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צפונותיה של קיסריה על
מגש של כסף
יוסף פטריך ,הליכה לקיסריה :מבט היסטורי וארכאולוגי,
ירושלים :יד יצחק בן־צבי ,תשע"ה ,יא  152 +עמ'
יוסף פטריך קשור לקיסריה ולחשיפת עתיקותיה
מאז שנות התשעים של המאה העשרים ,ושמו
מזוהה איתה בקרב אנשי המחקר ושוחרי העתיקות.
לכן לא מפתיע שפעילותו באתר ומחקרו עליו
הובילו אותו גם לחבר ספר 'פופולרי' בנושא.
התואר פופולרי נמצא בכוונת מכוון במירכאות,
מאחר שתוכנו של הספר הזה הוא ברמה אקדמית
גבוהה ,אך מוצג ומוסבר לקהל הרחב ,והספר
ערוך כיאה למדריך למטיילים באתר' .הליכה
לקיסריה' היא אמירה המשלבת את החיבור האישי
של המחבר לאתר אך גם את הנוסטלגיה לימיה
של חנה סנש ,הבת הגיבורה של קיבוץ שדות ים,
שבשולי אתר העתיקות.
אחרי שניהל שנים רבות עונות חפירה ממושכות
ועשירות בממצאים ופרסם פרסומים אקדמיים
רבים ומעמיקים על מגוון הממצאים ההיסטוריים,
האפיגרפיים וכמובן הארכיאולוגיים שנחשפו
בקיסריה 1,כתב פטריך ספר המכוון לקהל הרחב
המתעניין בהיסטוריה ובארכיאולוגיה בכלל ושל
קיסריה בפרט .הוא אף מציג את חיבורו כתרומה
לקהל הזה ומבדיל אותו מכתיבתו המדעית.
1

פטריך כתב עשרות מאמרים ומספר ספרים על אודות
קיסריה .אסופת מאמריו באנגלית היא יצירת מופת
בנושא .ראוJ. Patrich, Studies in the Archaeology :
and History of Caesarea Maritima Caput Judaeae,
Metropolis Palaestinae (Ancient Judaism and Early
Christianity, 77), Leiden 2011

פטריך הוא איש אקדמיה ,קפדן ומדויק,
וכזה הוא גם ספרו ה'פופולרי' שלפנינו .כבר
תוכן העניינים מציג לקוראים בצורה מסודרת
את היעדים של הספר ,דהיינו סקירה היסטורית
וסקירה ארכיאולוגית ,הנחלקת לשני פרקים:
'מבית לחומות' ו'בשולי העיר ומחוץ לחומותיה'.
הספר כולל גם מילון מונחים מפורט וממצה ,ובו
מונחים יווניים ורומיים רבים הנחוצים לשם הבנת
התיאורים שבספר ,ביבליוגרפיה בסיסית ורשימה
של מקורות האיורים .על מנת להקל על הקוראים
פטריך מביא מפתח לחלונות מידע ולמבואות
המשובצים בספר .הרעיון ליצור חלונות דמויי
החלונות שבמחשב מהווה שבירה מרעננת של
שגרת הקריאה המסורתית ,בעיקר עבור הקהל
הצעיר המתורגל בקריאה באמצעים אלקטרוניים
ודיגיטליים למיניהם.
במבוא לספר פטריך סוקר בתמציתיות את
תולדות חשיפת האתר ואת המוסדות והחוקרים
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שעסקו בכך ,ומציין את האנשים הרבים שסייעו
לו במהלך השנים .הוא אף מתאר במבוא את
המתודה והעיקרון של הצגת הדברים בספר עצמו.
כאמור הוא הבחין בין שני חלקי הספר ,השווים
בהיקפם ,הסקירה ההיסטורית והסקירה האר־
כיאולוגית .עם זאת הסקירה ההיסטורית משופעת
בהדגמות ארכיאולוגיות ,ובסקירה הארכיאולוגית
יש התייחסות נרחבת להיבטים ההיסטוריים.
בדיעבד נראה שעדיף היה לכתוב סקירה
וטבלאות היסטוריות מתומצתות ולהעביר את
המידע ההיסטורי (וגם את ההדגמות הארכיאו־
לוגיות) לחלק הארי של העבודה ,הלוא הוא החלק
הארכיאולוגי.
