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המאמר האחרון על הרודיון, ״חידושי החפירות בהרודיון 
בתהייה,  הסתיים   )42-30 עמ׳   ,129 )קדמוניות  התחתית״ 
האם נכון היה לחפש את מה שכינינו ״אחוזת הקבר״ של 
הורדוס בהרודיון תחתית, באזור שהתמקדנו בו שנים רבות, 
קבורתו של המלך אל  לקשור את מקום  בכלל  יש  והאם 
 . הבניין העגול, הייחודי, שבראש ההר )ארמון מבצר ההר(

עם חידוש החפירות באתר בסוף שנת 2005*, נעשה ניסיון 
אחרון — שלא הצליח — לאתר את מקום הקבורה בהרודיון 
התחתית. לפיכך במהלך שנת 2006 העברנו את מרכז הכובד 
של החיפושים למדרון הצפון–מזרחי של ההר המלאכותי, 
סמוך לגרם המדרגות המונומנטלי, המתואר בכתבי יוסף בן 
. ובשיפוע הגבעה חצב מאתיים  . ״. מתתיהו במילים אלו: 

קבר הורדוס ותאטרון מלכותי 
במורד ההר בהרודיון

אהוד נצר, יעקב קלמן, רועי פורת ורחל צ׳אצ׳י–לוריס
האוניברסיטה העברית בירושלים

החפירות נערכו מטעם המכון לארכאולוגיה של האוניברסיטה העברית   *
במסגרת  כיום  נמשך  האתר  מחקר  תרומות.  מכספי  בעיקר  ומומנו 
בסיוען של החברה  נרחבות,  ועבודות שימור  תיירותית  פיתוח תשתית 

ורשות  עציון  גוש  האזורית  המועצה  התיירות,  לפיתוח  הממשלתית 
הטבע והגנים. שימור ציורי הקיר בתאטרון נעשה בידי מעבדות מוזיאון 

ישראל. שחזור הסרקופגים נעשה בידי ארנה כהן.

המדרון הצפון–מזרחי, תצלום אוויר. אפשר להבחין בגרם המדרגות המונומנטליות, משמאלו אזור המאוזולאון, לידו מימין שרידי גרם 
המדרגות הקדום ומעבר להם שרידי התאטרון
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מעלות שיש לבן צח, כי הייתה הגבעה גבוהה למדי, אף 
כי כולה נעשתה בידי אדם.״ )מלחמת היהודים א: כא, י(; 
״העלייה אל המבצר היא ישרה, בנויה מדרגות חלקות עד 

. מאתיים.״ )קדמוניות היהודים 15: 324(
מטרתנו  הייתה  הצפון–מזרחי,  המדרון  על  בעבודה 
הראשונה לבחון קיר משופע בנוי אבני גזית בגובה כ–3.5 מ׳, 
שנחשף בחפירת שוד בשנת 1965, בימי שלטון ירדן, כנראה 
בניסיון למצוא את אוצרות הזהב והכסף המתוארים במגילת 
הנחושת, שהתגלתה לא מכבר בקומראן. בקצה הקיר הדרומי 
נחשף באותה עת גם שער קטן בעל קשת, אשר יכול היה 
)אולי מכיוון מדבר  לכאורה להתקשר לשביל שעלה להר 
. עם תחילת עבודתנו, כשהתברר כי הקיר המשופע  יהודה(
ממשיך מעבר לשער דרומה, ואף מטפס בקימור קל כלפי 
מעלה, עלתה האפשרות כי הוא קשור לדרך שהובילה אל 

מקום הקבורה. 

וקדמו לו חציבה במדרון המזרחי של ההר והעמקת הגיא 
שבתחתיתו, ובתך כך נצברה כמות אדירה של עפר ופסולת. 
השפיכה בוצעה באופן מבוקר, ובמהלכה פולס העפר והודק 
כדי למנוע גלישה. השכבה העליונה והמשמעותית שנשפכה 
בהיקף ההר היא של גושי פסולת חציבה מסלע הקירטון. 
הגושים אחוזים היטב זה בזה ויוצרים שכבה חותמת יציבה, 
כפי שתעיד השתמרותו הכמעט מושלמת של חרוט ההר 
המלאכותי. נפח החומר שנשפך במדרון ההר מוערך ב–450 

אלף קוב)!(.
המדרגות  לגרם  סמוך  לעבוד  חזרנו  החפירות  בהמשך 
המונומנטלי ולשלושת בורות המים הגדולים מימי הורדוס 
כיום במערכת  שניים מהבורות משולבים  גזרה.  שבאותה 
מנהרות שנחצבה בימי מרד בר כוכבא, בקטע המסלול הפתוח 
לקהל. בור המים השלישי, שנתגלה בשנת 1974 )״מנהרות 
, קטן יותר ובתוכו  הרודיון״, קדמוניות 70-69, עמ׳ 38-33(
נבנו במהלך השנים שני קירות עבים כדי לתמוך בתקרתו. 
הגבעה  מדרונות  על  שניגרו  ממים  ניזונו  הבורות  שלושת 
העגול  ארמון המבצר  אל  הועלו  ומכאן  בתעלות,  ונאספו 
שבראש הפסגה. הכניסה אל שני הבורות הגדולים הייתה 
דרך פרוזדור מחוזק בקשתות, שמנע מן המילוי שנשפך בעת 

הקמת ההר המלאכותי מלחסום את הכניסה אל הבורות.
בחפירה בצד המדרגות המונומנטליות התברר כי הן טיפסו 
ועלו מעל הקיר המשופע. למעשה, יכולנו לומר כבר בשלב 
זה שההר המלאכותי )החרוט( והמדרגות נבנו יחדיו, בשלב 
מאוחר יותר, כפי שמעידות הקשתות בכניסה להר, התומכות 
גרם  בשני הקירות שבצדי פרוזדור הכניסה שהמשיך את 
המדרגות כנגד לחץ שפכי החרוט. כן הסתבר לנו שלהקמת 
גרם המדרגות המונומנטלי והחרוט קדמו מבנים מרשימים, 
כמובן  זאת  הייתה  בעקבות הקמת החרוט.  כוסו  שחלקם 
מהפכה בתפישת האתר ובהמשך הדברים נרחיב במשמעותה. 

