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קיסריה, חפירות רשות העתיקות 11998-1992

 יוסף פורת

רשות העתיקות

Caesarea, the Excavations of the Israel Antiquities Authority 1992-1998 

Yosef Porath

משלחת רשות העתיקות בהנהלת י' פורת השתתפה בפרויקט החפירות הגדול שנערך בקיסריה במימון הממשלה בשנים 

1998-1992. במסגרת זו חפרה המשלחת באזורים הבאים )איור 1(: ברצועה ברוחב 150-100 מ' לאורך החוף, בין מתחם 

התיאטרון בדרום לחפירות המשלחת המאוחדת )CCE( בצפון; בחלקה המערבי של במת המקדש וברחבה שבינה לבין 

הרציף המזרחי של נמל סבסטוס; 

הצלבנית  החומה  עברי  משני 

לחפירת  )בהמשך  הדרומית 

ובתוך   )1989 משנת  הצלה 

הדרומי  מהשער  הצלבני,  החפיר 

ועד השער הצפוני; מדרום-מערב 

המזרחי.  ובהיפודרום  לתיאטרון; 

הרשות  עובדי  ניהלו  לכך  בנוסף 

תחום  בתוך  הצלה  חפירות 

החומה הביזאנטית, במבנה מחוץ 

בשטחי  הקברות,  בבתי  לחומה, 

חקלאות ממזרח, מצפון ומדרום 

לעיר, ניקוי וחשיפה מחודשת של 

'פסיפס הציפורים' ובאמות אשר 

ממקורות  לקיסריה  מים  הוליכו 

חיצוניים. 

 The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy הערך נכתב במקורו לכרך ההשלמות )Vol. 5( של   1

Land. הוא מעודכן לשנת 2004. אנו מודים לחברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה על הרשות לפרסם את הרשימה בעברית. התאריכים 

המופיעים במאמר מתייחסים לספירת הנוצרים אלא אם צויין אחרת.

איור 1. מפת השטחים שבהם חפרה 
רשות העתיקות: א. מערב המילוא; 

ב. הקירקוס ההרודיאני; ג. החומה 
ההרודיאנית בדרום; ד. ארמון הנציבים; 

ה. היפודרום מזרחי; ו. התיאטרון/
 אודיאום; ז. וילה במזרח העיר; 

 ח. פסיפס הציפורים. 

)פורת תשס"א, איור 49, בשילוב עם 
פורת תשנ"ו איור 1, עם תוספות(
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היישוב הקדום

ופסולת  להבים  מגדל סטרטון: שברי  לבנייתה של  במילויים מהתקופה ההרודיאנית התגלו שרידים מהתקופות שקדמו 

)נתזים( של כלי צור מהתקופה האפיפליאוליתית, שברי קנקן ופכית גלילית מתקופת הברונזה התיכונה )ככל הנראה שרידי 

קבר(, ושברים רבים של כלי חרס משלהי תקופת הברזל ומהתקופה הפרסית. הם מעידים, שהמקום היה מיושב כבר בשלהי 

תקופת הברזל, אף כי מבנים מהיישוב הזה עדיין לא נחשפו. שרידי הבנייה של מגדל סטרטון ההלניסטית נחשפו בחפירה 

שנערכה בחלקו הצפוני של החפיר הצלבני ומעידים, שעיר זו לא הגיעה עד אזור 'במת הפולחן' של קיסריה. קברי שוחה 

)cist graves( חצובים בכורכר או חפורים בחול, מבית הקברות הדרומי של מגדל סטרטון, נחשפו מתחת לחלק הדרומי 

של העיר ההרודיאנית. 

ימי הורדוס וארכילאוס

 )Temple platform/podium( קיסריה נבנתה בימי הורדוס ובמרכזה מקדש לאוגוסטוס ורומא, אשר הוקם על מילוא

שנתמך בקירות אבן גבוהים וחולק לתאים ממולאים בעפר ובפסולת. הקיר המערבי של המילוא נבנה באבני כורכר גדולות 

בעלות סיתות שוליים, הערוכות בנדבכים של ראשים ופתינים. הקיר הדרומי שלו נבנה בזווית ישרה לקיר המערבי, בעוד 

הקיר הצפוני הוקם בזוית קהה )106 מעלות(. רחוב סלול, אולי הדקומנוס הראשי )decumanus maximus(, השיק לקיר 

הצפוני. החזית המערבית של המילוא הייתה בימי הורדוס ללא קמרונות וכללה ניסגה גדולה )21x85 מ' לערך( בין שתי 

זרועות שנמשכו מערבה, ובה רחבה אשר התחברה לשטח הפתוח שבין המילוא לנמל הפנימי )איור 2(.2 בשוליים המערביים 

של הרחבה נחשפה תעלת ניקוז שהוליכה מי גשם מהרחבה דרומה, אל מחוץ לנמל. 

רומי   )circus( קירקוס  של  במתכונת  נבנה  אשר  1:ב(,  )איור  מרכבות  למרוצי  מתקן  התגלה  החוף  ובקרבת  לנמל  מדרום 

ונקרא בפי החופרים ה'קירקוס של הורדוס'. חלקו המערבי, שנבנה על גבי חול שהצטבר כתוצאה מבניית הנמל המלאכותי, 

בחפירות בדיקה שניהל פ' גנדלמן ב־2008 התברר שבמרכז הניסגה הגדולה הייתה זרוע באורך כ־12 מ' וברוחב כ־24 מ'. גרם המדרגות   2

מהרחבה שבין המילוא לנמל הפנימי התחבר לזרוע התיכונה.

איור 2. שחזור החזית המערבית של המילוא בימי הורדוס. המדרגות במרכז שוחזרו על פי מדרגות מאוחרות )פורת תשס"א, איור 10(
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50.3 מ'(  x נהרס בתקופה מאוחרת כתוצאה משוד אבנים וסחף ימי. הקירקוס המקורי כלל זירה במתווה של U מוארך )301

המחולקת לאורכה על־ידי חוצץ )spina( מקוטע, ושמונה עמדות זינוק )carceres( הערוכות במתווה רדיאלי לאורכה של 

קשת ברדיוס 55 מ' )איורים 4-3(. המושבים לקהל הצופים נבנו במזרח ובדרום בלבד, על גבי מילוי שנצבר בין שני קירות 

אנכיים )רוחב כולל 9.25 מ'(. הקיר המערבי של הקירקוס )רוחב 4.5 מ'( נועד לתמוך את מילוי הזירה ולהגן עליה מפני גלי 

הים. 'במה למכובדים' )tribunal( נבנתה במרכז היציע המזרחי, מעל מערכת קמרונות, ולה מדרגות נסתרות. הקירקוס נותק 

מסביבתו הקרובה במחפורת רחבה )16-12 מ'( ועמוקה )6-4 מ'(. מטבעות של הורדוס אשר נמצאו במפלסי החיים הקדומים 

של המבנה מתארכים את בנייתו לימיו, ומסתבר שזהו המתקן שבו נערכו מרוצי המרכבות בעת החגיגות של יסוד קיסריה 

)קדמוניות ט"ז, 137(. הקירקוס של הורדוס מצוי בדיוק במקום שצוין על־ידי בן־מתתיהו כמקום בנייתו של אמפיתיאטרון )שם 

 איור 4. הקירקוס של הורדוס - תוכנית השלב המקורי )שכבה VII(  איור 3. תצלום אוויר של אזור הקירקוס של הורדוס )פורת תשס"א(

)פורת תשס"ג, 32(
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ט"ו, 341(. 

