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לתיאור השרידים הארכיאולוגיים מימי המרד 

בהרודיון, בהתאם להקשר האדריכלי והכרונולוגי 

שלהם ולמיקומם באתר. דגש יושם על התגליות מן 

השנים האחרונות בראש ההר ובמדרון הצפוני. לבסוף 

נשרטט את התמונה העולה מתוך הממצאים ונדון 
במשמעויות המקומיות והרחבות שלה.1

מקורות היסטוריים ואפיגראפיים והתמונה 
ההיסטורית העולה מהם

כידוע, אין בידינו מקור היסטורי חיצוני ישיר 

)בדמות כתביו של יוסף בן מתתיהו אודות המרד 

הגדול( המתאר את קורותיה של הרודיון במהלך מרד 

בר–כוכבא )135/6-132 לסה"נ(, ועל כן, בבואנו לשחזר 

את השתלשלות האירועים, אנו נדרשים להישען על 

המידע המצוי במקורות עקיפים, דוגמת סופרים רומיים 

וכתבי חז"ל, לצד הממצא הארכיאולוגי. התפתחות 

חשובה ביותר בחקר מרד בר–כוכבא חלה עם גילוין, 

בראשית שנות החמישים של המאה שעברה, של 

תעודות חשובות מעין כמותן במערות ואדי מורבעאת, 

אליהן ברחו פליטים מהרודיון ומסביבתה בסופו של 

מרד בר–כוכבא )איור 1(.

התעודות ממערות מורבעאת
התעודות, שנמצאו על ידי הבדואים ועל ידי 

הארכיאולוגים ר' דה–וו וג"ל הרדינג, יחדיו עם שרידים 

חומריים רבים מימי המרד השני, כוללות תעודות 

מנהליות ומכתבים, בהם מידע שלא יסולא בפז 

אודות הרודיון, המכונה בתעודות "הרודיס" )ולעיתים 

"הרדיס"; איור 2(.2 במערות נתגלו למעלה מ–150 

 ה"מחנה שיושב בהרדיס": הר הרודיון כמוקד 
מלחמת גרילה במרד בר–כוכבא

רועי פורת, יעקב קלמן ורחל צ'אצ'י
האוניברסיטה העברית

הקדמה
התגליות הדרמטיות מימיו של הורדוס בהרודיון, בהן 

מכלולי הארמונות ואחוזת הקבר של המלך, משכו את 

עיקר תשומת הלב של החוקרים והקהל הרחב כאחד 

ודחקו לקרן זווית שרידים ארכיאולוגיים משמעותיים 

ובעלי חשיבות היסטורית שנתגלו באתר ומתוארכים 

לימי מרד בר–כוכבא. השרידים שנתגלו במהלך מעל 

חמישים שנות חפירות ארכיאולוגיות בהר הרודיון 

מצטרפים אל המידע העשיר אודות התנהלות המרד 

בהרודיון ובסביבתה העולה מהתעודות שנמצאו 

בראשית שנות החמישים של המאה שעברה במערות 

ואדי מורבעאת. על אלו נוספו בעשור האחרון נתונים 

רבים, בעקבות חפירות בראש ההר, במדרונותיו 

ובמערכת התת–קרקעית שבבטנו. תגליות אלה, לצד 

חפירות ומחקרים חדשים באתרים אחרים מימי מרד 

בר–כוכבא ברחבי הארץ, מלמדים על היקפם, עוצמתם 

ואופיים של הקרבות שהתנהלו במהלך המרד. אלה גם 

אלה מאפשרים כיום לשחזר תמונה מהימנה למדי של 

ההתרחשויות בהרודיון בזמן מרד בר–כוכבא. תמונה זו 

שונה מזו שאנו מוצאים באתרים אחרים ומצביעה על 

הייחודיות של השרידים בהרודיון. למחקר השרידים 

בהרודיון והשוואתם לממצאים מאתרים אחרים ישנן 

השלכות חשובות על הבנת סוגיות הקשורות במרד 

בר–כוכבא, ובייחוד סוגיות הנוגעות לאסטרטגיה 

ולטקטיקה בהן נקטו הכוחות הלוחמים.

במאמר זה נסקור תחילה את הרקע ההיסטורי 

למאורעות מרד בר–כוכבא בהרודיון. לאחר מכן נסקור 

בקצרה את תולדות מחקר השרידים הארכיאולוגיים 

מימי מרד בר–כוכבא באתר. לבו של המאמר יוקדש 
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1  מפת התמצאות ופריסת האתרים מימי מרד בר–כוכבא במרחב הרודיון )שרטוט: ר' פורת(
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תעודות כתובות ארמית, עברית ויוונית וזמנן קודם 

למרד ובמהלכו. התעודות כוללות מכתבים )"אגרות"( 

ותעודות כלכליות ומשפטיות )בהם שטרי מכר, חוב 

וחכירה, נישואין וגירושין, חשבונות ודו"חות(. בנוסף, 

נמצאו קטעי מגילות מקראיות וקטעי קלף שהשתייכו 

לתפילין ולמזוזות. 

