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הכנסייה הדרומית בתל א־סמכ (פורפיריון/שקמונה)
מיכאל איזנברג

היקף  רחבות  בחפירות  המודרנית.  חיפה  של  לחופה  שקמונה,  תל  למרכז  מדרום  מ'  כ־130  ממוקמת  הדרומית  הכנסייה 

במשך 17 עונות (1963–1979) בראשות י' אלגביש נחשפו חלקים נרחבים ממכלול הכנסייה. אלגביש לא זיהה את המכלול 

במאמר  מוצגות  2010–2013  ותוצאותיהן  בשנים  התחדשו  הכנסייה  במכלול  החפירות  גדול".  "מנזר  אותו  וכינה  ככנסייה 

אפסיס  ועם  עמודים,  בטורי  המופרדות  סיטראות,  ומדרומו  שמצפונו  תווך  אולם  בתוכניתה:  בזיליקלית  כנסייה  זוהי  הנוכחי. 

רצפות  שרדו  המבנה,  מקירות  הניכר  הבנייה,  אבני  שוד  למרות  אטריום.  שרידי  נחשפו  התפילה  לאולם  ממערב  חיצוני. 

במלואם.  נחשפו  האטריום  של  המשוער  השטח  זה  ובכלל  הכנסייה  חלל  החלקי.  שחזורם  את  המאפשר  באופן  הפסיפס 

מ"ר.  ב־500  נאמד  האטריום,  כולל  הכנסייה,  ושטח  מ'   14 רוחבה  מ';   39 הוא  האטריום  כולל  הכנסייה  של  המלא  אורכה 

הכנסייה נבנתה בשלהי המאה ה־4–ראשית המאה ה־5 לספירה על גבי שרידים ממכלול של בריכות תעשייתיות מהמאה 

ה־4 לספירה. במהלך המחצית הראשונה של המאה ה־5 שופצה הכנסייה, וסמוך לאמצע המאה ה־5 היא נהרסה. פרסומה 

הנוכחי של הכנסייה וממצאים נוספים בעלי זיקה נוצרית מתל א־סמכ מעלים מחדש את סוגיית זיהויו הנכון של האתר: שמא 

האתר הוא פורפיריון הנוצרית ולא שקמונה היהודית?

מבוא
העתיק  האתר  בתחום  שנערך  ארכיאולוגי־ציבורי  פרויקט  במסגרת 
התקופה  מן  כנסייתי  מכלול  נחפר   ,2013–2010 בשנים  שקמונה 
(איור  שקמונה  תל  למרכז  מדרום  מ'  כ־130  הממוקם  הביזנטית 
יוסף  בידי  ה־20  המאה  של  ה־70  שנות  בסוף  נחפר  זה  שטח   1.(1
אלגביש, מטעם אגף המוזיאונים של עיריית חיפה. מאחר שמדובר 
רצפת  בו  ונמצאת  אלגביש  שחפר  המרכזיים  השטחים  באחד 
הוא  העתיקה  העיירה  בשטח  שנתגלתה  ביותר  החשופה  הפסיפס 
פעולות  ופיתוח.  לשימור  מרכזיים  מוקדים  משני  אחד  להיות  נבחר 
הארכיאולוגיות  החפירות  והשלמת  השימור,  מחדש,  החשיפה 
ועם  הפרויקט,  את  והמממנת  היוזמת  הכט,  קרן  עם  בתיאום  נעשו 
הטבע  רשות  חיפה,  עיריית  ולניהולו:  לשמירתו  האחראים  הגופים 
ציבורית  כפולה —  הייתה  הפרויקט  מטרת  העתיקות.  ורשות  והגנים 
כאן  ראו  באתר  והחפירות  שקמונה  של  (לתולדותיה  ומחקרית 

איזנברג ובר 2021).

המלאכה נחלקה לארבעה שלבים:

זיהוי השטח שאלגביש כינה ״מנזר גדול״ וחשיפתו, אומדן נזקים, . 1
הכנת תוכנית שימור ויישום עבודות שימור.

קביעת סדרי היקף החפירות המחודשות כך שרק תשלמנה את . 2
החפירות הקודמות. חפירה ארכיאולוגית בתת־השטחים שנקבעו 

תוך איחוד תוכניות ארכיאולוגיות עם חפירותיו של אלגביש.

תיעוד, עיבוד הממצא ופרסום מדעי ומלא של המכלול.. 3

להצגה . 4 המכלול  והכנת  שילוט  שבילים,  להתוויית  תוכנית  הכנת 
כמתפעלת  חיפה  לעיריית  בעיקר  האחריות  ומסירת  לקהל 

ומתחזקת האתר.

של  החפירה  ממצאי  של  ראשונה  הצגה  הוא  המאמר  של  עיקרו 
המכלול הכנסייתי, ועל כן עניינים אחרים יידונו בקיצור רב.

–1963) חפירה  עונות  ב־17  היקף  רחבות  חפירות  ערך  אלגביש 
1979) בתחום תל שקמונה. בעיקר במהלך שתי העונות האחרונות 
בעיירה,  ביותר  הדרומי  השטח  בחשיפת  החל  הוא   (1979–1978)
הוא   .(Elgavish 1980) האתר  של  הדרומיים  שוליו  את  בו  שראה 
ציבורי  אורך  מבנה  וזיהה  המכלול  של  שטחו  מרבית  את  חשף 
ואחד  צבעוניים  פסיפס  שטיחי  מרוצף  למזרח,  הפונה  אפסיס  עם 
לעולם  רבים  ממצאים  של  והזיקה  אלו  נתונים  בצלב.  מעוטר  מהם 
(אלגביש  גדול"  "מנזר  המכלול  את  לכנות  לו  גרמו  הנוצרי־ביזנטי 
ברוחב  בדיקה  תעלות  שלוש  חפר  גם  אלגביש   .(111–110  :1994
בהן  וגילה   (Trench A–C המרכזי (איור 2:  לשטח  מדרום  אחד  מטר 
נחקר,  לא  אלו  מתעלות  הממצא  פסיפס.  רצפות  של  קטעים  עוד 
לכיוון  הישוב  של  קצהו  את  מציינת  אינה  שהכנסייה  הובהר  אך 
הטבע  רשות  בהזמנת  שנערך  המקדים,  הסקר  במהלך  כבר  דרום. 
והגנים (רט"ג) בשנת 2007 (איזנברג ואברמוביץ‘ 2007: 4–5, מכלול 
בסכנה  והפסיפסים  מכוסות  בעודן  וסביבתה  הכנסייה  הובחנה   (2
שימורית. במהלך הסקר, ובעיקר במהלך החשיפה וראשית תהליכי 
עם  מייד  שנעשו  שימור  פעולות  אף  על  כי  הבחנו  במכלול,  השימור 

מיכאל איזנברג: המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן, אוניברסיטת חיפה
mayzenb@gmail.com

 (Porphyreon) לדעתי יש לזהות את הישוב בתקופה הביזנטית עם פורפיריון  1
לציון  ב"שקמונה"  להשתמש  אמשיך  ואחידות  פשטות  למען  אך  הנוצרית, 
ראו הביזנטית  התקופה  מן  והשרידים  האתר  זיהוי  לנושא  האתר.  שם 

איזנברג 2021.
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איור 1: תצלום אוויר של התל ושרידי העיירה מדרום לו. בתחתית התצלום החפירות בתל, מדרום מכלול הבריכות התעשייתיות ובקצה העליון הכנסייה 
הדרומית ושטיחי פסיפס שנחשפו מצפון לה. מבט לכיוון דרום (אוקטובר 2013, צילום ד' סילברמן וי' נדל).