בחלק הראשון ,ההיסטורי ,פטריך פורס את
תולדות העיר החל משלביה הראשוניים ,כמגדל
סטרטון ,וכלה בכפר הבוסני שהתקיים במקום עד
שנת  .1948אפשר היה להוסיף על כך פסקאות
אחדות על הקמתו ותולדותיו של קיבוץ שדות
ים ,כל שכן שעיקר הממצאים מקיסריה מרוכזים
במוזיאון שנמצא בשטחו .תולדותיה של העיר
מלוות באיורים רבים ובשחזורים מוצלחים ביותר,
הממחישים את הנאמר בטקסט .חלונות מציגים
קטעי מקורות היסטוריים ואפיגרפיים ,וגם אלה
מקבלים המחשה חזותית נאותה .אומנם לעיתים
יש בעניין זה חזרות בחלק השני של הספר ,למשל
הגביע מהלובר — גביע זיכרון מעוטר שנוצר
כנראה בקיסריה — מתואר ברובו באיור  ,8אך
אחת הסצנות שבו חוזרת באיור  .28ההפניה
למבנים ,לפריטים אדריכליים ,לפסלים ולכתובות
באמצעות איורים רבים היא חיובית ,אך לדעת
כותב שורות אלה רצוי היה להעביר את עיקרי
הדברים הללו לסקירה הארכיאולוגית.
הסקירה הארכיאולוגית מחולקת לשני תתי־
פרקים .הראשון ,המכונה 'מבית לחומות' ,מוביל
את הקוראים בחוצות העיר העתיקה מדרום לצפון
ופותח בתיאטרון .פטריך סוקר בסדר כרונולוגי

ובאמצעות תצלומים ,תוכניות ופריטי אומנות
את התיאטרון ואת הפעילות שהתקיימה בו .רצוי
היה להציג כאן חלק ניכר מהפריטים האדריכליים
והאומנותיים שנתגלו בחפירות התיאטרון ,אך
פטריך הציגם דווקא במסגרת הסקירה ההיסטורית.
ראוי לציין שחפירות התיאטרון בקיסריה סיפקו
עד כה את הכמות הגדולה ביותר של פריטי שיש
שנמצאה באתר אחד בארץ־ישראל — מאות רבות
של פריטים :עמודים ,כותרות ,חלקי כרכובים,
ובעיקר פסלים ותבליטים .חלק מהפריטים הללו
מוצגים לציבור בגן שלאורך קטע החוף ,ממערב
לתיאטרון עצמו ,ורבים מהם מוצגים במוזיאון
שבקיבוץ שדות ים ובמוזיאון 'ראלי  '1בקיסריה
פיתוח .עושרו האדריכלי והעיטורי של התיאטרון
אינו מקבל את הביטוי הראוי בספר זה2.
פטריך עוסק באופן מעמיק ומהנה במכלולים
נוספים בחלקו הדרומי של האתר ,ומציג את
הממצא הארכיאולוגי כעדות חיה לחייהם של
בעלי המקום ,החל מארמונו של הורדוס ומתקני
השעשועים הנלווים אליו ,מבנים שהנציבים
הרומים שירשו את המקום הסבו אותם לצורכיהם
הפוליטיים והחברתיים בהופכם את העיר לבירת
פרובינקיה יודיאה .ארמונו של הורדוס מוצג
בעיקר באמצעות שחזורים מרהיבים (שבחלקם
מופיעים גם בסקירה ההיסטורית) ,ואלה
מאפשרים למטיילים לדמיין את אורח החיים
של באי הארמון ,המשתקף גם באתרים אחרים
שטיפח הורדוס (מצדה ,יריחו ,הרודיון) .המחבר
אף מתאר את השימוש הנרחב שעשו הנציבים
הרומים בארמונו של הורדוס ,ועל סמך הממצא
2

ניתן היה להיעזר בריכוז הממצאים הללו ,בעיקר אלה
שנעשו משיש מיובא ,כגון ספרו של כותב שורות
אלה .ראו M.L. Fischer, Marble Studies: Roman
Palestine and the Marble Trade (Xenia: Konstanzer
Althistorische Vorträge und Forschungen, 40),
Konstanz 1998
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הארכיאולוגי והאפיגרפי מציג תמונה חיה של מה
שהתרחש שם .יפה הוא השילוב בין הממצא של
המכלול להפניות לגורלו של ר' עקיבא ,שנקשר
למקום.
