהוא כונן 

לכבוד אוגוסטוס )קדמוניות טז, ט, א - 141-136; מלחמת א, כא, ח - 415(. הורדוס גם קבע שמשחקים כאלה, שנמשכו 

15 ימים )קדמוניות, שם, 140 בנוסח הלטיני השמור בכתב־יד קדום יותר מן המקור היווני(, יתקיימו במקום מדי ארבע 

שנים. בשנת 43 לספירה עמד המלך אגריפס בראש החגיגות )קדמוניות יח, ט, ב - 350-343; מעשי השליחים יב, 23-20(. 

משחקים אלה נודעו לימים בשם 'משחקי איסאקטיון' )דהיינו, כדוגמת אקטיום(, לזכר ניצחונו המפורסם של אוגוסטוס על 

אנטוניוס בקרב הימי שנערך סמוך לעיר זו ביוון בשנת 31 לפנה"ס. רפרטואר השעשועים המגוון התקיים גם בחגיגות פולחן 

הקיסר, שהתקיימו בכל עיר מדי שנה בשנה.

כפי  רוחבה,  מ'.  כ־301  הכולל  שאורכה  המרוצים(,  )מסלול  מהארנה  מ'  כ־40  ברוחב  רצועה  כלולה   KK שטח  במערב 

זירה שממדיה כ־600x100 אמות באורך כ־50.5 ס"מ. בקצה  יותר, היה 50.5 מ'. מידות אלה נותנות  שהשתמרה דרומה 

הצפוני של הארנה נחשפו תאי הזינוק למרוצי המרכבות הבנויים באבן כורכר, בדומה לחלקיו האחרים של ההיפו־סטדיום. 

בחפירות נחשפו השער המרכזי וכל התאים שבצדו המזרחי, בקטע שרוחבו ממזרח למערב כ־30 מ'. סביר להניח שלתאים 

המערביים, שנשטפו על־ידי גלי הים,  היה מבנה דומה ומערך סימטרי. 
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 איור 8א. תאי ההזנקה בהיפו-סטדיום בשלבים השונים )שחזור ממוחשב: ע׳ ימים(
ראו פירוט שלבי הבנייה בטבלת נתוני התאים

איור 8ב. ההיפו-סטדיום של הורדוס; מתווה סכמטי של מהלך המרכבות בתקופה ההרודיאנית )שרטוט: ע׳ ימים(
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בנוסף לשלב ארעי מוקדם )"שלב 0"(, במפלס 1.60 מ', שקדם בחמש שנים לחנוכת המבנה שמפלסו 2.20 מ', ניתן להבחין 

אותם  המתארכים  והממצאים  שנתוניהם   ,)8 )איור  שונים  זמן  מפרקי  תאים  של  נבדלות  מערכות  בשלוש  ברור  באופן 

מסוכמים בטבלה להלן )ראו שחזור ממוחשב של תאי ההזנקה באיור 8א(.

מספר טיפוס החזית ועיטורהשלב
התאים         

 מפלס הארנהתאריך
)מעל פני הים(

15 לפנה"ס, ביקור מרקוס 4+4*מבנה־על מעץ?0

אגריפא.

1.60

Ia .תא ארבע אומנות על מסד טרפזי

העיטור - רצועה אנכית שקועה.  

הורדוס; חנוכה בחגיגות 5+5**

שנת 10 לפנה"ס )לפי 

יוסף בן־מתתיהו(.

2.20

Ib תא ארבע אומנות; לאומנות החזית

צורת שני חצאי עמודים אחוזים זה 

בזה; לאומנות האחוריות חתך מעוין; 

מחיצת עץ בין התאים.

**5+52.20

Ic תא ארבע אומנות; אומנות החזית

מסיביות יותר; רצועה אנכית בולטת 

לחזית; מחיצות אבן בין התאים.

אחרי 43-42 לספירה, 5+5**

לפי מטבע של אגריפס 

I משנים אלו שנמצא 

במילוי הארנה.

2.50

 W

100

נבנה על גבי אומנות שלב Ic שפורקו 

ברובן; בנוי בשיטת ראשים; השתמר 

למפלס 3.00.

70-66 לספירה, לפי 

קרמיקה אופיינית לסוף 

תקופת בית שני, לרבות 

"נרות חורבן".

מושתת על מפלס 2.50

II.ימי טריאנוס )117-98( 5+5***תא תחום בזוג אומנות ארוכות

או ראשית ימי הדריאנוס 

)138-117(, לפי מטבע 

של טריאנוס שנמצא 

במפלס הארנה.

3.20

III.ימי ספטימיוס סוורוס 4+4***תא תחום בזוג אומנות ארוכות

או אחריו, לפי מטבע של 

קיסר זה שנמצא במפלס 

הארנה.

3.40

שער מרכזי ומעבר קטור בקצה המזרחי )והמערבי?(.  *

שער מרכזי.  **

השער המרכזי משוער.  ***



62   |   יוסף פטריך   |   קיסריה, חפירות משלחת אוניברסיטת חיפה מדרום לעיר הצלבנית

איור 9ג. שחזור חצי מחזית השלב השני )phase II( של תאי ההזנקה )ציור: א׳ לויט(

איור 9א. שחזור חזית שלב 1b של תאי ההזנקה )ציור: א׳ לויט(

איור 9ב. הצעת שחזור לדלתות התאים בשלב 1c של תאי ההזנקה )ציור: א׳ לויט(
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בתקופה ההרודיאנית )שלב I( היו בכל צד של שער מרכזי חמישה תאים. על פי צורתן של זוגות האומנות שהפרידו בין 

תא אחד למשנהו ניתן להבדיל בין שלושה שלבי משנה, ולזהות רמת מונומנטליות שהלכה וגברה משלב־משנה אחד לבא 

אחריו. המסדים העמוקים של האומנות משלב I ביטלו מסדים הרודיאניים קדומים יותר )"שלב 0"(, שנבנו במערך רדיאלי 

בזיקה למפלס ארנה הנמוך ממפלס המתקן בעת שנחנך. בשלב ארעי זה היו רק ארבעה תאים בכל צד של פתח מרכזי. 

השלב הארעי קשור, כנראה, במרוצים שנערכו בעת ביקורו של מרקוס אגריפא בקיסריה בשנת 15 לפנה"ס, שעה שהמתקן 

היה עדיין בתהליך בנייה. 