מן התעודות עולה לכאורה שהרודיון המשיכה לשמש 

כבירת מחוז גם לאחר המרד הגדול, כפי שהייתה 

מרגע הקמתה על ידי הורדוס )Mur. 115; בנואה 

1961: 256-243(. עדות זו מנוגדת לתמונה העולה 

מניתוח הממצאים הארכיאולוגיים שנמצאו במהלך 

עשרות שנות חפירה בהרודיון, לרבות הממצא 

הנומיסמטי, שמלמדים שהמקום עמד כפי הנראה 

בשיממונו בתקופה שבין שתי מרידות היהודים, פרט 

לתקופות קצרות בהן ישב חייל מצב רומי במבצר 

ההר.3 ייתכן שמחוז הרודיון הוסיף לפעול בתקופה זו 

כיחידה מנהלית בשם זה, אך ענייני המנהל התנהלו 

בפועל במקום אחר שאינו ידוע לנו. מכל מקום, 

מתעודות מורבעאת שנכתבו במהלך המרד השני 

מסתבר שהרודיון חזרה לשמש כבירת מחוז במדינה 

הבר–כוכבאית )אופנהיימר תשנ"ו: 212-211(. 

מתוך התאריכים המופיעים בתעודות ממערות 

מורבעאת )לפי הנוסח "...שנת שתים לגאלת ישראל 

על ידי שמעון בן כוסבא במחנה שיושב בהרדיס"(, 

עולה שהמורדים ישבו בהרודיון לכל המאוחר מראשית 

השנה השנייה למרד )מיליק 1961: 134-122; אשל 

וזיסו 2015: 93-92(, עם זאת, סביר להניח שהמורדים 

תפסו את המבצר כבר בראשיתו של המרד. משני 

המכתבים שנכתבו על ידי שמעון בן כוסבא אל ישוע 

 ,)Mur. 43, 44( בן גלגולה ונתגלו במערת מורבעאת

עולה בבירור שבמהלך מרד בר–כוכבא פעלה בהרודיון 

מפקדה חשובה של צבאו של בר–כוכבא, ששימשה 

כמרכז שלטוני, מנהלי וצבאי. על פי התעודות היה 

ישוע בן–גלגולה "ראש המחנה", כלומר מפקד הרודיון 

וסביבתה )ראו גם: Mur. 42; מספר תעודות שייכות 

לארכיון שלו(. מן התעודות עולה עוד שבהרודיון 

התקיים "אוצר" של מנגנון המנהל הבר–כוכבאי, 

ושהממונה על המנהל באזור ועל "האוצר" בהרודיון 

 .)Mur. 24 :הפרנס(, היה הלל בן–גריס )ראו למשל(

שני מכתבים שנשלחו אל ישוע בן גלגולה, כפי הנראה 

סמוך לסוף המרד, מלמדים ככל הנראה על התקרבותם 

של הרומאים )ב–Mur. 42 מצינו — "...שהגיים קרבים 

אלנו..."(, ובאחד מהם "משמעון לישוע בן גלגולה" 

 Mur.( "...אף פוקד בר–כוכבא: "והתחזק וחזק תמקום

44(. מסתבר אם כן, מן התעודות, שהמורדים החזיקו 
בהרודיון עד חורבנה לקראת סוף המרד — אז ברחו 

למערות המפלט במדבר יהודה, בין היתר למערות 

מורבעאת ולמערת אל מציה )להלן(. 

2  קטע מתעודה מס' 24a ממערות מורבעאת )Mur. 24a; מתוך: "הספרייה המקוונת של מגילות מדבר יהודה, רשות 
)http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-281096 :העתיקות
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קסיוס דיו
כפי שנראה להלן, תיאורו של קסיוס דיו )שהגיע לידנו 

בגלגולו המאוחר בעיבודו של הנזיר קסיפילינוס( 

אודות הערכות המורדים במרד בר–כוכבא הולם למדי 

את ההתרחשויות בהרודיון: 

"...היהודים לא העזו להסתכן במערכה חזיתית מול 

הרומאים. הם תפסו את המקומות הנוחים של הארץ 

וחיזקו אותם במחילות ובחומות, כדי שישמשו להם 

כמקלטים בעת מצוקה וגם כדי שיוכלו לנוע בחשאי, 

אלה לקראת אלה, מתחת לפני השטח. הם קדחו פירים 

אל הדרכים התת–קרקעיות, כדי שיקלטו בהם אוויר 

ואור." 