תום החפירה, ושוב במהלך שנות ה־90 כנראה, נגרמו נזקים ניכרים 
מלחים  חדירת  נכון,  כיסוי  היעדר  עקב  הפסיפס  לשטיחי  בעיקר 
ועשבייה המכה שורש, וגורמים אנושיים מודרניים, כגון פסולת בנייה 
ה־90?)  (שנות  השימור  פעולות  הצער  למרבה  במקום.2  שנזרקה 
כוסו  כאשר  הפסיפס  לשטיחי  הנזק  מרב  את  שגרמו  הן  באתר 
לשורשי  נוח  גידול  למצע  והפכו  הפרדה  שכבת  ללא  גיאוטכני  בבד 
העשבייה.3 הסרת הבד מחלק משטיחי הפסיפס נעשתה כמעט ללא 
כל נזק לפסיפס, אבל דווקא הפסיפס של במת הכנסייה, המתאפיין 
אל  דבק  האחרים,  שבשטיחים  מאלה  איכותיות  פסיפס  בקוביות 

השטח  נמסר  והשימור  החפירה  בתום  כבדים.4  נזקים  ונגרמו  הבד 
של  המתוכננת  השלמתו  אי־ביצוע  ורט"ג.  חיפה  עיריית  לאחריות 
פרויקט פארק שקמונה בידי עיריית חיפה מנע את המשך הפיתוח 

ואת הצגת המכלול הכנסייתי לציבור.

שרטוטיו  אך  אלגביש,  בידי  הושלמה  לא  אומנם  המכלול  חפירת 
הקדם־סופיים אותרו בתיקי הארכיון ואוחדו עם המדידות והחפירות 
המחודשות שערכנו (איור 2). חלק מסימוני רשת החפירה המקורית 
(מוטות ברזל מקובעים בבטון) זוהו אף הם והקלו את מלאכת איחוד 
(איורים  מ"ר  כ־760  של  במידות  היה  החפירה  שטח  כלל  הנתונים. 
1–3).5 עיקרה של החפירה היה בהשלמת חשיפת המכלול והעמקה 

העלו חרס ניסיונותינו להשיג את הדין וחשבון לפעולות השימור שנעשו במכלול   2
זה או לקבל מידע על המבצע כדי לאחדו עם הדו"חות לפעולות השימור של 

המשלחת הנוכחית.

שנים  בארץ  נהוג  היה  פסיפסים  שטיחי  על  ישירות  גיאוטכני  בבד  השימוש   3
רבות אף על פי שהשימוש בו למטרה זו חדל בעולם כבר לפני עשרות שנים. 
ההנחיות לשימור בבד זה נמשכו גם בשנות האלפיים, וכותב שורות אלו התריע 
לא אחת בפני מנהל שימור ברשות העתיקות (רע"ת), שהנזקים בשימוש מעין 
מודרני,  בבטון  השימור  תהליכי  דווקא  רבים.  באתרים  ונשנו  וחזרו  עצומים  זה 
שאינו מקובל כיום, שנעשו ודאי בסוף שנות ה־70 עם תום החפירות, שמרו על 
שולי שטיחי הפסיפסים בסביבה אלימה למדיי של לחות, מלחים וחול המובא 
בטון  קטעי  הסרת  כללו  המשלחת  של  השימור  תהליכי  מהים.  עזות  ברוחות 
ניקוי  קירות, לקונות,  משקי  שוליים,  ייצוב  שימור מודרניים,  בחומרי  והחלפתם 

ושימור הפסיפסים, ולבסוף מילוי בורות וכיסוי בחול מחצבה וגידור המכלול.

הליכי השימור נמשכו במקוטע כל שנות הפרויקט בשטח, נמשכו גם לאחריו   4
בשימור  מומחה  ג'נאח,  א'  המשמר  בהנהלת  ובוצעו   ,2014 שנת  במהלך 
על  דו"חות  משמר.  כשוליית  ויטקלוב  י'  של  בסיועה  צוותו  ואנשי  פסיפסים, 

פעולות השימור הוגשו מדי שנה בשנה למנהל שימור ברע"ת.

שבאוניברסיטת  זינמן  ע״ש  לארכיאולוגיה  המכון  מטעם  התבצעה  החפירה   5
חיפה בניהולו של מ' איזנברג. בצוות היו כתריסר עובדים, מרביתם סטודנטים 
ט'  בידי  נעשו  שטח  שרטוטי  חיפה.  באוניברסיטת  לארכיאולוגיה  החוג  של 
מלצ'ין; נומיסמטיקה — א' ברמן; מדידות, צילום, הכנת מודלים פוטוגרמטריים 
וי'  סילברמן  ד'  בידי  נעשו  אוויר  תצלומי  איזנברג;  מ'   — מתכות  גלאי  והפעלת 
נדל; שימור שטח בניהולו של א' ג'נאח ושימור ממצא קטן בידי א' ירמולין. רישיון 
רט"ג 3079/13.  מטעם  והיתר   ,G-44/2013 :רע"ת מאת  לשנת 2013  חפירה 
החפירה וגם היוזמה מקורן בקרן הכט, ושלוחה לקרן תודה מיוחדת על החזון 

לטיפוח התרבות העתיקה והחדשה בחיפה.
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איור 2: תוכנית החפירות בשטח הכנסייה הדרומית על שלביה. התוכנית כוללת עיבוד ואיחוד של חפירות אלגביש (1979) 
והחפירות המחודשות עם סימון שלבי הבנייה (שרטוט ט' מלצ'ין; עיבוד י' נקאש ומ' איזנברג).
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איור 3: תצלום אוויר אנכי של הכנסייה הדרומית בתום החפירות וכיסוי הפסיפסים (אוקטובר 2013, צילום ד' סילברמן וי' נדל).

איור 4: חמש הבריכות שקדמו לבניית הכנסייה. במרכז שתי הבריכות המערביות נדבכי היסוד של האפסיס. 
מבט לכיוון מערב אל במת הכנסייה (צילום מ' איזנברג).
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אופי  על  לעמוד  כדי  האם  סלע  על  המושתתים  היסוד  נדבכי  עד 
לבניית  שקדמו  הבנייה  שלבי  השונים.  שלביו  את  ולתארך  המכלול 
נעשה  בכולם   — ממנה  המאוחרים  והשלבים  הכנסייה  הכנסייה, 

שימוש בשני חומרי הגלם המקומיים באזור זה: גיר ובעיקר כורכר.

שלבי הבנייה שקדמו לכנסייה
שלב   :(IIו־  I שלבים  הכנסייה (איור 2,  לבניית  קדמו  בנייה  שלבי  שני 
המאה  לפנה"ס–ראשית  ה־1  המאה  לשלהי  המתוארך  קדום,  רומי 
ה־1 לספירה, שנתגלה באופן מצומצם רק בחתך בדיקה אחד בחלקו 
רומי  בנייה  ושלב  למכלול;  ומחוץ  הכנסייה  אטריום  של  המזרחי 
שרדו   (II) זה  משלב  לספירה.  ה־4  המאה  של  קדום  מאוחר–ביזנטי 
הכנסייה  חפירת  ראשית  תעשייתי.  פסיפס  ורצפות  בריכות  בעיקר 
המזרחי  בקצה   ,P1–5 ,בריכות חמש  בן  מכלול  בחשיפת  התמקדה 
של שטח החפירה (איורים 2–4). המכלול טרפזי מעט ומידותיו כ־5 
x5.3 מ'. הקירות בהיקף המכלול בנויים אבני גזית מגיר בסיתות גס, 
והקירות הפנימיים, המחלקים את הבריכות כצלב, בנויים אבני גזית 
הבריכות  מליטה.  בחומר  נתונות  גוויל  באבני  ומדופנים  יותר  קטנות 
תעשייתי  פסיפס  ורצפות  ורדרד  בגוון  איכותי  הידראולי  בטיח  טויחו 
לבן — אלו שרדו במלואם ולא התקשו לאצור את מי הגשמים לאחר 
עונת החפירות. עומק שלוש הבריכות המערביות (P1–3) כ־0.50 מ', 
ושתי המזרחיות (P4–5) עומקן כ־1.5 מ'. הבריכות היו מלאות במעט 
מעובדות  מגיר  גזית  באבני  בשיטתיות  נעשה  המילוי  ועיקר  עפר, 
הונחו  הגיר  אבני  עצמו.  הבריכות  ממכלול  ודאי  שנלקחו  למחצה, 
שורות שורות על קרקעית הבריכות, ובשלב זה הבחנו כי אין מדובר 
אבני  מאוחרת.  בנייה  לשם  הקדומים  השטח  פני  של  רגיל  בפילוס 
המילוי בבריכות המערביות יצרו צורת חצי גורן. המשך חשיפתן מחוץ 
לבריכות לכיוון צפון־מערב אישש את הסברה שלפנינו נדבכי היסוד 
של קיר האפסיס של הכנסייה. לא זוהו כל מדרגות אל הבריכות, לא 
זוהו ניקוזים מהבריכות או אליהן, והייתה גומחה רדודה בפינתן. היו 
אלה אפוא מתקנים תעשייתיים שאצרו נוזלים, אך בהיעדר כל רכיב 
אופייני לתעשיית שמן או יין סביב הבריכות, הרי הן לא שימשו גיתות 
אלגביש  שהציע  כפי  בדים  לצביעת  שימשו  שהן  ייתכן  בד.  בתי  או 
לגבי סדרה של ארבע בריכות שנחשפה בסמוך, וכפי שעלה מעדות 
מצפון־מערב,  הבריכות  מכלול  של  הטיח  בבדיקות  שנמצא  הפולן 
איזנברג   ;122  :1963 (אלגביש  פשתה  של  גבוהים  אחוזים  שהכיל 