ציר  שעל  בנקודה  ועצרנו  הקיר  אחר  לעקוב  המשכנו 
למגדל  מתחת  בדיוק   , העליון הארמון  של  מזרח—מערב 
המזרחי העגול, שהיה בזמנו נקודת הציון הבולטת ביותר 
בהרודיון. בנקודה זו, שלכאורה נפסק בה הקיר המשופע, 
חפרנו חתך עמוק אל תוך מדרון ההר המלאכותי ובחנו את 
האפשרות שמערת הקבורה נמצאת בתוך סלע האם, בדיוק 
מתחת למגדל המזרחי. אמנם לא מצאנו כאן כניסה למערת 
קבורה, אך לעומת זאת צברנו נתונים חשובים בדבר מבנה 

ההר המלאכותי ומועד הקמתו. 
הבנייה  בהתחלת  כבר  נבנה  המשופע  הקיר  כי  למדנו 
בהרודיון, כנראה עם הקמת הארמון בראש ההר, במטרה 
לתחום אותו, והוא הקיף ככל הנראה את ההר כולו. כן למדנו 
שהקיר פורק לקראת שפיכת העפר שיצר את ההר המלאכותי. 
החתך הגדול הראה כי מפעל השפיכה תוכנן ובוצע היטב, 

הקיר המשופע, ששימש בוודאי קיר תוחם שהקיף את 
הגבעה כולה

חתך ממזרח לארמון המבצר החושף את פרטי שפיכת העפר ופסולת 
החציבה שיצרו את ההר המלאכותי 
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בחפירה התברר גם כי לגרם המדרגות המונומנטלי — לפחות 
ישר  הוא  אף  אחר,  מדרגות  גרם  קדם   — בחלק מהתוואי 
ורחב למדי, שהיה בעת הקמתו חלק ממערכת העלייה אל 
ראש ההר. ממערב לקטע מסודר ומרשים זה של מדרגות 
נבנה תאטרון, וממזרח לו הוקם בשלב מאוחר יותר כנראה 

. המאוזולאון )להלן(
באפריל 2007 נתקלנו בקבוצה של שברי סרקופג מפואר 
עשוי אבן גיר אדמדמת בקרבת גרם המדרגות המונומנטלי 
וממזרחו. העמקנו את החפירה, ובסוף החודש גילינו שרידי 
מונומנט בנוי אבני גזית מגיר קשה. בהמשך העבודה נחשפו 
גודלו,  מ׳  כ–10�10  מפואר,  מעוצב(  )מסד  פודיום  שרידי 
ששרד ממבנה גדול בהרבה שהיה להשערתנו ״המאוזולאון 
של הורדוס״. וכך, בחודש מאי הודענו לציבור על גילוי קברו 
של הורדוס. ההודעה עוררה הד תקשורתי רב והתעניינות 
ציבורית ומקצועית נרחבת. מאז ממשיכה המשלחת בחפירה 
ובמחקר מתחם הקבר והאזור שממערב לו, ובאחרונה התגלה 

בו במפתיע תאטרון מלכותי. 

הקשתות שתמכו בפרוזדור שהמשיך את גרם המדרגות 
המונומנטליות אל ההר

ארמון  ובראשו  הצפון–מזרחי  ההר  מדרון  של  סכמתית  תכנית 
המבצר העגול
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המאוזולאון
מבנה קבר הורדוס — המאוזולאון - כפי שיתואר להלן, הלך 
יש  אך  החפירה.  במהלך  שנחשפו  השרידים  מן  והתברר 
להבהיר תחילה כי המבנה לא חרב ברעידת אדמה, אלא 
נהרס במתכוון בידי המורדים היהודים, שהגיעו להרודיון 
בראשית המרד הראשון ברומאים וכילו את חמת זעמם בזכרו 

של הורדוס שנוא נפשם.
מאוזולאון הוא כידוע צורת קבורה שהייתה נפוצה בעולם 
ההלניסטי–רומי. המילה נגזרה ממצבת הקבר המפוארת של 
מאוזולוס מלך קאריה בהליקרנסוס )כיום בודרום, בדרום–
לפני הספירה.   350-353 בשנים  , שנבנתה  טורקיה( מערב 
מצבות דומות נבנו ברחבי העולם ההלניסטי–רומי, והמצבה 
הקרובה ביותר באזורנו בצורתה למאוזולאון בהרודיון היא 
״יד אבשלום״ הנודעת שבנחל קדרון. אולם המצבה בהרודיון 
היא, על–פי השחזור, גדולה ומפוארת ממנה ותאמה בוודאי 

את מעמדו וטעמו של המלך.

חזית המאוזולאון )מימין( וחתך )משמאל( משוחזרים 

מבט דרומה, אל שרידי הפודיום של המאוזולאון
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ניתוח שרידי המאוזולאון, ובהם עשרות רבות של פריטים 
לאדריכלית  ִאפשר  ומסביבו,  עליו  שנמצאו  אדריכליים 
צורת  צ׳אצ׳י–לוריס, לשחזר במדויק את  רחל  המשלחת, 
המצבה, שחזור מלא כמעט. רוחב בסיסה היה כאמור 10�10 
מ׳ וגובהה הגיע קרוב ל–25 מ׳, ואין כל ספק שהיא נראתה 
מטיפוס  וקשה  לבנה  גיר  באבן  נבנתה  המצבה  למרחוק. 
״מֶלֶכֶּה״, שמקורה במחצבה במרחק כמה קילומטרים מהאתר, 
והיא המבנה היחיד בהרודיון העשוי מאבן זו. עיבוד האבנים 
כמעט מושלם, ודומה כי מצבן ״הטרי״ מעיד על חייו הקצרים 

של המונומנט.
אף שכלפי חוץ נחלקה המצבה לארבעה חלקים, היו בה 
שלושה חדרים, בשלוש קומות, שבהם הוצבו ארונות הקבורה. 
על גבי מסד מעוצב, שכלל בתוכו את החדר התחתי )3.3�3.3 
, ניצבה קומה ריבועית, שמידתה החיצונית 8.5�8.5  מ׳ גודלו(
. מעל לקומה  מ׳ ובתוכה חדר )גודלו המשוער 4.2�4.2 מ׳(
3 מ׳ קוטרו  זו הייתה קומה עגולה, ובמרכזה חדר עגול )3.
הפנימי( מוקף בפורטיקו של 16 עמודים בסגנון יוני. בראש 
המצבה, מעל לפורטיקו ולחדר העגול, היה גג בצורת חרוט 
קעור, דומה לזה שבראש ״יד אבשלום״. בתוך המסד והקומה 
הריבועית קורו החדרים בוודאי בקמרונות אבן, ואילו החדר 
העגול והפורטיקו המקיפו היו מקורים ככל הנראה בכיפה. 
הסרקופג של הורדוס הונח קרוב לוודאי בחדר העגול, ואולי 

כל שלושת הסרקופגים שנמצאו בחפירות )להלן(.