פטריך מרחיב בתיאורו ובשחזורו של מתקן
מרשים — האמפיתיאטרון בפיו של יוסף בן
מתתיהו ,היפו־סטדיום בלשונם של החוקרים .זהו
מבנה שעשועים רב תכליתי ,ששימש לאורך זמן
למגוון פעילויות ספורט ,בעיקר מרוצי מרכבות,
ושהוסב גם לאמפיתיאטרון ,כפי שמעידים בין
היתר ציורי החיות שעל הפודיום של המושבים.
כדי לשמור על סדר התנועה של המטיילים,
המחבר מתאר את מתקני הזינוק של הסוסים
והמרכבות ,מתקנים שהעניקו למבנה את אופיו
הפונקציונלי ,רק אחרי תיאור המכלולים שבקירות
ההיפו־סטדיום ומעליו .פטריך מתאר בדיוק גם
את שאר המבנים בדרום העיר ,כגון מקדש הזירה
ובתי אמידים ,ולתיאור נלווים איורים מתאימים.
כל אלה מציגים לקוראים שחזור מרתק של חיי
החברה של קיסריה בתקופות השונות.
תיאור אחד המכלולים העשירים ביותר
המנהל
מהתקופה הביזנטית ,מכלול המחסניםִ ,
הפיננסי וארמונות הנציבים ,מופיע בחלקו ,לרבות
איורים ,בסקירה ההיסטורית .למבנים במכלול זה
נספחו מתקני אגירה רחבי היקף ,כולל מחסנים
תת־קרקעיים ,ויש בהם חדרי תפילה (מעוטרים
בפרסקאות) ,וכן נמצאו בהם רצפות פסיפס
ובהן כתובות .כל אלה משקפים היבטים חשובים
של חיי היום־יום בקיסריה בתקופה הביזנטית,
כשהפכה לבירת הפרובינקיה פלשתינה פרימה,
והקוראים והמטיילים זוכים למבט מעמיק ומקיף
של פרק הזמן הזה.
לפי סדר ההליכה פטריך מגיע לאחר המכלול
הביזנטי לחומות העיר הצלבנית וסוקר את
השרידים מהתקופה הזאת .גם כאן חלק ניכר
של המידע ההיסטורי אך גם הארכיאולוגי נמסר

במסגרת הסקירה ההיסטורית ,ועל הקוראים לחבר
בין שני החלקים הללו .העיר הצלבנית כפי שנותרה
עד שחשפו אותה הארכיאולוגים היא השלב
האחרון של נוכחות השלטון הצלבני באזור ,בעיקר
מאמצע המאה השלוש עשרה ,פרק זמן מרתק
— גם אם קצר — מבחינת האדריכלות והעיטור
הצלבניים בארץ .המחבר ממשיך לבמת המקדש
של קיסריה ,שנמצאו בה שרידים של מבני דת
ופולחן מהתקופה ההרודיאנית (מקדש אוגוסטוס
ורומא) והביזנטית (הכנסייה האוקטגונלית [כך
בכותרת הפרק] או המתומנת [כך בגוף הטקסט]),
ולצידם הקתדרלה הצלבנית .פטריך משתדל
לערוך סדר בין השרידים עבור הקוראים ,והצגת
הדברים בהירה אם כי מועטים בה האיורים
הממחישים .בחזית הצפונית־מערבית של במת
המקדש היה הנימפיאון (נימפאום []nymphaeum
במילון המונחים) — מזרקה ציבורית מעוטרת
בפסלים ,שכיום ניתן ליהנות ממנה אחרי שרשות
הטבע והגנים שחזרה אותה בהצלחה.
פטריך מרחיב בתיאור הנמל של קיסריה,
המכלול החשוב ביותר שבנה הורדוס בעיר.
התיאור מלווה בתוכניות ,תצלומים ושחזורים,
בעיקר של שיטות העבודה ,שהיו המתקדמות
ביותר באותה התקופה ,ושניצלו ידע מבוסס על
השימוש בבטון הימי הרומי .רק שליט כהורדוס,
שהיה מקורב כל כך לשלטון הרומי ולקיסר עצמו,
יכול היה לקבל סיוע כזה מצד רומא .לפרק הזה
חשיבות גדולה ולוּ רק מפני שהקהל הרחב אינו
יכול להתבונן בעולם התת־ימי שמתחת למכלול
הזה.