ובסוף דבריו: "חמישים ממצודותיהם העיקריות ותשע 

מאות שמונים וחמישה מכפריהם החשובים ביותר 

נחרבו" )קסיוס דיו, תולדות הרומאים, 15-11.69, 

תרגום ב' איזק(. הרודיון הייתה אחת החשובות מבין 

המצודות שמזכיר קסיוס דיו. תיאורו של קסיוס דיו את 

ארגון המערך ההגנתי וההתקפי, הכולל חומות ומערכת 

תת–קרקעית, הולם למדי את המציאות בהרודיון כפי 

שהיא עולה מן הממצאים הארכיאולוגיים. עם זאת, 

כפי שיתואר להלן, דומה שבניגוד ללחימת הגרילה 

העממית שנקטו המורדים ברחבי יהודה, מתוך הכפרים 

והמסתורים, שהייתה הגנתית במהותה )כך על פי 

הממצאים באתרי יהודה התואמים את דבריו של 

קסיוס דיו(, בהרודיון פותחה מלחמת גרילה התקפית 

שנוהלה מתוך מפקדה צבאית, ממנה יצאו לוחמים 

למתקפות באזור )ראו להלן(.

מקורות תלמודיים
הגרעין ההיסטורי המצוי במקורות התלמודיים 

המגוונים הנוגעים לימי מרד בר–כוכבא, יש בו כדי 

להוסיף מידע גם על קורותיה של הרודיון במהלך 

המרד, ועל התפקיד החשוב שמילאה בו. 

על אף התפקיד החשוב שמילאה הרודיון באירועים 

שהתרחשו ביהודה בסוף ימי הבית השני, השם הרודיון 

אינו מוזכר בספרות התלמודית; ככל הנראה בשל 

הסתייגותם של הפרושים מהורדוס. אולם שני שמות 

אחרים המופיעים במקורות זוהו עם הרודיון: "הר 

המלך" ו"טור שמעון" )ינקלביץ תשמ"א: 27(. אנו נוטים 

לקבל את זיהויו של "הר–המלך" המוזכר במקורות 

התלמודיים בהקשר לימי מרד בר–כוכבא, עם הרודיון, 

כפי שסבר ז'"ת מיליק )1961: 134-122( ונימק היטב 

ר' ינקלביץ )תשמ"א(. הר המלך שימש על פי חז"ל, לצד 

ביתר, כאחד המבצרים החשובים ביותר של בר–כוכבא 

ואחד ממעוזיו האחרונים. כפי שהראו החוקרים, נראה 

שהמונח הגיאוגרפי "הר המלך" התפשט במקורות 

לאזור נרחב יותר, תחילה אולי ל"מחוז הרודיון", ואפשר 

ש"נדד" גם צפונה יותר, אך נראה שבבסיסו הוא מקום 
ישוב ומבצר יהודי )ובו גם "אוצר"(.4

אגדה המובאת במסכת גיטין בתלמוד הבבלי )נ"ז, 

ע"א; "על תרנגול ותרנגולת"(, מתארת כפי הנראה 

התרחשות ב"הר המלך" בתחילתו של המרד. הדמות 

המרכזית באגדה הוא מנהיג המורדים, המכונה 

"בר דרומא". בכינוי זה יש אולי רמז לפעילותו של 

בר–כוכבא בסביבות הרודיון )אלון תשט"ז ב: 30(. 

סמיכותה של ביתר ל"הר המלך" במדרש ובתלמוד 

נראית בעלת משמעות ומלמדת על חשיבותן המיוחדת 

של שני אתרים אלו במהלכו של המרד: "והצר לך 

בכל שעריך, אילו כרכים גדולים שבארץ ישראל כגון 

הר–המלך ובית–תר וכיוצא בהן" )מדרש הגדול, דברים, 

כ"ח, נ"ב(. וכן: "אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים 

אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור–מלכא אשקא דריספק 

חרוב ביתר" )גיטין ג"ה ע"ב; ובתרגום: "בשל קמצא 

ובר קמצא חרבה ירושלים, בשל תרנגול ותרנגולת חרב 

הר המלך, בשל יצול של עגלה חרבה ביתר"(.