בצלעות הנגדיות של נדבך המסד משלב Ic - השלב ההרודיאני המאוחר ביותר - נחצבו שקעים ברוחב ובעומק 20 ס"מ, 

ששימשו לעיגון צירי הדלתות וכיתדות קשירה למנגנון הקפיצי שבאמצעותו נפתחו דלתות התאים. עומק התאים היה 3.6-3.3 

מ', ורוחבם הפנימי 4-3.75 מ'. התאים היו מקבילים זה לזה ולציר האורך של הזירה. עם זאת, כל תא הוסט מעט צפונה ביחס 

לתא שממזרח לו, באופן שהתקבלה חזית סימטרית ומעוגלת מעט ביחס לציר האורך של הזירה. במהלך התקופה הוגבה מעט 

מפלס הזירה )בעיקר באזור התאים(, דבר שִאפשר להגדיל את תאוצת המרכבות בקטע הזינוק.

תאי ההזנקה של התקופה ההרודיאנית פורקו ועל גביהם נבנה קיר מסיבי )100W(, שבין אבניו נמצאו שברי חרסים ובהם 

נרות 'הרודיאניים' מסוף ימי בית שני. ממצאים אלה מאפשרים להסיק בוודאות, שהקיר נבנה באותו פרק זמן. קיר זה הפך 

את הזירה למתחם גדור רחב ידיים ששימש מכלאה גדולה. דומה שאת השינוי הזה במבנה הזירה ניתן לקשור עם המרד 

היהודי ברומאים, שפרץ בקיסריה בשנת 66 לספירה. יתכן שעם תום המרד בשנת 70 כלא טיטוס כאן את אסירי המלחמה 

למשך תקופת החורף )מלחמות ז, א, ג - 20(. קודם לכן, בחודש אוקטובר שנת 70, קיים כאן טיטוס חגיגות לכבוד יום 

הולדתו ה־18 של אחיו דומיטיאנוס, ובמסגרתן נטבחו למעלה מ־2,500 שבויים יהודים, שנאלצו להיאבק בחיות טרף, להרוג 

איש את אחיו בחרב, או להישרף על המוקד - שעשועים שהיו מקובלים על הרומאים באותה עת )שם, ז, ג, א - 38-37(.

 meta( משחודשו התחרויות, לאחר מרד היהודים, חל שינוי בכיוון ההזנקה לעבר 'קו ההתחלה' ונקודת הסיבוב הקרובה

secunda(. בשלב השני, כמקובל בעולם הרומי, הזינוק היה בכיוון רדיאלי, וכך היה גם בשלב השלישי )איור 8(. אולם גם 

בשלבים אלו לא הייתה באיצטדיון צר זה )שרוחבו רק 50.5 מ'( מחיצה רצופה, שכן לא נתגלו שרידים של מחיצה כזו, שהיא 

בדרך כלל מסיבית מאד ובולטת מעל מפלס הזירה. בעת המרוצים ניתן היה לסמן את המחיצה באופן ארעי באמצעות 

תרנים, מוטות עץ או סיד. משחקים הכוללים תחרויות אתלטיקה התקיימו במתקן זה - האיצטדיון של העיר - גם במאות 

הב' והג', ומנעו את הקמתה של מחיצה רצופה גם בשלבים הפוסט הרודיאניים. 

בשלבים I ו־II לא היה קיר סוגר להיפו־סטדיום בצד המזרחי של הקרקרס. קיר זה נבנה רק בשלב מאוחר יותר, על גבי 

זה של ההיפו־סטדיום היה תחום בצדו  ו־II חלק   I II. יתכן שבשלבים  II.1 - האומנה המזרחית ביותר משלב  אומנה 

המזרחי בקיר אחר, שעבר בקו מזרחי יותר, ואשר טרם נחשף.

שבר תבליט כנף של נשר או של אלת ניצחון )ניקה(, שמידותיו המרביות 0.60x0.45 מ', השתייך אולי לפסל שעיטר את 

תאי הזינוק. כן נמצאו שברים אחדים שמקורם בכף יד ובזרוע שמאל של פסל ברונזה, שמידותיו גדולות מעט ממידות אדם. 

רצועת ברונזה הצמודה לאחת האצבעות נראית כרצועת מושכות. אפשר שאלו שרידי פסל של רּכב האוחז במושכות, אולי 

חלק מקבוצת מרכבה. המידות המונומנטליות מעלות על הדעת מיקום נישא - אולי מעל הקשת המרכזית של הקרקרס 

משלב II או III. ניקי, רּכבים וקבוצות מרכבה היו מוטיבים שכיחים בעיטורם של קירקוסים. שתי דיסקיות עצם הידועות 

כ"כרטיסי תיאטרון" שימשו אולי כרטיסי כניסה להיפו־סטדיום. על צד החזית של דיסקית אחת מוצג אגרוף עם אצבע 

 Δ IIII ו־    VIIII אחת פתוחה, ועל הדיסקית השנייה - שני דגים. בצד האחורי רשומים מספרים בספרות רומיות - 

בהתאמה, אולי בהתייחס לגוש מושבים ולמספר השורה.



64   |   יוסף פטריך   |   קיסריה, חפירות משלחת אוניברסיטת חיפה מדרום לעיר הצלבנית

ארמון הפרוקורטור הרומי

והמושל  הרומי  הפרוקורטור  כארמון  בוודאות  זוהה  אחדות,  משלחות  על־ידי  בעבר  כבר  נחשפו  ממנו  שחלקים  המכלול, 

הביזאנטי רק בעקבות חפירותינו, כאשר הוא נחשף בשלמותו. 

כינון שלטון  בקיסריה היו שתי קריות ממשל. האחת, על מקום ארמון הורדוס שהוסב לשמש את המושלים הרומים למן 

רומי ישיר ביהודה בשנת 6 לספירה, עם הגלייתו של ארכילאוס בן הורדוס. עד המרד הגדול המושל הרומי ביהודה היה קצין 

 legatus ממעמד הפרשים. בשנת 70 שודרג מעמדה המנהלי של יהודה ובראשה הועמד מושל ממעמד הסנטורים, שדרגתו

augusti pro praetore ושהיה גם מפקד הלגיון. לפרובינקיה אימפריאלית ממעלה זו נשלח בדרך כלל גם פרוקורטור - שליח 

מטעם הקיסר שהופקד על העניינים הפיננסיים בפרובינקיה. בקיסריה הוקמה עבורו קריית ממשל שנייה שנחשפה בשטח 

CC, כ־350 מ' מצפון לארמון המושל. ארמון הפרוקורטור הרומי הפך לימים, בעקבות הרפורמות המנהליות של דיוקלטיאנוס 

וקונסטנטינוס, לארמון המושל הביזאנטי. 