בשטח שמדרום לתיאטרון נחשף קטע מהחומה הדרומית של העיר ההרודיאנית ובו מגדל עגול )איור 5(. החומה והמגדל 

ההרודיאנית.  מהתקופה  חרסים  נמצאו  אליהם  הנסמכים  ובמילויים  אופייני,  שוליים  סיתות  עם  גדולות  באבנים  נבנו 

חשיפת החומה הדרומית מלמדת, שהתיאטרון נכלל בתחום העיר המבוצרת )בניגוד להצעת המשלחת האיטלקית(, ושיש 

האיטלקית  המשלחת  בחפירות  )נחשפה  עגולים  מגדלים  בין  שער  ובה  הצפונית,  החומה  את  גם  הורדוס  לימי  לתארך 

ונבדקה בחפירות ה'משלחת המשותפת' Joint Expedition Caesarea Maritima - בקיצור JECM(. קטעי החומה 

מבננים  ששה  של  מידה  התואם  מהמילוא,  סטדיות(  )שלוש  מ'  כ־560  של  במרחק  ובדרום  בצפון  מצויים  ההרודיאנית 

.)insulae( עירוניים

התקופה הרומית

בשנת 6 החליפו הרומאים את ארכילאוס 

ממעמד  רומי  במושל  הורדוס  בן 

יותר  ומאוחר   praefectus( הפרשים 

קיסריה  את  והעדיפו   ,)procurator

קביעת  מושבו.  כמקום  ירושלים  פני  על 

קיסריה כבירת יהודה הרומית באה לידי 

ביטוי בתנופת בנייה בעיר. 

הורדוס  של  לקירקוס  שממזרח  האזור 

הוכשר לבנייה בראשית המאה הא' לספירה 

על־ידי הכנת משטחים מיושרים, לרבות 

מילוי המחפורת שהקיפה את הקירקוס. 

גדולה של קרמיקה  במילוי נמצאו כמות 

שהמאוחר  רבים,  ומטבעות  הרודיאנית 

אמביביוס  המושל  על־ידי  נטבע  בהם 

)Ambivius( בשנת 40 לאוגוסטוס )10 

לספירה(. בשטחים המיושרים בנו עשירי 

ביחיד;   domus( אמידים  בתי  קיסריה 

צבוע  בטיח  צופו  שקירותיהם   ,)6 איור 

 איור 5. תצלום אוויר של שטח IV - חומת העיר W40079, המגדל העגול W40077, ובית הקברות, תצלום אנכי, הצפון למעלה 

)פורת תשס"א, איור 52(

איור 6. תוכנית בית האמידים )פורת תשס"א, איור 54(
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ורצפותיהם - טיח או פסיפס )איור 7(. 

האזור שמדרום לקירקוס וממערב לתיאטרון נתפש על־

יהודה,  של   )praetorium( הרומי  הממשל  קרית  ידי 

בקריה  הד'.  המאה  ראשית  עד  במקום  התקיימה  אשר 

)האיטלקית,  שונות  משלחות  על־ידי  כה  עד  נחשפו  זו 

ורשות  פנסילבניה  אוניברסיטת  העברית,  האוניברסיטה 

הנציבים, משרדים  כרונולוגי( ארמון  לפי סדר  העתיקות, 

למבנה  מלבני  ומסד  במנהל,  תפקיד  בעלי  של  ולשכות 

)אולי הטיבריאום,  מוגבה עם מדרגות בפאתו המזרחית 

שאליו מתייחסת הכתובת של הנציב פונטיוס פילטוס(.

צמוד לשוליים הדרום־מערביים של הקירקוס ההרודיאני נבנה ארמון גדול ומפואר בשני מפלסים )175x94 מ' לערך בשיאו; 

איורים 1:ד; 8(. משלחת רשות העתיקות חפרה במפלסו העליון, אשר כלל חצר עמודים )peristyle;ו65x42 מ'(, אגפים 

בנויים מצפון )65x22 מ'( ומדרום )לפחות 61x28 מ'( לה, מערך כניסה מפואר )45x22 מ'( ורחבה פתוחה במזרח. הרחבה 

הייתה משותפת לארמון, ליחידות המנהל שממזרח לו ולכניסה הדרומית של הקירקוס. חלקי הארמון הסמוכים לקירקוס 

נבנו על גבי המילוי שסתם את המחפורת, אשר הקיפה אותו בימי הורדוס וארכילאוס. כל קירות הארמון הנוגעים בקירקוס 

משיקים לקיר החיצוני שלו ואינם משולבים בו. במילוי מתחת לרצפות הקדומות של חדרי האגף הצפוני נמצאו חרסים 

מסוף המאה הא' לפנה"ס ומראשית המאה הא' לספירה ומטבע של ארכילאוס בן הורדוס. תוצאות החפירה של רשות 

העתיקות מלמדות שיש לאֵחר את בניית הארמון, או לפחות החלק שהוקם במפלס העליון, לימי המושלים הראשונים. 

הארמון שימש משכן ומקום פעילות לנציבי הפרובינקיה יהודה )פלסטינה לאחר דיכוי מרד בר כוכבא( עד לראשית המאה 

הד'. הכתובות המתוארכות המאוחרות ביותר שנמצאו בו הן מימי הנציב אופידיוס פריסקוס )Aufidius Priscus(, לכבוד 

הקיסרים השותפים קונסטנטיוס )Constantius Chlorus( וגאלריוס )Galerius;  בשנים 305-293(.

ומעברים. בשני חדרים מן השלבים  וביניהם חצרות  יחידות המנהל,  ממזרח לארמון נחשפו חדרי לשכות ומשרדים של 

המאוחרים של קרית הממשל נחשפו כתובות, שעיטרו רצפות פסיפס של לשכות; באחת מהן נזכר משרד הקוסטידיאר3 

 .)frumentariorum( 4ובאחרת - לשכת הפרומנטארי )offici custidiar(

3  האחראי על המשטרה ובתי הסוהר.

4  יחידת עילית במשמר הפרטוריאני שפיקחה, בין השאר, על התנהלות הפרובינקיות.

