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תיסר*
 קיסרי רחוף _האעטור שיראשיתו

 יחטוב תחילתה א"י. של ביותר העתיקות הערים מן אינהקיסרי
 ממגדל סטרט1ן" "מגזל ש )ביוונית( פיריגוס. -טטרטונום בשםציצני
 השלי- המאה באמצע בארץ שביקר ממצרים, אוצר פקיד תעודות,נון', שי מה"פפירוסים ינו כידוע היהודיית במקורות כמוזכרשרשון-.
 עגינה, תנאי בו היו לראשונה. היישוב שם מחכר שבהם לפסה"נשית

 או למצרים טוריה ביז השטות לספינות בינים תחנת שימשובוודאי
 צי- ינשיב של וגודלו היקפו את יודעים אנו אין א"י. לדרום צפתבין
 זמה מאותו ארכיאולוגי ממצא כל גם נמצא טרם כה ועד זו4דוני
 במסחר. גם ידם את ששלחו יורדי-ים. היו שתושביו ברוראולם

 נכבשה לפסה"נ.-עת 90 משנת החל היחשוב של באופיושימי
 כיבוש ינאי. אלכסנדר ע"י מגדל-סטרטון; לרבות החוף.,רצועת
 שחתרה ממדיניותם. חלק אלא מקרי. היה לא החשמונאים ע"יהחוף

 כגבולה הים לקביעת וכן והספנות, הדיג הימי, הסחר ענפילפיתוח
 במטבעות גם ביטויה את. מצאה זו מדיניות המדינה. שלהמערבי

 העוגן. כגון ימייפ. סמלים מופיעים בהםהחשמונאים.
 מעורב. יישוב בו היה ומאז יהודים, במקום התיישבו הכיבושאחרי

 קיסרי שי שקומה כשחירתהשיקולים
 רב. ומן ארך לא א"י של החוד בדצזעת החשמונאיםשיטח

 רומא צבאות מפקד פומפיאוס, ע-י. הארץ נכבשה לפסה"נ 63בשנת
 הערים ויתר החוף ערי ניתלק היה הראשונים ממעשיו אחדבמזרח.
 מסו- אוטונומיה שוב הוחזרה אלה לערים יהודה. מממלכתהנכריות
 רומאי נציב של לפיקוחו הנתונות חופשיות. כעריס הוכרזו 1ה1ימת.
 היהודים "מלחמות בסמרו מתתיהו בן יוסף לדברי בסוריההיושג
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 לפסה"נ הראשונה המאה בסוף .מגיי-סטרטון" היתהבר,"אים"
 אם בין י ערד וחסר קטן י"12ב היתה כלומר אובדת", אחת"על

 היווסדה. מיום קטן יישוב היתה אם ובין הכיביש, לאחרהשדלדלה
 בשנת הורדוס. של שלטונו בימי חל המקום בית מכריעע"ה

 ובהדרגה ממלוכד. לכס הרומאים בשרת הורדוס עלהד3!,לפסה"נ
 מצב לבל במהירות להסתגל וידע מעוף. ובעל בהחלטותיותקיף איש היה הרעות תכונותיו כל עם שלטינו. גבול את להרחיבההן
 לעצמה תועלת מהם ולהפיק ברומא. המלכות בחצר שינויולכל
 את לקבל השכיל מצרים, מלכת קליאופטרה, של קרנה ירידתע%

 רצועת כל את לרבות בארץ-ישראל, ידה על מוחנקים שהיוהכלטחים
 טנטורה, )נחל דפיה נחל עד מצרים מגביל לאשקלון. מחוץה"4ף
 הכבירים ממפעליו אחר את הורדוס מתחיל לפסה"נ. 22 בשנת,ן לקיסרי. מצפוז ק"מ 8 ימינו, של דור ומושב נחשולים לקב'מתלום
 ע"י נבחר המקום "מגדל-סטרטון'. של במקומה נמל עיר בנייןבייתר.
 הורדוס וכלכליים. ביטחוניים מדיניים, שיקולים עקב בעיקרהשדוס
 ויפו עכו - לקיסרי ומדרום שמצפ1ז הנמלים ושני משלו. בנמלרצה
 ענו-,לא

 ע-

 שלטונה לתחום מחוץ צידונית עיר היתה עכו זה. צורך
 את ששטמו יהודם. מיושבת היתה בה, ששלט למרות יפו,ואולן
 אוהדת אוכלוסיה חיפש הורדוס אדומי". -עכר בו וראו"כיוס

 שתי בין ימית תהנה שהיתה בייסרי, לו נמצאה וכזאתומעורבת,
 נמלן בעיקר היתה יפו נוספים. נימוקים לו היו הנזכרות.הערים
 השומ- ההנך של הגדולים שהמוניים המרכנים את שיושרת מיפו,פ,נה צ- נמי גם לו שיהיה הורדוס בעיני היה חיוני וירושלים. יהודהשך
 טבע- תכונות המקום נעדר לא זאת עם הדיקאפוליס. וערי הגלילרוני,
 מקיסרי החל הארץ. חוף במבנה מפנה נקודת ישנה בקיסרייות.
 מזחים. ובניית עגינה על המקל פרט יותר, משונן החוף נעשה4ונה
 יעליז הטבע', הקורקר סלע על קיסרי של מוחיה רוב בנויים41מנם
 לנחל- הקרבה גם המקום בחירת על השפיעה הבניין. סלע'4פ1
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נדינ..המן"-,~יןן..י*יי"
 באותה רומאית נמל עיר בניין של דו:נדסה כללי ולפייה.אח
 ומתוך ההרן, סהר את ובייחוד המסחר, %ת לרכז שמהפקידה5ה,הל
 ביניים תחנת - הרומאיות הקיסרות של האסטרטגיים לצרכיםמההת
 לסורי. המצר' החוך ביז ומשוכללת'הגד
 והנמל העיר.1בג

 נחצבו זו למטרה הגלים. ושובר הנמל בבנייז הוחלתחילה
 לים. ושולשלו לקיסרי שממורח הלורנר רכם לאורך ענקיות 'םאב
 מזח. מהווה קשת כל כשקצה קשתות, דמויי רציפים נבנומכןאח
 כל שתרהיבו ענק, בפסלי קושטה והיא מצפיז, היתה לנמל.טההב,
 של מוגבל בשטח אניות של רב מספר עגינת איפשרו המזחיםןעי'
 בימי- נמלים בבניין הנקוט עצמו אזתו.כלל זה והרי עמוקים,:מיםנמ'
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 להנ- טיילות גם שימשו הרציפים שטחי חיפה, נמל גם נבנה לפיונו,
 לסזע- רבים ומחסנים בניינים הוקמו כן כמו המקום. תושבי שלאתם
 שטחה שאן המרים הים ליורדי אכסניות וכן והייצוא, וריבואהות

 השתרע עגולה גורו חצי דמוית ,4 חומה שהוקף העיר, שלהפנימי
 הציבו- הכמינים את הורדוס הקים בתוכו נקירונ. יונם 1500 פניעל
 י שעשועים מרכני 3-1 שווקים, אליליים, מקדשים העיר, שלריים
 מפורת תיאטרון הוקם שדות'ים( לקיבוז הכניסה )על-יד העירבתוך
 DIDID למרוצי מגרש - הימודרום הוקם החומה, אל צמודלעיר,

 ,(, אכפיתיאטרזן שקם llDSt שועת.mybtn* 1 איצטדיון גםששימש

)1nanp גננת" שה"ומ" סביה 
 סרם כי אם יספירה. ה-ג, גטאה רק

 ההיפודרום שכיוון סאהר ואת. יסברה יהסכיב אין סופית, הדברנשר
 זח אחת, בתקופה שנבנו ספק שאיו עד כד, כי ברורים יהוסהוצמידותו
 נתגלה הוא הספרות. מן רק תחיי" ייוע היה זה אפ~יתיאסרון עי2( יוספוסי שי בספרו "טווכית""ומה
 אהה. צייוסי באמצעות העברית, "אוניברסיטה מן 1.י, ריפוברג פרופ'ל"י

%. 
 קיסרי של בנמלח הורדוס מתקופת מיפ01יות בנייןהבני

,,.. ,.,,., 
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 כבישים, וערב בשתי נסללו בעיר העיר. חומת בערבת 4אף
 מפעלים ,מטפר מרחצאות בתי נבנו משוכללת, ביוב מעיכתשתקצה
 בפאר. לחסוד כלי רחגה, ביד נעשי דיגלה הבנייה מפרת' כלאחריג.
 גרניט אבו 1 לים מעבר שיש הובא הציבוריים הבנייניםלקי*ט
 ממצריב.הובאה
 קיסרק בשם לעזר "ורדום קרא שיטיבו .הקיסר של שמו,4על
 הימית קשרי גם לה קראו אחרות, מקיסריות יהבדילהוכדלו