השם השני המזוהה במחקר עם הרודיון הוא כאמור 

"טור שמעון". שם זה, שהתגלגל כנראה במקורות 

משמו של אחד המבצרים שהקים שמעון החשמונאי, 

מופיע באגדות החורבן כפי הנראה בהקשר למרד 

בר–כוכבא. על בסיס הקבלה בין "טור שמעון" במקורות 

הארץ–ישראליים )ירושלמי, תענית, ד' ח', ס"ט ע"א; 

איכה רבה, ב, ד( ל"הר המלך" במקורות הבבליים )בבלי, 
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ברכות, מ"ד ע"א(, ועל פי השם שמעון, הניחו החוקרים 

ש"טור שמעון" הוא "הר שמעון" — היינו מבצרו של 

שמעון בר–כוכבא )למשל: קליין תרצ"ט: 245; וראו 

את סקירת הספרות אצל זיסו תשס"ד: 15(. מכל 

מקום, ייחוסו של המבצר בהרודיון )הר הורדוס — הר 

המלך( אל מבצרו של בר–כוכבא )הר שמעון( במקורות 

הארץ–ישראליים שלאחר המרד סביר ומתקבל על 

דעתנו )וראו גם ינקלביץ תשמ"א: 28(.

לשאלת ישיבתו של שמעון בר–כוכבא בהרודיון 
על סמך נוסח החתימה המופיע במספר תעודות "..על 

ידי שמעון בן כוסבא במחנה שיושב בהרדיס", טען 

מיליק שבר–כוכבא ישב בהרודיון במהלך המרד )מיליק 

1961: 134-122(. ידין סבר אחרת וטען שבקבוצת 

התעודות הנדונה )Mur. 24( יש להפריד בין נוסחת 

התאריך הקובעת שהם נחתמו על ידי בר–כוכבא, לבין 

מקום כתיבת החוזים — "במחנה" שבהרודיון )ידין 

1961: 52-50(. לעומתו גרס שוורץ שיש לקרוא את 

קבוצת התעודות הללו בפשטות )כולל את אלו בהן 

 )Mur. 24D–ו Mur. 24C :לא נזכר "המחנה", כגון

ושסביר יותר להניח שבר–כוכבא אכן שהה בהרודיון 

במהלכו של המרד )שוורץ 2015: 6; וראו, ירדני תש"ס: 

112-107(. כפי שיפורט להלן, מתוך לימוד מכלול 

הנתונים והשיקולים ההיסטוריים, הארכיאולוגיים 

והגיאוגרפיים, אנו נוטים לקבל את הנחתו של שוורץ 

שבר–כוכבא עצמו שהה בהרודיון )ומכל מקום אין 

כמובן בנוסח התעודות בכדי לשלול אפשרות זו(, 

ונראה שהיא אף נודעה כמפקדתו הראשית. יחד עם 

זאת ברור מן המכתבים ששולח בר–כוכבא לישוע בן 

גלגולה )למשל: Mur. 43, 44(, שלאורך המרד ישב 

בר–כוכבא גם במקום אחר.

רמז נוסף לקשר בין בר–כוכבא להרודיון עולה גם 

ממקורות תלמודיים, המזכירים את "בר דרומא", 

מנהיג המרד, ב"הר המלך" )בבלי, גיטין, נ"ז, ע"א; וראו 

לעיל, גם לגבי "טור שמעון"(. יש לציין את האפשרות 

שמוצאו של בר–כוכבא הוא מאדומיאה, ואף הוצע 

לזהות את כפר הולדתו עם חירבת כויזבה שבוואדי 

אל–ערוב, כ–10 ק"מ מדרום-מערב להרודיון )כוכבי 

1972: 28, 51-50; וראו, צפריר, די סגני וגרין 1994: 

169(.5 מכל מקום, אם נכון ההקשר הדרומי-אדומי של 

בר–כוכבא, אזי אך טבעי שיקבע את משכנו בהרודיון 

 שעל גבול יהודה ואדומיאה, כפי שעשה זאת הורדוס — 

אף הוא מלך יהודה ממוצא אדומי, וכפי שעשו זאת 

היהודים ממוצא אדומי במהלך המרד הגדול, בשעה 

שקבעו את מבצרם בהרודיון )יוסף בן מתתיהו, 

מלחמת היהודים ד, 520-516; על הזיקה של האדומים 

להרודיון ראו: פורת, קלמן וצ'אצ'י 2015ב(.

ההקשר האדריכלי והכרונולוגי 
הרודיון רבתי, שנבנתה על ידי הורדוס במהלך רוב 

ימי שלטונו ועד יום מותו, הוקמה כמכלול ארמונות 

נרחב, המשלב מבצר, מרכז מנהלי, מכלול בילוי וגנים, 

ואחוזת קבר למלך )נצר 1981; נצר 2006: 201-179(. 

שלושה מכלולים עיקריים שנבנו בשלבים בימי הורדוס 

מוכרים בהרודיון: ארמון–מבצר ההר; הרודיון תחתית; 

והמבנים במדרון הצפוני, הכוללים את התיאטרון 

המלכותי ומתחם הקבר )וראו איורים 4, 7 ו–12 להלן(. 