.(57 :2021

לא היו אלה הבריכות היחידות במכלול הקדם־כנסייתי; כמעט בכל 
מקום שהעמקנו בו מתחת למפלסי הרצפות של הכנסייה והחדרים 
שמסביב לה, בעיקר מצפון, נתגלו בריכות בגדלים שונים. רק באחת 
אף  הרדודות  הבריכות  אחת  ומטויחות.  נאות  מדרגות  זוהו  מהן 
מולאה ברעפים בטרם הונח מעליה פסיפס הכנסייה (איור 5). מצפון 
לאטריום הכנסייה נחפר מתחת לרצפות החדרים הביזנטיים שטח 
של 3.5x4.5 מ' השייך לשלב זה של הבריכות. נתגלו שלוש רצפות 
(איורים  בחתך  הגיחו  נוספות  שתיים  של  וראשיתן  לבנות,  פסיפס 
להבחין  היה  אפשר  נשדדו.  המכלול  של  המחיצה  קירות  כל   .(6  ,2
שהפסיפס ושרידי כמה מאבני הגזית הם איכותיים. על רצפת אחד 
משטיחי הפסיפס, צמוד לקיר, נתגלה מצבור של חומר אבקתי אדום 
בוהק. עדיין לא נעשה אפיון כימי לחומר ואין לומר בשלב זה אם זהו 
שהופק  הארגמן  צבע  של  שרידים  אולי  או  לצביעה  שנועד  מינרל 

בשקמונה (למכלול הבריכות הגדול ורמז לתעשייה של צביעת בדים 
ראו כאן איזנברג 2021: 58-57).

הוא  הבריכות  בכלל  השימוש  לסיום  המתארך  החומר  של  עיקרו 
אמצע–סוף המאה ה־4 לספירה. תיארוך זה תואם את מסקנותיו של 
אלגביש, שחפר מעט מן הבריכות בשטח זה ובמכלול בריכות נרחב, 
הדומה באופיו לזה שלפנינו, כ־30 מ' מצפון לכנסייה (אלגביש 1992: 

.(115–114 ,111 :1994 ;1558–1557

הכנסייה 6
עם חשיפת נדבך היסוד של האפסיס על הסלע הטבעי ובסמוך לו 
לכל  מעל  הובהר  הכנסייה,  של  המזרחי  הקיר  של  היסודות  המשך 
(איורים  מרכזי  בודד  אפסיס  בעלת  כנסייה  מבנה  לפנינו  כי  ספק 
כה  עד  לנו  הידועה  ביותר  הדרומית  הכנסייה  שזו  מאחר   7.(4–1
של  במרחק  נבנתה  היא  הדרומית.  הכנסייה  כונתה  היא  בשקמונה 
130 מ' מדרום למרכז תל שקמונה, ורצפותיה נמוכות ב־8 מ' משיא 
מרבית  ליתר המכלולים הבנויים בשקמונה,  התל כיום. בדומה  רום 
מתעלות  הוצאו  אף  הגזית  אבני  רבים  ובמקרים  נשדדו  הקירות 
לזהות  מקשה  זו  תופעה  שוד.  תעלות  מאחוריהם  מותירים  היסוד, 
להבנה  קלים  היו  אחרים  שבמקרים  ארכיאולוגיות  תופעות  מיידית 
תעלות  רק  לא  למזלנו  שלפנינו.  הכנסייה  תוכנית  דוגמת  ולשחזור, 
השוד נותרו, אלא גם כמה נדבכי יסוד ואף חלקים מן הקיר הצפוני 
מחדש  לחשיפתה  המרכזיות  המטרות  שאחת  מכיוון  הכנסייה.  של 
בדיקות  נעשו  לא  לקהל,  והצגתה  שימורה  הייתה  הכנסייה  של 
שלבי  לבחינת  הבדיקות  כלל  הקיימים.  הפסיפס  לשטיחי  מתחת 
הבנייה ותיארוכם נעשו בשטחים שבהם לא שרדה רצפת הפסיפס, 
דוגמת תשתית הרצפה או בחדרי השירות מצפונה. מגבלה זו, נוסף 
שטח  במרכז  שכרה  נוספת  תעלה  אלגביש,  של  חפירתו  שרידי  על 
אחת  לא  גרמו  החפירה,  לאחר  שנעשו  השימור  והליכי  הכנסייה 
לצמצום יכולתנו לתארך את השרידים. עם זאת, עלה בידינו לחשוף 

את כלל שטח הכנסייה, לתעדה ולבצע תהליכי שימור נרחבים.

מבנה הכנסייה ותוכניתה

ה־4 לספירה  המאה  גבי שרידי בנייה מראשית  על  הכנסייה נבנתה 
בזיליקלית,  בתכנית  תפילה  אולם  כלל  הקמתה  שלב   .(II (שלב 
עם  תווך  לאולם  המחולק  מערב–מזרח  במתווה  אורך  מבנה  קרי 
טורי  בשני  המופרדות  ומדרומו  מצפונו  סיטראות  חיצוני,  אפסיס 
מרכזיים שלבים  שני  הובחנו  בכנסייה  ממערב.  ואטריום  עמודים, 

(IIIa ו־IIIb). בשלב השני נבנתה במה מוגבהת בחלל האפסיס ונעשו 
לא  לכנסייה  מדרום  השטח  השירות.  ובחדרי  באטריום  שינויים 
נחפר, אך מתיאוריו ומשרטוטו של אלגביש ניכר כי שלוש התעלות 
הבנייה של  המשכה  ואת  פסיפס  רצפות  הכילו  זה  בשטח  שחפר 

הנוצרית  לאדריכלות  הנוגע  בכל  וסיועו  הערותיו  על  עובדיה  א׳  לפרופ'  תודתי   6
הקדומה ופסיפסי האתר.

מלוא  את  שחשף  מבלי  הבמה,  פסיפס  חשיפת  לאחר  חפירתו  עצר  אלגביש   7
יסודות הקיר המזרחי, ולכן נזהר מלכנות המבנה כנסייה והעדיף המונח הכולל 
 The excavation of the monastery has not been” :יותר מנזר גדול מאוד
 completed and apparently the central church has not yet been
נכללה  לא  שהכנסייה  הסיבות  מן  אחת  וזו  ייתכן   .(Elgavish 1980)א “found
כמעט בפרסומים על אודות הישוב הנוצרי כאן ונעדרת אף מקורפוס הכנסיות 

.(Ovadiah and Gomez 1984: 162–63) של ארץ־ישראל
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איור 5: חלקו הצפוני־מערבי של אולם התפילה. אפשר להבחין בבריכה רדודה שמולאה בשברי רעפים כדי לפלס את השטח להנחת 
רצפת הפסיפס. משמאל לקו השוד שבין שטיח הפסיפס של הסיטרה הצפונית לאולם התווך ניתן להבחין בסידור מעגלי של הקוביות 
שסימנו מיקום של עמודון. מימין, תעלת היסוד של האומנות המאוחרות שקרעו בעד שטיח הסיטרה הצפונית בדרכם לסלע האם. מבט 

מערבה לכיוון האטריום (צילום מ' איזנברג).