בעיקר   , אדריכליים בעיטורים  הצטיינה  המצבה 
וכרכובים(  אפריזים  קורות,  של  )מערכות  באנטבלטורות 
שהיו מעל לקומה הריבועית ומעל לפורטיקו שמעליה. את 
הגג עיטרו חמש אורנות )חיקוי אדריכלי מסוגנן למכלי אפר 
של נפטרים( — ארבע מהן הוצבו כנראה למרגלות החרוט 
והחמישית על–גבי כותרת קורינתית גדולה שבראשו )כמו 

. ראש החרוט במצבת החזנה המפורסמת בפטרה(
לא נמצאה כל עדות לגרם מדרגות שהוביל אל הקומות 
העליונות של המאוזולאון. סביר על כן להניח כי לפני כל 
לוויה הוקמו מדרגות או גשרים זמניים. בשטח שהקיף את 
המצבה הוכשר גן מדורג ובו טרסות של אדמת גן; הצמחייה 

הושקתה מברכה מיוחדת שנחשפה ממערב למבנה. 
במאוזולאון לא נקבר הורדוס לבדו. סביר להניח כי הוא 
היה ראשון הנקברים, אלא שאליו צורפו נפטרים נוספים, 
כנראה בימי שלטון בנו, ארכלאוס. אחרי הסרקופג מאבן גיר 
אדמדמה שהתגלה תחילה, מצאנו בהמשך החפירות שברי 
שני סרקופגים נוספים מאבן גיר לבנה. בהיעדר כל ממצא 
כתוב, תישאר כנראה הסוגיה, באיזה משלושת הסרקופגים 
נקבר הורדוס ומי היו שני הנפטרים הנוספים, בלתי פתורה. 
אולם ההשוואה בין שלושת הארונות, והדרך שנתגלו בה, 

עשויים לקרב לפתרון התעלומה. 
שברי הארונות הלבנים נמצאו ברובם יחדיו על פני הקרקע, 
סמוך לפינה המזרחית של המאוזולאון, בצורה המעידה שהם  פריטים אדריכליים שנמצאו באזור המאוזולאון

פרט מסיתות אבני הפודיום
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הושלכו בשלמותם ממרומי הבניין לפני שנהרס. לעומתם, 
רבות של שברים, מהם  למאות  רוסק  הסרקופג האדמדם 

קטנים ביותר — ריסוק שנעשה בעיקרו מחוץ למונומנט. 
הסרקופג האדמדם, המעוטר בדפנותיו הצרות ברוזטות, 
בולט בעיבודו ובליטושו הקפדני, וכל צורתו מצטיינת בפשטות 
היו  וגם המכסה שלו,  אף שדפנותיו הארוכות,  אלגנטית. 
חלקים ובלא דגמים, לדעתנו — על–סמך רמת עיבודו ובעיקר 
על–סמך ריסוקו לרסיסים — היה הסרקופג של הורדוס. אולם 
יש לציין כי הסרקופג הלבן הגדול, שעוטר בפאר בדגמים 

צמחיים, הצטיין אף הוא בפשטות אלגנטית.
סביר להניח כי הנקברים האחרים במאוזולאון היו בני 
משפחתו של הורדוס, שנפטרו ונקברו כאמור בעשרת שנות 
שלטונו של ארכלאוס ביהודה, שכן לאחריהן הוא נשלח 
, והרומאים החזיקו באתר. מועמדת  לגלות )בשנת 6 לספירה(
אפשרית לארון הלבן המפואר היא מלתאקי ״השומרונית״, 
אשתו החמישית של הורדוס ואמו של ארכלאוס, שמתה 
ברומא חודשים מספר לאחר מות בעלה. אפשר שגופתה 

והונחה בצד הורדוס. מועמדת אפשרית  הוחזרה ליהודה 
אחרת היא גָלפירה, אשתו השנייה של ארכלאוס, שמתה 
מאוחר יותר. אם כך ואם כך, במאוזולאון נקברו לפחות עוד 
שניים מבני משפחת הורדוס, ויש יסוד להניח כי היו נקברים 
נוספים, גם אם הם לא נטמנו בארונות אבן. אך לאור התמונה 
הכוללת של ההתפתחות בהרודיון, קרוב לוודאי שהורדוס 

היה הראשון אשר נקבר במונומנט המפואר שבנה.
70 שנה,  ניצב במקומו במשך  מכל מקום, המאוזולאון 
ואפשר היה לראותו מראשי ההרים שסבבו את עיר הבירה. 
המצב השתנה בשנת 66 לספירה, כאשר הרודיון נכבשה מידי 
חיל המצב הרומי שהחזיק במבצר. המורדים הרסו וניתצו 
ביסודיות את המאוזולאון ואת הסרקופגים בהתפרצות זעם, 

שרידי אורנה, אחת מחמש האורנות שעיטרו את גגו החרוטי של 
המאוזולאון בשוליו ובראשו

ממרומי  כשהושלך  שהתרסק  המעוטר  הלבן  הסרקופג  שרידי 
המאוזולאון, לאחר השחזור

מכסה הסרקופג הלבן המעוטר ולידו המשחזרת ארנה כהן
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שהיה בוודאי כבוש בתושבי יהודה זה כמה דורות ובא על 
פורקנו באחת. העדויות בשטח לאירוע זה הם מטבעות רבים 
מימי המרד, שנמצאו על שכבות המפולת ובתוכן, וכן תנורי 
כי לאחר ההרס עוד המשיכו  ומזבלות, המלמדים  בישול 
המורדים בחיי שגרה גם באזור זה, במקביל לפעילותם במבצר 

שעל ההר.