במהלך החפירות באתר בעשור האחרון הסתבר 

שבשנותיו האחרונות הסב הורדוס את הר הרודיון כולו 

לאחוזת קבר מונומנטלית, שכללה: מצבת ענק — היא 

ההר המלאכותי דמוי הקונוס; מבנה קבורה מטיפוס 

מאוזוליאום שבלט במדרון הצפוני; ארמון–מבצר ההר 

שפתחו נסתם והוא נותר כמונומנט בולט בראש ההר; 

וגרם מדרגות מונומנטלי וטקסי חדש שעלה מתחתית 

ההר וקישר בין כל אלה. הקמת ההר המלאכותי דמוי 

הקונוס כללה שפיכת מאות אלפי קוב של מילויי עפר 

ואבנים במדרונות סביב חומת המבצר, תוך כיסוי 

כלל המבנים שבנה הורדוס קודם לכן במדרון )בהם 

התיאטרון המלכותי(, להוציא את למתחם הקבר 

והמאוזוליאום שנותרו חשופים.6 בנוסף, נבנו באותה 

עת שני פרוזדורים מקומרים בפתחי שני מאגרי המים 

הגדולים שבמדרון, שאפשרו גישה אליהם דרך מילויי 

ההר המלאכותי. סתימתו המכוונת של הפתח הראשי 

של מבצר ההר ושל פרוזדור הקשתות שהוביל אליו, 
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הותירו את המבנה כמעין לוע של הר–געש סגור 

ומבוצר מכל עבריו, והכניסה אליו בתקופות שלאחר 

מות הורדוס הוכשרה כנראה דרך חלקיה העליונים של 

החומה ההיקפית. 

בתקופה שבין מותו של הורדוס לבין פרוץ המרד 

הגדול נעשו מספר שינויים בתכניתו של מבצר ההר 

בהרודיון. לא ברור מה היה אופי הפעילות במבנה ההר 

בתקופה שלאחר מות הורדוס )4 לפסה"נ−66 לסה"נ(, 

ואפשר שהייתה בו פעילות צבאית מצומצמת בלבד, 

אך דומה שלא נעשו אז שינויים מבניים משמעותיים. 

עם פרוץ המרד הגדול, שימש המבנה כמבצר למורדים 

ה"אדומיים" שהחזיקו במקום עד כיבושו בידי 

הרומאים בשנת 71 לסה"נ. המורדים חילקו את חלל 

הארמון ליחידות מגורים ופעילות, ובנו בו מתקנים 

שונים, דוגמת מקוואות טהרה, וכן חצבו בבטן ההר 

גישה ישירה אל מאגרי המים שבמדרון. בסופו של 

המרד הגדול נותר הבניין חרב, אך החומה ההיקפית 

שלו עדיין ניצבה לגובה ניכר. אפשר שחלקים שונים 

במבנה ההר קרסו ברעידת אדמה כבר קודם למרד 

הראשון. לקראת סופו של המרד הגדול אף נהרס 

במכוון מבנה המאוזוליאום, כמעט עד היסוד, ומתחם 

הקבר החל להתכסות במפולות ושפכי עפר )פורת, 

קלמן וצ'אצ'י 2015א: 169-155(. מן הממצאים עולה 

שלאחר המרד הגדול התיישב במבצר ההר חיל מצב 

רומי, כפי הנראה לזמן קצר בלבד; זה הכשיר לעצמו 

מרחבי פעילות תוך פינוי האשפה שלו אל "הבור" 

שנותר במתחם הקבר החרב, וכן אל חדר הכניסה 

החסום של המבצר. הממצא הנומיסמטי שטרם 

התפרסם אף מעיד על ישיבה קצרת טווח של יחידה 

רומית בתקופת שלטונו של טריאנוס או מעט אחריה. 

לאחר תום מרד בר–כוכבא עמד מבצר ההר בחורבנו 

במשך כמאתיים וחמישים שנה, עד הקמתו של מנזר 

במקום בראשית התקופה הביזנטית. מבני המנזר, בהם 

קפלה ותאי התבודדות, נבנו על גבי המפולות בתחום 

ארמון מבצר ההר, ולעיתים בתוך חדרים ששרדו מימי 

הורדוס )למשל בבית המרחץ ובטרקלין; קורבו 1967; 

קורבו 1989(. 