קירות  לכנסייה.  שקדם  מאוחר  רומי  לשלב  ושייכות  החתך  מן  מציצות  נוספות  ושתיים  איכותי  תעשייתי  פסיפס  רצפות  שלוש   :6 איור 
המחיצה נשדדו והקירות הנראים סביב הם מאוחרים יותר. מבט לכיוון דרום (צילום מ' איזנברג).
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המזרחי  לקצה  שהוסף  הססגוני  הדגם  ומימין  התצלום  בקדמת  הצפונית.  והסיטרה  הבמה  שטיחי  אל  מערב  לכיוון  מבט  איור 8: 
של הסיטרה וכמטר אחד ממערב לו כתובת יוונית בת ארבע שורות. הכתובת נהרסה חלקית משנחפרה תעלת היסוד לבסיסי 

האומנות (צילום מ' איזנברג).

איור 7: מבט אל מרכז אולם התפילה וצפונו מהאטריום לכיוון מזרח אל מורדות הכרמל ורכבת ישראל החולפת. בשטיח הפסיפס 
של הסיטרה הצפונית ניכרות תעלות השוד וסדרת האומנות המאוחרות. מימין רצפת השיש (F111) המאוחרת משלב IV, ובקצה 

השמאלי רצפת הפסיפס המאוחרת משלב V (צילום מ' איזנברג).
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(איורים 2–3). רצועה של כ־3 מ' נחפרה מצפון לכנסייה, וכאן נתגלו 
חדרים,  הוספו  לאפסיס  ומצפון  מדרום  חדרים (איורים 2–3).  שישה 
כי  וייתכן  הכנסייה,  לחיי  השני  בשלב  רק  קרה  שהדבר  נדמה  אך 
בחלקים  השתנתה  ותוכניתה  הכנסייה  הורחבה  גם  זה  בשלב 

הדרומי־מזרחי והצפוני־מזרחי.

נחשפו  האטריום  של  המשוער  השטח  זה  ובכלל  הכנסייה  חלל 
מ';   39 האטריום  כולל  המלא  אורכה  הכנסייה:  מידות  במלואם. 
של  המשוערות  והמידות  מ'  התפילה 25  אולם  אורך  מ';  רוחבה 14 
הוא 270  התפילה  אולם  של  הפנימי  שטחו  מ'.   14x14 הן האטריום 
מ"ר  ב־500  נאמד  האטריום,  כולל  הכנסייה,  שטח  כלל  ואילו  מ"ר, 

(איורים 2–3).

את  המסמנת  שוד  תעלת  רק  נותרה  הכנסייה  של  הדרומי  מהקיר 
מהלכו של הקיר. הקיר הצפוני (W137) שרד לגובה של נדבך בודד 
הכנסייה  תוכנית  של  חלקי  שחזור  ומאפשר  הרצפה  מפלס  מעל 
ושל אופן בניית הקירות (איורים 2–3, 7–8). הבנייה היא באבני גזית 
ממוצעת:  אבן  של  מידותיה  כפתינים.  בעיקר  הסדורות  מכורכר 
המזרחי  שחלקו  ניכר  מ'.  וגובה — 0.35  רוחב — 0.50;  אורך — 0.55; 
ככל  אך  המערבי,  שבחלק  מאלה  שונות  בנייה  אבני  בנוי  הקיר  של 
פני  את  מכסה  טיח  בודד.  בנייה  בשלב  מדובר  להבחין  שאפשר 
הקיר הגולשים פנימה אל אולם הכנסייה, ושטיח הפסיפס ניגש אל 
הטיח. מצידו החיצוני הקיר מעובה באבני גוויל קטנות נתונות בחומר 
מליטה. רוחבו הצר של הקיר, כ־0.50 מ', התקשה ודאי לשאת מבנה 
גבוה והוא מפתיע ביחס לממדי הכנסייה. להגברת היציבות שימשו 
קירות חדרי השירות מצפון כקירות תמך הניגשים אל קיר הכנסייה 

הצפוני (איורים 2–3).

שרידי  אך  האטריום,  מן  התפילה  לאולם  מהכניסות  נותר  לא  דבר 
קירות הכנסייה בפינה הצפונית־מערבית, מתווה שוד הקירות וריצוף 
גבולו  את  למדיי  רב  בביטחון  לזהות  מאפשרים  האטריום  של  חלקי 
המערבי של אולם התפילה ואת מיקומו של הפתח המרכזי שהוביל 
היו  שוודאי  הפתחים,  שני  לזיהוי  ניתנים  לא  מנגד  התווך.  אולם  אל 
טורי  משני  שרידים  נותרו  לא  גם  כך  הסיטראות.  שתי  אל  קיימים, 
המשוער  מהלכם  לסיטראות.  התווך  אולם  בין  שהפרידו  העמודים 
והסימטרי  למדיי  הישר  השבר  בקו  מסומן  העמודים  טורי  שני  של 
אלגביש  של  בתוכניותיו  הסיטראות.  בפסיפסי  השוד  תעלות  של 
מבחינים בעשר אבני גזית מכורכר עם חור מרכזי, ששימשו בסיסים 
הם  אך  החשיפה,  במהלך  מקצתם  את  זיהינו   8.(2 (איור  לעמודונים 
שחזור  הצעת  מאפשר  הבסיסים  סידור  אופן  באתרם.  היו  לא  כבר 
מהכניסה  התווך,  באולם  שמוקמו  הסורג  ולוחות  כנסייתי  לריהוט 
הראשית לכיוון הבמה. שני הבסיסים המערביים ביותר (S1–2) מוקמו 
לכיוון  מידות  קטן  לשער  אולי  ושימשו  המרכזי  לפתח  ממזרח  מ'   9
 ,(S3) יותר גדול  בסיס  הוצב  אלו  מבסיסים  אחד  מטר  הבמה.  מרכז 
אשר שימש אולי לריהוט כנסייתי. מטר נוסף מזרחה הוצבו ארבעה 
ולוחות  עמודונים  להצבת  הנראה  ככל  ששימשו   (S4–7) בסיסים 
סורג, שהיוו שער כניסה אל אזור הבמה, אלא שהם מרוחקים כמעט 
4 מ' מהבמה המוגבהת. ייתכן שהוצבו בשלב הבנייה הראשון כאשר 
הבסיסים  שלושת  מערבה.  מעט  הייתה  הבמה  אזור  אל  הכניסה 
מערבה,  מ'  כ־0.70  הבמה,  צידי  משני  הוצבו   (S8–10) הנותרים 

והבסיס השלישי הוצב בקו ישר בקצה הדרומי של הסיטרה הצפונית 
(איור 8). הבסיס הרביעי, בגבול הסיטרה הדרומית, לא שרד. בסיסים 
אלו שימשו קרוב לוודאי להצבת לוחות סורג ושערים שיצרו חיץ בין 

אולם התווך והסטראות לבין החללים החשובים יותר שבמזרחם.

כתובת  חלקית  נשתמרה  הצפונית  הסיטרה  של  המזרחי  בחלקה 
פסיפס ביוונית בת ארבע שורות הפונה מזרחה (Insc. A, איורים 2, 8). 
נהרס  הצפוני  זה  אך  הדרומי,  בחלקה  במלואה  השתמרה  הכתובת 
להלן).  (ראו   IV משלב  מבנה  של  יסודותיו  עבור  שנחפרה  מתעלה 
 Staab and Eisenberg) המוצעת  והשלמתה  הכתובת  של  תרגומה 
2021): [בימי שם] הקדוש ביותר [ובמהלך כהונתו של הבישוף (?)], 
[שם ותואר] המכובד ביותר הניח את הפסיפס [שם] באמצעותו של 
הנחת  תאריך  על  אור  שופכים  שהיו  הבישוף,  ושם  השנה  הכלכל. 