 שם על סבסטוט(אוגוסטוס, הורדוס קרא לנמל caesarea,ה6'1"(1

הנ~

 המהעל, לגודל ביחם קצר זמן הבנייה, נמשכה רצופות שנה,נו סבסטוס. נמל יעל-יד קיסרי בשם העיר כך אחר נקראה
 ובחגיגות במשתאות ונחוגה המלאכה, תמה לססה"נ ה-10ובשית
 מרבית את אליו משך קיסרי של המשוכלל נמלה גדולות.עמ~מ
 הגדולים השערים לאחד היתה קצר זמן ותוך ארצה. שהגיעוהאעות

 וכן לסחרם, הנתונים את בה מצאו והטוחרים4 הספניםשל,ן,'המדינה.
 במרוצת 'הנכרים. הים יורד' על המקובל בנוסח זמן לבילייאפשרות

הו~

 ורה שהיתה ההלנית-רומאיות לתרבות שער קיסרי גמ הטבה
 אכן זעירתא". "רומא היהודים כינוה בצדק היהודיפן הארץלת*בי
 חכלילית. לרומא ביותר נאמנה נציגות זוהייה
יוו  ולמנצ- בהיטודרוט, נערכו סוסים . ומרוצי ספורטיביותחחרויית
 גלדיאטר מלחמות נערכות היו בתיאטראות ו פרסים ניתנים תיוחים
 תרבות כבעל  וריח בעיני להיראות יכולהו כמיטב עשה "שדוסריצ
 היהודיבג הארץ תושבי על יותר עוד עצמו את השגיא בכךיושת.

 שהיה העם, לרוח זרה היתה שהכניס הרומאיתכלןה,,ציוויליזציה"
 נעלם לא וצנועים. פשוטים לחיים ונטה אדמה, מעובד' ברובומ41כב

 המקדשים תפארת וכל הנכריות, הערים פאר שכל העם, מעיניג""
 ממנה שנסחטו והתכנוניות המסים בכספ' השבונה על נעשוה"דשים
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 בקיסרי המאוחרת בבנייה רומאיים כזהרתפמווי

 חוומאיים הנציבים מחטב -קיסרי
 הוריכן בצוואתו במותו. היה 69 בן לפסה"נ. 4 בשנת מתהורדוס

 השומרונית אשתו לו שילדה ארכילאוס, לבנו לבניו, המדינהאת
 את הוריש הורדוס-אנטיפס לבנו ו .ושומרון יהודה את הורישמלחקה.
 ואת הגיילארץ

 נפלה קיסרי הגייו' את נתן פיייפ ויבנו י עכר-הירדי
 את לקבל כדי לרומא הפליג ודרכה ארכילאוס. של בחלקואיפוא
 לצוואה. הקיסרהסכמת

 העגלה התלועות עליו ומשרבו ארכילאוס, משל שניםכ-10

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



ן,
 ומזנה לסוריה, זאדדם שומרה יערדע סופחו מארצו, הק?סדבמחורת
 למרכן קיסרי היתה כך בקיסרי. היה מושבו מקום נציב.עמהן
 עלה העיר של מעמדה בארץ-ישראל. המשעבד הרומאיהילטון
 בירושלים. להתחרות ההלה שעה ובאותה אדמיניסטרטיבית,כירה
 למש- שהיתה היוונית'סורית, ואוכלוסייתה ההלניסטי צביונה1dhv"- ורא- בהאש הרומאי. הנציב כמושב לבחירתה סייעו ' רביםגשמים

 מהם סביבנג והרס משטמה זרעו בקיסרי הרומאים הנציבים,ן המשוכלל. נמלה שנית, צרה. עת בכלעשןלשלטת
 היו ליהודים. הונאה מתוך ומהם מרוסנת, בלתי בצע רדיפתמיליד
 באמ- לתרץ כדי בעם, מרד לעורר עגומת בדרכים שניסו נציביםא4

 פני- מגמת למעשיהם. צידוק ולמצוא השפלים, מעלליהם אתגעותו
 קיסרי את אולם כספים, לסחיטת אלא הארץ, לפיתוח היתה לאה(
 הארכיאו- המחקר ומתוך הספרות מתוך לפתח. הוסיפו מרטבםלר
 לעיר. משלו נדבך להוסיף השתדל מהם אחד שכל לנו, ידועלוגי
 נוספו הורדוס, שבנה לבנינים נוסף הפסק. %א וגדלה התרחבהגיר
 שעה להיגלות ודאי העתידים מאוחרים, ופסלים מקדשים~איר

 המסחר מתנועה, דשה הגמל בעיר. נוספות מקיפות חפירותווייערכז
 חיים. שקקה והעירח,
 הסדר" ל"שמירת המוצבים הלגיורת שאין היה, _ומוסכם מקובלן

 שהדבר מאחר הקיסר, חסונת נושאי דגלים עם לירושליםלכנסים
 % ועכרה הקדושה עירם חילול בכך שראו ביהודים, מאד פוגעליה
 ונכנסו קרה והנה תמונח". וכל פסל לו תעשה .לא של התורהאוק

 מסיבות ולא גרידא, התגרות לשם וכנראה לעיר. דגליהם עםאלגיונות
 לפני להתייצב לקיסרי גדולה משלחת יצאה מיד  כל-שהן.ביטחוניות
 עמדה רצופים ולילות ימים הדגלים. הסרת את ממנו ולתבועגציב

 השישי ביום לקבלה. הנציב נאות ולא הארמון. לפנילמשלחת
 ע"י יתקבלו לא עוד כל להתפזר, בסירובם היהודים עמדו'5שעדייז
 פילטוס, לראותו-נקט מבוקשם את ישים או פילטוסהעציב
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 את הזמיז הוא הפחדה. באמצעי התנגדותם, את לשבור תקוותמהוך
 מקום להיפודרומי(, קיסרי, מיהודי רבים נצטרפו אליההמשלחת,
 עליהם באימו הרבות. שולפי חיילים מיד והקיפו הסוסים,מרוצי
 המשלחת הברי. על פילטוס ציווה להורג, יוציאם לו יצ.יתו לאשאם

  משהיטוס צואריהם את ופשטו ארצה כולם נפלו דבריו  לשמץלמתפיר.
 ירושלים. עירם כבוד יחילל שלא ובלבד להשחט הם שמוכניםוהודיעו
 שנש- הדגלים את להוציא וציווה עיניו למראה נדהם "רומאיהנציב
 הקיסר. תמונת אתאו

 בקיסרי וגבריםיחורים
 והיהודים- יהודה כלפי הנכרים קיסרי תושבי של יחמםעל
 מותו אחרי התנהגותם על-פי ללמודנוכל

 של נכדו אגריפס, ישל.

 מקיסרי רומאיותעטבעותי

 רתומות מרכבות דיוק ליתר או סוסים, מרוצי מקום היפודרום,ג(
 העיר. נכבדי של מושבם מקום היה והמעוגל, המוגבה הדרומי, קצהולסוסים.
 ששרידיהם מרוץ, מסלועי ל-2 אובליסקים שורת ע"י מחולק היה כולוהשטח
 טמצייס. שהונאה אדוטה-ורודה, גרטיס אבו עשויים היו הס יפה. ניכריםעד"1
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 יקרן ארץ-ישראל, על למלך קלאוריוס הקיסר ע-י שמונה.דוס,
 שלטון של ארובה תקופה אחרי הארץ ליהודי מלכותו היתה2

 לו, ניתנה הורדוס של כלימדינתו כמעט וחמסים. נוגשים,בים
 טבע והוא רבות, היו הכנסותיו גדלה. ממלכה על למלך היהש
 זאת עם אך הארץ. תחרבי למעז רבות פעל הוא משלו. מטבעות1
 בבירתם מילדותו שהתחנך .מאחר והיוונים, הרימאים עם להתהלךע
 יותר עמו למעז עשה כי אם סבו, להורדוס דמה רבה במידהמא.
 וכעבור כאבים תקפ:הו הופעתו תוך אר 11. בהוקעתו זכה געליוד השמש. לאור שהולנוצצו כסף, חוטי רקומים מלבות בגדי,יש "במה על ועלה קיסר. קלאודיוס לכבוד במשהקים-שנערכו"התף כדי לעיר בא הוא בקיסרי. עת ללא' נפטר לטה-נ 44 בשנת1נו.
 מקום, מכל הטבע. בדרך בא לא מותו כי סברה, קיימת מת. קצר1