 תולדות מחקר השרידים מימי מרד 
בר–כוכבא בהרודיון7

במהלך חפירות הפרנציסקנים, בראשות האב ו' קורבו 

בארמון מבצר ההר בהרודיון )להלן: מבצר ההר( 

בארבע עונות חפירה שנערכו בשנים 1967-1962 

נחשפו מבנים ומתקנים רבים שנבנו במקום בימי מרד 

בר–כוכבא, וכן ממצאים רבים נוספים מימי המרד, בהם 

כלי נשק ומטבעות מרד, כולל מטמון גדול של מטבעות 

מרד שהוטמן לקראת סופו )קורבו 1963; קורבו 1967; 

קורבו 1989; ספיקרמן 1972; טסטה 1972; לופרדה 

1996; איור 3(. בעונה האחרונה של חפירות קורבו 

החלו להתגלות הקמרונות שבבסיס החומה ההיקפית 

של המבצר ומאגרי המים התת–קרקעיים, ויש להניח 

שהחופרים אף הבחינו בחלק מהמנהרות הפורצות 

מהם, אך הן לא נחקרו )קורבו 1967: 72, 98-94(. 

התמונה העולה מחפירותיו של קורבו במבצר ההר 

בהרודיון מלמדת על פעילות ענפה של אנשי בר–כוכבא 

בכל רחבי המבנה, בתוך כך בחדרים השונים של המבנה 

מימי הורדוס, וכן בחדרים שנבנו על ידי המורדים 

בשטחו. עם זאת, מגבלות טכניות ומתודולוגיות, 

ובראשן הקושי להבדיל בין השרידים מימי המרד 

3  במהלך חפירות קורבו שנות ה-60' בחלקו הצפוני של 
)III.1 מבצר ההר )מתוך: קורבו 1989: איור צבע
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במדרון הצפוני )פרסטר 1969; פרסטר 1970; פרסטר 

1976; איור 5(. בחפירותיו של פרסטר ברחבי המבצר 

נמצאו שרידים נוספים מימי המרידות, אך אלו טרם 

התפרסמו. 

בשנים 1975-1973 נסקרה, נחפרה ונחקרה המערכת 

התת–קרקעית בידי אהוד נצר, שמעון ארזי וצוות בית 

ספר שדה כפר עציון )נצר וארזי 1985; נצר 1988(. 

בתוך כך נערכו חפירות במנהרות מתקופת בר–כוכבא 

במפלס העליון, נחפרה המנהרה היורדת אל מאגרי 

המים התחתונים )איור 6(, נסקרה המערכת המזרחית, 

הגדול ומימי מרד בר–כוכבא )באזורים בהם לא 

נמצאו מטבעות מימי המרידות( היקשו על החופרים 

להציג תמונה רחבה ומבוססת של הרודיון בימי מרד 

בר–כוכבא; על כן בחר קורבו להציג בפרסומיו מפה 

אחת של המבנים משתי המרידות )איור 4(. 

חקירת מערכת המנהרות ראשיתה בשנת 1968, 

בעת הכשרת הגן הלאומי בהרודיון, בפיקוחו של ג' 

פרסטר. במסגרת זו ירדו החוקרים ממערכת הקמרונות 

שבבסיס מבצר ההר, דרך המנהרות מתקופת מרד 

בר–כוכבא, אל מאגרי המים הגדולים החצובים 

4  מפת השרידים מימי שתי המרידות ברומאים, כפי שפרסם קורבו )מתוך: קורבו 1989: מפה 2(. המספרים המוקפים 
בעיגול הם מספרי המבנים מימי הורדוס על פי מפה מס' 1 של קורבו
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5  אחת המנהרות 
המדורגות במהלך 

עבודתו של 

פרסטר )באדיבות 

ג' פרסטר(

6  במהלך 
חפירותיהם 

של נצר וארזי 

וביס"ש כפר 

עציון במערכת 

המנהרות 

)צילומים: עיזבון 

א' נצר(
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ונפרץ המעבר אל המאגר המזרחי שבמדרון )מתחת 

למבנה המאוזוליאום(. כמו כן נחפר אז המאגר 

העליון )"בור הביניים"( וגרם המדרגות היורד אליו 

מחצר המבצר, ונחשף אחד מפתחי הגיחה של מערכת 

המנהרות המזרחית, שפרץ אל מתחם הקבר בגבו של 

מבנה המאוזוליאום. 

בשנות השמונים נחפר כליל מאגר המים המרכזי הגדול 

כחלק מפיתוח הגן הלאומי, בפיקוחו של גבי שחר. 

במהלך חפירה זו נמצאו מספר פריטים אדריכליים 

גדולים ממפולות מבנה המאוזוליאום, שהובאו למקום 

ככל הנראה בידי אנשי בר–כוכבא, מאזור פתח המאגר 

המזרחי, דרך המנהרה שחצבו בין המאגרים. 