הפסיפס, חסרים.

שאינם  שינויים  כמה  ועבר  חלקית  שרד  הכנסייה  של  האטריום 
תשתית  השתמרו   .(3–2 (איורים  המלא  תיאורו  את  מאפשרים 
פסיפס, חלק מרחבה מרוצפת וקטעי פסיפס אחדים. הקטע המעניין 
הוא כתובת קצרה ביוונית שהשתמרה במלואה בפסיפס והתגלתה 
רק במהלך עבודות השימור (Insc. B, איורים 2, 9–10). הכתובת בת 
פונה  היא  אוזניים,  טבלת  בתוך  נתונה  שורות,  בשלוש  מילים  שלוש 
 Staab and) האדמיניסטרטור  יוחנן  של  מנחתו  ותרגומה:  צפונה 

.(Eisenberg 2021

וההרס  הבנייה  שלבי  עקב  כי  אם  נרתקס,  של  לקיומו  שריד  כל  אין 
נרתקס.  היה  לא  זו  שלכנסייה  בוודאות  לקבוע  אין  האטריום  שעבר 
ארץ־ישראל  בכנסיות  מופיע  נוצרית  אדריכלית  כתופעה  הנרתקס 
 .(Ovadiah 1970: 199–200) לספירה  ה־5  המאה  לאמצע  סמוך 
להיות  עשויה  בשקמונה  בכנסייה  נרתקס  של  להיעדרו  לפיכך 

משמעות כרונולוגית.9

שטיחי הפסיפס

(שטיחי  מרכזיים  פסיפס  שטיחי  חמישה  יש  הדרומית  בכנסייה 
אחרים  למבנים  ושייכים  הכנסייה  של  מזמנה  המאוחרים  הפסיפס 
הצפונית  בסיטראות  בבמה,  התווך,  באולם  כאן):  נדונים  אינם 
 .(3–1 (איורים  האטריום  את  שעיטר  מפסיפס  ושרידים  והדרומית, 

להלן תיאור הפסיפסים.10

 ,(F153) במזרחו  צרה  ברצועה  רק  השתמר  התווך  אולם  פסיפס 
במידות 2.3x4.0 מ' (איורים 2–3, 11). יתר השטיח כמו נחתך במכוון 
מעוטר  שהשתמר  הקטע  של  המערבי  צידו  נותרה.  תשתיתו  ורק 
בדגם גיאומטרי פשוט, המורכב מרשת של מעוינים בקוביות פסיפס 
עוטרו  הדרומי  בצידו  רק  כפולה.  שחורה  מסגרת  בתוך  שחורות 
המעוינים במרכזם בניצני פרח אדום. הקטע המזרחי של הפסיפס 
המשיך,  הנראה  וככל  המוגבהת,  לבמה  משיק  הוא  עיטור;  כל  נטול 

בשלבו המקורי, מזרחה.

תקפותה של ההנחה בדבר היעדר נרתקס בכנסיות המוקדמות מקבלת חיזוק   9
בקורפוס הגדול ההולך ונבנה של כנסיות ארץ־ישראל. הקורפוס זמין חלקית 
כנסיות  מ־600  למעלה  ומתוך  הסוגיה  את  בחן  פטריך  י׳  פרופ'  אך  במרשתת, 
בשלב  רק  הנרתקס  נוסף  לספירה  ה־4  המאה  מן  כנסיות  לתשע  בקורפוס, 
הבנייה המאוחר, או שאין לקבוע מתי, ובשתי כנסיות אחרות מן המאה ה־4–5 
לספירה נזכר נרתקס, אך התיאור קצר מלאפשר מידע נוסף. אני מודה לפרופ' 

פטריך על סיועו החשוב.

כמו  הפסיפס,  בשטיחי  מעמיקים  ודיון  תיאור  מאפשר  אינו  המאמר  של  היקפו   10
גם בחלקים אחרים ממבנה הכנסייה ובשלבים המאוחרים ממנה.

(כנסייה?)  במבנה  עד  וע׳  טורגה  ח׳  של  בחפירתם  התגלו  דומים  אבן  בסיסי   8
ממזרח לתל שקמונה (טורגה ועד 2012: 111).
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איור 9: קטע משטיח הפסיפס באטריום וכתובת קצרה ביוונית (צילום מ' איזנברג).

איור 10: מבט אל חלקו המערבי של אולם התפילה והאטריום (צילום מ' איזנברג).
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איור 11: קטע משטיח אולם התווך והבמה. מבט לכיוון מזרח (צילום מ' איזנברג).

איור 12: פסיפס הבמה, מבט למזרח (צילום מ' איזנברג).
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איור 13: עיטור הצלב במרכזו של שטיח הבמה. מבט לכיוון מזרח (צילום מ' איזנברג).

איור 14: תקריב אל הפינה הדרומית־מערבית של המסגרת הפנימית של פסיפס הבמה (צילום מ' איזנברג).
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הוא  הכנסייה.  פסיפסי  מכל  האיכותי  הוא   (F156) הבמה  פסיפס 
שרד כמעט בשלמותו במתאר שהותירו תעלות שוד האבנים סביבו. 
אולם  מפסיפס  מ'   0.40 כדי  הגבוה  במפלס  נבנו  והפסיפס  הבמה 
 .(12–11  ,4–2 (איורים  הכנסייה  בחיי  השני  לשלב  ושייכים  התווך 
ומידותיו  ברובו  שרד  האפסיס,  בהיקף  נתון  שהיה  הבמה,  פסיפס 
המרביות הן 4.5x6.4 מ'. הפסיפס, שכמה קטעים ממנו חסרים, הונח 
על תשתית לא איכותית, בשונה מפסיפס אולם התווך, הפשוט יותר, 
אך בעל תשתית איכותית ששרדה היטב. בחלקו המזרחי הפסיפס 
פשוט ומכיל מעוינים מדורגים בשני צבעים ובמרכזם צלב לבן. חלק 
הארי של פסיפס הבמה מורכב משתי מסגרות מלבניות (החיצונית: 
עיטור  יש  המסגרות  בתוך  מ').   1.50x1.73 והפנימית  מ'   2.30x2.65
צבעוניות  חבל  מקלעות  על  המוחלט  ברובו  המבוסס  וצפוף  קפדני 
כגון  גיאומטריות  צורות  יוצרות  המקלעות  גדילים.  חמישה  בעלות 
ריבועים, עיגולים ומעוינים, תוך כדי שימוש בליפוף ובקשרי החבלים 
השונה  (שילוב  וסימטרית  לב  שובה  קומפוזיציה  ליצירת  הצבעוניים 
את  היוצרים  אלו  גם  הם  החבלים   11

B14, J2, J7).א מדגמים  במעט 
נבנה  הצלב  עיטור  הפסיפס.  של  המערבי  חלקו  במרכז  הצלב 
זרועות  בעל  צלב  היוצרת  וסימטרית  כפולה  חבלים  ממקלעת 
מעגליים,  ליפופים  בשני  מעוטר  זרוע  קצה  כל   .(13 (איור  שווות 
מבט  חבל.  משזירת  הוא  אף  המורכב  מעגל  מבחוץ  תוחמים  ואלה 
מבט  עיטורי.  גודש  של  הרגשה  למתבונן  מקנה  הפסיפס  על  חטוף 
כלל  את  ויוצרת  נשזרת  החבלים  מקלעת  כי  מבהיר  יותר  קפדני 
אפשר  אי  שתיקטע.  מבלי  הרצפה  שטיח  של  המרכזיים  הדגמים 
שלא להתפעל מן התכנון והביצוע הקפדניים. צפיפות אבני הפסיפס 
כתום,  אדום,  לבן,  בגוונים:  הן  הפסיפס  וקוביות  בדצמ"ר,   115 היא 
צהוב, שחור, אפור־כחלחל, ורוד כהה, כחול כהה (זכוכית), ירוק זית 

(זכוכית) וירוק בקבוק (זכוכית) (איור 14).