לעיר  שמדרום  הראשון  העירוני  המיבנן  כל  פני  על  לחוף,  סמוך   ,2S לדקומנוס  מצפון  השתרעה  הזאת  השלטון  קריית 

הצלבנית, וכנראה גם על פני המיבנן העירוני השכן לו ממזרח. בתחומיה כלולים כל שטח החפירות CC וחלקו הצפוני של 

שטח NN. חלקה הצפוני של קריית השלטון נפגע על־ידי החפיר הצלבני והחומה שלצדו, וחלקה המערבי נפגע על־ידי גלי 

הים. כתובות לטיניות ויווניות מאששות את זיהויו של המכלול הארכיטקטוני שנחשף כאן כקריית ממשל, ואף מאפשרות 

לייחס פונקציות מוגדרות לרכיביו השונים. רבות מן הכתובות הלטיניות שנתגלו כאן מזכירות את הפרוקורטור הרומי או 

מתייחסות אליו במפורש. 

השתמרות המבנים בשטח CC טובה למדי; החלק המערבי והחלק הדרומי של המכלול הושתתו על חמישה־עשר קמרונות 

ואף מבני  גדול מן הקמרונות השתמר בשלמות  )JECM(; חלק  שרובם תועד לראשונה כבר על־ידי המשלחת המשותפת 

הקומה השנייה השתמרו טוב למדי. בציר מזרח-מערב נשאו ארבעה קמרונות ארוכים, שמידותיהם 30x5 מ' )מס' 1, 2, 11, 

איור 10א. תכנית הקמרונות והמבנים במפלס הקומה התחתונה של CC )שרטוט: ע׳ ימים(
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איור 10ב. ארמון המושל הביזאנטי בשטח CC, שלב III )שרטוט: ע׳ ימים(

איור 10ג. שחזור קרית הממשל הביזאנטית, שלב III )ציור: מ׳ דרוס(

 1

הערת המערכת: שימו לב לשוני בכיוון הצפון בין שרטוט ארמון המושל )איור 10ב( לשחזור קרית הממשל )איור 10ג(  *
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12(, את אולם ההתכנסות והמשפט של קריית השלטון, אולם בזיליקלי שפינתו הדרום־מזרחית השתמרה עד מפלס הקומה 

השנייה. במעבה הקירות שעליהם נשענים הקמרונות נמצאה קרמיקה הדומה לזו שנמצאה בעת פירוקו של קיר 100W, שנבנה 

על גבי עמדות הזינוק מן השלב ההרודיאני )שלב I( בהיפו־סטדיום. הקמרונות נבנו אפוא מיד עם הופעתו של פרוקורטור 

פיננסי בפרובינקיה יהודה. הקמרונות הגובלים בדקומנוס נבנו במידות ובאוריינטציה שונות, ומעליהם השתמרה שורת חדרים 

ששימשו, כנראה, משרדים.  

במזרח )מעבר לקמרון 9 ולאורך הקארדו( אין קמרונות, שכן פני השטח עלו בשיפוע קל ממערב למזרח. גם כאן שרדו מכלולים 

בפיסקה  להלן,  )יתואר  הביזאנטית  בתקופה  שנבנה  המיסים'  רישום  'משרד  מצוי  בצפון־מזרח  חצר,  הייתה  במרכז  ברורים: 

העוסקת בתקופה זו(, ובדרום־מזרח מצוי בית שימוש ציבורי )לאטרינה(. הגישה אל קריית הממשל מן הקארדו, ממזרח, הייתה 

באמצעות שני חדרי מדרגות זהים במידותיהם, האחד בקצה הצפוני של הסטיו והשני בקצה הדרומי של אכסדרת 'משרד רישום 

המיסים'. הם גישרו על הפרש גבהים של כ־2.5 מ' בין מפלס הקארדו למפלס החצר המזרחית של המכלול. ריצוף הקארדו 

בקטע שבין שני חדרי המדרגות שּונה משורות אלכסוניות של אבני המרצפות לשורות מקבילות. מערך זה מדגיש את הייחוד 

של קטע זה של הקארדו ושל המיבנן שלצדו. במרכז החצר היה בור מים עגול בעל תקרה כיפתית. החצר נפגעה קשה בשוד 

אבנים: הריצוף, הקירות המקיפים וכן מילוי הכורכר שמתחת לריצוף נשדדו והבור קרס. מבסיסי העמודים משיש ומכורכר 

ומשרידי הקירות אנו למדים כי החצר הייתה מעוטרת בעמודים במערבה ואולי גם במזרחה. 

ממערב לחצר זו ובמפלס גבוה מעט הייתה חצר שנייה, שהקיפה אולם מרכזי - הוא 'אולם המשפט'. זה היה אולם מלבני 

גדול, ממנו שרדה פינתו הדרום־מזרחית בלבד. במקביל לפינה זו השתמרה גם פינת הסטילובט שעליו ניצבו העמודים שתמכו 

בתקרת האולם. הקיר הדרומי של הפינה בנוי מעל לקיר המפריד בין קמרונות 11 ו־12 ואילו הקיר המזרחי - הניצב לציר 

הקמרונות - נתמך על־ידי קשת שטוחה. בתוך הקמרונות הוקמו גם קשתות תמך. תוואי הקיר הצפוני של האולם ניכר רק על 

פי תעלת השוד של כל אבניו. קיר זה נבנה מעל לקיר שהפריד בין קמרונות 1 ל־2. על מקומו של הקיר המערבי ניתן ללמוד 

ניכרות בקמרון 11. נתונים אלה  ניכרות בקמרון 2 ואלו של השנייה  בו. אומנות הקשת האחת  מאומנות הקשתות שתמכו 

מאפשרים לשחזר אולם בזיליקלי מלבני שמידותיו כ־18x13 מ'. 

השרידים המקיפים את הבזיליקה מלמדים על קיום שלושה שלבי משנה: 

I היה האולם מוקף מצפון, ממזרח ומדרום בבריכת השתקפות. חזית האולם, שלא השתמרה, פנתה אפוא מערבה.  בשלב 

ממזרח לבריכה נמצא בית מזרקה שצורתו חדר רבוע, שלאורך הקירות הדרומי, המערבי והצפוני שלו היו מדרגות שירדו אל 

בריכת המזרקה. הבריכה רוצפה בפסיפס לבן והמדרגות צופו בשיש. אספקת המים הייתה מצפון, בצינור עופרת שקטע 

ממנו נחשף. 

