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הרודיון בימי מרד החורבן ומרד בר־כוכבא
אהוד נצר, רועי פורת, יעקב קלמן ורחל צ'אצ'י

גם אם שתי המרידות, שהתרחשו בארץ ישראל בכלל ובהרודיון בפרט בהפרש של כ־60 שנה 
זו מזו, היו שונות ביותר באופיין, בחרנו לדון במאמר זה באירועים שהתרחשו בהרודיון 
בשתי המרידות גם יחד; זאת משתי סיבות עיקריות: ראשית, בשתיהן המידע ההיסטורי 
הנוגע להרודיון מועט יחסית, ושנית, מן ההיבט הארכאולוגי, גם אם בארמון מבצר ההר 
לגבי תאריך  העדויות רבות, הרי בכמה פרטים משמעותיים עדיין קשה לקבוע מסמרות 

הקמתם )במרד הראשון או השני(, ומי השתמש בהם )איור 1, 2(.1
כי  להדגיש  חשוב 
הארכאולוגיים  השרידים 
נחשפו  המרידות  משתי 
בהר  בעיקר  עתה  עד 
השנים  בכל  ובמורדותיו. 
הפעילות  על  ים  הרבות 
המרידות.  שתי  במהלך 
להביא  יש  זאת,  עם  יחד 
רבים  כי חלקים  בחשבון 
התחתון  האתר  של 

הנרחב עדיין לא נחשפו.
בואם  עם  כי  נראה 
ארמון  אל  המורדים  של 
בראשית  ההר  מבצר 
המרד הראשון, הם מצאו 
בשלמותו,  שעמד  מבנה 
של  בימיו  שהתקיים  כפי 
ארכילאוס,  ובנו  הורדוס 
זאת בזכות החזקתו בידי 
ובידי  ביהודה  השליטים 

חיל מצב רומי עד כיבושו על ידי המורדים בשנת 66 לסה"נ. 

נושא המאמר היה אמור להיכלל בהרצאתו של פרופ' אהוד נצר ז"ל בכנס 'במעבה ההר' מיום   *
כ"ה תשרי תשע"א, )3.10.10(. פרופ' נצר ז"ל לא הספיק להגיע לנושא זה בהרצאה מפאת 

מגבלות הזמן. המאמר מובא כאן לזכרו היקר.
הפרנציסקניים  החופרים  על  הקשו  ומתודולוגיות,  טכניות  בהן  שונות,  מגבלות  כי  לציין  יש   1
בשנות ה־60 להציג תמונה רחבה ומבוססת של הרודיון בשתי המרידות בנפרד; כך למשל בחר 
וראו   ;1989;1967 )קורבו  המרידות  משתי  המבנים  של  אחת  מפה  להציג  קורבו  האב  לבסוף 

טסטה 1972; ספיג'קרמן 1972; לופרדה 1996; וכן ראו גרוסברג ואחרים 2011, 78-76(.

איור 1: תכנית ארמון-מבצר ההר בימי המרידות ברומאים, מתוך קורבו 1967, 
116-115, מפה 2
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לעומת זאת, נראה שבמרד בר־כוכבא מצאו המורדים שהגיעו אל ארמון מבצר ההר 
מבנה נטוש, שחלקים ממנו נפגעו בעקבות הקרבות בסופו של המרד הראשון. סביר להניח 
כי בתקופה שבין המרידות עמד המבנה שומם, ואפילו חיל מצב רומי לא ישב בו באופן קבע 
)קורבו 1967;1989; ספיג'קרמן 1972; זיסו ואשל 2001, 26(. למזלם של אנשי בר־כוכבא, 
כשניטש המבנה, הוא לא הפך למקור אספקת חומרי בניין לתושבי האזור בזכות בידודו, 

ודומה כי גם נזקי טבע לא פגעו בו באופן משמעותי. 