איור 7. רצפת פסיפס בבית האמידים )פורת תשס"א, איור 55(

איור 8. תוכנית ארמון הנציבים )פורת תשס"א, איור 51(
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ומספר  במערב  יציע  לו  נוסף  פעילותו  במהלך  לערך.  הב'  המאה  אמצע  עד  מרכבות  מרוצי  נערכו  ההרודיאני  בקירקוס 

 Patrich( המושבים הוגדל מכ־7,500 לכ־12,500. כמו כן שופצו כמה פעמים רצפת הזירה, החוצץ הבנוי ועמדות הזינוק

2001(. סתימת המחפורת סביב הקירקוס אפשרה להכניס את הקהל לאזור המושבים מבחוץ, בניגוד למצב בשלב הראשון 

כאשר הצופים עברו דרך הזירה. בראשית המאה הא' לספירה חוברו הֶמטות )metae(5 שבקצות החוצץ אל מערכת המים 

העירונית, אך נותקו ממנה מאוחר יותר.

בשנת 1996 חידשה רשות העתיקות את החפירות בתוואי החוצץ שבהיפודרום המזרחי, אשר החליף את הקירקוס של 

הורדוס באמצע המאה הב' )איור 1:ה(.6 במרכז הזירה נמצא אובליסק שהתמוטט, העשוי אבן גרניט־אסואן ורודה, אשר 

נשבר לשלושה גושים בנפילתו וחלקים ממנו הותזו לאחר מכן בידי אדם )איור 9(. 

5  מטה )meta( - עמוד או גוש אבן מסותת בצורת קונוס. השאיל את שמו לקצה החוצץ, שהיה מעוטר בשלושה עמודים קוניים.

90 מ', עם  x 412שנערכה במתקן ב־1974 הוברר, שמידות הזירה שלו הן יותר מ־ )JECM( 6  בבדיקת המשלחת המשותפת לקיסריה הימית

מעל 20 שורות מושבים, כלומר קיבול של למעלה מ־30,000 צופים.

איור 9. האובליסק הממוטט והעמודים הקוניים, צילומים מתקופת המנדט )באדיבות ארכיון רשות העתיקות(

איור 10. תהליך הצבתו מחדש של האובליסק בהיפודרום המזרחי בשנת 2001 )צילום: י׳ פורת(
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בחפירה נחשפו חלקים מיסוד החוצץ )רוחבו כ־5.5 מ', עומקו 1.15 מ' מתחת לרצפת הזירה( ומה'מטה פרימה', וכן קטעים 

מרצפות הטיח של הזירה. בקרבת האובליסק המסד של החוצץ רחב יותר ב־0.75 מ' בכל צד ועומקו מגיע כדי 2.9-2.8 מ' 

9 מ'(, אשר עליו הוצב האובליסק, שגובהו היה יותר מ־14 מ' ומשקלו  x7מתחת למפלס הזירה. כך נוצר מסד מוצק )כ־

למעלה מ־80 טונות. עובדי תחום שימור ברשות העתיקות חיברו את שברי האובליסק והציבו אותו מחדש במקומו )איורים 

11-10; ראו מאמרו של י' סעד בקובץ זה(. 

בראש החוצץ היו אגני מים )ביחיד euripus( מוארכים 

גובה  מ',   3-1.5 )אורך  גדולים  שיש  מגושי  דפנות  בעלי 

מפסיפס  ורצפה  מ'(   0.39-0.32 עובי  מ',   1.05-1.02

החוצץ  שבראש  המים  אגן  בדצמ"ר(.  אבנים  )כ־25  לבן 

בחוצץ  למצב  בדומה  מעוגלת,  במגרעת  בדרום  הסתיים 

של הקירקוס מכסימוס ברומא ולמתואר ברצפות פסיפס 

בקרתגו ובוולוביליס )Volubilis - כיום במרוקו(. בקצה 

הדרומי של החוצץ נחשפה ה'מטה פרימה' )איור 12(. על 

ראשה הוצבו שלושה עמודים קוניים מאבן גרניט־אסואן 

ולסמנו. כל עמוד  ורודה, שנועדו לעטר את קצה החוצץ 

מורכב משתי יחידות גרניט )גובה כולל 5.4 מ', קוטר 1.70- 

"ביצה"  ועליהן  למעלה(  מ'  ו־0.35-0.32  למטה  מ'   1.75

משיש, והוצב על בסיס שיש גדול )קוטר 

2.20-2.15 מ'(. ב'מטה' הובחנו שלושה 

שבהם  במאוחר  כאשר  בנייה,  שלבי 

העמודים  נשיאת  לצורך  הוגדלה  היא 

רצפות  חותך  שלה  והיסוד  הקוניים, 

דפנות  האובליסק,  יותר.  קדומות  זירה 

הקוניים  והעמודים  החוצץ  של  השיש 

לשלב  שייכים  פרימה'  ה'מטה  שעל 

המזרחי  ההיפודרום  המאוחר.  הבנייה 

פעל עד סוף התקופה הביזאנטית. 

איור 11. האובליסק המוצב במרכז ההיפודרום המזרחי ושלושה מהעמודים הקוניים מה׳מטה סקונדה׳ )צילום: א׳ גרייצר(

 איור 12א. שרידים בדרום החוצץ )׳מטה פרימה׳( 
)פורת תשס”ג(

 איור 12ב. תוכנית השרידים בדרום החוצץ )׳מטה פרימה׳( 
)פורת תשס”ג(
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המזרחי  ההיפודרום  אל  המרכבות  מרוצי  העברת  לאחר 

הופעל חלקו הדרומי של הקירקוס ההרודיאני כאמפיתיאטרון 

ציד  למשחקי   ,)munera( גלדיאטורים  לקרבות  רומי 

)venations( ולמאבק בחיות טרף )bestearii(, וזאת עד 

שלהי המאה הג' )איור 13(. רצפת הזירה הועמקה בכ־0.5 מ' 

והקיר החשוף טויח ועוטר בציורי קיר. הטיח והציורים חודשו 

מדי פעם בגלל החשיפה והקרבה לים ובשל שינויים בטעם 

האמנותי. תחילה צוירו חיות שונות, בקנה מידה בלתי אחיד, 

גם  נראה  החיות  בין   .)14 )איור  סכמטית  צמחייה  רקע  על 

חלק תחתון של אדם צועד, אולי מאלף חיות או גלדיאטור. 

מאוחר יותר צויר דגם המחקה לוחות שיש צבעוניים )איור 

15(, אשר הוחלף בטיח צבוע בפס אדום. הטיח האחרון היה 

ללא צבע. 