 את לחלל כשרה nvwn את מצאו הצבא ואנשי הנכרים קיסריבי
 בבתי והועמדו הוסרו שבקיסרי, בארמונו שעמדו בנותיו,"י מותו. על שמחתם את בגלוי והביעו התהוללו הם היהודי. המלר::ד
 וקרנה ייתכן ליהודים. שנאתם את בגלוי הפגינו זה במעשה.וו.
 ודאי בה עשה לא הוא אגריפס.. של כהונתו בתקופת ירד העירל
 לא ותושביה לו, שקדמו הנציבים לעשות שנהגו כפ' ממושך.ן
 הרומאים. הנציבים בימי לה שזכו לב תשומת מידת לאותה ודאי'1
 בירת ירושלים היתה עבורו ליהודים. אגריפס נתן רבות"ות
 בעלי העיקרית. לבו תשומת את הקדיש לקיסרי ולא ולה;רץ,
 את הגבירו אלה כל ממסים. על-ידו פוטרו אף שבירושליםגתים
 זכרו. את להלל והביאם לאגריפס הנכרים קיסרי תשבי שלנתם
YID&:אחר ידידו באגריפס שנעשה הנבלה מעשה על קלאודיום 
 מהשבתו. אך מיהודה שבקיסרי הצבא אנשי את להגלות ביקש"ו,
 רומאיים נציבים תרו אגריפס של מותו אחר לפועל. יצאהו

 מושבם. יעקום בייהמ קיסרי היתה ושוב בארץ-ישראל,שלוט

 נמנו.עם הם אולם ,הנכרים. בק-ב מיעוט קיסרי.היו יהודי1
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 במטי שחלקם הדעת, על מתקבל זה תביעתם הושתתה מה יסוד, נכת אל יורעים איננו בשלטון. שותפות לכהית אי בעיר'יטיז את לעצמם דרשו כי עד רבה כה היתה והשבעתם המקום,גירי
 טענו זאת מלבד הנכרים, של חלקם משל יותר גדול אילי היה,יר
 את שכנה הוא הורדוס היהוד' שמלכם היווניים העיר 'ושביו'ני
 טענו לעומתם מארצם. נפרד בלתי חלק היא קיסרי וכי,:ר,

 הם י היהודים למען ולא למענם ועיר את בנה שהורדוס~רים,

ק המק עלי4'עי
 ישראל. דת לפי האסוריםשה.

 היהודים התושבים בין בעיר שפרצו בשוק, התורות אחת בשעת,[ן
 היוונים. על היהודים גברו פליכס, הנציב של שלטונו בגמזרים
 סירבו וכאשר למנוצחים, המקום את יפנו שהמנצחים גור~כס

 את המדדה רבים ביהודים שפגעה צבא, פלוגת שלח'הודים,
 והיתה )פולים(, יוונית עיר במתכונת ודאי בנויה היהה קיסרילהם.
 גדולות היו שסמכויותיה )"בולה"(, עיר ומיעצת עצמאי מעמד%ת

 עירוניים שלטונות בסמכות היו השוק עניני העיר. לתושביושובות
 זכויות, לשוו' לתביעה היהודים את שעודדה הנא זו ימריבהג,
 על יתגבר לא עצמו שבכוח נוכח פליכס העירוני. בשלטוזעגות
 לפני להתדיין קיסרי, satnn והיוונים. היהודים ב"כ את ושלח~יה
 העיר שלטוו במסירת מעוניין היה לא נירון בהומא. קיסר וון
 השלטון את איפוא השיגו לא היהודים הנכרים, לטובת וטסק,דים,'ן

 זכויות. שיווי לא ואףל!ר
 השייח- של מאסרו גם אירע פליכס של 'כהונתו בתקופתן

 הנוצרי
 הטכסי(. לשאולא;4וס

 במסי
 פאולוס הניע שלו הרביעי ההטפה

 להתערבותן הודות רק נגד.היהדות. כמסית בה .ונתפסיו:ושלים

ו"
 ניצל הרומאית. lfill~fil את לו הוכיח שפאולים לימאי, אלף שר
 לקיסרה הריכס אל הועבר הוא ישראל. דיני לפ' ממשפטלוס
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 גקי"ר. ב'ה.חננסת woml "סוך astJn וגהס~דג-ש.ש

 נשנת שבא סטטוס, הנציב עיי נשלח  ולבסוף כשנתיט שההבקיסרי
 לרומא. כאסיר פליכם, במקום לספירה61

 נרחב כר הראשונים הנוצרים המטיפים מצאו כללבדרך
 עיקר המתייוונים. היהודים בין והן היוונים בין הן בקיסרי,לפעולתם
 המתייוונות. בערים כרגיל הותה הראשונים הנוצרים שלפעולתם
 קיסרי דרך החדשה, בגרית כמסוטר עבר, מירושלים, לברותמשנאלץ

 קורנליום. המאה שר את לנצרות להעביר הצליח ובה פטרוס,גם
 כנפי תחת גוי הכנטת של הראשונים המקרים אחד יתהרי
hl~S1"
 מרומאית היחורים מלחמת סמעל

 הנכרים קיסרי תושבי ארוכה. תקופה בעיר שררההמתיחות
 על שוקדים והיו הרומאי, ויציב של רשמית הכלתי מהסותונהנו
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ד
 של דינו גזר אחרי ביחוד בעיר, השלטון מן היהודים רגלידאיקת
 בתקופת לשיאן הגיעי והן והמריבות, ההתנגשויות גברו נירוקהלסר
 הקיסר במשפט בקיסריה אשר היוונים ניצחו ההם "ובימיםן, לספירים ב-66 פלורוס, הנציב שלכלינתו
 תיאות להם כי הקיסר, גזר-דין כתב פתשגן את בידיהם י"ביאונייח

 היושבים ליהודים המלחמה... ראשית היה הזה והדבר בעיר,הממשלה
 יווני הי" אדוניו אשר אחד, במקום כנסת בית היהב*סריה
 להם המקום את לקנות הימים כל ביקשו והיהודיםמימטריה,
 בניינים בחצרו להקים החל הרעימם ולמען בבת, היהודים פני", השיב היווני אים שוויו, מדי יתר כסף לשלם אמרו וגם"4וזה
 אשר צר, משעול ליהודים והשאיר בתי-חרושת שם ויסרחדקים
 בקרב אשר הרוח קצרי התנפלו לראשונה בה לעבור היהק,ה

 פלורוס אולם העבודה. את להשבית המלאכה, עושי עלהילודים
 פלורוס אל פנו שאת במבוכה הזה. מהמעשה יד בחוזק אותםמ%
 כי והבטיחוהו, המיסים( )חובל D~lbn יוחון QnK1 היהודיםרתקי
 פלורוס המלארה. את יעצור אם . וסף, כיכרי שמונה לוישקמו
 כאשר אך הכסף, את יקבל אם חמצם, כל את ימלא כי אותם,הלטיח
 את והשאיר טבסטי, את ויצא קיסריה את עזב לידיו הכסףהגןע
 בבית היהודים כל נאספו כאשר השבת, ביום איום, .ולמהו'ת-, נפשם. אוות ככל בשונאיהם להלחםתות את בכסף ליהודים מכר כאילו בעיניהם, כטוב ~שית הריבבץ4י

 והפר קיסריה .ושבי היוונים מקרב ריב מחרחר איש יצאהכנסת,
 חיש כי מאד, היהודים את חרף הזה בדבר . לקרבו. ציפוריםעלי. וזבח בית-הכנסת מבוא לפני אותו והציג למטה פיו עם נפוחסיע
 והמיושבים .היהודים נכבדי המקום. את וטימא תורתם חוקיאה'
 הנציב. אל הזאת המריבה בדבר לפנות עליהם כי אמרו,בדלת
 והם בוערת כאש היתה הנעורים ובני המחלוקת אוהבי רוחאוים
 כי במערכה. "Q'JIP התיצבו ולעזרתם באויביהם. להילחםמידרג
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 התחולל ובמעט לפניהם. ערומים במחשבת שלתו הנבח מקריב.את
 לעמוד צווה אשר הריכבים, שר ויוקונדוס, המחנות. שג' ביזקרב
 הריב. את לשכך וניסה הסיר את ולקה המקום אל ג'גשבפרו,
 קיסריו; יושבי היוונים זרוז ריקם,מפני שבה הטובה עצתו.אולם

 נרכתא אל ולצאת התורה ספרי את לקחה מיהרווהיהודים
 מק,סר.יה". ריס ששים במרחק אהובותיהם אחתהיא -

 ד.ה( 'ר, 4, ספר היהו1ימ, משקה)תוירת

 לשמע יום. באותו מתתיהו, בן יוסף לפי נהרגו, יהודים אלף20
nD1fienידויי של דותאמקותם כוה הגיע קיסרי ביה!ד' שנערבה 
 יישובי את היהודים תקפו רבים במקומות יכולתם. לזבולהארץ

 כך ידים. בחיבוק ישבו לא הנכרים אף איתם. שרפו או הרסוהנכרים,
 ברומאים. היהודים מלחמת מוקדמת, הכנה ללא פתאום,החלה