הספר נמשך בתיאור מכלולים שמצפון לעיר
הצלבנית ,כגון בית הכנסת היהודי ,חומות העיר
מהתקופה ההלניסטית וההרודיאנית/הרומית
הקדומה ואמות המים .לתיאור בית הכנסת יש
חשיבות רבה ,מאחר שמצב השתמרותו בכי רע,
ועל כן ליקוט שרידיו והצגתם בספר מאפשרים
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לקבל רושם ראשוני .בית הכנסת מסמל את
נוכחותה של הקהילה היהודית ָּבעיר ,שעיקרה היה
לא־יהודי ,כפי שמעידים שרידיה שתוארו לעיל.
פטריך משלים את תיאור העיר שבין החומות ב'גן
הפסלים' ,אחת הדוגמאות הנפלאות של שימוש
חוזר בפסלים מהתקופה הרומית במסגרת העיר
הביזנטית הנוצרית.
בתת־הפרק השני של הסקירה הארכיאולוגית,
'בשולי העיר ומחוץ לחומותיה' ,מתוארים מספר
מכלולים חשובים ,שלעיתים חשיפתם חלקית
בלבד .ממש בשולי העיר הביזנטית וצמוד
לחומותיה המזרחיות נמצא הקירקוס המרשים,
הזירה למרוצי סוסים ומרכבות ,מהתקופה
הרומית .הקירקוס ,שנבנה על פי כל הכללים
של מתקן רומי ,ושכלל שדרה מרכזית ובמרכזה
אובליסק ,הוקם מחדש בשנת  .2004בהמשך
מתוארים אזור בית הקברות ,שנמצאו בו ארונות
קבורה משיש ,והאמפיתיאטרון שבצפון העיר,
שזכה לראשית חשיפתו רק בשנים האחרונות.
אחד המכלולים המרהיבים שפטריך מפנה
את תשומת ליבם של הקוראים והמטיילים אליו
הוא בית אמידים שבפרוורי העיר (כיום בקיסריה
פיתוח) ובו פסיפס מרהיב ,המכונה 'פסיפס
הציפורים' .הממצא יוצא הדופן שנתגלה בווילה
הזאת היה לוח שולחן מעוטר בשיבוצי זכוכית
מוזהבים.

טוב עשה המחבר בהפנותו את הקוראים
לאתרים באזור הקשורים לאמות המים של
קיסריה וכן בהמלצתו לבקר במוזיאון שבקיבוץ
שדות ים ובמוזיאון 'ראלי  ,'1שבקיסריה פיתוח,
שהם שני האוספים היחידים של ממצאים מהאתר.
הספר בנוי היטב ,ומציע לקוראים מידע עשיר,
המלווה באיורים מתאימים ובהסברים ראויים
לציון .עם זאת הכוונה החיובית של המחבר
להביא מידע מרבי ולחלקו לסקירה היסטורית
ולסקירה ארכיאולוגית מכבידה במידה מסוימת —
מצד אחד היא דורשת מהקוראים לקפוץ לא פעם
מחלק אחד של הספר לחלקו האחר ,ומצד אחר
היא גורמת לחזרות מיותרות .לעיתים יש חוסר
עקביות ברישום המונחים :בדרך כלל נכתב
בסוגריים התעתיק באותיות לטיניות אך לעיתים
דווקא המונח באותיות עבריות כתוב בסוגריים,
למשל וומיטוריה ,פרוסקניון ,פולפיטום (עמ' .)66
פה ושם יש שגיאות במונחים היווניים והלטיניים,
כגון במקום  di stylosצריך להיות( distylos :עמ'
 ;)86במקום ( latrineבאנגלית) צריך להיות
בלטינית latrina :או( lavatrina :עמ' ;)147 ,86
ובמקום ( scaena fronsעמ'  )66צריך להיות:
 .scaenae fronsואולם כל אלה אינם גורעים
במאומה מחשיבותו ומערכו הרב של ספרו של
פטריך ,שהוא באופן ברור ומובהק ספר חובה לכל
מי שיצאו ל'הליכה לקיסריה'.

