
ארכיאולוגיה ימית

 כתבו: יעקב שרביט וד"ר בברלי גודמן
צילם: יעקב שרביט

ההלניסטית, ר בתקופה  קיסריה  של  אשיתה 
פיניקי  ביישוב  לפנה"ס  השלישית  במאה 
סטרטון(,  )מגדל  פירגוס  סטרטנוס  בשם 
כבש  לפנה"ס   90 בשנת  קטנה.  נמל  כעיר  שתפקד 
לפתח  ממדיניותו  כחלק  היישוב  את  ינאי  אלכסנדר 
ולהרחיב  החשמונאית  בממלכה  הספנות  ענף  את 
במשך  יהודית  נותרה  סטרטון  מגדל  גבולה.  את 
בשנת  הארץ  את  כבשו  שהרומאים  עד  דורות,  שני 
חופשית. עיר  של  מעמד  ליישוב  והעניקו  לפנה"ס   63 
את המפנה בתולדותיה של קיסריה הביא המלך הורדוס, 
עיר  שכלל  האדיר,  הנמל  בניית  עם  לפנה"ס,   22 בשנת 
מחסנים, שווקים, רחובות גדולים, מרחצאות, מקדשים 
הזה  המפואר  הנמל  היום,  מפוארים.  ציבוריים  ומבנים 
נמצא ברובו מתחת לפני הים ומתחת למבנים ולמתקנים 
שנבנו מאוחר יותר. עדות אחת היא כתם כהה בעל צורה 
בקיסריה,  הלאומי  הגן  מול  הים  בקרקעית  קשתית 
שמעורר שאלות רבות הן בקרב המטיילים הצופים בו, 
והן בקרב חוקרים רבים. מה קרה לנמל ולשוברי הגלים 
העצומים השקועים מתחת לפני הים ומדוע נסתם הנמל 
הפנימי? שאלות אלו הביאו לשיתופי פעולה מחקריים 

בין מומחים מתחומים שונים כדי למצוא להן מענה. 

עושים גלים
קו  כי  החוקרים  על  היה  מקובל  עשורים  כמה  במשך 
דרך  עבר  החוף  לקו  מקביל  )העתק(  גיאולוגי  שבר 

נמל קיסריה, שנבנה על ידי הורדוס והוקדש לקיסר אוגוסטוס, היה לאחד 
הנמלים המפוארים, היקרים והמורכבים ביותר מבחינה הנדסית בעת 

העתיקה. היום הוא נמצא ברובו מתחת לפני הים. מה קרה לנמל ולשוברי 
הגלים העצומים השקועים מתחת לפני הים? מדוע נסתם הנמל הפנימי? 

והאם באמת הגורמים לכך הם גלי צונאמי שהתרחשו בחופי ישראל?

זה  קו שבר  וכתוצאה מפעילות של  הנמל ההרודיאני, 
חלה שקיעה נמרצת בצדו המערבי של הנמל, שבו שובר 
זו  שקיעה  נוספים.  ומתקנים  מבנים  המערבי,  הגלים 
חמישה-שישה  של  בשיעור  החופרים  ידי  על  הוערכה 
כי  הציעו  אחרים  חוקרים  הים.  לפני  מתחת  מטרים 
בנייתו  בשל  הגלים  שובר  של  המסד  בשקיעת  מדובר 
תהליכי  שעברה  וחרסית(  )חול  יציבה  לא  קרקע  על 

הרס על ידי גלי הים והזרמים. 
נסתם  הוא  כי  נמצא  הפנימי  הנמל  חפירות  במהלך 
נבנו  ועליו  ויותר,  מטרים  כשני  בגובה  חול  בשרטון 
מאוחר יותר מתקנים ומבנים. בקידוחי בדיקה שנערכו 
על ידי משלחת החפירות, בראשות פרופ' אבנר רבן ז"ל, 
ובחלק הדרומי של הנמל  כי מקור החול במרכז  נמצא 
הפנימי הוא ממקור יבשתי )חול מנושב(, בעוד שבחלק 
כי  עולה  החפירות  מממצאי  ימי.  הוא  המקור  הצפוני 
בשלהי  אירעה  הפנימי  הנמל  של  הסופית  הסתימה 

התקופה הביזנטית )מאות שישית-שביעית לספירה(.
אחת הסברות שהוצעו על ידי החוקרים היא אפשרות 
הנמל  ולסתימת  הנרחב  להרס  שגרם  צונאמי  גל  של 
בעצלתיים  התנהל  זו  סוגיה  סביב  המחקר  הפנימי. 
גלי  כמה  אולם  החוקרים.  בין  רבות  מחלוקות  ועורר 
צונאמי שפקדו את חופי מזרח אסיה בעשור האחרון 
)ב–26 בדצמבר 2010 בחופי תאילנד, הודו, סרי לנקה 
ואינדונזיה, ובדצמבר 2010 ביפן( עוררו עניין מחודש 