 "עגה 'צבה "נות. בקעקע "קפתות nu~pm "נסה. נפ5)מ alna אמתשביז'
 נתב)" ה)ינ1.ס פאוחויס,ת'19)'פ
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 סוריה ש5 נציבה גרדום, קסטיוס של מרכזו עתה היתה קיסרין, י ברשאית "יחדיל~חטת
 מקיסרי המרד. את לדכא שיצא בארץ-ישראל. הנציב עלשממינה
 ברחו היהודים ספניה באש. אותה והעלה ליפו הרומאי הצבאיצא

 וניפצה שטלטלה קשה, סערה ע-' נפגעו שם אולם לים,ושפינותיהם
 בעלותם נהרגו ש במצולות אבדו והם החוף, סלעי אל ספינותיהם%

 הרומאים, של מנוחתם את הטרידה היהודית שיפו מסתבר,לעבשה.
 ימיות. פשיטות ע"י שלהם האספקה קווי ויותקפו יוטרדו פןשחששו
 המריבה בעת קיסרי. יהודי ברחו אליה נרבתזג את גם _הרסגחלום
 דרך צבאו עלה מכן אחר סביבונ הכפרים ואת הכגסת, ביתס~'ב

 הצבא הצליח לא זה במסע לירושלים. ולוד )ראש-העין(%יפטדיס
 לסגת. החליט כבדות אבדות שסבל תחור העיר, את לכבוש%ומאי
 בית- מעלה ועל-יד הנסוגים הרומאים אחר רדפו היהודיםהמוחות
 שלל נפל היהודים ולידי נמלט, גאלוס קשה. מפלה להם הנחילו%ת
 המרד. אש את והפיח היהודים הלוחמים רוח את עודד זה מעשהרב.
 תקגונ ללא נתרחב. לרומא יהודה ביןהגרע

  מצליחיה מבחירי  אחד את לארץ נירון שיגר גאי~ס משת אחרי'
 אספסיאנום פנה החילה המרד. דיכוי את עליו והטיל אספסיאנום,את

 צבאו עם הגיע מכד אחר הגליל. מעוזי את ואש בדם ודיכאלגליל

 ובברכות. שמחה בתרועות הנכריים תוחביה על-ידי ונתקבללקיסרי
 מפקדו מתתיהו, בן יוסף אתו הובא ואליה מפקדהו, את קבעבקלסרי

 שוב היה מקיסרי אספסיאנוס של הראשון מסעו הגליל. שלדויבוי
 'הודים. ע"י שוב ונושבה להתאושש בינת'ש הספיקה יפו יפו.נג4
 גנדלו את לאמוד קשה דייגיה. של הספינות צי להחייה גם בהקשי,

 הימיים האספקה לקווי סכנה היווה בנראה, אך, זה. צי שלוהנקפו
 היו היהודים פגיעות לקיסרי. מאלכסנדריה בעיקר הרומאים,של,,
  שטבעו המטבעות סדרת מתיך אנו לומדים וזאת רציניות,ודאי

 Naval~s) .ivictoria יפו דייגי על נצחונם לרגלמוחמאים
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 הרוך 1ה19ס המ.ס אמתשדיז.

 לעלות אספסיאנוס שהתכונן שעה נהרסה. והעיר הושמד. יפו שלצייה
 קיסר. נירון של מותו על הידיעה הגיעתהו ירושלים עלמקיסרי
 בנו את לשגר החליט ואספסיאנום נדחתה. ירושלים נגדהפעולה
 של שוב, לאחר החדש. "מצב על מקרוב לעמוד כדי לרומא.טיטוס
 רומא. לקיסר צבאו שרי ע"י בקיסרי אספסיאנוס הוכרוטיטום

 לבארות בבואו המורח. בכל מהר חיש נפוצה הקיסר דבר עלהשמועה
 ערי מכל וצירים סוריות נציב ע"י מלכים בכבוד נתקבל)בירות(
 משם מלכים. כבוד לו וחלקו אמונים לו נשבעו אליו. באוסוריה
 שמחתו את לבז קודם עוד הביע הרומאי שנציבה לאלכסנדריה,נסע
 ברומא שגם הידיעה לאספסיאנוס הגיעה כאלכסנדריה הבחירה.על

 כקיסר בוהכירו
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 לגיוסה יצאו מקיסרי טיטומ. על הוסל ירושלים שלכיבושה
 ושרש אותה שהחריבו לאחר חורו ואליה ירושלים את להשמידו

 ראשי לרבות אתם, הובאו רבים ושבויים רב שלל המקדשיבית
 בעיר, גדולות חגיגות נערכו הרומאי הניצחון לכבוד היהודי.א

 והזמתו פרא, חיות בפ' לטרף 'הזדים שבויים היו'אטראותיה
 מקיסרי נשלחו נוספים יהודים שביים אחרות. אכזריותתות
 ברומא. לספירה 71 בשנת שנערכה הניצחות תהלוכת אתר

  B~avlas. Prima Colonla לקיסרי מעתה קראו הוקרהלאות
Caesarertdlugusta העיר )יוראה(. יהודה הפרובינציה בירת 

 הקרקעות. וממסי הגולגולת ממםררה

 _אודיאון. טיטום הקים המרד פרץ שסביבו בית-הכנסתבמקום
 המטבעות דמרדתא"י(. "כנישתא בשם אח"כ מדע בית-כנסת1

 Judea המנוצחת" -יהודה הכתובת את נשאו הניצחת לכבוד,בעו
Devtcהשבויה" "יהודה אד Capta .Judea  אלוט מטבעות  5ף 
 עד נוספות' שנים 3 במשך קיסרי. במטבעת נטבעו לפחות,יקו
 בארץ. רומא צבאות של עיקרי בסיס קיסרי שימשה מצדה, שליתה

 העיר מילאה בלבד, חלקי באופן הפעם כי אם דומה, תפקיד.
 מקום היתה קיסרי לספירה. 132 בשנת שפרץ בר-כוכבא, מרדן
 בראש העיקרי. האספקה ונמל הים, בדרך שהגיעו הצבאות11

 בעיר פעלה שנייה מפקדה טיניזס-רזפזס. עמד שבקיסרי!קדה
 הדר- עמד ובראשה שבעבר-הירדס' הדיקאפוליס מערי )אחת1
 נסכרו יבה השבאים, אליה הובאו .המקד דיכוי עם קיסר.וס

 כתובת וכן יהודיות. בוחרות 2 נתגלו המוסלפי בית-הקברות בקצה1(
 גטקוס שנערכה בדיקה בחסיית יהודית. שהיא מאד שייתכן בפסיפס..שה
 המילח את הכוללת כתובת עם וליה שלביס בכמה בנייז בהגלה194
 בית. שרירי לפגינו שוובה משה פרוור של הכלערוה לפי ביוונית.'ותהי
  רמרוח5ק יכנישתאמת
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 נמצא באמזונות. מיחמה מהאר לספ'רה. הב' מהמאה רומאי )סרקיפנ( מת'םארוז
 קיסרי של הנכרים  לתושבים כבית-קברות התקופה באותה ששימש מוברך,בתל

 ובתוכם מלכות, הרוגי עשרת להורג שויתי נכלאו בתיכםלעבדים,
 שמט- הקשות, בגזרות שנלחמה החכמים", -מחתרת ראש עקיבא.רבי
 את שכרה לא יהורג הטנהיגים הוצאת היהדות. את לכלית היתהרתן
 העם המשיך השלטונות באיסור להתחשב ובלי בחשאי העם.רוח
 הגזרווג שבטלו עד. התורה, טצוות אתלקייט

 שבין בשטח בקיסרי מונחת היתה שעדיה כתובת. משאתאבן
 במוזיאון'הבריטי, עתה והנמצאת מהיפודרום, הפסלים שלהחפירה
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 הדר- הקיסר לכבוד בעיר שגבנה )"הדריאניאון"( היכל עלתמספ
".יאנו
  ה-10 הלגיוו של ההנדסה חיל ע"י בוצע ה-ב' המאה:סוףן קיטלי של  המים1מפן

 שלרגלי מהמעיינות לעיר מים לאספקת בביר הגרסי מפעל ה-6.וווהל
 מצויים שהם כפי בקיסרי, בשפע אמנם מצחים היו תהום מי:ל.הכר
 ההרים. מן וכים מעיין מי קבלת איפשרה המים אמת אךיום,גם

 טאמת- להבדילו כדי גבוה, במפלס D'hn אמת לו שנקראזהמפי
 קיבלה הראשונה, מן נמוך במפלס בנויה שהיתה אחרת,עשבילהמינ
 הגט~ש הכסר שבקרבת א-נבע", "ראם המעיין מן מימיה(רביתאת
 מערבה, אמת-המים נמשכה משם לזכרון-יעקב. ממזרחן.צבו

על-

-

 יפה ניכרים שרידיה ימינו. של בנימינה  מחצבוה ועל-יד שוגי
 חצ- מוברך מתל ר(. -מוברך" .תל מול חיפה-ת"א, כביש -י%
 קשתות עי נתמכת כשהיא הכברה, ביצות שטח את ימת-המיםתהן
 הביצתית קרקע של תוצאה כנראות תיקונים. ניכרים בקשתות.רבו
 קשת, ימוית נוספת. אמת-מים מוצאים אנו זה בקטע,כלרה.של
 הבלחי ההרס  תהל-ך 9ל להתגבר כדי גבנתה היא דרומה.זהפו
 חצתה מכאז מערבה. ישר שפנה הראשונה,  אמת-היים קטישלסוס
 בשטח כיום גם לראותה אפשר נקרה. בתוך הרכס את'המיםאמו
 מוצאים אנו בו ג'ו~ורנ'", אל "ערב או אזרקה ג'סר הערבי'הכס

 שבר שדות-ים הברי ;יין ההיפודרוט וגיז הכסיים חפירת שטה גין1(

 הדר'אנוס. ינבוד החיכי מקדש וזחו תתכן מקדש. שי ;מיון ביךא' .גסי
 ימי יתושג'ם כביה-קברות הרומאית בתקופ" שימש טוברר חי2(

 )סרקופגים( ~תיל ארונות בו נתניו הרומאית. קיסרי תושבי סביו ומעי
 אמיתויותיה סו יקוה שתובנה.. rily מרהיבי תבייטיב, ושייהם שיש.4בעש.