התאטרון
במהלך שנת 2008, עם הרחבת החפירות ממערב למדרגות 
המונומנטליות, למרגלות פתחי בורות המים ומתחת להר 
המלאכותי, החלה להיחשף קבוצת חדרים שנבנו בצמידות 
באבני  בהקפדה  נבנו  קירותיהם  הקדום.  המדרגות  לגרם 
גזית מקומיות וטויחו בטיח לבן, ובמפולות נמצאו פריטים 
חפירה  לאחר  צבעוני.  טיח  של  רבות  ופיסות  אדריכליים 
וחשובה  תגלית מפתיעה  לפנינו  כי  לנו  ממושכת הסתבר 
— תאטרון מלכותי קטן אשר נקבר כליל מתחת שפכי ההר 

המלאכותי)!(.
כלל  הסלע,  תוך  אל  נחצב  שבחלקו   , התאטרון מבנה 
אודיטוריום ל–400 איש ובו מערכת מושבים )קוויאה( בקוטר 
כ–32 מ׳; אורכסטרה עגולה–למחצה; במה; קבוצה של חדרים 
עד שתים– כללה כעשר  הקוויאה  מאחורי האודיטוריום. 
עשרה שורות מושבים ונחלקה לשני גושים, עליון ותחתון, 
שביניהם מעבר רוחבי, ולשלושה עד ארבעה יתדות מושבים 

 . )קוניי( המופרדים בגרמי מדרגות )סקאלריה(
רק  כמעט  שרדו  שלצערנו   , )סקנה( הבמה  מבנה  גודל 
יסודותיה, היה 11�23 מ׳. על–פי בדיקה ראשונית, דומה כי 
עיקר פארה של הבמה היה בקיר האחורי שלה, שבחזיתו 
היו כנראה שתי קומות עמודים שגובהם הגיע לגובה עזרת 
העמודים )קולונדה( בראש הקוויאה. אין עדיין נתונים לשחזור 
גומחות  בו  שהיו  וייתכן  האחורי,  הקיר  של  הקדמי  צדו 

מעוגלות או מלבניות בגדלים שונים. 
קהל הצופים נכנס אל התאטרון בשתי כניסות שהוליכו 
דרך פרוזדורים אל האורכסטרה, ואולי היו כניסות נוספות 
דרך הבמה ובראש הקוויאה. במפולות שכיסו את התאטרון 
כותרות  שונים,  בקטרים  עמודים  חוליות  הרבה  נמצאו 
ופריטים אחרים. על חלקם ניכרו שרידי טיח צבעוני, שכיסה 

שברים,  למאות  שרוסק  אדמדמה  גיר  מאבן  הסרקופג  שרידי 
לאחר השחזור

מבט ממזרח אל שרידי התאטרון 
תכנית האזור שנחפר במדרון הצפון–מזרחי, משני צדי גרם 

המדרגות המונומנטליות
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את העמודים, את הכותרות ובוודאי גם את האנטבלטורות. 
שרידים אלה מצביעים על האפשרות שאף קירות הבמה היו 

מכוסים ציורים. 
מאחורי  ששרדה  החדרים  קבוצת  היא  דופן  יוצאת 
האודיטוריום, מעל לקוויאה וסמוך לכניסות אל בורות המים. 
חלק מן החדרים הללו היו בלי כל עיטור ובחלקם עיטור 
מינימלי. אך החדר המרכזי והגדול שבהם )7�8 מ׳ גודלו 
, שניצב אל מול מרכז התאטרון, היה מעוטר  ו–5.5 מ׳ גובהו(
מ״כף רגל ועד ראש״ בציורי קיר מרהיבים ובסטוקו באיכות 
מעולה. הציור נעשה בשיטת הסֶקֹו, שהוא ציור על–גבי טיח 
יבש, בניגוד לפרסקו, שהוא ציור על–גבי טיח רטוב. הטכניקה 
והרמה של הציור ועיטורי הסטוקו מצביעות על כך שהם 
נעשו בידי אומנים מאיטליה, כפי שיעידו מקבילות מרומא 
כמעט  לקבוע  גם  אפשר  אלו  על–סמך  מפומפיי.  ובעיקר 

בוודאות את תאריך הציור לשנים 10-15 לפני הספירה.
חלק גדול מן החדר — התא המלכותי — טרם נחשף בשל 
בעיות שימור, שפתרונן דורש תקציבים וזמן, אך מה שנחשף 
מעורר פליאה, הן במגוון הצבעים, הן בשילוב בין הסטוקו 
והציור. אפשר כבר לראות שבחלקם העליון של הקירות, 

מבט מן האוויר על התאטרון. הצריף למעלה משמאל מכסה על שרידי התא המלכותי

שרידי טיח צבוע על עמוד
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מתחת לרצועה עליונה המעוטרת כולה בסטוקו, צוירו חלונות 
שכנפיהם — במקורן מעץ — פתוחות לרווחה. בין החלונות 
שרדו פילסטרים מעוצבים בשילוב מושלם של סטוקו וציור, 
אשר נשאו כותרות קורינתיות. בתוך החלונות היו ציורים 
עדינים של נוף כפרי דמיוני. למרבה הצער, רק בחלון אחד 
מבין הארבעה שנחשפו עד כה שרד הציור בשלמותו. ציור 

פרט מחלון שמצויר בו נוף כפרי

עיטורי התא המלכותי: מבט על הפינה הדרום–מערבית

זה מתאר סצנה הכוללת מבנה ועצים ובצדם גבעה מצוקית 
אחר,  בחלון  עליהם.  נובח  וכלב  איילים  שעליה מטפסים 
הפגום ברובו, שרד חלק תחתון של סוס. יש להדגיש כי בכל 
ארמנותיהם של החשמונאים ושל הורדוס שנחשפו בלטה 