בשלב II הוסבה בריכת ההשתקפות לגן נוי ומולאה באדמת חמרה, שנשפכה על גבי משטח רעפים שהונחו על גבי אבנים 

שטוחות שגובהן כ־8 ס"מ. האבנים הונחו בשורות באופן שכל אבן תמכה בפינותיהם של ארבעה רעפים סמוכים. באופן זה 

הובטח קיומו של חלל מבודד בין אדמת הגן הלחה לבין הקמרונות שמתחת. טכניקה בידוד זו מוכרת בארכיטקטורת הגנים 

של העולם הרומי כ"גנים תלויים". במזרח חרגה אדמת הגן מעבר לדופן הבריכה ולקמרונות שמתחתיה והגיעה עד למזרקה, 

ששטחה צומצם ובקיר המזרחי שלה הותקנה גומחה. מכל השקיה מרובע שהוקם כאן הוא שחייב לצמצם את שטח המזרקה. 

ממכל זה שרדו רק רצפות הפסיפס והטיח, המצביעות על שלבים אחדים של תיקון רצפות וכן על שלב ביניים שבו צומצם שטח 

המכל. מיקומו של מכל ההשקיה על ציר האורך של האולם וסמוך אליו מלמד כי גם בשלב זה פנתה חזית האולם למערב.

בשטח שמדרום לבית המזרקה )בתוך קמרון 54( היה בשלבים I ו־II בית שימוש קטן. ממערב ניתן היה להגיע אליו דרך 

סמטה 3 וקמרון 19 וממזרח - דרך גרם המדרגות שירד אל קמרון 54. בית שימוש זה שימש, כנראה, את סגל הפקידים 

ששרת באולם בית המשפט ובחדרים הסמוכים, ואילו הציבור הרחב יכול היה להשתמש בבית השימוש הציבורי, שהיה 

סמוך לצומת הקארדו והדקומנוס.

בשלב III )איור 10( כוסה כל השטח שממזרח לאולם ברצפת פסיפס גיאומטרי בצורת מעוינים. רצפה זו כיסתה את בית 

המזרקה. לשם כך גם פורקו הכתלים של בריכת ההשקיה. רק בשלב זה הועתקה חזית האולם מזרחה, באופן שבחזיתו של 

אולם המשפט השתרעה עתה חצר מרוצפת פסיפס.
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מידותיו המרשימות של האולם ומרכזיותו 

כי  מלמדות  כולו  המיבנן  לתוכנית  ביחס 

בעלת  יוונית  כתובת  קבלה.  אולם  לפנינו 

לספירה,  הה'  המאה  מן  משפטי  תוכן 

ששברים ממנה לוקטו בשטח המיבנן וסמוך 

לו, מאפשרת לזהות אולם זה, בכל שלביו, 

כבית משפט לעניינים אזרחיים. השרידים 

לאולם  מצפון  השטח  פני  על  העיקריים 

הביזאנטית,  התקופה  מן  הם  המשפט 

בהם  בולט  זו.  לתקופה  בזיקה  ויתוארו 

מלבני  באולם  פגע  האפסיס  גדול.  אפסיס 

היו  ומצפונו  לו  שמדרום  פסיפס,  מרוצף 

מערב-מזרח(,  )בציר  מוארכים  מסדרונות 

הדרומי  בקיר  פסיפס.  הם  אף  מרוצפים 

גומחות  חמש  היו  הדרומי  המסדרון  של 

מלבניות. הגומחה המזרחית ביותר נשתמרה 

כלל  בדרך  נועדו  כאלה  גומחות  בשלמותה. 

של  קרבתו   .)armaria( עץ  ארונות  להכיל 

מבנה זה לבית המשפט נותנת יסוד לסברה, 

שבכתליו  הגומחות  על  זה  מלבני  שאולם 

ספרייה  או   )tabularium( ארכיון  שימש 

לענייני חוק או פיננסים. tabularium בקיסריה נזכר בפאפירוס יווני שהתגלה במצרים. יתכן שהאולם האפסידלי שנבנה על 

גבי האולם המלבני שימש אף הוא לאותה תכלית, דהיינו ארכיון או ספרייה. מדרום לאולם המשפט נחשפה סדרת חדרים 

הבנויים מעל לקמרונות שלאורך הדקומנוס. יתכן שהיו אלה חדריהם של פקידי בית המשפט ולבלריו. 

הקמרונות נועדו, כאמור, בראש ובראשונה להוות תמיכות למבני הקומה השנייה: אולם המשפט והמשרדים שמדרום לו. 

בקמרונות השונים ניתן לזהות את עקבותיהן של פעילויות שונות שנערכו בהם במהלך קיומם. קמרון 1 )איור 11( שימש 

תקופה מסוימת במאה הג' מקדש קטן לאל מיתראס )אל ממקור פרתי שהתחבב על חיילי הצבא הרומי, אשר הפיצו את 

פולחנו ברחבי האימפריה(. המקדש נחפר על ידי המשלחת המשותפת )JECM(. בחפירתנו נחשפו גרם מדרגות לולייני 

נסתם בשלב  זה  והמקדש שבתוכו למפלס שמעליו. פתח  בין הקמרון  ופתח בקצהו המערבי של הקיר הצפוני, שקישרו 

מאוחר יותר. 

הנותר,   המיבנן. השליש  מן  שני שלישים  על  בחפירות, השתרע  הוא החלק שנחשף  קריית השלטון,  הציבורי של  החלק 

שנפגע על־ידי החפיר והחומה הצלבניים, היה נרחב דיו כדי להכיל את האגף הפרטי - אגף מגורים. זה כלל מן הסתם - 

בנוסף לחדרי המגורים עצמם - חצרות, גנים ואולמות נוספים. מאגף זה נחשף באופן חלקי רק בית המרחץ, שעיקר שרידיו 

מהתקופה הביזאנטית )להלן(. 

איור 11. קמרון 1 בשטח CC ובו מקדש לאל מיתראס עם ספסלים )צילום: י׳ גוטליב(
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התקופה הביזאנטית

ארמון המושל הביזאנטי  )איור 10(

הארמון הרומי של הפרוקורטור הפיננסי שימש גם את המושל הביזאנטי. שלבים II ו־III בארמון המושל הם מתקופה 

זו. הכתובות היווניות - שחלקן נתגלה בעבר בחפירות "המשלחת המשותפת" וחלקן בחפירתנו אנו - מצביעות על כך, ששתי 

הפונקציות העיקריות של המושל הביזאנטי ומינהלו )השיפוט וגביית המסים( נתקיימו בקריית השלטון שלפנינו )איור 12(. 

'משרד רישום המסים' שנבנה בתקופה זו בצפון־מזרח ארמון המושל הוא מכלול בן שבעה חדרים הערוכים סביב אולם מרכזי, 

ובכולם מפלסים אחדים של רצפות פסיפס, שיש ואבן, וכתובות יווניות. מכלול זה נחפר וזוהה על־ידי "המשלחת המשותפת". 