הופעל  והמתקן  לתפקד  האמפיתיאטרון  חדל  הג'  במאה 

יתכן  מרכבות.  למרוצי  כקירקוס  יחסית,  קצר  לזמן  מחדש, 

בעיר  קיומם של מרוצים כאלה  נועד לאפשר את  שהשינוי 

בחוצץ  השינויים  ולביצוע  האובליסק  להצבת  שנדרש  בזמן 

של ההיפודרום המזרחי. ברצפת הטיח של האמפיתיאטרון 

ל'מטה  כיסוד  כורכר  עמודי  של  חוליות  שוקעו  האחרון 

בזירת  שנמצא  ביותר  המאוחר  המטבע  חדשה.7  פרימה' 

סוורוס  אלכסנדר  הקיסר  מימי  הוא  המאוחר   הקירקוס 

ימי  לפני  לא  נערך  שהשינוי  ומכאן   ,)235-222(

השושלת הסוורית.

.CCE 7  לתקופה זו יש לשייך את השלב המאוחר ביותר בעמדות הזינוק, שנחשפו בחפירת משלחת

איור 13א. תוכנית שלבי הבנייה באמפיתיאטרון שבדרום ה׳קירקוס של 
 הורדוס׳. בתחתית השרטוט מסומן מבנה הפרטוריום הרומי 

)פורת תשס”ג ; שרטוט: ע׳ ימים(

 איור 14. עיטור בדמות חיות באמפיתיאטרון בדרום ה׳קירקוס של הורדוס׳-
 מקור ותעתיק )פורת תשס”ג(

איור 15. תעתיק עיטור בדגם לוחות שיש באמפיתיאטרון בדרום 
ה׳קירקוס של הורדוס׳ )צילום: א׳ איזדרכת(
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 איור 13ב. מושבי האמפיתיאטרון שבדרום ה׳קירקוס של הורדוס׳. מעליהם נראים העמודים המשוחזרים בחצר העליונה של ארמון הנציבים 
)צילום: א׳ איזדרכת(

איור 13ג. שורות מושבים מהקירקוס ההרודיאני שהוסב לאמפיתיאטרון רומי. הטיח עוטר בציורי קיר. מבט לצפון-מזרח )צילום: א׳ איזדרכת(
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לקראת סוף המאה הא' לספירה רוצפה הרחבה שבחזית המערבית של במת המקדש באריחי אבן. המטבע המאוחר ביותר 

שנמצא במילוי מתחת לריצוף הוא מימי טיטוס )81-79(. בקיר המערבי של הזרוע הצפונית שתחמה את הרחבה נוסף 

נימפאון ובו שלוש גומחות מקושתות. החריצים עבור הצינורות של מזרקות הנימפאון והגומחות נחצבו בקיר ההרודיאני, 

דומה שהפסלים אשר התגלו  לקיר.  נבנה צמוד  מי המזרקות  והאגן שקלט את  בלי להתחשב במשקי הבנייה המקורית, 

במקום - האחד בחפירות א' נגב והשני בחפירות הרשות - הוצבו במקורם בגומחות ועיטרו את הנימפאון.

מערכת הרחובות שתחמו את מבנני המגורים בדרום־מערב העיר נסללה לראשונה בתקופה הרומית, לאחר הכשרת השטח 

לבנייה, ושמרה על אותם תוואים עד סוף התקופה הביזאנטית. הרחובות הקדומים, שרוצפו בשכבת כורכר כתוש, רוצפו 

גיר־ אבני  שולבו  בהן  כורכר,  באבני  הביזאנטית  בתקופה  מחדש  רוצפו  הם  גיר־דולומיט.  באבני  הב'-ג'  המאות  במהלך 

דולומיט בשימוש משני. מתחת לרחובות הונחו צינורות עופרת או חרס אשר הוליכו מים מהאמה הגבוהה, ונחפרו תעלות 

שניקזו את מי הגשם ואת עודפי המים מהמערכת העירונית.

במהלך המאה הא' הוחלף המגדל העגול שבחומה הדרומית במגדל מלבני ונבנתה חומה בתוואי שצמצם את שטח העיר 

הבצורה. אפשר שצמצום זה נעשה בשלהי שנת 66 או בראשית שנת 67, לאחר חיסול הקהילה היהודית המקומית וכהגנה 

בפני פשיטות המורדים על הערים הנוכריות, לרבות קיסריה )מלחמת ב, יח, א(. במקביל לתוואי החומה החדשה נחשף 

אמת  מי  את  שהוליך  עופרת,  צינור 

הרומית  הממשל  לקרית  הגבוהה  המים 

שבדרום־מערב העיר. החומה ההרודיאנית 

התיאטרון  נבנה  כאשר  עמדה  הדרומית 

זה  את  החליף  אשר  האימפריאלי, 

לפי  הסוורית,  השושלת  )ימי  ההרודיאני 

החופרים האיטלקים(. 

ממזרח-דרום־מזרח  מ'  כ־200  במרחק 

מעוגל  מבנה  של  פלח  נחשף  לתיאטרון 

קירות  הכולל  מ'(  כ־85  חיצוני  )קוטר 

וביניהם  רדיאליים  וקירות  היקפיים 

ונעשים  ההולכים  טריז,  דמויי  "חדרים" 

צרים כלפי המרכז )איורים 1:ו; 16(. המבנה 

קמרונות  של  מערכת  בתוכניתו  מזכיר 

שנשאו יציעי מושבים בתיאטרון. במרחק 

של 60-50 מ' מצפון לו נחפר בשנת 1985, 

בהנהלת מ' פלג ור' רייך מאגף העתיקות 

קטע   ,)Peleg and Reich 1992( דאז 

של מבנה בעל שלושה פתחים - המרכזי במגרעת מעוגלת והצדדיים במגרעות מלבניות. הוא הוגדר על־ידם כ"שער העיר 

בחומה הדרומית של קיסריה הביזאנטית" אך נראה, שזהו חלק מהסקנה פרונס של המכלול. אנו מציעים לראות במבנה 

הכרוניקון  על־ידי  הנזכר  האודיאום  אולי  אודיאום,  או  תיאטרון  של  חלקים  פלג-רייך  בחפירת  שנחשף  ובקטע  המעוגל 

 .)Malalas, Chronicles 10.46( הביזאנטי מלאלאס

מחוץ לחומות העיר חפרה רשות העתיקות חלק של וילה מהמאות הב'-ג', שנבנתה בראש רכס הכורכר המזרחי. קירותיה 

הכדים  כעדות  אנטיליה,  בעזרת  נשאבו  שממנה  מבאר  לווילה  סופקו  המים  1:ז(.  )איור  בלבד  היסודות  בגובה  השתמרו 

האופייניים אשר נמצאו בתחתיתה.