הימנעות כמעט מוחלטת מציור דמויות אדם ובעלי חיים. 
חדר מרכזי ומעוטר זה, התא המלכותי, שימש מן הסתם 
את הורדוס ואת אורחיו כאשר נערכו במקום מופעי תאטרון 
נוח  היה  ההר  במדרון  התאטרון  של  מיקומו  מוזיקה.  או 
לארמון שעל  קרוב  גם  והיה  שיפוע,  על  למבנה המבוסס 
ההר, ארמונו הפרטי של המלך בשהותו בהרודיון. בניית 
התאטרון, שתוארכה כאמור על–פי העיטורים סמוך לשנת 
15 לפני הספירה, קשורה בוודאי לביקורו של מרקוס אגריפה, 
המשנה לקיסר, ביהודה באותה שנה. אפשר שהתאטרון היה 
בין המפעלים שהקים הורדוס לכבוד ביקור זה. מכל מקום, 
התאטרון מעיד על החיים התוססים שהתנהלו בהרודיון, 

ולמרות קרבתו למאוזולאון, אין הוא חלק ממכלול הקבורה.
להפתעתנו הרבה, בסוף ימיו של הורדוס, נפל התאטרון 
קרבן למען הקמת ההר המלאכותי. עם זה, בכך לא נפסקו 
בבניין  מספר השתמשו  חודשים  במשך  בתאטרון.  החיים 
המדרגות  בהקמת  שעסקו  הרבים  הבנאים  לכליה  שנדון 
המונומנטליות וההר המלאכותי. בנאים אלו חילקו לנוחיותם 
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את החדר המפואר בעזרת קירות עלובים, והציבו בצדם תנורי 
בישול ואפייה. ספסלי התאטרון, שפורקו כמעט בשלמותם, 

שימשו להם בוודאי חומר גלם לבניית המדרגות. 
לפעילות  אולי  הקשור  המעניינים,  השרידים  אחד 
הבנאים, היא כתובת ארמית שנחרתה בטיח הקיר באחד 
מהחדרים הצמודים לתאטרון מדרומו, וזה תרגומה: ״אבא, 

שרידי פילסטר המעוטר בשילוב סטוקו וציור

שרידי פילסטר מן התא המלכותי המעוטר בשילוב סטוקו וציור

משלחת החפירות בתא המלכותי

תנור אפייה של הבנאים שגרו בעת העבודה במבנה התאטרון
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. בעשרים ושניים לאדר, שנת עשרים ושניים  .]. . שהיה חב]ר.
. הכותב,  .[בירושלים״ )פענחה את הכתובת אסתר אשל( . .[
אשר היה כנראה אחד הפועלים שהשתכנו בתאטרון בעת 
, אשר  בניית ההר המלאכותי, הנציח את אביו )״שהיה חבר״(
)=15 לפני הספירה, כלומר  22 להורדוס המלך  מת בשנת 

סמוך לאותו זמן(.

שלבי הבנייה וההרס במדרון ההר
שפע הנתונים הבלתי צפויים מצד אחד, והצורך להשלים את 
העבודה בכמה גזרות מצד שני, מקשה עלינו לקבוע בשלב 
זה של המחקר סטרטיגרפיה ברורה במדרון הצפון–מזרחי 
של ההר. דומה כי שני שרידי הבנייה הקדומים ביותר באזור 
זה הם הקיר המשופע, שהקיף קרוב לוודאי את ההר כולו, 
)או לפחות שניים מהם( הנמצאים  בורות המים  ושלושת 
כ–35 מ׳ מתחת לפסגת הגבעה, או כ–12 מ׳ מתחת לבסיס 

כניסה למקווה טהרה קטן שנחשף באזור שאחר כך נבנה בו המאוזולאון

כתובת בארמית שנחרתה בטיח קיר סמוך לתא המלכותי
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הקיר המשופע. לצערנו, אין בידינו עדיין נתונים ברורים על 
דרך העלייה להר בשלב הבנייה הראשון — האם היה כאן 
שביל מרכזי, או שבילים מספר )ובשתי האפשרויות, האם עם 
. מכל מקום, אחד השבילים הוליך  או בלי מערכות מדרגות?(
בוודאי אל בורות המים )לפחות אל שני הבורות המערביים( 

כדי להעלות מים אל הפסגה.
שרידי  נמצאו  שחפרנו  האזורים  במרבית  כי  לציין  יש 
הגזית  נחצבו חלק מאבני  ומהן  למבנים,  מחצבות שקדמו 
לבניית ארמון מבצר ההר. כן חשוב לציין כי בעת בניית הקיר 
המשופע, בקטע שמתחת למגדל המזרחי העגול של הארמון, 
בוטלה מערה, אולי מערת קבורה הקשורה לשלב שקדם 
לבניית הארמון ואשר הותיר שרידים על פסגת ההר )עניין זה 

. עוד יידון בעתיד(
)מלכתחילה או כעבור כמה שנים( נבנה  בשלב כלשהו 
גרם מדרגות ישר ורחב אשר נשען על הקיר המשופע בתוואי 
עלייתו אל הארמון, באורך 60 מ׳ לפחות. המדרגות )להלן 
״המדרגות הקדומות״( היו מכוונות אל הקצה הצפוני של 
המגדל המזרחי העגול של הארמון. עם המדרגות, ואולי מעט 
מאוחר יותר, נבנה מעין פרוזדור שניצב אליהן ונצמד אל הקיר 
)הכניסה אל הפרוזדור מדרום הייתה דרך פתח  המשופע 
. באותו זמן נבנה כנראה גם קיר רחב שירד במדרון  מקושת(
ותחם, עם המדרגות יחדיו, אזור בצורת יתד שאורכו כ–50 מ׳ 

 . ורוחבו הממוצע כ–25 מ׳ )להלן ״האזור דמוי היתד״(
הפעילות בתחום האזור דמוי היתד מגוונת ומייצגת כמה 
שלבים; בשלב האחרון נבנה המאוזולאון בחלקו העליון של 
האזור. חלק מן המבנים שנחשפו כאן )ביניהם מקווה טהרה 
קטן חצוב כמערה בסלע, ואולי גם מקווה נוסף( נבנו לצד 
המדרגות הקדומות ואולי אף קדמו להן. לעומת זאת, דומה 
כי עם המדרגות, ומכל מקום אחרי המבנים הקדומים, נבנו 
בתוך האזור דמוי היתד קירות תמך מקבילים אחדים. לאחר 
הקמת המאוזולאון נוספו עליהם עוד קירות תמך שתמכו את 