בעריכת מחקר מעמיק.
ידי  על  קיסריה  מול  בים  שנערכו  ראשוניים  מחקרים 
ד"ר בברלי גודמן מבית הספר למדעי הים ע"ש צ'רני 
משקעים  שכבות  על  הצביעו  חיפה,  באוניברסיטת 

סוד הנמל

הנעלם

  מערה ברכס הכורכר, 
שנחשפה בעקבות הסרת 
שכבה עבה של חול 
בסערה של דצמבר 2010
 אזורי החפירה בנמל 
קיסריה. מבט מהאוויר
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כי  ברור  היה  מכאן  צונאמי.  לגלי  סממנים  המהוות 
בלימוד  חשוב  חלק  יש  בעבר  שהתרחשו  לאירועים 
חופי  את  שפקדו  הצונאמי  לגלי  שהייתה  ההשפעה 
מזרח הים התיכון בעת העתיקה על נמל קיסריה, וגם 

על ההשלכות העתידיות.
מחקר היסטורי גיאולוגי שנערך בארץ בתחילת שנות 
חוקרים  צוות  ידי  על  שפורסם  חדש  ומחקר  ה–60 
אדמה  רעידות  לחקר  הלאומי  מהמכון  איטלקים 
גלי  כמה  על  מעידים  באיטליה,  וולקנית  ופעילות 
צונאמי שפגעו בחופי ישראל, ובהם גל צונאמי שפגע 
גל  לספירה,   115 בדצמבר  ב–13  וביבנה  בקיסריה 

בחוף  שפגע  צונאמי  לספירה,  ב–306  בקיסריה  נוסף 
 551 ביולי  ב–9  קיסריה  על  שהשפיע  וייתכן  לבנון 
לספירה,   749 בשנת  שהתרחש  צונאמי  וגל  לספירה, 

עם עדות לספינות רבות שנטרפו בלב ים.
ההתעניינות בגלי צונאמי והאפשרות שהם היו הגורם 
לפגיעה בנמל קיסריה ולגרימת ההרס הרב בו, הביאה 
כמה  והארכיאולוגי.  הגיאולוגי   המחקר  בין  לשילוב 
חפירות ארכיאולוגיות נקודתיות נפתחו לצורך בירור 
את  שפקדו  צונאמי  לגלי  עדויות  ולמציאת  הנושא 
 551 שנת  של  הצונאמי  הביזנטית:  בתקופה  קיסריה 

לספירה והצונאמי של שנת 749 לספירה.

כיצד נוצר גל צונאמי? 

גל צונאמי נוצר כתוצאה 
מהפרעה פתאומית 

בגוף מים גדול כמו ים 
או אוקיאנוס. הגורמים 

האפשריים להפרעה: 
רעידות אדמה, 

התפרצות הרי געש, 
גלישות קרקע תת 

ימיות או התמוטטות 
של מצוקים, של 

צלעות הרים או של 
קרחונים לתוך הים. 
מקורן של רעידות 

האדמה הוא בתזוזת 
הלוחות המרכיבים 

את השכבה העליונה 
המוצקה של כדור 

הארץ. רעידות אדמה 
הנוצרות בקרקעית הים 

גורמות להשתחררות 
כמות אנרגיה גדולה 
 המתפשטת בצורת

גל צונאמי.
הצונאמי מגיע כסדרה 

של גלים שמהירותם 
תלויה בעומק של הים 

במקום שבו נוצר ויכולה 
להגיע לכ–900 קמ"ש. 
כשהגל נע בלב ים הוא 
ארוך מאוד ונמוך )יכול 
להגיע לחצי מטר( אך 

ככל שהוא מתקרב 
לחוף הוא מתקצר 

ונהיה גבוה ויכול להגיע 
לעשרות מטרים. גלי 
צונאמי מביאים עמם 

כמויות עצומות של 
מים ומשקעים, וגל 

אחד יכול במשך דקות 
ארוכות להציף את 

היבשה במים רבים. 
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נכנסים לעומק
קיים  אם  לבדוק  נועדה  שנערכה  הראשונה  הבדיקה 
הים  בקרקעית  המשקעים  בהסרת  או  בהרבדת  שוני 
הגדולה  החורף  סערת  והקיץ.  החורף  סערות  בין 
בגובה  גלים  נמדדו  ובה   2010 בדצמבר  שהתרחשה 
בדיקת  של  בהיבט  זה,  למחקר  סייעה  מטר   14-13
ההשפעה של סערה בסדר גודל כזה על החוף )סערה 
לכ–50  אחת  ישראל  את  פוקדת  אלה  מאפיינים  עם 
לאורך  עצומים  לנזקים  גרמה  זו  סערה  כזכור,  שנים(. 
לאורך  צוללים  ידי  על  נלקחו  חול  דגימות  החוף. 
 30 מעומק  קילומטרים,  כ–1.5  באורך  סריקה  קווי 
תת  בסקוטרים  נעזרו  הצוללים  החוף.  קו  ועד  מטר 
לשנייה,  אחת  דיגום  מנקודת  ימי  תת  לשיט  ימיים 
בדיקות  שכללה  מעבדה  לבדיקת  הועברו  והדגימות 
גרנולומטריות - מדידת גודל גרגרי החול, זיהוי הסוג, 