סביב העיר, מחוץ לחומה, השתרעו בתי הקברות, בעיקר בשטחים שלא צלחו לעיבוד חקלאי. רוב הקברים היו קברי מהמורה 

ומיעוטם מערות קבורה אשר נחצבו ברכס הכורכר ממזרח לעיר. באחת ממערות  ולעתים ברעפי חרס,  שדופנו באבנים 

איור 16. תוכנית המבנה המעוגל בדרומה של קיסריה - שחזור התיאטרון/אודאום לאור 

חפירות 1985 ו-2000 )פורת תשס”ג(
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הכוכים נחשף בור לליקוט עצמות )איור 17( ונראה, שנקברו בה יהודים. בשלהי המאה הא' הפך האזור הצמוד לחומה 

הדרומית מבחוץ, ממערב למגדל המלבני, לבית קברות שנתחם בדרום בקיר בנוי )איור 5(. בחלק שנחפר נחשפו 34 קברי 

ארגז בנויים עם מצבות בסגנון "איטלקי", בדומה לקברים המצויים לאורך ויאה אפיה ברומא. אחד־עשר מהם נבדקו ונמצא 

שארבעה מהנפטרים הונחו בהם לאחר קרימציה והשאר - בארטיקולציה. הארגזים בכמה מהקברים נעשו מרעפי חרס 

הנושאים את חותמת הלגיון העשירי )L X FRE(. בין הקברים נמצאו כתובות בלטינית או ביוונית, אשר נחקקו בלוחות 

שיש שהוצמדו במקורם לראשי הקברים אך לא שרדו באתרם. קבורות רבות של תינוקות ועוברים, אשר הונחו בקנקנים 

שראשם הותז או בסירי בישול, נחשפו בבורות שנחפרו בקרקע בין הקברים הבנויים. הממצאים בקברים שנבדקו היו דלים 

וכללו בעיקר שברי כלי חרס ונרות מהמאות הב'-ג'. בקבר L40279 נמצא מטבע של הדריאנוס ליד כתף שמאל של הנפטר. 

בקבר L40259 נטמנה נערה ולה עגילי זהב וטבעות זהב וכסף. בית הקברות שימש את האוכלוסייה הנוכרית בקיסריה, אולי 

את צוות קרית הממשל, וחדל לתפקד במאה הג', כאשר שטחו צורף לעיר שהתרחבה אל מחוץ לחומה.

איור 17. תוכנית וחתך של מערת כוכי הקבורה במזרחה של קיסריה )פורת תשס”ז/א(
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התקופה הביזאנטית

השינוי במעמדה של פרובינקיה פלסטינה לאחר איחוד האימפריה בידי קונסטנטינוס הגדול וקבלת הנצרות כדת מוכרת 

)בשנת 324(, הביא לשינויים במבני הציבור בקיסריה, בירת הפרובינקיה, ולתנופת בנייה מחודשת בעיר. קרית הממשל של 

נציב פלסטינה הועתקה ממקומה, ותפקידיה חולקו בין כמה מכלולים ארכיטקטוניים במקומות שונים בעיר.8 הקירקוס של 

הורדוס, ארמון הנציבים והמשרדים והלשכות שבקרבתם נהרסו, ובמקומם נבנו בתים פרטיים או יחידות ציבוריות־עירוניות. 

מעל לאגף הצפוני ולאגף הדרומי של ארמון הנציבים נבנו שתי יחידות של 'בית חצר'. מעל לקיר החיצוני של היציע המזרחי 

בקירקוס הוצבו שני טורים של עמודי שיש, כנראה 'טיילת', שנמשכה דרומה מעל לשכת ה־Frumentariorum )לעיל( 

לעבר התיאטרון. בשער הדרומי של הקירקוס של הורדוס שולב בית שימוש ציבורי )latrina(, שחלק ממנו הוקם מעל לקיר 

המזרחי של מערך הכניסה לארמון הנציבים.

במהלך המאה הד' הוגדל המילוא מערבה בבניית קמרונות במקום הרחבה שהייתה שם קודם, ומעל ראשיהם הונחה רצפת 

טיח עבה. גרם המדרגות הוסט אל ממערב לחזית הקמרונות. תעלת היסוד של קיר הקמרון הדרומי חתכה את הרצפות 

הקדומות, ואליו ניגשה עתה רצפה חדשה. 

במאה הה' נבנה בית מרחץ ציבורי )איור 18( במחצית הדרומית של מיבנן W2S3, מעל המבנה שהחליף את בית האמידים 

הרומי במאה הג'. בנוסף לאזורי רחצה קרים ומחוממים כלל בית המרחץ גם מלתחה )apodeterium(, פלסטרה מפוארת, 

8  הפרוקורטור )procurator(, האחראי על מנהל הכספים, התמקם בארמון שנחפר בשטח C של משלחת JECM )שטח CC של משלחת 

.)CCE

איור 18א. תוכנית כללית של בית המרחץ )פורת תשנ"ו, איור 4(
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איור 18ד. רחוב ביזאנטי - דקומנוס S3 - מדרום לבית המרחץ, מבט למערב )צילום: א׳ איזדרכת(

איור 18ב. עמודי היפוקאוסט של החדר החם )צילום: פ׳ גנדלמן(

איור 18ג. החלק המערבי של הפלסטרה, מבט לצפון )צילום: פ׳ גנדלמן(
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בית שימוש ציבורי, חדרים וחצרות. החדרים החמים המערביים נבנו מעל 

למילוי שכיסה את היציע המזרחי של הקירקוס של הורדוס. בית המרחץ 

 - בנפרד  או  במקביל  לפעול  שיכלו  צמודות,  רחצה  מערכות  שתי  כלל 

כיחידות קיץ וחורף, כהפרדה בין גברים ונשים או כהפרדה בין בני מעמדות 

ולאחר  מעגלי,  במסלול  תחילה  נעשתה  הגדולה  במערכת  הרחצה  שונים. 

השיפוץ - בשני מסלולים בשיטת 'הלוך וחזור'. הרחצה במערכת הקטנה 

וחזור'. על רצפת הפריגידריום של המערכת  'הלוך  הייתה תמיד במסלול 

הקטנה נמצא פסל שיש - טורסו של אישה - מהתקופה הרומית )איור 19(, 

כעיטור בשימוש משני. המים סופקו לבית המרחץ בצינורות חרס ועופרת, 

נותק  יותר  מאוחר   .W1 בקארדו  עבר  העירוני אשר  מהצינור  שהתפצלו 

אנטיליה שנחפרה  מימיו מבאר  וקיבל את  העירונית  המכלול מהמערכת 

בחלקו הדרום־מערבי.