אדמת הגן ואת ברכת ההשקיה שלצד המאוזולאון. 
בעת הקמת המאוזולאון בוטל בור המים המזרחי שנמצא 
לבחירת  הורדוס  שייחס  לחשיבות  עדות  מתחתיו,  ממש 
את  למנוע  עבים  תמך  קירות  נבנו  הבור  לרוחב  המקום. 
קריסתו מתחת משקל המאוזולאון, ולבסוף נחסמה הכניסה 
ייתכן כי תחת זאת הוכפל נפחם של שני  )להלכה  לתוכו 

 . בורות המים האחרים(
המדרגות הקדומות, נועדו ליצור עלייה מרשימה ומלכותית 
אל הארמון שבראש ההר. ואפשר שהן נבנו, עם האזור דמוי 
היתד, במחשבה להקים כאן בבוא העת את המאוזולאון 
ולשרת את טקס ההלוויה. אם כך ואם כך, לבסוף כנראה 
אנשי  לפעילות  משקי  מתחם  היתד  דמוי  האזור  שימש 

השירות של הארמון, להחזקת בהמות המשא וכדומה. 
למדרגות  ממערב  יותר  ברורה  הסטרטיגרפית  התמונה 
גרם  דופן  אל  בצמידות  התאטרון  נבנה  כאן  הקדומות. 
המדרגות, וחללי החדרים הסמוכים למדרגות נחצבו בסלע 
הטבעי שעליו התבססו המדרגות. מאחר שאנו נוטים לתארך 

את התאטרון לשנת 15 לפני הספירה, המדרגות צריכות היו 
להיבנות קודם לכן. ממערב לתאטרון חשפנו קטע של מבנה 
או מבנים מאוחרים מעט יותר כנראה, אך רק לאחר שייחפרו 
בעתיד אפשר יהיה לעמוד על תפקידם ועל העיתוי המדויק 

של הקמתם.
מדויק,  מידע  לנו  אין  בניית המאוזולאון,  למועד  אשר 
בין שהמקום נבחר מראש ובין שהוא נקבע זמן קצר לפני 
הבנייה. אין סיבה לקשור את הקמתו של המאוזולאון עם 
התאטרון. אם מביאים בחשבון את תכנית הבנייה העמוסה 
היה לאחר  לבנייתו  דומה שהעיתוי המתאים  של המלך, 
ולאחר  ובקיסריה,  שנשלמה הבנייה העיקרית בהר הבית 
החגיגות לסיום הקמתה של עיר הנמל בסביבות שנת 10 לפני 
הספירה. נראה כי רק אז התפנה המלך להקמת המאוזולאון, 

אשר לבנייתו הקדיש בוודאי תשומת לב מרובה.
נותרו עוד כשש שנים עד למותו ולקבורתו של המלך. 
זה בוצע להערכתנו המפעל האדיר של הקמת  זמן  בפרק 
ההר המלאכותי והמדרגות המונומנטליות )שהחליפו כאמור 
הקמת  בשטח,  העדויות  על–פי   . הקדומות( המדרגות  את 
המדרגות המונומנטליות פגעה בכמה מקירות התמך שסבבו 
את המונומנט ובברכת ההשקיה שהייתה סמוכה אליו ודומה 

כי לאחר מותו של הורדוס לא שוקם הגן בקטע זה.
התאטרון והמבנים שהיו סמוכים אליו פורקו וכוסו כליל 
כאמור, ואבני הבנייה שלהם שימשו להקמת גרם המדרגות 
עם  שנוצרו  המדרונות  מן  קטעים  ולציפוי  המונומנטלי 
הקמת ההר המלאכותי. באותה עת פורק בוודאי גם הקיר 
המשופע שסבב את ההר, ורק הקטע שמעל מתחם הקבר 
נותר בשלמותו, כחלק ממערך הקירות שנועדו לעצור את 
שפכי העפר של ההר המלאכותי מלכסות על המאוזולאון. 
בשלב זה גם נחצב בשיפוע כל המדרון המזרחי של ההר, 
מפעל מרשים כשלעצמו, אשר לא רק סיפק חומר בנייה להר 
דמוי החרוט שעוצב בראש הגבעה, אלא גם הגדיל את צורת 

החרוט בקטע זה, כרבע מהיקף הגבעה, עד למרגלותיה.
המים  בורות  בשני  השימוש  המשך  את  לאפשר  כדי 
המערביים לאחר שנערם ההר המלאכותי, נבנו בפתחיהם 
קמרונות, והדבר חייב בוודאי להתקין מחדש מערכת ניקוז 
ודרכים אל הבורות. כפי שצוין בתחילה, הפך גרם המדרגות 
המונומנטלי שבתחום ההר המלאכותי לפרוזדור צר יותר, 

שהיה תחום בקירות וביניהם קשתות לשם ייצובם. 
זמן קצר לפני מותו,  וכך השלים הורדוס, ככל הנראה 
את בניית מערך הקבורה המשודרג שלו, שכלל את המבנים 
השונים שנבנו קודם לכן בהרודיון התחתית )טרקלין מפואר, 
מקווה גדול ומסלול הלוויה(; את המדרגות המונומנטליות 
במקום המדרגות הקדומות; את המאוזולאון המפואר על 
המדרון; וברקע את ההר המלאכותי — מצבה מונומנטלית 
בצורת חרוט. ואכן, עם מותו של הורדוס ביריחו בשנת 4 לפני 
הספירה, יצא מסע ההלוויה מעיר התמרים והגיע להרודיון, 
על–פי דיווחו של יוסף בן מתתיהו. השרידים בשטח אכן 
מעידים על טקס צבאי מרשים שהתקיים לאורך המסלול, 
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כאשר נושאי הארון וחלק מן הפמליה המשיכו את דרכם 
במעלה המדרגות המונומנטליות אל המאוזולאון.