משנות ה–70 של המאה הקודמת ועד ראשית שנות 

האלפיים ערכו אהוד נצר ומשלחתו, מטעם המכון 

לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, חפירות נרחבות 

בהרודיון תחתית, שהעלו ממצאים רבים ומגוונים, 

בעיקר מימי הורדוס ומהתקופה הביזנטית )נצר 1981(; 

השרידים בשטחים אלו שניתן לייחסם לימי המרידות 

ברומאים היו דלים ביותר )להלן(. במהלך החפירות, 

שניהלה משלחת החפירות בראשות אהוד נצר, במדרון 

הצפוני של ההר בשנים 2008-2006, בעיקר באזור 

"מתחם הקבר", נחשפו אגפים שונים של מערכת הגרילה 

וכן עדויות דרמתיות לקרבות שהתנהלו באזור בסופו 

של מרד זה )פורת, קלמן וצ'אצ'י 2015א: 189-170(. 

משנת 2007 ואילך ערכה המשלחת חפירות באזורים 

שונים ברחבי מבצר ההר, בהם נתגלו ממצאים רבים 

נוספים מימי מרד בר–כוכבא. החפירות, בהן הושם דגש 

על ניסיון לעשות הבחנה בין השרידים משתי המרידות, 

נערכו בין היתר באזור בית הכנסת )הטרקלין(, אזור 

הקפלה )חצר בעלת תכנית דמוית צלב(, וכן במערכת 

הקמרונות שתחת מבנה המעטפת של המבצר. 

החל בשנת 2014 חופרת המשלחת באזור הכניסה 

אל מבצר ההר ולצד המגדל המזרחי העגול. ריבוי 

השרידים מתקופת מרד בר–כוכבא שנמצאו באזור זה, 

הכוללים מערכת מנהרות, שריפה והרס רב, מלמדים 

כך נדמה על חשיבותו של אזור הכניסה במערכה, כפי 
שיידון להלן.8

השרידים הארכיאולוגיים 
סקירת השרידים הארכיאולוגיים מימי בר–כוכבא 

בהר הרודיון תעשה להלן בשלושה חלקים; החלק 

הראשון יוקדש לסקירת השרידים הבנויים והחצובים 

מימי המרד; החלק השני יעסוק בממצא הקטן הנייד 

המתוארך לימי המרד, ואילו החלק השלישי יתמקד 

בהקשר הארכיאולוגי של הממצא ויתאר את העדות 

לקרבות ולהרס הנלווה. 

בראשית הדברים יש לחזור ולהדגיש את הקושי 

להבחין בין שרידים מימי המרד הגדול לבין אלו מימי 

מרד בר–כוכבא. קושי זה נובע מדמיון במכלולי כלי 

החרס, שכן טיפוסי כלי חרס רבים ממשיכים לשמש 

מסוף ימי הבית השני ועד לאחר מרד בר–כוכבא. גם 

התיישבותם של אנשי בר–כוכבא בתוך מבנים ואזורי 

פעילות מימי המרד הגדול והפעילות האינטנסיבית 

שלהם בראש ההר ובבטנו, הכוללת חדירה דרך קירות, 

תקרות ורצפות, הביאה להפרעות רבות בשכבות מימי 

המרד הראשון ולערבוב השרידים משתי המרידות. 

א. השרידים הבנויים והחצובים

שרידים אלה נחלקים לשתי קבוצות המחוברות 

וחופפות ביניהן. האחת היא מערכת מסועפת של 

מנהרות חצובות ובנויות בבטן ההר עם פתחי גיחה 

בנויים במדרונות. הקבוצה השנייה כוללת את שרידי 

המבנים ששימשו את המורדים במבצר ההר )איור 7(. 

החפירות בתחומי המבצר הראו שהשימוש במנהרות 

לא הוגבל רק לבטן ההר, אלא היה נפוץ מאוד גם 

בתחומי המבצר, כפי שעולה מגילוי מנהרות קצרות 

העוברות דרך הקירות ויוצרות מעברים ישירים בין 

חדרים וחללים; חלק מהן אף מאפשרות גישה מהירה 

אל מערכת המנהרות שבבטן ההר. כפי שנראה להלן, 

מהותה של מערכת המנהרות העילית שבאזור הבנוי 

הייתה כפי הנראה הכנה מוקדמת ללחימת גרילה כנגד 

האויב גם בתחומי המבצר למקרה שהכוחות הרומיים 

יחדרו אליו, כמו גם לצרכי מילוט מההר.

השרידים הבנויים מימי מרד בר–כוכבא, שיתוארו להלן, 

כוללים שימוש במבנים וקירות שנבנו קודם למרד, 
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בעיקר בחדרי המבנה מימי הורדוס ובמבנים ומתקנים 

ארעיים מימי המרד הגדול, וכן בניית חדרי מגורים 

ואכסון, הקמת קירות חלוקה ותמך, ומתקנים שונים, 

כגון מתקני בישול וכבשני התכה לייצור כלי נשק. 