ניקוי  אך  במלואו,  כמעט  נחשף   (F154) הדרומית  הסיטרה  פסיפס 
יסודי בוצע רק בחלקו המזרחי (איורים 2, 15). שוליו רחבים ולבנים, 
במרכזו מסגרת כפולה עשויה בקוביות אדומות ומילוי צהוב ביניהן. 
שבמרכזם  מתומנים  טורי  שלושה  תוחמת  החיצונית  המסגרת 
ריבועים (דגם H3). כל מתומן מעוטר בהיקפו בארבעה פרחים וצלב 
שחור במרכזם. הריבועים במרכז כל מתומן מעוטרים בריבוע צהוב 
במרכזם. 1.80 מ' ממזרח לשטיח, בקצה הסיטרה הדרומית, הוסף 
השתמר  וזה   ,(F154E) הכנסייה  לחיי  השני  בשלב  פסיפס  שטיח 
כמעט במלואו (איור 16). קו התפר המלאכותי בין שני השטיחים ניכר 
כל  מ'  שחורה (1.8  כפולה  חיצונית  במסגרת  מעוטר  הפסיפס  לעין. 
צלע), פינות הריבוע מעוטרות במשולשים מוקפים מסגרת שחורה, 
ובתוכה מסגרת אדומה ומרכזן צהוב. עיגול בעל שתי טבעות שחורות 
משיק לריבוע ומכיל בהיקפו הפנימי סדרה של שמונה מעגלים (דגם 
B11) התוחמים עיגול מרכזי. כולם עשויים במקלעת חבל צבעונית 
שגווניה משתנים מאדום לצהוב. מקלעת החבלים בעיצוב הפסיפס 
מזכירה את פסיפס הבמה המרוחק רק כ־2 מ' מצפון — שניהם הונחו 

בשלב השני לחיי הכנסייה.

בעיקר  בחלקו,  רק  שרד  הצפונית  הסיטרה  של  הפסיפס  שטיח 
בצידו המזרחי, במקום שאותרה הכתובת שתוארה לעיל (F152). די 
השטיח (איורים 2, 5, 7–8, 17).  עיטור  את  לתאר  כדי  אלו  בשרידים 

העיטור נתחם במסגרת אדומה כפולה, וזו מולאה בצהוב והיא זהה 
לעיל.  שתואר  הדרומית  הסיטרה  פסיפס  את  התוחמת  למסגרת 
המסגרת הפנימית עשויה ממקלעת חבלים מפותלת בגוונים צהוב 
פרחים  טורי  משני  מורכב  המרכזי  העיטור  שחור.  רקע  על  ואדום 
(רק הטור הדרומי שרד) בעלי תריסר עלי כותרת, ושני טורי מעוינים 
אותו  ובו  פסיפס   .(J5 דגם) פרח  כל  של  במרכזו  נפגשים  מסוגננים 
ה־4  המאה  לסוף  המתוארכת  בעג'ור  בכנסייה  גם  נחשף  הדגם 
 Ovadiah and Ovadiah 1987: 11, Pl. 1; Ovadiah)  (?) לספירה 
20–19 :1970). שטיח פסיפס ובו עיטור כמעט זהה נחשף גם בבית 
לספירה  ה־5  המאה  לראשית  מתוארך  הוא  שם  בציפורי,  הנילוס 
הרב  הדמיון   .(Weiss 2009: 945–949; Weiss and Talgam 2002)
שתי  מעלה  משקמונה  השטיח  לבין  הנילוס  ובית  עג'ור  פסיפסי  בין 
מספר  במדויק  הועתק  העיטור  דגם  האחת,  מרכזיות:  אפשרויות 
דגמים מפורט שהשתמשו בו בסדנאות הפסיפסים באתרים הללו; 
וכל  תקופה  באותה  שפעלו  סדנאות  של  עבודות  שלפנינו  והאחרת, 
מאוד  שכיח  החבל  עיטור  האחרת.  של  עבודתה  את  הכירה  אחת 
בפסיפסי הכנסייה הדרומית משלבה השני ומופיע לא אחת בפסיפסי 
שקמונה.  לתל  ממזרח  שנחפרה  בקפלה  זה  ובכלל  ארץ־ישראל 
הפסיפס שם מתוארך לסוף המאה ה־5–המאה ה־6 לספירה ומציג 
צמחיים,  עיטורים  בעלות  עגולות  מקלעות  היוצרים  חבל  עיטורי 
הדרומית  בכנסייה  הבמה  שבשטיח  מאלו  פחות  צפופים  בדגמים 

.(Kletter 2010: 151–54)

המזרחי  בקצה  גם  הדרומית,  הסיטרה  של  המזרחי  לקצה  בדומה 
לחיי  השני  בשלב  רבוע  פסיפס  שטיח  הוסף  הצפונית  הסיטרה  של 
כשני־שלישים   .(8 (איור  הוא  אף  דומה  והעיטור   ,(F152E) הכנסייה 
של  בזה  הפסיפס  של  השילוב  ניכר  כאן  וגם  שרדו,  הפסיפס  מן 
הסיטרה. מסגרת חיצונית שחורה כפולה (כ־2 מ' כל צלע) משיקה 
בשלושה  מעוטר  העיגול  היקף  בשחור.  כפולה  מסגרת  עם  לעיגול 
חבלים קלועים, ואלה יוצרים מסגרת היקפית התוחמת עיגול מרכזי 
שבמרכזו ארבעה עיגולים מורכבים ממקלעות חבלים (וריאציה של 

 .(J7 ו J1 דגמים

השמור  הקטע   .(F213) בודדים  בקטעים  רק  שרד  האטריום  שטיח 
מצוי במרכז האטריום בערך, ובו נתגלתה הכתובת הקצרה הנתונה 
בגוונים  חינניות  מסגרות  (איור 10).  לעיל  שתוארה  אוזניים  בטבלת 
תוחמות  והן  תלת־ממדיות,  לעיטור  שיוו  ולבנים  כתומים  צהובים, 
כמטר אחד  ובו מתוארים ניצני פרחים אדומים וצהובים.  לבן  שטיח 
רבועה  חיצונית  מסגרת  המכיל  מידות  קטן  פסיפס  שרד  ממזרחו 
מקלעת  ובו  עיגול  התוחמת  צלעותיה),  אורך  אחד  (כמטר  וכפולה 
החבלים  מקלעות  מתיאורי  ניכר  באופן  פשוטה  מסוגננת,  חבלים 

שבקצה המזרחי של אולם התפילה. 

ארץ־ פסיפסי  בקורפוס  המופיעים  שקמונה  פסיפסי 
הדרומית הכנסייה  מן  הפסיפסים  את  כוללים  אינם  ישראל 

אשר   .(Ovadiah and Ovadiah 1987: 131–135, Pl. CLIV-CLXIX)
היכר  סממני  עם  מלאכה  שקמונה  בפסיפסי  לראות  מציע  עובדיה 
התקופה  בראשית  בעיירה  שפעלה  מקומית  סדנה  של  מובהקים 

.(Mucznik, Ovadiah and Turnheim 2004: 91–93) הביזנטית

פסיפסי מקורפוס  לקוחים  אחריו  והבאים  זה  בעיטור  הדגמים  מפתח   11
.(Ovadiah and Ovadiah 1987: 227–257) ארץ־ישראל
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איור 15: קטע משטיח הפסיפס בסיטרה הדרומית (צילום מ' איזנברג).