בשלב הראשון הייתה הכניסה אל ה'משרד' מן הקארדו דרך פתח מרכזי אחד ואילו הכניסה אל החדרים האחרים הייתה מן 

האולם המרכזי. שני חדרים - האחד בצפון־מזרח והשני בדרום־מזרח - היו חדרי המתנה שבהם הותקנו ספסלי אבן. בשלב 

מאוחר יותר נפרץ פתח חדש בכותל המזרחי של חדר ההמתנה הצפון־מזרחי ואילו הפתח הקודם נחסם; מדרום לו נבנה חדר 

המתנה נוסף בתחום האולם המרכזי, ופתח הכניסה אל האולם המצומצם הוסט דרומה. הרצפות של חדרי ההמתנה והחדרים 

האחרים הוגבהו פעמים אחדות. שינויים אלה מעידים על ניסיון לווסת את תנועת הלקוחות ולפקח עליה, דבר המשקף עלייה 

במספר האזרחים הנדרשים לבירוקרטיה האימפריאלית - סממן אופייני למינהל הביזאנטי. 

)שלושה  או עמודים  אומנות  על־ידי שורת  מן הקארדו  הייתה אכסדרה מרוצפת פסיפס, שהופרדה  זה  בחזיתו של מכלול 

מהם הורמו והוצבו במקומם, אך אין ודאות שמקומם היה כאן(. באכסדרה נחשפו שלוש רצפות פסיפס, זו על גבי זו. ברצפה 

התחתונה נתגלתה כתובת יוונית המזכירה פקידים נמוכים בדרגת 'תת־עוזרים'. שמות פקידים אחרים נזכרים בכתובות שנתגלו 

בחפירות "המשלחת המשותפת". אלה כוללים לבלרים ורואה חשבון. מדובר אפוא במשרד של המינהל האימפריאלי. בשני חדרי 

ההמתנה נקבעה כתובת שנלקחה מן האיגרת של פאולוס )אל הרומים, י"ג, 3(, המדברת בזכות הציות לרשויות: "אם רצונך שלא 

תירא מן הרשות, עשה הטוב ויהיה לך שבח ממנה". 

לאורך הקארדו, מדרום־מזרח, נמצא אולם מרוצף פסיפס )סטיו(, שנפתח אל הקארדו באמצעות אכסדרת קשתות שנשענו 

נבעו שתי מזרקות  בכיוון הקארדו,  כנראה, ׂשבכת עץ. בשני קצות הסטיו,  הייתה,  בין האומנות  על אומנות אבן מרובעות. 

מתוך גומחות קטנות: האחת סמוך לצומת הרחובות, והשנייה, המקבילה לה, בקצה הצפוני של הסטיו. ממערב לסטיו נחשף 

בית שימוש ציבורי )לאטרינה(. הלאטרינה נפתחה אל הדקומנוס בפתח המצוי בקצה המזרחי שלה. בשלב מוקדם יותר היא 

השתרעה צפונה, על פני שטח כפול בגודלו, והכניסה אליה הייתה אף היא ממזרח. 

מצפון לאולם המשפט משלב III ניצב מבנה אפסידלי בן שתי קומות, שנחשף כבר על־ידי "המשלחת המשותפת". בחפירה 

נחשפו שרידים מרשימים מן הקומה התחתונה שלו )שהיוותה רק מסד לקומה שמעליה( ובהם אפסיס מסיבי ואומנות 

איור 12. כתובת יוונית מארמון המושל הביזאנטי - העתק של צו אימפריאלי בדבר תעריפי שירותים משפטיים )צילום: ג׳ לרון(
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תמך. אל הקומה העליונה של המבנה עלו ממזרח בגרם מדרגות שנחשף מאחורי האפסיס. הגישה לגרם המדרגות הייתה 

דרך חדר עגול, שברצפת הפסיפס שלו משולבת כתובת ברכה ביוונית "לאנדריאס מושל הפרובינקיה פלסטינה". מבנים 

אלה הוקמו במאה הו'. יתכן שהאולם האפסידלי, בדומה לאולם הארכיון הרומי המלבני שקדם לו, שימש אף הוא ארכיון או 

ספרייה. אך אין לפסול גם את האפשרות ששימש אולם סעודה, בו הסבו הסועדים על גבי ספות הסבה הערוכות בחצי גורן 

.)stibadium(

הגישה לחדרים שמצפון לאולם המשפט הייתה דרך מרפסת עץ שנמתחה מעל סמטה 3 )המצויה במפלס הקמרונות שמתחת(. 

לפני שורת החדרים היה מסדרון ארוך בעל רצפת פסיפס מעוטרת במעוינים. יש מקום להניח שמסדרון זה נפתח דרך אכסדרה 

אל הכיכר שלפני אולם המשפט, וכי אכסדרה דומה הייתה גם בצדה הצפוני של הכיכר, לפני האולם האפסידלי, אלא שבחלק 

זה ההשתמרות גרועה למדי.

בצדם המערבי של הקמרונות הארוכים שתמכו באולם המשפט ניכרים שינויים הכוללים הארכת הקמרונות מערבה בשיעור 

של כ־2 מ' ובניית מסדרון הפתוח למערב באכסדרה )שורת קשתות(. מתחת לרצפת המסדרון הונח צינור חרס שהזרים מים 

מבאר גדולה המצויה בדרום )בתחומי שטח KK( אל מכל מים שהזין מזרקה אשר הותקנה סמוך לכניסה לחדר המבוא העגול 

עם 'כתובת אנדריאס' שנזכר לעיל. בשלב מאוחר יותר נחסמו פתחי האכסדרה בקיר. לשלב אחרון זה שייך גם אולם בעל רצפת 

פסיפס צבעונית שנחשפה ממערב לקיר זה, ובה דמויות אנשים ובעלי חיים המוקפים במדליונים עשויים משריגי גפן. 