 ארונות, הלקי רוקפיר. במוזיאון נמצאים איה מארונות שניב,ת.הוו
 אדון סנש. חנה בבית בסוזיאת ;ס יראות אפשר השניה. ימא"04יסהס

 . . בחיפה. עתיקה יאסנ~ת במו,יאון יראות אפשר ו"'ןפס~גשי
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 אייהם  בסלע, הצובים בורות מצורת בקורת" "חשי כטה דגקרהעאו~ד
 את הנקרה שחצתה אחרי זה. לצורך שהותקנו במדרגות ירדיםהיו

 פנתה מכן ואחר הים, שפת עד מערבה, נמשכה היארכיןהקורקר,
 זו שבאמת-מים ומצא, חישב ז"ל רייפנברג הפרום' העיר. עדדרומה,

 עהיו נניח אם גם מים. טעוקבים מטרים 80,000 יום מדיהי14:1בריס
 של יומית תצרוכת נקבל תושבים, 1oo,ooo תקופה באותהבקירורי
 לצרכי רק לא שימשו שהמים המסקנה, מבאו לנפש. מים0גח,ייטר
 אמת-המים לאורך להבחין אפשר ואמנם להשקאה. גם אלאהתושבים,

 להשקאתו צינורות ובמערכת אגירה בריכות של מבנים כמהבשרידי

 בנייה, שרידי שום מוצאים איננו לעיר. התנינים נחל שבין זזובקטע
 חקלאי. עיבוד מעובד שהיה להניח1'שן

.
 יותר. מאוחרת בתקופה ודאי נבנתה יותר הנמוכה חמת-המים ,

 להגביה כדי ממנה. אף הנמוך התנינים, מנחל מימיה את"יא,,קיבלה
 בתקופה גשר. כיום משמש הוא י סכר בו נבנה בנחל המים ופניאת

 עולים היו הסכר, את מפעילים שהיו שעה קמח. טחנת שימש.התויכית
 הגבעה, של המערבי ברכס חצובה תעלה לתוך ונכנסים בנהלפגין;מים

 נמשכה משם פורקה. ג'סר הכפרשלעגיי
 התעלי

 נקודת עד דרומה.
 דרומה ונמשכה מתחתיה, עברה היא הגבוהה. אמת-המים עםהמששש

 ממזרח. הגבוהים אמת-המים שללצז4
 וסביבותיה העיר את והפרה השקה קיסרי של המים,ומפעל
 מים איפקת לספירה.  ה-י"ב המאה עד לטעשה רבים. דורותבמעד
 של רבים שרידים שסיירים כפי, בית. לבל והשי הציעה ימרייה
 ובוסתניה גניה אף שונים. בקטרים עופרת וצינורות חרסצינורות

 שונות. בתקופות לעתים מחכרים ,קיסרישל

 ברומא הטיחטות אחרי קיסרייה*י
 ציבור שוב היה ה-ג' המאה ובראשית ה-ב' המאהלבסוף
 אמיסקופ, ניכר.ובראשו נוצרי ציבור גם אז בה ישב בעיר. גדוליהלך
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 851,רה( נ.-ז, ,סהמא,ת xla)nn פהקועת פקיפדי יהון. חר5זד

 עתה היו הנציבים טוכהק. יווני צגיוז על וקיר שמרה זאת עםנים. שומרו- גם ישבו בעיר בארץ. הנוצריות הקהילות כל כפופחז היושלו
 בהשוואה יותר, פשרני היה 'חסם נסיונן ובעלי מעלה רמימוידוים
 לבם יותר רבה מובלטת גילו והם הבעשונים, הנציבים שללאסם
 אחרות.דתות

 עם הדוקים מסחריים יחסים העיר יהודי קיימו תקופהבאותה
 נשענו הרפואי, השלטון על נשעמ שהנכרים בעוד איכרים.התושבים
 רוב היוותה  שעדיע הארץ, של היהודית האוכלוסיה עלהיתורים
 הבולטת הדמות ובשווקיות קיסרי של בנמלה להשתמשמסרהבתה
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 -וו
 ארע- הנמי מגדולי אבהו, רבי היה המקשי S~filft בציבור8י,א4

 צעיפי ובמלאכת במסחר גם ידו שלה המו תקופה. באותהיש*
 היוונית השפה את רב. לעושר והגיע אחרים, ארג מוצרי מיני אונשיש
 לדבריה לחטא. או שנחשב דבר לבנותיו, אף ~יסדה בוריה, ,הל*דע

זר'~

 אשר "הטוב : במקרא נאמר כן ועל לנשים, תכשיט היא היוונית
 כי ידד, את תגח אל יו01 )חכמת מיה וגם התירה( )ידיעת בזהתא~ו

 היה המכובד ומעמדו השכלתו בזכות כלם". את 'צאיראן,אלהים
 הפקידות על רנה השפעה לו ונודעה הנציב, של בחצרו ויוצאנכנ[,
 מכונה שהיה בית-כנסת, בקיסרי קיים היה בזמנו היהודים.פע",על מדי שנגזרו הגורות את לבטל כדי מנצל היה אלה קשריו אתהגביש
 בימי המרד פרץ שמסביכו לבית:הכנסת יהכוונה היתכו"5תא".
 "דייני : בעיר אז היו קיימים וביתידיד בית-מדרש אףבלוקוס,

 ליהודים הפריע לא העיר של האלילי אופיה דקיסרין". 1"רבנוקיסיי".
 שניסה נוצרי, סופר איריגנס, בקיסרי חי לספירה ה-ג',,במאה מוסדותיהם. את בהמלקים
 ימד ההע המקרא. שי העבריים המקורות עי-פי הנצרות את .יב

 ואת במקורו המקרא את העברית, השפה את יהודים מפיבקיארי

 וכטרייה נוצרית לתיאולוגיה בית-מדרש בה קיים הוא 'שראל, תורך .-
 פגים, יהורימ חכמים עם מגע וקייםגדשה,

 אבסביום, האפימקופוס בקיסרי ישב ה-ד' המאה,,בתחילת

 לזיהוי שמיו ה"אינימאסט(קין", את ביניהם ספד'ם, כמהשחשר
 במקרא. המוזכריםהמ~רות

  היהודית הקהילה חיי על רבים הדים נשתמדו התלמודית'בספרות

בעיי
 בירי הגרולה קיסרי היתה הנדונה  שבתיומה למרים אנו וממנה

 מותרות. ועתירת עשירה עירהאתז.
 המליפות בין יצירה.  ובמלהבה במסחר  בעיקר עסקו~הודיה
 טוחני גם בעיר ונמצאו ועודי משתן משי, ארג, מיני תעשייתמנוכרות

 לעבור  אלעזר בר יצחק ר' התיר שלהם וספרים, אופהקמחן.יהודים,

- ----4; -  
 , - !., - ן
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 קפד. פו 5ג.ה:גנס0 פד.ז אוי מנווה. מקושטתגיתות
 ~nllee) 0נ' ,מקמא"

 כללית איים חכמים, תימידי גם בעיר ישבו באב. תשעהבמיצאי
 מסליא אולי זה ואין התייוונות, א"ר היהודים מהתושבים רביםנמשכו
 אופי נשאה העיר וכי בין-לאומי, נמל בה היה כי נזכור, אםביותר
 "קריאת תפילת את שגם כך לידי הןברים הגיעו היויסיה. מיוםיווני
 היישוב של התייוונותו מידת על ביוונית. בה אומרים היושמע"
 רבות יהודיות מצבות קטעי מתוך גם ללמוד אנו יכולים בקיסריהיהודי

 היהודי הסמל אילולא שדות-ים. של בבית-הנכות כיוםהנמצאות
 בין להבדיל היה קשה בה4 המיפיעה -שלום" המלה או המנורה,של,