הרודיון במרד החורבן
בן  יוסף  של  המפורט  תיאורו  בזכות  בעיקר  היטב,  לנו  מוכר  ברומאים  הראשון  המרד 
)מחוז  "דרומא"  יהודים "אדומיים" תושבי  ישבו בהרודיון  מתתיהו. במהלך מרד החורבן 
אדומיאה(, וככל הנראה גם קבוצה נוספת של קנאים או סיקריים, בני בריתו של שמעון בר 

גיורא )מלחמת היהודי� ד, 537-514; קלוזנר 1951, 285(.
הייתה  ומצדה  מכוור  ולצד  המורדים,  נאחזו  בהם  מן המבצרים  הייתה אחד  הרודיון 
אחד המעוזים האחרונים שנפלו בידי הרומאים לאחר חורבן בית המקדש. יחד עם זאת, 
הכיבוש של הרודיון בשנת 71 לסה"נ, גם אם התחוללו בו מצור וקרב, לא זכה לכל תיאור, 
כשהם  המורדים,  בכניעת  מהרה  עד  הסתיים  שהקרב  מכך  נובע  שהדבר  ייתכן  ולכאורה 
נוכחו לדעת כי מצבם נואש: "בינתיים נשלח לוקיליוס באסוס לארץ יהודה. כלגט, קיבל 
את הפיקוד על הצבא מידי קראליוס וטיליאנוס והשתלט על מבצר הרודיון ועל חיל המצב 

שבו" )מלחמת היהודי� ז, 163(. 

איור 2: תצלום אוויר של הרודיון רבתי
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מכל מקום, השרידים הארכאולוגים מן המרד הראשון בהרודיון מאשרים את שהותם 
של המורדים בהרודיון ואף מהווים עדות לקרב שהתחולל בו בטרם הוכרעו )שטיבל 2003(, 
גם אם התמונה איננה מלאה. יש להניח כי הרחבת היקף החפירות בעתיד – הן על ההר והן 

בהרודיון תחתית – עשויים להבהיר טוב יותר את שאירע.
שלא כמו במצדה, אשר בה התפרסו המורדים על פני כל פסגת ההר והשתמשו בכל 
הבניינים הרבים שהתקיימו עליה, כמו גם החומה הכפולה, הרי בתחום המוגן של ארמון 
הפרוזדורים  בעיקר  המבצר,  מן  נרחבים  וחלקים  למדי,  מצומצם  השטח  היה  ההר  מבצר 
העגולים הארוכים, שהיו בחמשת הקומות שבין חומות המבצר )מבנה המעטפת המעוגל(, 

לא תאמו מגורים סדירים ובוודאי לא מגורי משפחות לתקופה ממושכת. 
המורדים  לפעילות  עדויות  נמצאו  ההר  מבצר  בארמון  קורבו  האב  שניהל  בחפירות 
בחדרים שונים במבנה ולקרב שהתחולל שם; בין היתר נמצאו אבני דרדור פזורות ברחבי 
המבצר, בהן כאלה שנותרו מונחות בראש המדרון – אפשר עדות לכניעה )קורבו 1967; 
בחומה  בעיקר  העגול,  המבנה  מקירות  בכמה  שקיימים  הרס  מצבי  זאת,  עם  יחד   .)1989
החיצונית העבה, ואשר קורבו פירש אותם כתוצאה מן 'ההפגזה הכבדה' של הרומאים, אנו 

יודעים לפרשם כיום טוב יותר, ועל כך להלן. 
ככלל, סביר להניח כי תהליך התארגנות המורדים על ראש ההר היה דומה לזה שמוכר 
היטב ממצדה: שימוש באבני בניין, כולל אבנים ששימשו כפריטים אדריכליים כגון עמודים 
וכותרות. אולם בעוד שבמצדה המבנים מימי הורדוס היו רק בני קומה אחת ועל כן נותרו 
באתרן עדויות רבות על המתקנים השונים, כאן מדובר במבנה בן חמש קומות, אשר בפועל 
נהרס כמעט כולו, ולכן קשה לעקוב אחר הדרך בה השתמשו המורדים בבניין. המתקנים 
שרידי  את  נציין  בהם  היטב,  ששרדו  הם  העגול  הבניין  שבמרכז  הקרקע  בקומת  שהיו 
הטרקלין שהפך לשמש כבית כנסת ואת שני מקוואות הטהרה שנמצאו בקרבתו. כאמור, 
עדיין קשה לומר בבירור אילו מן הפעולות הללו נעשו במרד הראשון ואילו בשני, אך יחד 
עם זאת, סביר יותר כי בית הכנסת והמקוואות הוכשרו כבר במרד הראשון, ולכל הפחות 