על הקיר הדרומי של קמרון 11 נחשף ציור המציג שלושה קדושים נוצרים הניצבים בין שני עצים כשידיהם מופנות כלפי מעלה 

בתנוחה של תפילה וברכה )איור 13(; בקמרון 12 נתגלו ראיות לכך ששימש במשך תקופה מסוימת אורווה; קמרון 13, שלאורך 

קירותיו נבנו ספסלים בעלי מסעדי צד, היה, כנראה, בית מרזח, ואילו הקמרונות הסמוכים לו יכלו לשמש מזווים או יקבים, 

כעדות שברי הקנקנים הרבים שנמצאו בהם )רובם מתוצרת מקומית(. קמרונות 9 ו־10 שימשו, כנראה, לשכת האחראי על 

בהמות המשא, שעשויות היו לשמש במחסנים שבשטח KK הסמוך, שכן כתובת יוונית שנרשמה על הטיח מתחת לציור של 

איור 13. ציור קיר המתאר שלושה קדושים נוצרים, שטח CC, קמרון 11, קיר דרומי )ציור: ב׳ חיימוב(
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ישו ושנים־עשר השליחים מבקשת רחמים על בהמות המשא. במילוי בקמרון 8 התגלה פסל שיש של צעיר. 

45º ביחס לצירי המכלול. בית  בפינה הצפון־מערבית של ארמון המושל נבנה בית מרחץ, שמערך קירותיו נוטה בזווית של 

המרחץ השתרע על פני שטח גדול - מחדר המבוא העגול עד לגשר הולכי הרגל העובר כיום מעל החפיר הצלבני ומוליך אל 

השער הדרומי. מתחת לגשר זה חשפה משלחת רשות העתיקות - באותו מערך אלכסוני - קירות ועמודונים של בית מרחץ. 

בחפירתנו נחשף רק חלקו הדרומי, עד לגבולה הצפוני של דרך הכורכר דהיום. חלק זה כלל אולם מלבני )מידותיו 12x6 מ'( 

מרוצף בלוחות שיש גדולים, ובקצהו המזרחי אכסדרה שרוצפה בפסיפס צבעוני ובחזיתה שני עמודים. במרכז האולם הייתה 

בריכה מתומנת בקוטר של כ־3 מ', מדופנת בלוחות שיש. הבריכה קיבלה את מימיה באמצעות צינור עופרת ממכל מים סמוך, 

שבחזיתו הייתה מזרקה. בכותל הצפוני של האולם, בתוך גומחות, הותקנו שתי בריכות נוי קטנות מעוטרות בפסיפסי קיר. שני 

פתחים - האחד בכותל הצפוני והשני בכותל המערבי - הוליכו אל שני חדרי מרחץ חם. חדרים מוסקים נוספים ולאטרינה 

נמצאו צפונה יותר, מתחת לדרך הכורכר המודרנית. 

אפשר שקריית הממשל השתרעה על פני שטח גדול עוד יותר, והתפרשה גם בצדו המזרחי של קארדו 1W, במיבנן הנכלל 

NN. במקום זה נתגלה מבנה אפסידלי גדול מרוצף בשיטת אופוס סקטילה, ומצפון לו אולם  בחלקו הצפוני של שטח 

רבוע מרוצף בפסיפס מפואר המחולק על־ידי ארבע זמורות גפן, המהוות את אלכסוני הריבוע, לארבעה משולשים. בין 

הגפנים מתוארים ציפורים וזוגות של בעלי חיים במערך הראלדי: יעלים, צבאים ובעלי קרניים אחרים המגדירים את בסיסי 

המשולשים. זוהי קומפוזיציה יוצאת דופן ברפרטואר הפסיפסים המוכר בארץ־ישראל. רצפה זו היא מן המאה הו'. כתובת 

פסיפס יוונית משלב קדום יותר - כנראה מן המאה הה' - מזכירה רואה חשבון )נומרריוס( של הממשל הפרובינקיאלי בשם 

אוסביוס )כשם הבישוף המפורסם של קיסריה שקדם לו בשנים רבות(. נוסח הכתובת: "האל האחד והיחיד עזור לאוסביוס 

רואה החשבון" והעדר צלב, מעלים על הדעת כי האיש היה שומרוני, שכן נוסח פתיחה מעין זה רווח בכתובות שומרוניות, 

דוגמת אלו שנתגלו בהר גריזים. 

דרומה יותר, מול הסטיו של הלאטרינה בשטח CC, היה סטיו שני, שרוצף אף הוא בפסיפס ונפתח אל הקארדו באכסדרה 

שנחסמה בחלקה על־ידי שבכת עץ. דרומה משם, בצומת, נמצא חדר שברצפת הפסיפס שלו כתובת ברכה לנוצרים, בלוויית 

שני זוגות עלי קיסוס, אך ללא צלב. גם כאן יתכן שהכותב היה שומרוני. ארץ שומרון הייתה העורף החקלאי של קיסריה, 

וידוע כי השומרונים היוו רכיב חשוב באוכלוסיית העיר.

איור 14. מכלול המחסנים מהתקופה הביזאנטית בשטח KK, מבט למערב )צילום: י׳ גוטליב(
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מכלול מחסנים )שטח KK( )איור 14(

המכלול, שהקמתו מתוארכת לשנת 500 בערך, משתרע 

על שטח של כ־75x40 מ'. הוא כולל שישה מבני מחסנים 

 ,)V ,IV ,I )בניינים  מחסני־חצר  טיפוסים:  משלושה 

III(. גם  II(, ומחסן מורכב )בניין  מחסן־מסדרון )בניין 

מחסן VI היה, כנראה, מסוג מחסן־חצר. בשכבת מילוי 

בבניין V נמצא ראש פסל שיש של אדריאנוס )איור 15(. 

המכלול נתחם ממערב בקיר מעוטר באומנות אחוזות, לו 

הוצמד בשלב מאוחר יותר בניין נוסף ובו חדרים ערוכים 

 ,IIIו־ II סביב חצר. לבניין זה פתחים גם אל מחסנים 

שלושה  בעל  מסדרון  בפעילותם.  כנראה,  קשור,  והוא 

פתחים עוקבים, הנמשך מן הקרדו מערבה, הפריד בין 

לו,  מכלול המחסנים לבין בית אמידים שנמצא מדרום 

שזוהה  )מכלול  העתיקות  רשות  משלחת  של   I בשטח 

על־ידם כבית מרחץ, אלא שבית המרחץ הוא למעשה 

האמידים  בית  הנידון(.  האמידים  בבית  אחד  רכיב  רק 

ומכלול המחסנים משתרעים יחדיו על פני מיבנן עירוני 

מכלול  של  הבעלים  גם  היה  הבית  שבעל  דומה  שלם. 

המחסנים. 

לאחסונם  ששימשו  במרחבים  להבחין  ניתן  במחסנים 

של מוצרים שונים: 

1.  חדרי אחסון לקנקנים מקומיים - כנראה בעיקר של יין.

2.  אולמות לאחסון קנקני חרס גדולים )פיטסים ביוונית, דוליה בלטינית( שהכילו שמן, ולהם רצפות פסיפס לבן גס. 