 נכריות. למצבות אלהמצבות
 קיסרי. את שטמו הארץ חלקייהודי'שאר

 בג~
 מייסדות הורדוס

 בה ראו הם אדום-. בת -קיסרי לה קראו הם אדומי, ממוצאשהיה
 וירושלים "קיסרי י הרומאי לדיכוי וסמל ירושלים, לבירתםמתחרה
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- שתגרז "רבו אדם לך יאמר-,אם  
 אל שתיה! ישבו הרמז. אל

 - קיסרי וישבה ירושלים הרבה ירושלים, וישבה קיסרי חרבהח4"ז.
?ld~n

 למפירה( )64o_-834 התלטזד תקאת - ה*יז*טיתהתקופת
 את קונסטנטינוס, המזרהיו4 האימפריה שליט ניצח 324 בשנת;ן!
 היה קונסטנטינוס לידיה עברה וארץ-ישראל ליקיניס, המערב,751
 תקופה מתהילה ואתו הנצרותו את שקיבל הראשוז הרשאי~סר
 מאד נתון שהיה )337(. קונסטנטיוס בכורו בם בא תחתיוחדושה.
 הביזנטית בתקופה היהודים. נגד שונים חוקים וחקק הכנסיהןלהשפעת
 ומזרחה, דרומה בעיקר שאת, ביתר עוד העיר ומתפשטהגדלה

 ' 1 התרחבות חלה לא המים, אמות לאורד צפונה, הארץ. בירתוה4
 שבאותה להניח יש חדרה. נחל עד בירום הגיעה היא זאת,לעומת

 של המקורי בנמלו נבנו לא הם בנמל. נוספים מזחים נבםתקנפ"
 הראשך המקוהי שהנמל איפוא ייתכ, יותר. הדרומי בחלק אלאהמלדוס,
 לאניות מוקצה היה הדסומי הנמל ואילו המלחמה, צי את רקשלמש
 שרידי שטח לפי עת. באותה אחרים ננעלים המזוה הנוהג יפ'השחד,
 גודלה לשיא העיר הגיעה לספירה והה' הר' שבמאות לשעה ישהעןר

 תיירים של רבה לתנועה הארץ זכתה הביזנטית בתקופהן, נפש. ל-100,000 הגיע  תושביה זמספדופיחתה,
 וכמקום נמל כעיר קיסרי. אף הקודש.. בארץ להזות שבאווצפלינים,
 היו בקיסרי אלה. מביקורים נהנתה וסאולוס, פטרוס שלמבקבם
 קור!ליוס, המאה שר של כיהו או ושיבתו מקום את לצלייניםמ4ים
 כוריאם הפרסי המצביא ע-י ודמשק סוריה נכבשו 613 בשנת,נ לנצרות. הטבילושמירוס
 ראו הארץ יהודי א"י. שי עכיבושה הדרך לפגיו ונפתחהרו*יזאן,
 מרד המרד. נס את הרימו הארץ לשערי הפרסים הגיעוiiGa- ועוד עליהם, השנוא הנוצרי וא2לטזן מן להסתחרר כושר שעתלעצמם
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ושממיו"של"ךקנש

 פ)תנ)תת ב.1;ט.ת בנ)ס"ה פ0י09ךצ9ת
 )אחדן)"

 בעיסד.

רסעכלוסיה
 היהודי"

 הפרסים יצאו מדמשק לפרסים. רבה לתועלת היה
 )בקעת-עירותן לגין ציפורי, לטבריה, הגליל דרך מהיר כיבושבמסע
 לקחו היהודים וכבשוה. לירושלים בית מקיסרי לקיסרי. כךואחר
 הפרסי. בשלטון רבות תקוות וקשרו אלה. בכיבושים ביותר פעילא"ק

 במקומות היהודים של נקם מעשי על מספרים תקופה מאותהמקורות
 מתמול בשותפיהם ובגדו מדיניותט את הפרסים שינו מהרה עד אולםי יהודי, שלטון הוקם אף בירושלים -ובכנסיות. נוצרים שלהקדושים
 בשנת לנוצרים. הוחזרה והעיר מירושלים גורשו היהודיםשלשום.

 דרך בפלשו הפרסים ראש על כבדה מהלשה הראקליוס הנחיתנ62
 הופיע 629 בשנת לארצם. נוצרים( מיושבים )שהיו ארמניה הריע

 בתוכה., הפרסי השלטון את ומיגר בא"יהראקליוס
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 סרגיוס, הנציב של צבאו הערבים. בארץ ושפיעו 634 בשנתן, )640_2102( הערביתח"קופה
 'הוכה 636 ובשנת לעזה, ממזרח הוכה בקיסרי, היה מושבושלקים

ן של חילו אף הירמוד על בקרב מכרעתמיה א ש  שטחיה מרבית 

 - המבוצד,ת, ההיף ערי רק הערבים. לידי יברו יאיץ-ישראל סוריהשי

 חרמותיהן על נשענו והז הביזנטי, הצי לשלוט הוסיף בו הים.ב"רד אספקתן את קיבלו הן מעמד. ההזיקו עדיין וקיסרי אשקלון עזה.כ%
 כיבושיהם, המשך את מהערבים מנעה דבר מגיסת התפרציתהקןקות.

 עדותם מועוויה. ע"י 640 בשנת רק ממושך מצור אחר נכבשהוק~רי
 מוגזמת נראית העיה של כיבושה על הערבים ההיסטוריוניםשן

 נערך קיסרי על המצור כי מספר. אלמונ' סופר מדויקת.ובךתי

גם"
 באניות. ברחו העיר מתושבי ש-7000 מספר זאת ועם הים, מז
 חיו-בה וכי שנים. 7 ארך העיר על המצור כ' מטפר אחרמו"ר
 יהודים. 100.000-1 שומרונים 80,000 ביזנסים. 100.000 ומןבשתו
 כמה של עדותם לפי רבה. הגזמה משום אלה בסיפורים שישמוש.

 התורפה נקודת את יוסף בשם יהודי גילה ערביים.ה)טוריונים
 חמת-המים כניסת במקום לתוכה לחדור לצרים והציע העירב"מת
 הכיבוש שאחרי מספר. אחד היסטוריון. נתקבלה. הצעתו ו מצפוןהקאה

 השאר כין ונהרסה. הים מן הבפנטי הצי ע"' קיסרי הותקפה 'השובי
 הערבית התקיפה על הספרותיות העדויות הו מעטות מסגדה. גםנהרס
 ואתר. אתר בכל בשרידיה לזמן מזמן נתקלים אנו כי אםב*סרי.

 כנסיותיה רב. הרס העיר סבלה הערבי מהכיבוש כתוצאה*
 הרומאית. התקופה מן המפוארים הבניינים אותם כל גם ובוודאינהרסי,
 באותה פעלו עדיץ המים שאמות ברורות הוכחות ישנן זאתלעיסת
 הבנייה שרידי בתוך להשקאה. הדרושים המים את גם וסיפקותקופה.
 הקודם שגשוגה והלכה. פחתה וחשיבותה מגדולתה. ירדה העירן, וכוץ פסלים חלקי רומאים. בנית חלקי הרבה מוצאים אנוהשבית

 הציים בעלות הימיות המדינות עם ולמסחרה לנמלה הזדותבא1בעיקר
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 בזמם נפגע או נהדס אף שאולי הנמל, של ערכו אברז עםהמפותחים.ן
 העיר. של שקיעתה גם ההלה הערבי,הכיבוש ן1
 1255( - )191ן הצרכניתהתקופה ן, הצלבנים. ע"י קיסרי נכבשה 1101 בשנת. [3.
 איטליה, ציי של בעזרתם הראשוו'. באלדוויו הכניע 1101בשנת1

 הרומאי הנמל מן חלק וחידשו לנמל, ביותר זקוקים היו שוב הצלבנים4 קיסרי. את ובתובז א"י, של החוף ערי את וונציה, פיזה 'גנואה.4
 וביצרו הגלים שובר ואת המזהים מן 2 רק לשימוש החזירו הםהעתיק.
 ונסגרו היבשת לתוך פנימה נעשבו אלה ביצורים מהדש. יפהאותם
 כבז קטו מלבני מבצר הקימו זו בצורה החוף. מצד גם חומהע"י
 מצפתן היתה לנמל הכניסה הים, ומז היבשה מן המוגז בערך, דונם200

 והקהילה ומוסלמים. יהודים בטבח מלווים היו הצלבניםכיבושי
 היתה 1157 בשנת כליל. הושמדה בעיר שהיתה הקטנההיהודית

 קיסרי. של הארכיהגמון של לפיקזהו נתונה יפוגם
 הכבושות הארץ ער' כל את וכבש א-דיו צלאח עלהב-1178