בית הכנסת חזר ושימש גם במרד השני )גרוסברג ואחרים 2011, 78-76(.
המנהרה התלולה, שנחצבה בסלע ואשר קישרה את הארמון המבוצר עם שניים מבין 
שהיו  המים  בורות  שלושת 
)הגדולים  ההר  למרגלות 
הייתה  השלושה(,  מבין 
של  ידיהם  מעשה  בוודאי 
הראשון  המרד  מורדי 
מחוץ  אל  לצאת  שחששו 
המצור  מחמת  לחומות 
)נצר  המבצר  על  שהוטל 
מקום,  מכל   .)1985 וארזי 
מנהרה זו בוטלה עם חציבת 
המסועף  המנהרות  מכלול 
בר־כוכבא  במרד   )3 )איור 

)להלן(. 
איור 3: המערכת התת-קרקעית בבטן ההר בהרודיון
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חומת  מצאנו  תחתית  בהרודיון 
של  הדרומי  בגבולו  נבנתה  אשר  מגן 
שנחשפו  ההרודיאנים  המבנים  מכלול 
באתר התחתון. קרוב לוודאי שחומה זו 
כדי  הרומי  הצבא  חיילי  ידי  על  נבנתה 
הדרדור.  אבני  של  פגיעתן  את  למנוע 
מטרים,  כ־4.5  שרוחבו  העבה,  הקיר 
טופוגרפי  שקע  של  בתחתיתו  נבנה 
אשר  ההר,  של  הצפון־מערבי  במדרון 
על  שגולגלו  הדרדור  אבני  את  כיוון 
ידי הנצורים מראש המבצר שעל ההר. 
במהירות  לתחתיתו  הגיעו  האבנים 
ממש  של  סכנה  היוו  אשר  ובעצמה 
שנעצרו  הדרדור,  אבני  ריכוז  לרומיים. 
ממזרח לכנסייה המרכזית על ידי הקיר 
 ;4 )איור  ביותר  מרשים  לכך,  שנועד 
דרדור  אבני   .)1779  ,2008 נצר  וראו 
בצד  ההר,  למרגלות  גם  נמצאו  רבות 
דרום־מזרח, באזור שלא היווה חלק מן 
האתר אך בוודאי שימש כאחת הגזרות 
בהן התפרס הצבא הרומי הצר )שטיבל 

 .)2003
יש  הראשון  המרד  אנשי  לפעילות 
של  המאוזולאום  הרס  את  גם  לייחס 
הורדוס במדרון הצפון־מזרחי של ההר 
)איור  בישול  מתקני  של  בנייתם  ואת 
יום  פעילות  במסגרת  דלים  וקירות   )5
יומית של המורדים לצד חורבות המבנה 
המרד  של  בסופו   .)2009 ואחרים  )נצר 
)או מעט לאחריו( הפך אזור זה למוקד 
מארמון  הוצאה  אשר  אשפה,  שפיכת 
מבצר ההר במהלך ניקוי חדרים שונים 
המדרגות  גרם  דרך  לכאן  והובלה  בו, 

המונומנטלי. 

הרודיון במרד בר־כוכבא
ותיאור  ארכאולוגי  ממצא  בידינו  יש  שלגביו  ברומיים,  הראשון  היהודי  המרד  כמו  שלא 
השני          במרד  הרודיון  של  חלקה  לגבי  זה,  במרד  הרודיון  של  חלקה  על  קצר  היסטורי 

בהרודיון  המגן  קיר  ידי  על  שנבלמו  הדרדור  אבני   :4 איור 
תחתית

מבנה  מסד  לצד  הראשון  המרד  מימי  בישול  מתקן   :5 איור 
הקבורה של הורדוס, במדרון ההר הצפוני
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המידע  מן  בפועל  ניזונים  ואנו  חיצוני,  היסטורי  מקור  כל  לנו  אין  לסה"נ(   135/6-132(
הארכאולוגי באתר ומן התעודות שנמצאו בוודי מורבעאת.