* * *
השרידים שמצאנו מלמדים, כאמור לעיל, כי מבנה הקבר 
נהרס במתכוון במהלך המרד הראשון ברומאים. בתוך שכבת 
טבונים,  נמצאו  המאוזולאון  אבני  של  והמפולות  ההרס 
קירות דלים ומזבלות — עדות לישיבת ארעי של המורדים 
על החורבות. פריטים אדריכליים רבים, בהם שברי הסרקופג 
האדמדם, נמצאו מנותצים לשברים קטנים — ביטוי לשנאתם 
של המורדים למלך בונה מבצר ההר. בין הממצא החומרי יש 
לציין מטבעות מרד, ראשי חצים, אבני בליסטרה ועוד. עם 
הזמן החל תהליך סחף של העפר אשר נשפך מעל המתחם 
גל החורבות של  והוא שכיסה את  יצירת החרוט,  בשעת 

המאוזולאון.

בימי מרד בר כוכבא פעלו כאן שוב המורדים ברומאים: 
שחצבו  המנהרות  מערכת  מתוך  גיחה  פתחי  התקינו  הם 
לחורבות  בצמידות  ממש  נפרצו  פתחים  שני  ההר.  בבטן 
המאוזולאון, והמורדים השתמשו בפריטים אדריכליים מן 
ייתכן  הגיחה.  פתחי  להסתרת  קירות  לבניית  המאוזולאון 
לגרם המדרגות  סמוך  אבני המדרגות, שמצאנו  שמפולות 

המונומנטלי, הושלכו בידי אנשי בר כוכבא במסגרת פעולת 
ביצור הארמון.

הרקע ההיסטורי
במדרון  לעינינו  והשלבים השונים שהתגלו  ההתפתחויות 
התפתחות  שלבי  כמו   , בהרודיון ההר  של  הצפון–מזרחי 
האתר המוכרים לנו מן החפירות בהרודיון תחתית )בעיקר 
באזור הבניין המונומנטלי בקצה מסלול ההלוויה, שהתמקדנו 
, מצביעים על כך  בו בניסיון לאתר את קברו של הורדוס(
שהרודיון המלכותית התקיימה בימי חיי הורדוס פרק זמן ארוך 
יותר מכפי שהייתה הסברה המקובלת. לעומת ההנחה כי 
הרודיון נוסדה בשנת 23 לפני הספירה, לאחר נישואי הורדוס 
למרים השנייה, נוחה לנו יותר דעתו של קוקינוס, המקדים 
הנישואים  בקירוב.  לפני הספירה   28 נישואים אלו לשנת 
בתוך פרק זמן קצר לשלוש נשים )מרים השנייה, מלתאקי 
וקלאופטרה( בשנים 27-28 לפני הספירה, מרמזים על מצבו 
האיתן של המלך, שהתאושש בינתיים מהסיום הטרגי של 
נישואיו למרים החשמונאית. לא מן הנמנע הוא כי הבנייה 
בהרודיון נעשתה במקביל לכמה מפעלי בנייה נוספים, ודומה 
כי המכנה המשותף הרחב ביותר ביניהם הוא הארמונות. 
בכך שונות שנים אלו מן העשור שקדם להן, כאשר הדגש 

איור 9: 
פריטים אדריכליים שפורקו מן המאוזולאון

איור 13: 
תבליט  ועליה  האדמדם  הסרקופג  של  הצדדית  החזית 

רוזטה  
איור 21: 

פרט חלון מצויר שנהרס ברובו. )שימו לב לשרידי הסוס(; 
4. שרידי כותרת קורינתית מפינת התא; 5. 

איור 22: 
שרידי טורי עמודים שניצבו בטרקלין שבראש ההר )בטרם 

הוסב לבית כנסת בימי המרד הראשון ברומאים(

שחזור המדרון הצפון–מערבי של ההר המלאכותי ועליו המדרגות המונומנטליות והמאוזולאון
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הושם בבניית מבצרים — בראש ובראשונה האנטוניה ואחריה 
הורקניה,  קיפרוס,   , דוק–דגון אלכסנדריון,  המדבר  מבצרי 

מכוור ומצדה, ואולי אף שומרון כעיר מבוצרת.
נראה, מכל מקום, כי עיקר הבנייה של המבנים המרכזיים 
ההר  מבצר  ארמון  וגם  תחתית  הרודיון  גם   — בהרודיון 
— התבצעה עוד לפני תחילת שני מפעלי הבנייה החשובים 
ביותר של הורדוס, קיסריה והר הבית בירושלים, שבנייתם 
בקירוב. משהחלה  לפני הספירה   10-22 בשנים  התנהלה 
הבנייה בהרודיון, הושם הדגש בהקמת ה״קאונטרי קלאב״. 
אולם מאחר שהקמת האתר נכרכה מלכתחילה בהכנת מקום 
לקבורה עתידית, ולמרות שהורדוס היה עדיין צעיר יחסית 
, דומה כי חשוב היה לו לכלול באתר לפחות  )כבן 42 שנה(
מבנה קבורה סמלי. בשלב מוקדם זה נבנה בהרודיון תחתית 
מבנה כניסה בגודל כ–9�25 מ׳ )ככל הנראה בדמות פורטיקו 
, וצמוד לו מקווה טהרה קטן; שניהם  — ״בית הפורטיקו״(

נועדו לדעתנו לשמש את מערך הקבורה. 
רק לאחר שחלפו 8-5 שנים, בשנים 22 או 20 לפני הספירה 
לפקוד מדי שנה את  רבים החלו  בקירוב, כאשר אורחים 
הרודיון, ניגש הורדוס להקמת ״אחוזת הקבר״, ושוב בהרודיון 
תחתית. בשלב שני זה הקים מערך קבורה מרשים, שהחליף 
בשלמותו את בית הפורטיקו. פרויקט ״אחוזת הקבר״ החדש 

כלל מרכיבים אלה: 
מסלול הלוויה )350�30 מ׳(;   )1

הבניין המונומנטלי, בקצהו המערבי של מסלול ההלוויה,   )2
שבתוכו טרקלין מפואר ומעליו ניצבה כנראה פירמידה 