 הב.זנטית הכנסייה שי הפסיפס מתוךפרט'ם
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 למנוע כדי נהרסו הומותיהן הקוף. ערי את לרבות הצלבנים,ב*י
 לבתו. אחרה לא היא אולם נוספתי צלבניתפלישה

 השלישם הצלב מסע התארגן בארץ הנוצרים למפלת כתגובה','
 ריצ'ארד ביז מהמשא-ומתן וכתוצאה הצלבנים. על-ידי שוב נכבשהעכו

 כללה מדינתם 1192. בשנת זה היה קיסרי. את ובתוכה עריה.ע,ן א-י, של חוף רצועת הצלבנים קיבלו א-ד'1 לצלאח הארייש

 הגיע 1250 בשנת בעכו. היתה בירתם ו חוף של צרה רצועה רקעלה
 קיסרי את שביצר והוא -הקדוש", גם המכונה התשיעי, לואילארץ
 כיזם שהנז החומה, סביב החפירה ואת החלקלקה את בנה הואמחדש.
 קיסרי. בחורבות ביותר הבולטיםהירידים

 בחורבנהקושרי
 הממלובי השליט ביברס. לפני קיסרי נפלה 1265בשנת
 כדי א"י, של החוף ערי מרבית את שיטתי באופז שהרסמקירים,
 פסקה העיר לחזור. נוספת אפשרות כל מהצלבנים סופיתלשוע

 לשממה. והיתהמלהתקיים
 עוד בכך החלו למעשה שרידיה. שוד פרשת החלה.עתה
 שנשתיירו הרבים והגרניט השיש עמודי %ת שעקרו עצמם,הצלבנים

 החומות, בתוך וערב בשתי וקבעום הרומאיים, ומהארמונות גיכליתמ
 והובלו ספינות על הועטסו רבים עמודים חזקו. על להוסיףכד,

 'ש העיר. של המפורסמת הכיכר את היום עד מקשטים הםל41'ה.
 מאר. רבים שרידים מהמקום נלקחו הנדונה שבתקופהלעשר
 אז ההלו דביר. שנחרבה משעה ההל ההרס עיקר אולם.

 החוף יישובי בכל אבני.בנייה בתור ובעתיק,ת'ה בשרידיהלהשתמש
 ששיקם אבו-נבוט, התורכי המושל לעשות הגדיל לה. ומדרוםשעלפון
 אבו-נבוס ההרוסה. יפו את קיסרי בחורבות 1810--ק182בש~ים
 ומזרקה שוק, גדול, מסגד בה והקים יפו, של חומותיה אתש,ם

 מגיעות האניות שהיו שעה שיש. מעשה והכל עמודים, על גג.מקורה
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 וצודו ותמאיס נשדת נעמנו. D'm 31 QJID'G1 103". ה31%). הקצושדיו.
 המאוחרתחבלייך

 כל היו למכביר. ישיש אבנים טעונות משהן יפו, לח,פ'מקיסרי
 יכיר ביפו כיום והמסייר המטען. בפריקת לעזור יוצאיםהתושבים

 . קיסרי. אבני אתבנקל

 1790 בשנת בעיר בגח "אל-ג'ואר", המכונה אחמל, עבהמושל
 מרחץ, ובית ומפואר גדולמסגד

 . קיסר'. מאבני שניהם -

 פיק"א של ופעולתה קיסרי בחוף הבוטניםלמתיישבות
 וחבל מבוסניה מתייבבים בקיסרי התיישבו הי-ט "מאהבסוף

 תורכיה בין "מכם בעקבות המוסלמית. הדת בני ביוגוסלביה(,ארץ
 מאות כמה עזבו האוסטרים, לידי זה ארץ חבל עבר פיו עללאוסטריה.
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 השכנים. הנוצרים הכפרים נקמת מחשש ארצם את מוסלמעהמ*ות
 ולארץ-(שראל. לסוריה הגרו הם התורכית הממשלה שלבעזרתה
 לפרדס בנימינה לדביו וסופספי הדיות באדמות התיסרגו שטובקלת
 מתיישבים ישכם. ממזרח יאנום, הקטו הכפר את ימיו ימקצתםחנ4(,

 שהיתה מהקדחת קשות סביו סרבית, היתה ששפתם אלןאייופיים
 החומה שטח .לת"ד מכפרם ב-1890 ועקרו והדידוז, סופספיגאליות
 אדמות כל ובתוכה. החשה על בנו בנייניהם את בקיסרי.הקובנית
 עצמו ובכפר מחסנים, בנו המזח שרידי על ואבטיחים. קטניותוביצוא במסחר עסקו בז כמו שלהם; היו לכברה שמדרום והאדמותפריס-חגה

 מלחמת-העולם פרוץ לפני אירופה. בנוסח מרועפים בנייניםהקרמו
 התורכי. דל2לטוז מטעם )קאימקאם( מחוו קציז בקיסרי ישבהלששונה
 אליו פונות והיו %, כפופות היו ובת-שלמה שפיה חדרה,זכיון-יעקב,

 מספרים ונכרוז-יעקב חדרה ותיקי השלטונות. עם עניניהזלבנדור
 על זכיון החורכית הממשלה מן "יבלה פיק"א בסביבה. רבע"ת גילתה בראשן רוטשילד דה אדמונד והברת פיק"א, חברת, קיסרי. ממעגן למצרים או ~יבזוז לבירות בספינותע"והפלגותיהם

 קרקעות רוכשת גם החלה פיק"א חברת הקרקע. וטיוב ניקוזליל לדו שמצפון כברה ביצות על וזכיוז ייעור, למטרות קיסריחולות
 קרקעות גם מהבוטנים נרכשו עצמו. קיסרי הכפר שטח בתוךובלינים
 פרדס-חנה. המושבה מכן אחר הוקמהעלוהם
 ועסקה 6.-1922, בשנים בקיסרי שישבה יהודיים, פועלים קבוצתן

 לגבי פיק"א חברת של לתכניותיה התאים שלא מאחרל",נתגשם חלומם אולם במקום, יישוב יצרת על חלמה הכברה, ביצותבייבוש
 אונ קיסרי, תושבי הבוטנים, של מרביתם עובו הזם, במרוצתן זה.מקןם
 השונות. הארז בערי והתיישבו רכושם, את תחילה שמכרו אחריהשלום,
 ערבים וכמה המשולש, תהפכי ערבים, של רב ערב באבמהומם
 תושבים בקיסרי. דירות הככרו קרקעדת מפיק"א שחכרועיקוניים,

 פיק"א. של לאריסיה הזמו במשך הפכואל4
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 האפטריארכיה א ~נמייה בסביבה פעלה פיק"א עט בכדבד
 של שטח רכשו הם הצלבנית החומה שטה בתוךהיוונית-אורתודוקסית.

 כנסייה, של ובולטים ניכרים שרידים נמצאו שעליו קרקע, דונם6
 לחומה ממירח דונם כ-~eoo וכן הצלבנית, התקופה מן הנראהכפי4,

 וערביי במקום, שישב יווני כומר היה לאדמות האחראיהצלבניות
 נרצח ה"מאורעות", בימי 1938, בשנת כפועלים. אצלו עבדוקיסרי

 הקרקעות. על השתלטו הערניים והתושבים הכומר,;
צ

 שרות-ים - קיסרי.
 חברי שדות-ים. קיביץ להתיישבות למקום עלה 1940 למאיג-2
 עצמם את הכשירו ומאז 1936, בשנת עוד כקבוצה התארגנוהקיבוץ
 לסמל כדי בחרו "שדות-'ם" השם את ימית. ולהתיישכ,ת יםלעבודת

 )דא.פ גפפרנ ונת31ח. הצונפיה ה515ק שר.1. פו ש)נ)ו הנוססי, הנרדג)ף)'
 הרומא' הנמל ושרידי השוהיםשריוי
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ן,
 למקום שעלו החברים 30 והחקלאות. זים לשילוב שאיפתם4ה

 ביום, ובו ו בנימינה דרך וחלק הים דרך הלק דרכים. בשת'~יעז
 והקימו אוהלים, 7 כולל מטלטליהם, את פירקו בצהריט, 12בולעה
 יצאו בלילה בו הצלבנ'ונ ההומה בתוך ששכן הערבי, בכפר המחנהאם
 יוגוסלביים: מדריכים ושל הדייגים מראשי 2 של בהררכתפ חופילסיג
 למלחמה, נכנסה איטליה רב. זמן ארך לא תפאורות" בשיטת זה4ג

 הפרימיטיביות. הערביות בשיטות החופי, בדיג רק עכקוכלדייגים
 זה בטקום ישיבתם שאין במהרה האנשים נוכחו בכפר 'שיכתם4
 לפיתוח מתאום המקום שאין לדעת נוכחו כן כמו 1 פיק"א לחברתנואה
 שמדרום ההול לגבעות ולעבור לעקור החליטו חדשים 3 אחרילשק.