האב  של  בראשותו   1952 בשנת  מורבעאת  ָודי  במערות  שנערכו  החפירות,  במהלך 
רונלד דה־וו, נמצאו שרידים רבים מימי מרד בר־כוכבא, שכללו תעודות כלכליות ומנהליות 
אחת  תעודה   .)1961 מיליק   ;1961 )דה־וו  הרודיון  הוא  'הרדיס'  מוזכר  בהם  ומכתבים, 
בן  שמעון  ידי  על  ישראל  לגאלת  שתים  שנת  לשבט  ב"עשרין  שנכתבה   ,)24 )מורבעאת 
כוסבא במחנה שיושב בהרודיס", מכילה סדרה של חוזי חכירת קרקעות שהחכיר הלל בן 
בין  עולה  זו  מתעודה  הבר־כוכבאי.  המנהל  מטעם  הרודיון  אזור  של  הפרנס  שהיה  גריס, 
היתר כי בהרודיון התקיים 'אוצר' של מנגנון המנהל הבר־כוכבאי, עליו היה ממונה הלל בן 
גריס. מסתבר שאין להסיק מתעודה זו שבן כוסבא קבע את מפקדתו בהרודיון, אלא יש 
להפריד בין נוסחת התאריך הקובעת, שהחוזים נחתמו על ידי בן כוסבא, לבין מקום כתיבת 

החוזים – בהרודיון.
מכתבים שנכתבו  שני  בהם  מורבעאת,  בוודי  נוספים שנמצאו  וממכתבים  מתעודות 
מרד  במהלך  כי  עולה   ,)44  ,43 )מורבעאת  גלגולה  בן  ישוע  אל  כוסבא  בן  ידי שמעון  על 
וכי מפקדה היה ישוע בן  בר־כוכבא פעלה בהרודיון מפקדה חשובה של צבא בר־כוכבא, 
גלגולה )שמשפחתו התגוררה בכפר בית בצי הסמוך להרודיון(. אין ספק אם כן כי במרד 
בר־כוכבא הייתה הרודיון מרכז מנהלי וצבאי במדינה הבר־כוכבאית, ואף היה בכך משום 
חלוקה  הורדוס;  בידי  הרודיון  של  הקמתה  למן  ביהודה  שנהגה  למחוזות  לחלוקה  המשך 
אשר המשיכה גם לאחר חורבנה במרד הראשון, כפי שמעידה תעודת נישואין נוספת מוודי 

מורבעאת )115; דה־וו 1961; מיליק 1961; אשל 1998(.
כמצוין לעיל, מורדי בר־כוכבא הגיעו אל המצודה כפי שנותרה לאחר נטישתה בסוף 
מזמן  העיקרית  הפעילות  חיל המצב.  לאחריו, כשהתפנה ממנה  או מעט  המרד הראשון, 
המרד השני, שיש להצביע עליה, ואשר לגבי שיוכה למרד זה אין כל ספק, באה לכלל ביטוי 
בולט בחציבת מערכת המנהרות המצויה בצפון ההר ובמזרחו. על קיומה של מערכת תת 
ההר  לחופרי  כבר  ידוע  היה  הורדוס,  מימי  מים  בורות  וגם  מנהרות  גם  קרקעית, שכללה 
לאחר  לביקורים  האתר  את  שהכשירו  הלאומיים  הגנים  רשות  ולאנשי  הפרנציסקניים 

מלחמת ששת הימים, אך היא נותרה אז חסומה, וכל מחקר לא נערך בה. 
הארמון  בחצר  בור  נפער   1973/4 הכיפורים  יום  מלחמת  שלאחר  הגשום  בחורף 
שעל ראש ההר, ובעקבותיו החלו בסקר ובמחקר ארכאולוגי של המערכת התת־קרקעית 
בחפירה  גם  מלווים  שהיו  התת־קרקעית,  במערכת  והבדיקות  הסקר   2.)1985 וארזי  )נצר 
ארכאולוגית, נעשו בשיתוף פעולה הדוק בין משלחת החפירות שלנו לבין בית ספר שדה 
6(. מחקר  )איור  הספר  בבית  עת  אותה  ארזי, שהדריך  והארכאולוג, שמעון  עציון  בכפר 
מערכת המנהרות לא הושלם במלואו, ולהלכה המערכת בכללותה הייתה נרחבת יותר מזו 

המוכרת לנו כיום.
מסקנתנו בסופו של מבצע הסקר והחפירות הייתה כי מערכת המנהרות נועדה לאפשר 
יש  הרומי.  הצבא  עם  הקרבות  בעת  התלולים  ההר  מדרונות  על  יעילה  שליטה  למורדים 
לציין כי המערכת הוקמה כך שדבר קיומה לא ייוודע לצבא הרומי בשעה שיגיע להרודיון, 