שנראתה היטב מסביבות ירושלים;
מקווה ענק;  )3

, שנועד  בניין כניסה מפואר )דומה בגודלו לבית הפורטיקו(  )4
אולי לשמש מעבר אל מערת הקבר, גם אם טרם נחצבה 
בית  מאחורי  להיות  הייתה  שאמורה  שהמערה  )כשם 

. הפורטיקו טרם נחצבה(
את  רק  לא  לשמש  אפוא  היה  אמור  החדש  המערך 
הקבורה עצמה אלא גם את טקס ההלוויה המפואר שהכין 

הורדוס לעצמו.
במקביל להרחבת אחוזת הקבר, נעשו כנראה גם כמה 
בולטת  אלה  בין  תחתית.  בהרודיון  ושיפורים  הרחבות 
ההרחבה כלפי מזרח של מכלול הגן והברכה, שגבלו באחוזת 

הקבר המורחבת )הדבר טעון עדיין בדיקה נוספת(.
לעומת זאת התאטרון, שלא היה חלק מפיתוח ״תכנית 
האב״ של הרודיון, נבנה כעבור שנים אחדות, שבהן מרכז 
הכובד של העשייה היה בירושלים ובקיסריה. מכל מקום, 
שהתנהלו  התוססים  החיים  על  מעידה  התאטרון  הקמת 
בינתיים בהרודיון. רעיונו המבריק של הורדוס, לבנות ארמון 
ב״שום–מקום״ כדי להקים בתחומו תשתית לקברו, הצליח 

אפוא מעל לכל ספק. 
עיתוי הקמת התאטרון קשור בוודאי לביקורו של מרקוס 
אגריפה, המשנה לקיסר, ביהודה בשנת 15 לפני הספירה. 
מותר להניח שהרעיון לבקר ביהודה עלה על הפרק במפגש 

בינו לבין הורדוס באי לסבוס בשנת 16 לפני הספירה. אם 
אמנם גם הקמת התאטרון נדונה שם, ייתכן שציורי הקיר 
המרהיבים בתאטרון הם תוצר לוואי של אותו מפגש. עדיין 
נותר למרקוס אגריפה די זמן לחזור לביתו ולארגן צוות אשר 
יפליג ליהודה ויבצע את המלאכה. נחזור ונציין כי תאריכם 
הוא  אמנותיות,  מקבילות  על–פי  הציורים,  של  המשוער 

השנים 10-15 לפני הספירה. 
במאוזולאון  דבר,  של  בסופו  להיקבר,  להחלטה  אשר 
על מדרון ההר, ייתכן שהיא נולדה במוחו של המלך בזמן 
שהקדיש לבניית הר הבית וקיסריה; לא מן הנמנע גם כי 
כבר משעלה הרעיון על הפרק, הועיד הורדוס לקבר את 
. את עצם בניית  מקומו )כוונתנו לעיצוב האזור דמוי היתד(
יש להסמיך אולי לסיום העבודות בקיסריה,  המאוזולאון 
בשנת 10 לפני הספירה. עתה יכול היה הורדוס להקדיש את 
מלוא תשומת הלב לפרויקט מרשים זה, ואף לגייס את טובי 
הבנאים, שעד כה היו עסוקים בהקמת בית המקדש )הבנאי 
כמו  מירושלים,  אולי  היה  בתאטרון  הכתובת  את  שחרת 
, בבניית קיסריה ובהכנות לקראת חגיגות סיום הבנייה  אביו(
בה. ואכן, שרידי ההיפודרום, ואולי אף הרחבת ארמון שונית 

הסלע והתאטרון, מעידים כי נעשו בלחץ זמן.
אם הנחתנו נכונה, נותרו כשש שנים בין הקמת המאוזולאון 
למותו של המלך. בינתיים חלה הידרדרות ביחסים בתוך 
משפחתו הענפה של המלך המזדקן, וגם מצבו הנפשי ומצב 
רוחו הלכו והידרדרו. בפרק זמן זה, ואולי גם על רקע מצב 
זה, החליט הורדוס כנראה להקים את ההר המלאכותי דמוי 
המדרגות  גרם  את  ממנו,  נפרד  בלתי  חלק  ועמו,  החרוט, 
המונומנטלי. לכאורה יכלו ההר והמדרגות להיבנות מאוחר 
יותר, בימי שלטונו של ארכלאוס. אולם לאור פעילותו של 
בן מתתיהו,  יוסף  חייו, כמתואר בכתבי  ומהלך  ארכלאוס 
קשה מאוד לקבל אפשרות היפותטית זו. לשיקולים אלה יש 
להוסיף גם את הקשר ההגיוני בין המדרגות המונומנטליות 
ומסע ההלוויה, וכן את הרס התאטרון. אשר לשאלה, אם 
הריסת התאטרון נבעה אך ורק משיקולים חזותיים — הרצון 
שהמאוזולאון ישלוט על המדרון — או גם משיקולים אישיים 

אגואיסטיים, לעולם לא נדע.
הרודיון, מכל מקום, טרם אמרה את המילה האחרונה.

ספרות נבחרת
א׳ נצר, הרודיון: מדריך ארכאולוגי, ירושלים 1998.

דברי  בארץ–ישראל,  המדבר  ספר  המדבר״,  ספר  על  ״הרודיון,  נצר,  א׳ 
הכנס הראשון, 2006, עמ׳ 40-31.

א׳ נצר, ״התפתחות מערך הקבורה של הורדוס בהרודיון״, חידושים בחקר 
, עמ׳ 72-59. ירושלים יג )2007(

עמ׳   , )תשמ״ה(  70-69 קדמוניות  הרודיון״,  ״מנהרות  ארזי,  וש׳  נצר  א׳ 
.38-33

א׳ נצר, י׳ קליין ור׳ צ׳אצ׳י–לוריס, ״חידושי החפירות בהרודיון תחתית״, 
, עמ׳ 42-30. קדמוניות 129 )תשס״ה(

הורדוס  של  קברו  ״חשיפת  צ׳אצ׳י–לוריס,  ור׳  פורת  ר׳  קלמן,  י׳  נצר,  א׳ 
בהרודיון״, מחקרי יהודה ושומרון יז, 2008, עמ׳ 67-57.