אולמות וחדרים כאלה נתגלו במחסנים III ,II ,I ו־VI. ברצפתם שקוע פיטס או שניים )כך באולם הפיטסים של 

מחסן I(, שנועד לקלוט את הנוזל במקרה שאחד הפיטסים שניצבו על גבי הרצפה נסדק. הפיטסים היו משני גדלים: 

לאחד שפה שקוטרה הפנימי 24 ס"מ )תחת רצפת אולם הפיטסים במחסן II(, ולשני שפה שקוטרה הפנימי 43 ס"מ 

.)VIו־ III ,I  במחסנים(

3.  אסמים תת־קרקעיים מרובעים, שקירותיהם דופנו באבני גזית אשר לוכדו בטיט שמנוני בצדן האחורי. טיט 

amurca(, שהכיל אבקת שיש, שמר על רכותו גם כשנחשף. הוא נודע בעולם הרומי  זה )המכונה בלטינית 

כדוחה חרקים ומזיקים, ולכן הומלץ לשימוש באסמים. הטיט עורבב במים מעורבים בשמן שנוצרו בתהליך 

ההפקה של שמן הזית. האסמים רוצפו בפסיפס לבן גס, כשבמרכז הרצפה שקערורית שאליה ניתן היה לאסוף 

III( רוצף בלוחות אבן. האסמים התת־קרקעיים נבנו  את שארית גרגרי הדגן. רק אחד מהאסמים )במחסן 

בקבוצות של שניים )במחסן I(, שלושה )במחסן III(, ארבעה )במחסן V(, ואף ששה )בשטח NN שממזרח 

לקארדו(. בזוג האסמים שבמחסן III נשתמרו אבני הדיפון למלוא גובה הקירות. מהם אנו למדים כי הקירוי 

נעשה בקורות עץ עבות שקצותיהן הונחו בשקעים מיוחדים, אשר תמכו ברצפת הפסיפס של החדרים שמעל.  

ברצפת פסיפס זו נפתח פתח הזנה מרובע שנתחם באבנים. בין הממצאים המעניינים שנמצאו באסמים ראוי 

לציין קמיע בצורת אבן שיבוץ, שעל צדו האחד מתואר קוצר עם גב שבור ובצדו האחר כתובת יוונית המבקשת 

וכן שברים של אבני רחיים. אלה   ,V והשני במחסן   I כן ראוי להזכיר שני טבונים, האחד במחסן  בריאות. 

מלמדים כי מכרו כאן לא רק דגנים, אלא גם לחם אפוי.

 KK איור 15. ראש פסל שיש של אדריאנוס, שנתגלה בשפכים בשטח 
)צילום: י׳ גוטליב(
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למחסנים III ,II ,I ו־IV היו בארות פרטיות. הבאר של מחסן I נמצאה בצדה הצפוני של החצר; זו של מחסן IV התגלתה 

בקצה הצפוני של חצר צרה; זו של מחסן II נחשפה באולם הפיטסים שממזרח למסדרון וזו של מחסן III - ממערב לאולם 

המבוא המרוצף בפסיפס לבן גס.

בחזיתו של מחסן I - שהוא מחסן־החצר המרשים ביותר בתוכניתו ובמבנהו - היה חדר מבוא ולו פתח רחב אל הדקומנוס, 

שעוטר בשתי אומנות אחוזות. מימין לחדר המבוא היה חדר מרוצף בפסיפס ובמרכזו פיטס תת־קרקעי, ששימש כנראה 

למכירה בקמעונות. הלאה משם מגיעים אל החצר המרוצפת לוחות אבן והמוקפת אומנות שתמכו בקשתות. מדרום לחצר 

היו שני אסמים תת־קרקעיים, ומצפון להם חדר עם רצפת פסיפס צבעונית, ספסל אבן מטויח וספסל נוסף, שנבנה בשלב 

מאוחר יותר על גבי רצפת הפסיפס, ובצדו המזרחי מעין אכסדרה נבדלת. תוכניתו ואביזריו של חדר זה מעלים על הדעת, כי 

לפנינו המשרד של מחסן I.  מדרום לחצר נמצא אולם פיטסים שאורכו כ־30 מ' ורוחבו כ־5 מ'; קירותיו המטויחים השתמרו 

עד לגובה של כ־2.5 מ'. מקירות החלק המרכזי שלו בולטות כלפי פנים וחוץ אומנות המלמדות, כי תקרתו של חלק זה נתמכה 

בקשתות. ואכן, בחפירה נתגלו אבני קשת אחדות. כמות ההריסות שהוצאה בחפירה מחלק זה של האולם מעידה על קיומה 

של קומה שנייה. על אבני מפולת רבות נשתמר ציפוי הטיח ובכלל זה שרידי פרסקאות ובהם צלבים צבעוניים מעוטרים 

לחם־ברכה  חותם  נכלל  זה  בשטח  שנתגלה  הקטן  בממצא  אדום.  בצבע  בשורה  שנרשמו  יווניות  וכתובות  שיבוץ  באבני 

)eulogia bread stamp( מחרס, מן הטיפוס שחולק או נמכר למאמינים ולצליינים לאחר המיסה. החותם העגול עוטר 

בצלב הנתון בהיכלית קשותה ובהיקפו כתובת ברכה ביוונית מטעם ישו ופאולוס )איור 16(. את הלחם שנחתם כך ניתן היה 

I. שרידים אלו  לאפות בטבון של מחסן 

קפלה  של  קיומה  אפשרות  על  מצביעים 

שהוקדשה לפאולוס בקומה השנייה, מעל 

שני  הפיטסים.  אולם  של  המרכזי  חלקו 

סרקופגים מאבן וכתובות קבורה שנתגלו 

בקרבת מקום מאפשרים להניח את דבר 

זו  לקפלה  צמוד  קבורה  חדר  של  קיומו 

ומצפון לה, במפלס נמוך יותר )קריפטה(, 

שאליו ירדו בסולם.

פשוט.  מחסן־מסדרון  הוא   II מחסן 

בצדו המזרחי מצוי אולם פיטסים מרוצף 

אחסון  חדרי  המערבי  ובצדו  בפסיפס 

הם   Vו־  IV מחסנים  לקנקנים.  קטנים 

האסמים  ארבעת  פשוטים.  מחסני־חצר 

שטחו  תוך  אל  חורגים   V מחסן  של 

חדרים   VIו־  V למחסנים   .I מחסן  של 

כנראה  ששימשו  הקארדו,  אל  הפונים 

השתמרו  בצומת  הנמצא  בחדר  חנויות. 