במאה הו' נבנה ארמון במחצית הדרומית של מיבנן W2S4, וזאת לאחר 

ביטול ה'טיילת' מראשית המאה הד'. הוא כלל חצר וסביבה חדרים )יחידת 

אולם   - לה  ומצפון  עברים,  משלושה  בעמודים  מוקפת  חצר  מגורים(, 

תלתני )triconchos - יחידת הפטרון(. לארמון צורף במערב גן מושקה 

לתוך  נחפר  אשר   ,)21-20 )איורים  בנויה  פרגולה  ובו  יותר  נמוך  במפלס 

המושבים  בשורות  ופגע  הורדוס  של  הקירקוס  זירת  את  שכיסה  המילוי 

התחתונות. הארמון עוטר ברצפות שיש ופסיפס, וחלקים מקירותיו צופו 

פסיפס  שברי  נמצאו  התלתני  האולם  רצפת  שעל  בעיים  שיש.  בלוחות 

צבעוני מעוטר בדמויות אדם, שכיסה את קירותיו. מסדרון מרוצף בפסיפס 

חיבר בין היחידות השונות. שני חדרים מהמכלול שמצפון לארמון צורפו 

 איור 19. פסל האישה שנמצא בבית המרחץ 

)Gersht 1999, Fig. 5(

איור 20. תוכנית הארמון הביזאנטי )פורת תשס"א, איור 56(
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אליו באמצעות פתח שנפרץ בקיר המשותף להם ולמסדרון. על רצפת הטיח של אחד החדרים נמצא מצבור )עובי 0.3 מ'( 

 opus( ששובצו בספינים אשר נועדו לעטר קירות בשיטת אופוס סקטילה ,)של פיסות אבן צבעוניות מעובדות )איור 22

sectile(; הם אוחסנו בחדר והתפרקו בו. בחדר, ששימש בית מלאכה לייצור ספינים מסוג זה, התגלו גם חומר גלם, פיסות 

אבן מעובדות למחצה, פסולת ייצור וכלי עבודה. אחסון הספינים בחדר בצורה מסודרת ואטימתו מבחוץ מעידים, שפעילות 

בית המלאכה הופסקה באופן מתוכנן ומסודר )אולי עקב הפלישה הפרסית בשנת 614(, מתוך כוונה לשוב ולהשלים את 

העבודה לאחר זמן. 

בערימת סיקול שהתגלתה על פני השטח באזור זה נמצא פסל של 'מגיסטראט'9 שראשו חסר וידיו קטועות )איור 23(, אולי 

אחד מעיטורי הארמון.

ובו אולם  מעל הריסות החלק הדרומי של הקירקוס של הורדוס נחשף מבנה בציר מזרח-מערב בעל תוכנית בסיליקה, 

עם אפסיס פנימי, נרתכס ואטריום - כנראה כנסייה. האולם רוצף בפסיפס צבעוני שכלל דגמים הנדסיים וכתובת ביוונית 

"לישועת סילבנוס ונוניאס" )איור 24(.  

9  פקיד בכיר במנהל העירוני או הפרובינקיאלי.

)Porath 1996, Fig 3( של הגן השקוע )איור 21. שחזור אמנותי )אכסנומטריה

איור 22. שיבוצי אבן מבית המלאכה: א. מבט כללי בזמן החפירה; ב. חלק מדגם באתרו )פורת תשס"א, איור 57(

בא
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ה'טיילת'. אחת  ביטול  לאחר  בפסיפס, שהוקמו  מרוצפים  מבנים  קטעי  נחשפו  לכנסייה  הביזאנטי  הארמון  שבין  באזור 

את…  ריצף  פרוקופיוס  בן  "יוחנן  שלשונה:  בחלקה,  פגומה  שורות,  שבע  בת  יוונית  בכתובת  עוטרה  הפסיפס  מרצפות 

לזכר… בחודש מרס… אמן". רצפת הפסיפס של אולם נוסף )ממדיו 4.6x9.2 מ' לערך( עוטרה במדליונים עגולים )קוטר 

חיצוני כ־0.45 מ'( ערוכים ב־15 שורות ובכל שורה שבעה מדליונים, שכל אחד מהם מאכלס ציפור. מעט מערבה מהאולם 

נמצאה בריכת דגים בנויה, השייכת, כנראה, לאותו מבנה. בין המבנים מהתקופה הביזאנטית, שנהרסו מאוחר יותר בשוד 

אבנים, נמצאו כמה מתקני אחסון מלבניים שנבנו בתוך בורות )'ממגורות־מרתף' או 'אסמים תת־קרקעיים'(. ממגורות אלה 

נבנו תמיד בזוגות, וכללו 8-2 יחידות צמודות )איור 25(. 

שנועד  הביזאנטית,  מהתקופה  ציבורי  שימוש  בית  נחשף  לתיאטרון  מצפון־מערב   1999 בשנת  שנערכה  הצלה  בחפירת 

הו'  רבים משלהי המאה  כלי חרס  ותעלות הביוב שלו מולאו בפסולת שכללה  בוטל  לצופים. בשלב מסוים הוא  בוודאי 

ומראשית המאה הז'.

III בחפירות שנת  )ונמשכה כשטח  בחפירת הצלה שנערכה בשנת 1990 פנימה לחומה הדרומית של קיסריה הצלבנית 

1992(, התגלה קיר בתוואי מזרח-מערב )רוחבו כ־3.8 מ'(, שנבנה בתקופה הביזאנטית והיסוד שלו העמיק מתחת למפלס 

פני הים. הוא הסתיים במרחק של כ־5 מ' ממערב לרציף המזרחי של נמל סבסטוס. נראה שהקיר היה חלק משובר הגלים 

הדרומי של הנמל, אשר שופץ בימי הקיסר אנסטסיוס )518-491(.

 )Porath 2008( איור 23. פסל המגיסטראט

 איור 24. הכתובת "לישועת סילבנוס ונוניאס" 

)Porath 2008( בפסיפס הסיטרה הצפונית של הבסיליקה

איור 25. תוכנית וחתך של ׳ממגורת-מרתף׳ )פורת תשנ"ו, איור 9(
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בשנת 2000 נחשף קטע מהחומה הדרומית של קיסריה הביזאנטית )אורכו 21 מ', רוחב 2.65 מ'(, המרוחק כ־10 מ' מדרום 

לשולי התיאטרון/אודיאום מהתקופה הרומית, כלומר כ־50 מ' מדרום לקו שהוצע בזמנו על־ידי פלג ורייך. 

בבדיקות שנערכו בשנת 1990 מצפון לחומה הביזאנטית וממזרח לאמה הנמוכה התברר, שפני השטח שם היו בתקופה 

הרומית-ביזאנטית נמוכים יותר. השטחים עד לגובה כ־5 מ' מעל פני הים נוצלו לחקלאות שלחין, לאחר שטויבו באשפה 

קטע  מבאר,  מימיה  את  שקיבלה  מים  בריכת  התגלו  הנמוך  בשטח  לקבורה.  שימשו  יותר  הגבוהים  והשטחים  עירונית, 

ממערכת השקיה בנויה וחלק מחדר עם רצפת פסיפס צבעונית. 