 היה קיסר'. של העתיק התיאטרון היה עליה  הגבעה אללאבו-טנטור.
 ללא_ בחולות, נאתה חדשת שנקודה בארץ, כמינו יחיד מקרהו%

 שלא איתנה האנשים החלטת היתה זאת, עם לקרקע. כל-שהואכלכוי
 רשית שסירבו-לתת השלטונות, עם האבקות תוך המקום. אתלעזוב
 אנשי עם יחסים נוצרו הראשונים. הבתים בבניית הוחל במקום,4יה

 במקום. האדמות כל את גהכירה קיבל והמשק הקרקע. בעי'~מורה,
 המקומיים, הערבים, עם ותגרה דברים ריב ליד' הביא החכירהדבר

 הערבים עם בוויכוחים הקיבוץ. בכשלון דבר של בטופו(חיים
 ליהודים היוונים בין לוויכוחים המקביל מז הרבה היה הימיםבאותמ
 מפעל הקיבוץ הקים קרקע מחוסר רומא. של שלטונה בתקופת4יסרי
 על מאוד הכביד למכוניות דרך שחוסר אלא ומספנה, מרצפותלמעשיית

 כאן המאבק. בימי קיסרי של בתולדותיה נרשם מיוחד פרק,ן האלה. המפעליםקלם
 המולדת. לחוף חוקיים" ה.בלתי העולים עלו ודרכה הפלתם,המאטז
 אליה. בשובם הראשונה תחנתם"יות זכתה שגי, בית חורבן בימי מארצם גולים בניה את זו"שראתהק~סר
%

 ע"י הכבושה בהונגריה המסוכנת לשליחותה צאה סר סק
 בית בקיבוץ נחנך 950נ ובשנת סנש, חנה הצטזנית-השליחההלאצים
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שנוה-יפ

 את המהווה מיוהד אגף הוקם המשק על התרבות בבות*כרה.
 לראות קיסרי של בעברה המעוניין המבקר יכול בו המקומי.המוציאם
 מכל כתובות קטעי המקום, של העש.ירה ההיסטוריה על מהחומרמעט

 הלגיונות מצבות שרידי קעדיות, כתוגות כמה ביניהןתקופותטק
 כמו-כז אחרים, חרס וסלי חרס נרות שונית. מטבעותהרומאיים.
 .ושרידים ופסלים שיש, עשויים אמנות מעשי של רביםשרידים

 רצים.ארכיטקטוניים
 דיג גמל לבניין הממשלה ניגשה שדות-ים חברי של ביזמתם.
 המתיישבים חלום יתגשם הקמתו גמר עם ההרוס. הצלבני הנמלכמקום
 במלוםהיהודים

- 
 מרכו ישראל. מדינה בחוף גדול יהודי יישוב

 הרומאית. קיסרי של "ורבותיה עלדיג
 ! האמן ירושלים, וישבה קיסרי ישבה י אדם לך יאמרואם

8נ
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 העתיקה בקיסריה ימיות קצרמדייך
 מצסון ק"מ 9 חיפה-תל-אביב הראשי מהכביש מסתעפת לקיסרי"דרך
 קיסרי הומת את המכסה חול, גבעות רכס הדרך חוצ" ק"מ 2,5 אחרירה,
 ן ד י ד ם צ י א ה לדרך, דרומית נמצא, החוס" בפנים מטרים כמהמאית.

 ורך אייו נכזסים י שדות-ים קבוצת ע.י עת" משבד שסם"הי19דר1ס(.
 בנויים היו שעליהם המורדות את רואים השער במנים בנוי. )חדש(-
 "מירוץ. מקוס ששימש משוקע משטח וביני"ם "מסתכלים, כיסאותים
 אלה מצרי. מתוצא אדום, גראניט של אבן גושי מתחים האיצטדיון-בז

 האיצטדיון. 'קצוות בשני שניצבו )אובליסק( ותירה אומנהחלקי
 לעיל( )ר' החפירות שטח את עיברים האיצטדיון, מן מערבה הדרך,בחמשך
 זו מחוסה 1 "צלגנית בחוסה פרץ דרך ת, י ג ב ל צ ה ר י ע " לתחום:סים
 של המשופעת החלקלקה ניכרת עוד לחפיר מעבר "תחתוזי החלקר

 בתיהם את בנו הכפר מתושבי רבים בולסים. מגדלים נראים בחומהמה.
 אלה.ולים

 שמאלה י הרחובות להצטלבות עד "דרך נמשכת לחופהמבפנים
 מימי הומות בעיקר נותרו בגמל . ל מ נ ה שסח אל הרחוב מוליךום"(
  שברי י  ואפור חדוס גראניט של רומאיים  עמודים שברי נבנו לתוכן'בנים.
 הצלבני המוח של גדולים חלקים לוליניים. בחריצים מחורצים אלהדים
 הימה. ונפלו אדמה רעירוח בעת'רעתו

 שקשתו הדרומי, הצלבני השער פגי על לעבור אפשר המזחבחזר"'מן
 אל יגיע הים חוף לאורך והולך הזה השער דרך היוצא מעמד. מחזיקהגה
 החוף, בקרבת שגיפ בסלעים חציבות מערכת רואים גדרך התיאטרון,ם
 נמלו שרידי : אחרים )ולדעת שני דרומי נטל של מבנים או מרחצאותדי
 היו שעליה עצמה הגבעה רק נוחרה ן 1 ר ט א י ת ה מ "ורדום(. שלקרי
 הים. אל מערבה, ופניהם ישב. הטסתכלים הממסלים, שורותים

 שלוש ובו בסלע חצוב קיר ההצטלבות בקרנת יראה העיר ררךהחוזר
 מיסודו ס 1 ט ס ו ג ב א ל כ י ה שרידי הן אלה כי שסבור מי יש,ות.

 המלך.הורדוס

 ית ר צ גי מיה כ2 שרידי משתרעים לרחוב, מדרוס זה, שרידמאחורי
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 הצלבנים. בימי או המאוחרת הביזאנטית בתקופה נבנהה אם ברור לא וגדולה
 של יסודות נראים שם י לשפת-הים עד להתקדם אפשר ההצטלבותממקום
 עפודי-גראניס משברי כולו הבנוי מאוחר ומזח רומאיים, ומזחיםבניינים

 חרסים, המלא העתיק, המבצר לגובה לב לשים הראוי פןבשימוש-משנה.

 - הים. שפת על=4ף
 לביח- ומגיעים הצלבנית העיר מתחומי שוב יוצאים צפונ" הרחובבהטשך
 צפונית-מזרעית ת. ס נ כ - ת י ג שריד. נחשפו הצפני בקצהו "ערבי."קבר,ת
 מוקף שעודנו מ'(, 62% )95 סגלגל בניין האספיחיאסרון, שרידי נמצאיםממנו

 וכבש במה תת-קרקעי, מעבר עקבות ניכורם מושבי מקומות שם ,עיר פה זעיר,-ן
 הבמה. אל המוליךסלול

 מרוצף בניין יסודות ועליה גבעה נמצאת וההיפודרום האמפיתיאטרוןבין
 שונות. צפרים של צורות ובתוכם עגולים דגמי ניכריםפסיפס,'בפסיסס

 ועפר. חול שכבת עתה מכוסה זהבנייז
 שתי של שרידים לראות אפשר בית-הכנסת לשרידי טצפון מ"במרחק

 אמת-המים לקיסרי. הכרמל סהר מים שמשכו העתיקות ם י מ ה - ת ו מא
 ראשיתה הגבוהה, השנייה, אמה-המים ן מיוחד נשה פני על )8יזרקא("תנינים זחי את ועוברת ידאר( דריטית י )8ידפיה דלי" טנהר נמשכת הנמוכה.האהה.
 מת- "יא י שומי בנימינ".זכפד ליד עוברת והיא שבכרמל, סנדיאנהבכפר
 תל ליד הראשי הכביש את חוצה זו אמת-מים עזר, קות נמה עםחברת
 יפה, מגולמים ארונות-שיש ובו פאוזוליאוס העשרים בשנות נמצא )שםמבארך

 מת"ת כרויות במנהרות אמת-המיס נמשכת אח-ב לספה"נ(. הב' המאהבני
 )המקבילהלגבעה

 לחוף"
 קיסרי. עבר אל דרומה, "מת-אמים פוגה לאחר-מכן

 מעל שהצטברו גבוהים חולות שטחי משתרעים שדות-ים למשקטדרוס
 ,ה בשטח קיסרי. של ם י נ 3 ר ב ר פ הנראה ככל שהיו בניינים,לחורבות
 מפגיר(. )ואדי חדרה נהר עד כמעם נמשך הפרבר חרס, כלי הרבהנמצאו

 מוצגות שבו פקומי. אוסף ומצא שדות-'ם קיבוז שי סנש "גיבבית
 של העתיק האתר בשמחי נאספו או נתגלו אשר לכות, סציאותלריווה

*,
 הקרונה, זבסג.בתו קיסרי
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