איור 16: שטיח הפסיפס בקצה המזרחי של הסיטרה הדרומית. ניתן להבחין בקו התפר בין שני השטיחים. מבט מערבה (צילום מ' איזנברג).
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פריטים אדריכליים ופריטי שיש

במהלך חשיפת הכנסייה נתגלו כמה פריטי שיש ומאות שברי שיש 
גזעי  ושני  קורינתית  כותרת  השיש,  שברי   .V-III לשלבים  השייכים 
המבנים  מן  למי  לשייכם  ניתן  ולא  באתרם  שלא  התגלו  עמודים, 
נלקחו  ודאי  השיש  פריטי  של  המוחלט  רובם   .(18 (איור  שנחשפו 
כבר בעת העתיקה (גם בעת המודרנית), בדומה לשוד אבני הגזית 
מכורכר וגיר. אלגביש מתאר שפע רב של פריטי שיש אדריכליים, בין 
הפריטים  שמרבית  הוא  הרושם  כי  ומציין  קורינתיות,  כותרות  היתר 

.(Elgavish 1980) נלקחו כבר בעת העתיקה

ממצא קטן

כמעט לא נתגלה ממצא על רצפות הפסיפס של הכנסייה. אלגביש 
את  המכסים  ברזל  ומסמרי  רעפים  שברי  של  רב  ממצא  מתאר 
נחשפו  שטרם  בחלקים  דומה  בתופעה  הבחנו  הפסיפס.  רצפות 
בידי אלגביש. הרעפים כללו רעפים רוכבים בעלי חתך משולש, והם 

חשובים בכל הנוגע לשחזור גג גמלוני לכנסייה.12

הוא  המטבעות  ממצא  אך  מלא,  עיבוד  עבר  טרם  הקרמי  הממצא 
המטבעות  (כלל  השונים  הבנייה  שלבי  את  לתארך  בניסיון  החשוב 
זה  ובכלל  הכנסייה  בשטח   .(75-66  :2021 איזנברג  כאן,  מוצגים 
השטחים מצפון־מערב ומצפון־מזרח התגלו וזוהו 183 מטבעות. עוד 
כ־150 מטבעות היו במצב השתמרות שלא אפשר זיהוי או שזיהויים 
הממצא  כלל  להצגת  מקום  מותיר  אינו  המאמר  היקף  ודאי.  לא 
וניתוחו, אך כמה מסקנות מיידיות נחוצות להבהרת תיארוכי הבנייה 

והנוכחות היישובית באתר הכנסייה וסביבתה הקרובה.

מרבית מטבעות המאה ה־4 מקורם בחפירה מצפון־מערב לכנסייה 
בסביבת בריכות מן התקופה הרומית המאוחרת–הביזנטית, שהפך 
וכן  הבריכות,  משבוטלו  מגורים  לאזור  ה־4  המאה  סוף  לקראת 
מחתכי בדיקה בצמוד ומצפון לקיר הצפוני של הכנסייה. הם מציינים 

נוכחות רציפה בכלל האזור הזה במהלך המאה ה־4. חתכי הבדיקה 
הניבו  הראשון  בשלבה  הכנסייה  של  והרצפות  הפסיפסים  ותשתית 
המטבע  לספירה.   395-393 מהשנים  מאוחרים  שאינם  מטבעות 
הפסיפס  על  שקרס  הגג  לשרידי  בזיקה  שנתגלה  ביותר  המאוחר 
 .(C1066) ה־5  המאה  מן  שהוא  וייתכן  מזוהה,  לא  מטבע  הוא 
כלי  של  רבות  עשרות  ובה  ה־5  המאה  מאמצע  עזה  חורבן  שכבת 
בתל  המחודשות  בחפירות  נחשפה  ומטבעות  מתכת  ממצא  חרס, 
את  לקשור  שיש  הנמנע  מן  לא   .(61-60  :2021 (איזנברג  שקמונה 
חורבן הכנסייה לחורבן השכבה הזאת. מרבית מטבעות המאה ה־5 
אחד  מטבע  לכנסייה.  ומצפון־מזרח  שמצפון־מערב  בשטח  נתגלו 
 F111 של המאה ה־5 ואחד של ראשית ה־6 התגלו בתשתית רצפה
(רצפת השיש) שהונחה מעל שטיחי הפסיפס של הכנסייה הדרומית. 
ה־6 התגלו בחלקים  של המאה  שני מטבעות מהמחצית הראשונה 
העליונים של סביבת האטריום, שכאמור הופרע קשות. מטבעות אלו 
שייכים ככל הנראה לשלב הבנייה המאוחר כאן — IV. יתר מטבעות 
מצפון־מזרח  בשטח  אלא  הכנסייה  בשטח  התגלו  לא  ה־6  המאה 
לה, באזור שבו שומרו שטיחי פסיפס השייכים למבנה מאוחר יותר 
שכמעט לא נחשף (ראשית החפירה כאן בידי אלגביש ואופי המבנה 
ה־6,  המאה  מאמצע  הם  ביותר  המאוחרים  המטבעות  נהיר).  אינו 

וכאמור מקורם אינו בכנסייה הדרומית אלא בשטחים הסמוכים.

שלבי בנייה מאוחרים
זוהו   (IV — V (שלבים  הכנסייה  מחיי  המאוחרים  בנייה  שלבי  שני 
ויתוארו בתמציתיות (איור 2). כל שלבי הבנייה המאוחרים התעלמו 
משטיחי הפסיפס של הכנסייה הדרומית וככל הנראה גם מקירותיה 
הראשיים, ועל כן אפשר לומר שאין מדובר עוד בשלב בחיי הכנסייה 

שתוארה לעיל, אלא במבני ציבור חדשים.

שלב IV כיסה את רצפות הכנסייה הדרומית במפלס הגבוה בכ־0.40 
מ' (איורים 2, 7). נתגלו שרידי מבנה ציבור בעל רצפת שיש בסגנון 
אופוס סקטילה. השרידים נחשפו במרכז החפירה ורצפות הפסיפס 
של  המערבי  ובקצה  הכנסייה  של  הדרומית  הסיטרה  מעל  שנתגלו 
מהם  שבעה  האומנות,  בסיסי  את  לייחס  יש  זה  לשלב  החפירה. 
לאורך הסיטרה הצפונית של הכנסייה. תעלת היסוד שלהם חתכה 

איור 17: שטיח הפסיפס של הסיטרה הצפונית, מבט מזרחה (צילום מ' 
איזנברג).

ומטבעות  נוסף  קטן  ממצא  מתכת,  פריטי  הנרות,  הספורים,  החרס  כלי   12
פורסמו.  ולא  כלל  בדרך  ודאי  לזיהוי  ניתנים  אינם  אלגביש  של  מחפירותיו 
המדינה  אוצרות  במסדי  גם  בנמצא  ואינם  פורסמו  לא  מחפירותיו  המטבעות 

(מענה לשאילתה מתחום ענף מטבעות מאפריל 2020).

מספר מטבעותתיארוך

3מאה מאה 1 לספירה לספירה

2מאה מאה 2–3

2424המחצית הראשונה של המאה ה־המחצית הראשונה של המאה ה־4 

108108המחצית השנייה של המאה ה־המחצית השנייה של המאה ה־4

2626המאה ה־המאה ה־5 

1717המחצית הראשונה של המאה ה־המחצית הראשונה של המאה ה־6 

2המחצית השנייה של המאה ה־המחצית השנייה של המאה ה־6 

1המחצית הראשונה של המאה ה־המחצית הראשונה של המאה ה־7

183183סך הכולסך הכול

טבלה 1: המטבעות שנתגלו במהלך החפירות בשטח הכנסייה הדרומית 
בחלוקה כרונולוגית.
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לבסיס —  בסיס  בין  מ' מפרידים  הסיטרה. 1.8  של  אורכה  מלוא  את 
קירות  זוהו  לא  ציבור.  במבנה  אומנות/עמודים  לטור  אופייני  מרווח 
האומנות.  של  המקביל  הטור  לא  וגם  הבסיסים,  לסדרת  השייכים 
שלפנינו  נדמה  נחפר.  שטרם  הדרומי  בשטח  לאתרם  שיש  ייתכן 
מבנה כנסייה נוסף, מעל שרידי הכנסייה הדרומית. שלב זה מתוארך 

למחצית השנייה של המאה ה־5–ראשית ה־6 לספירה.