רשות הטבע והגנים הייתה מעוניינת כמובן בבדיקת הסיבה שגרמה להתמוטטות כדי למנוע   2
את התפשטות הסכנה.
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גורם  יהווה  בה  ההיתקלות  ועצם 
של הפתעה. לשם כך היה על חופרי 
החומר  כל  את  להסתיר  המנהרות 
בתחומי  או  ההר  בתוככי  שכרו 
לא  שהשפכים  כך  שבראשו,  הבניין 
החומר  רוב  מרחוק.  בתצפית  ייראו 
המים  בורות  תוך  אל  נשפך  שנכרה 
הגדולים מימיו של הורדוס, ובסופו 
הבורות  מן  בכמה  התהליך  של 
העמוקים לא היה ניתן ללכת בראש 
המילוי  בין  שנותר  בחלל  זקוף 
שחלק  ייתכן  הבורות.  לתקרת 
כמילוי  הוכנסה  החציבה  מפסולת 
פרוזדור  תוך  אל  גם  וכחסימה 
הקשתות(  )עם  המשופע  הכניסה 
שעלה אל ראש ההר, בחלקו העליון 

של גרם המדרגות המונומנטלי.
לדעתנו, נועדו המנהרות לגיחה 
מתוך  המרד  לוחמי  של  בהפתעה 
במדרון  שמוקמו  מוסווים,  פתחים 
הכוחות  של  תקיפה  לשם  ההר, 
אל  לעלות  צפויים  שהיו  הרומיים 
לכובשו.  בניסיון  ההר  של  ראשו 
בעזרת תצפיות היה ניתן לכוון את 
סמוך  אשר  הפתחים  אל  הלוחמים 

אליהם עלו היחידות הצבאיות. תוך כדי ניצול גורם ההפתעה והיתרון של היות המורדים 
גבוהים מן החיילים העולים יכלו לוחמים בודדים לפגוע ביחידות הגדולות מהן פי כמה 
המערכת  בתוך  מהירה  תנועה  חייב  זו  הגנתית־התקפית  אסטרטגיה  יישום  ולהניסן. 
המסובכת של המנהרות. הדבר חייב כי בכל המנהרות יהיה גובה מתאים שיאפשר ריצה 
מהירה, וכי בקטעים משופעים ייחצבו מדרגות. כמו כן, אין במערכת זו כל מכשולים כמו 

קירות זקופים המחייבים שימוש בסולמות או באמצעים דומים אחרים.
מערכת המנהרות, שהייתה קשורה עם בורות המים, בהם גם הבור שהיה ממש מתחת 
למצבת קברו של הורדוס, נחצבה בחלקה בתוך סלע האם, ובחלקה בתוך חומרי המילוי 
שנשפכו בסוף ימיו של הורדוס בעת הקמת ההר המלאכותי. החציבה בתוך סלעי הקרטון 
הרכים הייתה אולי קשה מעט יותר מהחפירה במילוי, אך היא לא חייבה סידורי בטיחות 
רבים כדי למנוע התמוטטויות. בכמה נקודות, בהן נתקלו חוצבי המנהרות בשכבות סלעי 
צור קשות, נאלצו החוצבים לנטוש את המחילות ולעבור לתוואי חלופי, ולמעשה, בשל כך 

ננטשה מערכת המנהרות שהתמשכה לכיוון מזרח.
אשר לחפירת המנהרות בתוך מילויי ההר המלאכותי )כ־30% מן המנהרות שחקרנו 
נחצבו במילויים אלו(, כאן נאלצו החוצבים להשתמש בקורות עץ אשר הוצבו במסגרות 