בשנת 1992 חשף י' נאמן קטע של כביש סלול שיצא מקיסריה מזרחה, כנראה לכיוון לגיו )מגידו( )נאמן תשנ"ה(, וחצה את 

נחל עדה על גבי גשר בנוי )איור 26(. בחפירות הצלה שנערכו בשנים 2002-1998 בדיונה שממערב לנחל עדה ומצפון לכביש 

זה )כיום אזור התעשייה הצפוני של אור־עקיבא( נמצאו באר, בריכת מים ותעלות בנויות של מערכות חקלאות השלחין, 

אשר סיפקה מזון טרי לתושבי קיסריה.

סביב העיר, מחוץ לחומה הביזאנטית, השתרעו בתי הקברות, בעיקר בשטחים שלא צלחו לחקלאות. בשנת 1992 נחפרה 

מדרום־מזרח לעיר מערת מקמרים שנחצבה ברכס הכורכר )פורת תשס"ז/א, איור 27(. נמצאו בה נרות חתומים, שמקובל 

לשייכם לשומרונים, שלושה מהם מעוטרים במנורת שבעה קנים )איור 28(. חרטומיהם של כל הנרות היו מפויחים, למרות 

ש'עין הנר' החתומה בחלק מהם לא נפרצה. בשנת 2002 נחשף קטע של בית הקברות בדיונה שממזרח לעיר ובו קברי 

מהמורה מדופנים ומכוסים באבני כורכר. בכמה מהקברים הונחו הנפטרים בסרקופגים מאבן גיר. 

איור 26. הכביש הסלול והגשר מעל נחל עדה, ליד אור עקיבא )נאמן תשנ"ה, איורים 50, 51(

איור 27. תוכנית מערת הקברים ה׳שומרונית׳ )פורת תשס”ז/א(
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התקופה המוסלמית הקדומה

המערכת העירונית של קיסריה קרסה והתפוררה בעקבות הכיבוש המוסלמי בשנת 640, וזאת כתוצאה מאובדן מעמדה 

הפוליטי־מנהלי ומהפסקת הסחר הימי והצליינות הנוצרית. תושבים רבים עזבו את העיר לפני הכיבוש ובעקבותיו, בניינים 

רבים ננטשו והאמות אשר הוליכו אליה מים ממקורות חיצוניים חדלו לפעול. דוגמה לשינויים אלה נחשפה בחפירות החלק 

וממגורות(  כנסייה, מחסנים  ארמונות,  מרחץ,  )בית  המפוארים  הביזאנטיים  המבנים  חדלו  העיר, שם  של  הדרום־מערבי 

לשמש בתפקידם המקורי. לאחר סילוק הרכוש הנייד הוחל בפירוק חלקי העץ )גגות ודלתות(, אביזרי המתכת )צירים, ווים 

שחיברו לוחות שיש לקירות וצינורות( ופריטי אבן יקרים )עמודים וחלקיהם, לוחות שיש מהקירות ואריחי רצפות(, ומאוחר 

יותר פורקו הקירות בצורה מתוכננת. בפלסטרה של בית המרחץ ובגן השקוע של הארמון הביזאנטי התגלו ריכוזים של 

פריטי שיש, שפורקו והוכנו להובלה ליעד כלשהו. במכלול שמדרום לבית המרחץ נחשפו ערימות של אבני כורכר, שפורקו 

מהקירות ומוינו לשימוש חוזר.

להתגורר  שהמשיכה  האוכלוסייה  שארית 

הנמל  בקרבת  בעיקר  התרכזה  בקיסריה 

בבניינים  שהוכשרו  מעטים,  ובחדרים 

בין המבנים הנטושים  הביזאנטיים הנטושים. 

לעיבוד  חלקות  הוכשרו  למחצה  והמפורקים 

סיקול  ואשפה,  עפר  הוספת  על־ידי  חקלאי 

שהוזנו  השקיה  מערכות  והתקנת  מפולות 

החלקים  זה.  לצורך  נחפרו  אשר  בארות,  במי 

כדי  באתרם  הושארו  הקירות  של  התחתונים 

חול  הנושאות  הרוחות,  בפני  מגן  שישמשו 

ונתז מלח מחוף הים הקרוב. יחידה משוכללת 

בחדרי  נחשפה  שלחין  חקלאות  של  כזאת 

בית  של  לפלסטרה  שממערב  הקרקע  קומת 

המרחץ הנטוש )איור 29(.

מצפון־מערב   1999 בשנת  שנערכו  בחפירות 

 )fortezza( שהמצודה  התברר  לתיאטרון 

אשר הוקמה במקום התיאטרון נבנתה מאוחר 

החופרים  שהציעו  )כפי  הו'  המאה  לאמצע 

שולבו  שלה  הצפונית  בחומה  האיטלקים(. 

נבנו  ויסודותיה  ביזאנטיים,  מבנים  קירות של 
)Porath 2002( איור 29. מערכת השלחין ממערב לפלסטרה של בית המרחץ

איור 28. נר מעוטר במנורת שבעה קנים מהמערה ה׳שומרונית׳ )פורת תשס”ז/א(
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על גבי תעלות הביוב של בית השימוש הציבורי הביזאנטי, שבתוכן נמצאו כלי חרס המאוחרים לאמצע המאה הו'. במידה 

שהמצודה אינה ה־kastron שהיה בקיסריה בעת הכיבוש הפרסי )627/8-614( והנזכר במקורות נוצריים, הרי מתבקש 

שהיא נבנתה לאחר הכיבוש המוסלמי )640 לספירה(, כאשר הח'ליף עבד אל־מלכ הורה לבצר את העיר. 

עדויות להתאוששותה של קיסריה כעיר מבוצרת במהלך שלטון הח'ליפים מבית עבאס נחשפו גם בחפירות של רשות 

העתיקות )ראו מאמרה של י' ארנון בקובץ זה(. החומה הדרומית של העיר העבאסית )רוחבה 2.8 מ'( התגלתה מתחת 

לחומה הצלבנית. חלקה המערבי נבנה על גבי הקיר המיוחס לשיפוץ הרציף הדרומי של הנמל בימי הקיסר אנסטסיוס )לעיל(, 

והיא נמשכה בקו ישר מזרחה מעל מבני העיר מהתקופה הרומית-ביזאנטית. צמוד לחומה מבפנים נחשפה 'ממגורת־מרתף' 

האופיינית לתקופה העבאסית, אשר מולאה בעת בניית 'שער יפו' בחומה הצלבנית.

נמל קיסריה הוכשר עתה מחדש לפעילות ימית והאגן הפנימי שלו נוקה מסחף שהצטבר בו. החומר שהוצא מהנמל נערם 

על גבי השרידים הביזאנטיים מדרום לחומת העיר המוסלמית הקדומה, במרחק שלא יסכן את מגיניה, ושמר עליהם מפני 

הרס נוסף. כך נוצרו שם שלוש גבעות של חול מעורב בקונכיות, חלוקי־ים ושפע חרסים רומיים וביזאנטיים - על רבים מהם 

נראים סימני שחיקה וצמידה ימית, עדות לשהייתם הממושכת בים - אשר הוסרו בינתיים בחפירות הארכיאולוגיות. 