משחק  קוביית  ונמצאה  ספסלים  שני 

מעצם. פתחיהן של שתי חנויות שפנו אל 

הדקומנוס נסתמו בשלב מאוחר. חדרי האחסון של מחסן III ערוכים סביב אולם פיטסים מרכזי. בחזיתו, בצד מערב, היה 

אולם מבוא שכיוונו צפון-דרום, אשר הכניסה אליו הייתה מן החצר של הבניין שממזרח. בצדו הדרומי של מחסן III ישנו 

אולם אחסון ארוך במידה בלתי מצויה, שקירותיו השתמרו לגובה של למעלה מ־3 מ'.

KK איור 16. חותם לחם עם כתובת ברכה ביוונית המזכירה את ישו ופאולוס, שטח
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גני שלחין מסוף התקופה הביזאנטית ומראשית התקופה האומאית

ובנטישתם. מילוי בעובי של כמה עשרות ס"מ שהצטבר  סוף העידן העירוני בשטחים שחפרנו מתאפיין בהזנחת המבנים 

במבנים הביזאנטיים הנטושים מציין את שכבה IVא'. את ראשית ההזנחה ניתן לייחס לתקופת הכיבוש הפרסי )627-614(. 

מתוך 'מעשי אנסטסיוס הפרסי', שנכתב באותו פרק זמן, אנו למדים שהמושל הפרסי קבע את משכנו ב'פרטוריום', הוא ארמון 

)641-634(. הממצאים מלמדים על הזנחה בתחזוקת  לייחס לתקופת המצור המוסלמי  יש  נטישתו  המושל הביזאנטי. את 

המבנה בתקופה זו - התקופה האחרונה לקיומו. בעקבות הנטישה ניכר באזור גם שוד אבני בניין, בעיקר משני צדי הקארדו. 

מעל שכבה IVא' נמצא רובד עבה ונבדל של עיי קירות המבנים הביזאנטיים )שכבה IIIב'(, וניכר, שחלקי קירות שלמים מוטטו 

באופן מכוון על מנת להכשיר את השטח לגני שלחין. הכשרה זו כללה גם העברת אדמה עשירה באשפה אורגנית, שנשפכה 

בניית מדרגות עיבוד, הגבהת דפנות בבארות הקיימות עד מפלס הגנים, חציבת  IIIא'(,  )היא שכבה  גבי שכבת העיים  על 

בארות נוספות והנחת אגני אבן ותעלות השקיה, שהזרימו מים מן הבארות אל החלקות המדורגות. גני שלחין אלה נתגלו 

בכל השטח שנחפר על־ידינו, לבד ממקומות שבהם הם נפגעו על־ידי קברים מאוחרים יותר. הממצא הקטן שנלקט מאדמת 

הגנים )מטבעות, בולות עופרת, כלי עצם, מתכת וזכוכית, נרות וחרסים( והממצאים מתוך הבארות מלמדים, שזה היה מפעל 

של אוכלוסיית העיר הביזאנטית. צלב שנחקק על עמוד הלאטרינה הסמוכה לצומת הרחובות, בעת שהיה כבר מוטל אופקית 

ומשולב באחת הטרסות, מלמד שמדובר במפעל של אוכלוסייה נוצרית. הנני סבור שיש לייחסו לתקופת המצור המוסלמי 

זו בנוף העירוני יכלה להתרחש  הממושך, שמנע יציאת האוכלוסייה אל השדות והבאת תוצרת חקלאית אל העיר. תמורה 

רק לאחר ששכבת התושבים האמידה, שכללה בעיקר את בעלי הקרקעות העשירים, נטשה את העיר. לפנינו אפוא ביטוי 

ארכיאולוגי לפרק זמן דרמטי בתולדותיה של קיסריה; גילוי מיוחד במינו, בנסיבות מיוחדות, של הסבת שטח עירוני לשטח כפרי 

או חקלאי )ruralization(, תהליך המוכר מערים רבות בסוף העידן העירוני הרומי-ביזאנטי. עיבוד הגנים לא נמשך בתקופה 

המוסלמית. בכל השטח הנרחב שנחפר לא נמצא בשכבה האמורה ולו חרס אחד שניתן לתארכו לאחר שנת 700; הממצא כולו 

ביזאנטי. נשתכח גם קיומן של הבארות, שלא שולבו בשכבה הבאה - שכבת בית הקברות. 

מהתקופה העבאסית עד התקופה הצלבנית

בית קברות

לאחר נטישת גני השלחין כוסה השטח בשכבה עבה של חול־ים עם חרסים ביזאנטיים שחוקים, שמקורו, כנראה, בניקוי 

הנמל בתקופה העבאסית. מאוחר יותר בתקופה זו החלו לכרות קברים בשכבה זו ובשכבה שהצטברה מעליה. השטח שימש 

בית קברות עד התקופה העות'מאנית. על פי תנוחת השלדים ומבנה הקברים ניתן להבדיל בין קברים מוסלמיים קדומים 

)מהתקופות העבאסית והפאטימית(, מעליהם קברים נוצריים מהתקופה הצלבנית, ומעליהם קברים מוסלמיים מאוחרים 

)מהתקופה העות'מאנית(. כיוון הקברים הוא בדרך כלל מזרח-מערב, והראש נמצא במערב. שלדי המוסלמים מונחים על 

צדם כשהראש מופנה דרומה, ואילו הנוצרים הונחו אפרקדן כשהפנים כלפי מעלה והידיים מקופלות בצורות שונות על 

החזה או מונחות בצדי הגוף. מרבית הקברים נחפרו בעפר ללא כל בנייה, ולתוכם נשפך רובד עבה של צדפים. באחרים בור 

הקבורה מדופן אבן ומכוסה בלוחות אבן. לקברים מוסלמיים מעטים מאוד יש צביון מונומנטלי כלשהו, תוך שימוש בטיט 

וטיח. יוצאת דופן היא אחוזת קבר )בריבוע 16KK( בעלת גדרת אבן הסוגרת על קבר כפול עם ציונים בצורת שתי שורות 

אבנים בעלות חתך משולש. בשטח NN נמצא קבר "מונומנטלי" נוסף, אולי ואלי, ולידו מצבור עשיר במיוחד של כלי שולחן 

טולוניים. אחוזת קבר נוספת התגלתה בשטח CC. בשטח נמצאו רק שתי כתובות קבורה ערביות; האחת מתוארכת לשנת 

870 והשנייה לשנת 895 לספירה. מסמרים שהתגלו סביב שלדי הנוצרים מלמדים על קבורה בארונות עץ שנתאכלו לחלוטין. 

מנחות הקבורה מועטות ביותר וכוללות צלבים אחדים.
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