מהם  ועולה  אלגביש,  של  ביומניו  בלבד  חלקי  באופן  תועד   V שלב 
שנתגלתה רק רצפת פסיפס מצפון לכנסייה (איורים 1–3, 7). רצפה 
מעל  דרום,  לכיוון  המשכה  אך  אדריכלי,  אלמנט  מכל  מנותקת  זו 
הכנסייה, מופיע בתוכניותיו של אלגביש. מפלסה גבוה במטר אחד 
ממפלס הכנסייה הדרומית וכ־0.50 מ' ממפלס שלב IV. הרצפה לא 
תוארכה בידי אלגביש או בידנו, אך בהיותה במפלס הגובה והמאוחר 
וממצא  אלגביש  של  הנסיבתיים  לנתונים  ובהתאם  במכלול,  ביותר 
לכל  ה־6  המאה  של  השנייה  למחצית  לתארכה  יש  המטבעות, 
המאוחר, ואת סיום השימוש בה לשלהי המאה ה־6–ראשית המאה 

ה־7 לכל המאוחר, לפני כיבוש הארץ בידי המוסלמים.

דיון
שחדל  תעשייתיות  בריכות  מכלול  מעל  נבנתה  הדרומית  הכנסייה 
לתפקד סמוך לאמצע המאה ה־4. לא התגלו שכבות של חורבן או 
של הרס נרחבים, אך בכמה שטחים התגלו עדויות לשריפה. אלגביש 
המטבעות  אותה.  זיהינו  לא  אך  נרחבת,  שריפה  שכבת  מתאר 
ומהחדרים  הכנסייה  של  התווך  אולם  רצפת  מתשתית  הספורים 
הסמוכים מצפון, הניתוח הסטרטיגרפי, ניתוח סגנוני של הפסיפסים 
והיעדר נרתקס מלמדים שהכנסייה הדרומית נבנתה בשלהי המאה 
ה־4–ראשית המאה ה־5 לספירה. היא עברה שינויים בשלבה השני, 
ה־5  המאה  באמצע  ה־5.  המאה  של  הראשונה  למחצית  המתוארך 
נבנתה   (?) במקומה  מחדש.  נבנתה  ולא  הכנסייה  חרבה  בערך 
זה  מבנה  יותר.  גדולה  וכנראה  מעט,  שונה  במתאר  אחרת  כנסייה 

(שלב IV) נבנה ככל הנראה בסוף המאה ה־5–ראשית ה־6. במהלך 
המאה ה־6 פורקו קירות הכנסייה, פריטיה האדריכליים ופריטי ריהוט 
השיש שימשו את המבנה הציבורי החדש. שטיח פסיפס מעל ומצפון 
 ,V שלב  האחרון,  הבנייה  משלב  כמעט  היחיד  השריד  הוא  לכנסייה 

שאינו מאוחר מאמצע המאה ה־6 לספירה.

העיירה  בשטח  בבטחה  שזוהתה  היחידה  היא  הדרומית  הכנסייה 
יותר  וקרוב  לכנסייה  מצפון  נמצא  נוסף  ציבור  מבנה  שקמונה. 
המשלחת),  בידי  ושומרו  נחשפו  (חלקם  פסיפס  שטיחי  ובו  לתל 
מנזרים  שני  כנסייה.13  הוא  זה  שמבנה  שעה  לפי  לקבוע  אין  אך 
הכרמל  למורדות  סמוך  לתל,  ממזרח  מאוד  חלקי  באופן  נחפרו 
הרגל  עולי  אוכלוסיית  את  שירתו  ודאי  אלו  מנזרים   .4 מס'  ולכביש 
הסמוכה  אליהו  למערת  ובזיקה  העתיקה  הים  דרך  לאורך  הנוצרים 
(Ovadiah and Pierri 2015). הסממנים הנוצריים שהתגלו בחפירות 
ביותר  קל  ספק  מותירים  החפירה,  שטחי  בכל  כמעט  שקמונה, 
מהמנזרים  בשונה  האוכלוסייה.  של  המובהק  הנוצרי  צביונה  בדבר 
בשוליו המזרחיים של היישוב, הכנסייה הדרומית מוקמה בליבה של 
חלקית  חשף  שאותן  מתוכננות,  שכונות  מוקפת  הביזנטית,  העיירה 
אלגביש. בחינת מיקומה, גודלה ועושר פסיפסיה של הכנסייה מחייב 
זהירות  נדרשת  היישוב.  של  הראשית  הכנסייה  זו  הייתה  אם  לבחון 
לכך  עדות  בידנו  אין  כקתדרלה;  האפשרית  להגדרתה  הנוגע  בכל 
בסיטרה  פסיפס  בכתובת  השתמר)  לא  בישוף (ששמו  מאזכור  חוץ 
כן  ועל  בישוף,  של  קבע  לנוכחות  הוכחה  בכך  אין  אך  הצפונית, 
את  שחקרה  סגני,  די  בישוף?  ליישוב  היה  האם  השאלה:  נשאלת 
המקורות העתיקים בניסיון למקם נכונה את שלושת יישובי הכרמל 
(קסטרה, סיקמינה ופורפיריון), הגיעה למסקנה שיש לזהות את תל 

איור 18: גזע עמוד שיש שבור (צילום מ' איזנברג).

כנסייה,  של  למיקום  בנוגע  עמומים  ולעיתים  כלליים  אלגביש  של  תיאוריו   13
ממכלול  חלק  הנראה  ככל  שהיא  לקפלה  שכוונתו  נדמה  מנזר.  או  קפלה 
העיירה במנזרי  הקצר  הדיון  את  שם  וראו  הירשפלד,  י׳  בידי  ונחפרה  מנזרי 

.(Hirschfeld 2006: 140–142)
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שקמונה וסביבתו עם פורפיריון הביזנטית, וסביר שלא היה ליישוב זה 
הכנסייה  מכלול  חשיפת   .(Di Segni 2009: 227) אפיסקופלי מעמד 
היישוב,  של  הנוצרי  הצביון  בדבר  ההשקפה  את  מחזק  הדרומית 
נוכחות  היהודית.  שקמונה  ולא  הנוצרית  פורפיריון  היותו  את  ומכאן 
יהודים, שומרונים ונוצרים בכפיפה אחת הייתה אפשרית, אך היעדר 
ממצא יהודי ביישוב מטה את כף המאזניים לטובת זיהויו כפורפיריון. 
כך או כך, טרם נחתם הדיון על זיהויו של האתר ּוודאי לא על מעמדו 

בתקופה הביזנטית.
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Abstract

 The Southern Church at Tell es-Samak 
(Porphyreon/Shikmona)

The Southern Church is located 130 m south of Tel 
Shikmona, on the shores of modern Haifa, Israel. J. Elgavish, 
who conducted large-scale excavations in Shikmona for 17 
seasons (1963-1979), excavated large sections of the church, 
although he did not recognize it is a church, and called the 
area “a large monastery.” Renewed excavations at the site, 
directed by M. Eisenberg on behalf of the Zinman Institute 
of Archaeology from 2010 to 2013, unearthed the church 
complex that is the core of the present article.

The church is basilical in plan; a nave flanked by two aisles 
on the south and north and an exterior single central apse 
to the east. To the west are the remains of an atrium. Most 
of the walls were dismantled down to their foundations but 
enough mosaic carpets and structural elements remained to 
reconstruct most of it, including some of the interior design. 
The full length of the church is 39 m., its width is 14 m and 
it total area is approximately 500 m2. The church was fully 
covered by mosaic floors of which mainly those in the aisles 
and on the bema survived.

The church was built at the end of the 4th–early 5th centuries 
CE above a 4th-century CE industrial pool complex. During 
the first half of the 5th century it was renovated, and it was 
destroyed around the mid-5th century CE.

The newly published church, together with the additional 
Christian-oriented finds at the site, bring back the debate 
concerning the correct identification of the town. Could it be 
that this is Byzantine Porphyreon and not Shikmona?

Michael Eisenberg: The Zinman Institute of Archaeology,
University of Haifa, mayzenb@gmail.com



תל א־סמכ (שקמונה/פורפיריון), מראה ממורדות הכרמל (צילום ש' בר).
Tell es-Samak (Shikmona/Porphyreon), view from the slopes of Mount Carmel (photo by S. Bar).