'קמרונות הנמל' שבמערב המילוא, אשר נבנו בראשית המאה הד', לא תוחזקו כראוי לאחר הכיבוש המוסלמי. אלה שמצפון 

לגרם המדרגות המקשר בין רחבת הנמל וראש המילוא התמוטטו ומולאו בשכבות משופעות של עפר ובו חרסים מהמאות 

הח'-ט'. על המדרון שנוצר נסלל רחוב בתוואי מזרח-מערב, ומשני עבריו נבנו בתי מגורים מדורגים. מתחת לאחד מהם 

נחשפו בורות מים שנכרו אל תוך המילוי, אשר נוסף לאחר התמוטטות הקמרונות. הקמרונות שמדרום למדרגות נותרו 

שלמים, אך בשניים מהם נחשפו כבשני סיד. בשטח הרחבה העליונה שמדרום להם התגלו מתקנים להתכת ברונזה וברזל. 

הכבשנים ומתקני ההתכה מעידים, שבראשית התקופה המוסלמית היו במקום בתי מלאכה, שבהם מוחזרו חומרים ממבנים 

נטושים בני התקופה הביזאנטית. מאוחר יותר פולסה מחדש הרחבה שמעל לקמרונות הדרומיים ורוצפה בשכבת טיט, 

שהונח על תשתית של חמרה. יתכן שיש לקשור את הפילוס הזה להקמתו של המסגד הגדול, המוזכר על־ידי אלמקדסי, 

שמחצרו נשקף הים )כמתואר אצל הנוסע נציר אל ח'וסרו(. 

המים סופקו לעיר העבאסית-פאטימית מבארות, בורות ונביעות הסמוכות לחוף הים. בשנת 1990 נחשפה תעלה בנויה 

שהוליכה מים מנביעה בקרבת החוף מזרחה, צמוד לחומה הדרומית של העיר. נציר אל ח'וסרו מזכיר "מעיינות שפרצו בתוך 

העיר", ונראה שהתכוון למערכת כזאת.

תושבי קיסריה בתקופה המוסלמית הכשירו שטחי חקלאות בין חורבות העיר הביזאנטית על־ידי פירוק מבנים קדומים, 

סיקול האבנים והוספת אשפה מהמזבלה העירונית. במהלך הכשרת הזירה של ההיפודרום המזרחי לחקלאות בעל נטמנו 

בבורות אבנים גדולות )חלקי שיש מהחוצץ, עמודי גרניט ושברי פסלים(, שלא מוחזרו בבנייה והיו כבדות מכדי לטלטלן 

לערימות סיקול. בדיונות שמדרום לעיר הביזאנטית ועד לשפך נחל חדרה הוכשרו כ־3,000 דונם לחקלאות בשיטת "מואצי", 

על־ידי ריכוז עודפי החול בסוללות מוארכות סביב החלקות וכיסוי כל השטח באשפה עירונית )פורת תשל"ה(. נראה שכאן 

גודלו "פרדסי האתרוגים" הנזכרים בכתביהם של אלמקדסי ונציר אל ח'וסרו.

מהמורה  בקברי  בארטיקולציה  הונחו  הנפטרים  לחומותיה.  מחוץ  הקדומה השתרעו  המוסלמית  העיר  של  הקברות  בתי 

שנכרו בין חורבות העיר הביזאנטית ובערימות החול שהוצא במהלך העמקת הנמל, רובם בכיוון מזרח-מערב. הנקברים 

המוסלמים הונחו על צדם, כאשר ראשם במערב ופניהם דרומה, לעבר מכה. 

 1085/6  / להג'רה   462 בשנת  נטבע  )האחרון  הפאטימי  השלטון  מתקופת  זהב  דינרי   79 של  מטמון  נמצא   2002 בשנת 
לספירה(, שהוטמן בעת המהומות שפקדו את הארץ במאה הי"א, או ערב הכיבוש הצלבני.10

המטמון נמצא בחומר שהוצא בעבודת כלים מיכאניים מחפירות א' נגב, כנראה בתחום העיר הצלבנית, ונשפך לאורך חוף הים של ראשית   10

שנות ה־60 במאה הכ' באזור של צפון זירת ההיפודרום של הורדוס.
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התקופה הצלבנית

הדרומית משלהי  החומה   .)1101( הצלבני  הכיבוש  לאחר  גם  לשמש  המשיכה  המוסלמית  קיסריה  של  הדרומית  החומה 

התקופה הצלבנית )ימי לואי ה־IX מלך צרפת, 1252-1251( היא שיקום וחיזוק של החומה הקדומה יותר, בתוספת חפיר 

וחלקלקה. במערב הופרדה העיר מהמצודה בתעלה רחבה, שהפכה את המצודה לאי השולט על הנמל. בחומה הדרומית 

נוסף שער עם מגדל פנימי )'שער יפו'(, שנבנה מעל ל'ממגורות־מרתף' מהתקופה המוסלמית, אשר מולאו בפסולת עירונית 

הכוללת חרסים רבים מהמאות הי' עד הי"ג. מתחת לחלקלקה הדרומית, בשטח שהיה קודם מחוץ לחומה, נחשפו קברים 

של האוכלוסייה המוסלמית.

נבנתה הכנסייה, עמדו עד סוף התקופה הצלבנית. עמודי הסיטרה  התברר שהקמרונות בדרום־מערב המילוא, שעליהם 

הדרומית הוצבו על תשתיות מוצקות, שבהן שולבו שברי עמודים וכותרות שנשדדו ממבנים ביזאנטיים, ואשר הונחו עמוק 

לתוך המילוי של תא הרודיאני.

בעת עבודות שימור של הפינה הצפון־מזרחית של החומה הצלבנית, שנבנתה בעת מסע הצלב של לואי ה־IX, התברר, 

שבמקום עמד מבנה צלבני מן המאה הי"ב, שאליו הוצמדה החומה. למבנה זה שייכים שני עמודים מגרניט אפור ובראשם 

כותרות שיש, אשר התגלו בחפירות האוניברסיטה העברית ונחשבו חלק מטטראפילון או ממפגש רחובות מן התקופה 

הרומית-ביזאנטית )Levine and Netzer 1986(. העמודים נשאו חלק בנוי מעל לכותרות, כנראה קשת, שממנה בלטו 

כלפי צפון פסלי גרגויל )gargoyle( האופייניים למאה הי"ב )פורת תשס"ד; ראו מאמר על ביצורי קיסריה הצלבנית בקובץ 

זה ; איור 30(. מכאן שלפני ביצור העיר הצלבנית בימי לואי ה־IX היה שטחה גדול יותר.

איור 30. ה"מפלצת" הצלבנית בחומה הצפונית )צילום: פ׳ גנדלמן(
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