איור 6: החפירות במערכת המנהרות בהרודיון
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קצוב  במרחק  חי"ת,  האות  בצורת 
 .)7 )איור  אחד  כמטר  של  ביניהן 
מסגרות  נרקבו  רוב  פי  על  אמנם 
בכמה  מצאנו  אך  השנים,  עם  העץ 
מקומות את השקעים המעידים על 
המקור  כי  מסתבר  המדויק.  מקומן 
ששימשו  הרבות  העץ  לקורות 
המבנים  היה  המנהרות  לתמיכת 
בנייתו  בעת  ההר.  מבצר  בארמון 
עץ  קורות  שולבו  הארמון  של 
שהפרידו  בתקרות  בעיקר  רבות, 
מבנה  של  הרבות  הקומות  בין 
המעטפת )גם אם חלקו העליון היה 
רבים  בקטעים  כי  ספק  אין  פגוע(. 
של המבנה פירקו המורדים תקרות 
לא  שסיכן  מה  בשיטתיות,  אלו 
מקום  מכל  חייהם.  את  אחת  פעם 
יש כמה נקודות המראות שבמהלך 
ממקומם,  קירות  כמה  זזו  העבודה 
תמיכות  לבנות  נאלצו  והמורדים 
מכל   .)8 )איור  קריסות  למנוע  כדי 
על  מצביע  התקרות  פירוק  מקום, 
המורדים  שנתנו  הרבה  החשיבות 

למערכת המנהרות. 
מחפירותיו  העולה  התמונה 
ההר  מבצר  בארמון  קורבו  של 
המחודשות  ומהחפירות  בהרודיון 
של המשלחת מטעם האוניברסיטה 
העברית מלמדת על פעילות ענפה 
בר־כוכבא  במרד  המורדים  של 
כך  בתוך  ההר,  מבצר  ארמון  בכל 
בחדרים השונים של הארמון מימי 
ידי  וכן בחדרים שנבנו על  הורדוס 
עם  הארמון.  בחצרות  המורדים 
זאת, דומה כי נדרש עוד מחקר רב 
ההתרחשות  תמונת  השלמת  לשם 

בהרודיון במרד בר־כוכבא.
 ,1967-1962 בשנים  בהרודיון  ההר  בארמון־מבצר  קורבו  שערך  החפירות,  במהלך 
נמצאו 837 מטבעות אשר הוטבעו מחדש בידי הִמנהל הבר־כוכבאי, מהם 822 מטבעות 
ידי המורדים צמוד לאכסדרה הדרומית  על  בפינת חדר שנבנה  ברונזה שנמצאו במטמון 

איור 7: קורות עץ התומכות מעבר במערכת המנהרות

הקמרונות  מערכת  בתוך  כוכבא  בר  מתקופת  תמיכות   :8 איור 
הצפונית בארמון מבצר ההר
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בארמון )קורבו 1967, 116-115, מפה 2; קורבו 1989, תמונה 113; וראו ספיג'קרמן 1972(. 
שאר 15 המטבעות )בהם דינר כסף אחד( נמצאו ברחבי הארמון )איור 9(, באזורים בהם 
הבר־כוכבאיים  במטבעות  בר־כוכבא.  במרד  המורדים  לפעילות  נוספות  עדויות  נמצאו 
מהרודיון ישנו ייצוג לרוב טיפוסי מטבעות הברונזה שהטביע המנהל הבר־כוכבאי בשלוש 

שנות המרד )פרט למטבעות מהעריך הגדול עם האמפורה(. 

אהוד  בראשות  העברית  האוניברסיטה  מטעם  המשלחת  שערכה  החפירות,  במהלך 
בידי  נוספים שהוטבעו מחדש  ברונזה  ההר חמישה מטבעות  מבצר  בארמון  נמצאו  נצר, 
זה  מרד  במהלך  המבצר  ברחבי  הפעילות  על  מידע  מוסיפים  ואלו  הבר־כוכבאי,  המנהל 

)פורת ואחרים 2010(. 
נומיסמטיות מלמדות, כפי הנראה, כי מטבעה של המנהל הבר־כוכבאי  כמה עדויות 
פעלה בהרודיון )זיסו ואשל 2001, 27-26(. מכול מקום המטבעות הרבים שהתגלו בהרודיון 
ועל  בהרודיון,  שהתנהלה  הענפה,  האדמיניסטרטיבית  הפעילות  על  הם  אף  מלמדים 

מרכזיותו של האתר בתקופה זו.

איור 9: מטבע ברונזה מהשנה הראשונה למרד בר־כוכבא שנמצא בארמון־מבצר ההר; עליו מופיעים: לולב מוקף זר, 
כתובת: 'שמעון נשיא ישראל', נבל בעל חמישה מיתרים וכתובת: 'ש[נת] אחת לגאלת ישראל'.
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