תיארוך OSL )ראו מסגרת( ועוד. 
צפונית– ימית  תת  חפירה  בוצעה   2010 יולי  בחודש 
מערבית לנמל קיסריה בעומק 12-10 מטרים מתחת 
התקיימה   2011 יולי-אוגוסט  בחודשים  הים.  לפני 
חלק  לקחו  שבה  קיסריה  בנמל  חפירה  משלחת 

סטודנטים ומתנדבים מהארץ ומהעולם. 
של  ובתיארוך  בזיהוי  התמקדה  שהחפירה  מכיוון 
שכבות משקעים שונות היה צורך בחפירה ארכיאולוגית 
דקדקנית בסביבה קשה שבה גלי החוף מערבלים את 
תוצאות  להשיג  כדי  הצוללים.  את  ומטלטלים  המים 
תבניות  של  מערכת  בתוך  החפירה  נערכה  טובות 
ימית  לארכיאולוגיה  היחידה  ידי  על  שפותחו  מתכת 

של רשות העתיקות. 
הייתה  בהכנות  שהתעוררה  המרכזיות  הבעיות  אחת 
היכן למקם את ריבועי החפירה בשטחים שלא הופרעו 
בחפירות תת ימיות של משלחות קודמות. לשמחתנו, 
חול  של  עבה  שכבה  הסירה   2010 דצמבר  סערת 
מקרקעית הנמל העתיק ושטחי החפירה הישנים נראו 
היטב בתצלום אוויר ובסקר תת ימי. בשלושת ריבועי 
הצלבני  למגדל  ממערב  שנקבעו  הראשונים,  החפירה 
ולא  קצר  זמן  בתוך  הטבעי  הסלע  נחשף  הטבוע, 
נמצאה כל עדות לאותן שכבות צונאמי. ריבוע החפירה 
המגדל  לבין  הטבוע  הרומי  המגדל  בין  נקבע  הרביעי 
לאחר  הים.  מגלי  יחסית  מוגן  אזור   - הטבוע  הצלבני 
כמה ימי עבודה מאומצים, שכללו פינוי אבני מפולת, 
זוהו שכבות משקעים, שהורבדו בין המגדלים, וביניהן 
שכבות של שברי כלי חרס שחוקים וצדפים מרוסקים 
והחפירה   2006 משנת  הקידוחים  מממצאי  פי  שעל 
באמצעות  הצונאמי.  לאירועי  שויכו   2010 משנת 
הממצא הארכיאולוגי שנמצא באתר )מטבעות ושברי 
הביזנטית,  לתקופה  השכבות  תוארכו  חרס(  כלי 

המאות השישית-שביעית לספירה.
לאחר כשלושה שבועות הסתיימה עונת החפירה. בים 
בשקי  כוסה  החפירה  ובור  המתכת  מסגרת  נותרה 
חול, כך שבעונת החפירה הבאה אפשר יהיה להמשיך 

בחפירה מאותו שלב שבו הופסקה. ובינתיים, המחקר 
במחקר  מתמקד  חיפה  אוניברסיטת  במעבדות 
בחקר  העתיקות  רשות  ובמעבדות  הסדימנטולוגי 

הממצאים העתיקים.
אז האם התשובה לשאלת היעלמותו של נמל קיסריה 

היא צונאמי? ימים יגידו. 

יעקב שרביט הוא מנהל היחידה לארכיאולוגיה ימית, רשות 
העתיקות, ד"ר בברלי גודמן היא גיאו–ארכיאולוגית מבית 

הספר למדעי הים ע"ש צ'רני, אוניברסיטת חיפה

 עבודה עם מערכת חפירה 
)Dredger דרדג'ר(
   חפירה בתוך ארגז מתכת
 חשיפת שכבת חרסים 
ושברי צדפים

מהו תיארוך
?OSL בשיטת

 Optically Stimulated( OSL
Luminescence( - הארה 
מגורה אופטית - היא 
שיטה רדיומטרית 
המבוססת על 
התכונות האופטיות 
של המינרלים קוורץ 
ופצלת השדה, הנמצאים 
במשקעים כמו חול וטין. 
בתנאים טבעיים של 
חשיפה לאור, הקוורץ 
ופצלת השדה סופגים 
קרינה מייננת )אורניום, 
תוריום ואשלגן( בקצב 
קבוע - סיגנל. קצב 
ההצטברות של הסיגנל 
נמצא ביחס ישיר לזמן 
שעבר מאז הקבורה 
ומאז שהמשקעים אינם 
חשופים לאור.

עם החשיפה המחודשת 
לאור משתחררים 
האלקטרונים ו"השעון" 
מתאפס לאפס. בשיטה 
זו נמדדת כמות הקרינה 
   מרגע החשיפה. 
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