במסגרת זו תידון גם סוגיית זמן הקמתו של בית הכנסת.

מערכת המנהרות שבבטן ההר 
מערכת זו מורכבת ממנהרות מסועפות שנחצבו בסלע 

ההר הקירטוני )תוך ביטול מערכת מאגרי המים של 

הארמון מימי הורדוס(, ונחפרו ונתמכו בתוך מילויי 

העפר של ההר המלאכותי דמוי הקונוס ובתוך אזורים 

בנויים, המכוסים עפר, במדרונות. המנהרות שבבטן ההר 

נחצבו מתוך מבצר ההר, והתמשכו במספר מפלסים כלפי 

מדרונות ההר, לעבר פתחי גיחה מוסווים שהותקנו בו, 

ושנועדו למתקפות פתע וכן למילוט בעת הצורך )נצר 

וארזי 1985; איור 7(. מערכת המנהרות נועדה לצורך 

התקפי והגנתי גם יחד, והייתה תוצר של שכלול מקומי 

של שיטת לחימת הגרילה שאפשרה שליטה אסטרטגית 

7  תוכנית המבנים והמנהרות מימי מרד בר–כוכבא על גבי תצלום אוויר ותוכנית המבנים ההורדוסיים )צילום: תצפית; 
עיבוד: מרקוס אדלקופ ורחל צ'אצ'י(
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על מדרונות ההר. יישום אסטרטגיה הגנתית-התקפית 

זו חייב תנועה מהירה בתוך המערכת המסועפת של 

המנהרות. על כן, בשונה ממערות המסתור ביהודה בהן 

היה על הלוחמים לזחול בעת המעבר במנהרה, נחצבו 

המנהרות בהרודיון בגובה אדם, בקטעים משופעים 

נחצבו מדרגות, ואין בהן כלל מעברים קשים. כדי שדבר 

קיומה של מערכת המנהרות ופתחי הגיחה לא ייוודע 

לכוחות הצבא הרומי שפכו חופרי המנהרות את החומר 

שחצבו וכרו בחללים קדומים בבטן ההר או בתחומי 

הבניין שבראשו, כך שבתצפית מרחוק לא ייראו שפכי 

עפר. מרבית החומר שנכרה נשפך אל תוך מאגרי המים 

הגדולים מימיו של הורדוס ואל חלקה הצפוני של 

מערכת הקמרונות שבבסיס המבצר. 

במספר נקודות בהן נתקלו חוצבי המנהרות בשכבות 

סלעי צור קשות לחציבה נאלצו החוצבים לנטוש 

את המחילות ולעבור לתוואי חליפי; בשל סיבה 

זו ננטשה לדוגמה מערכת המנהרות שהתמשכה 

לכיוון מזרח. מאידך, חפירת המנהרות בתוך מילויי 

ההר המלאכותי, ובמעברים בסלע סדוק ומתפורר 

יצרה סכנת התמוטטות וחייבה את המורדים לדאוג 

לתמיכת הקירות והתקרה של המנהרות. יש לציין 

שכשליש מאורכן הכולל של המנהרות המוכרות כיום 

נחפר במילויים אלו. לצורך תמיכה בקירות ובתקרות 

המנהרות החפורות במילויים יצרו המורדים תמיכות 

באמצעות קירות אבן, קירות בוץ וקורות עץ. רבות 

מקורות העץ הללו התגלו במצב השתמרות מעולה 

במערכת המנהרות. הקורות שולבו לעתים קרובות 

בשקעים חצובים בסלע או במרחקים קצובים בתוך 

קירות התמך הבנויים אבן או בוץ, לשם יצירת תמיכה 

)בצורת "ח"( לתקרת המנהרה )איור 8(. במקרים 

אחרים נבנתה תקרת המנהרה מקורות עץ שהונחו 

בצפיפות. לעתים שולבו הקורות בצפיפות בתוך קירות 

תמך. הקורות שימשו גם לבניית מדרגות ולהסדרת 

מעברים בין מפלסים. קורות העץ הרבות ששימשו 

לתמיכת המנהרות מקורן בפירוק מסיבי שעשו אנשי 

בר–כוכבא לתקרות המבנים מימי הורדוס במבצר ההר 

)להלן(. 

פתחי הכניסה אל מערכת המנהרות מתוך המבצר 

נמצאו במספר מפלסים הסמוכים לאזור הכניסה 

הקדומה למבנה; אחד הפתחים אל האגף העליון של 

המערכת )אגף שנחפר בתוך מילויי ההר המלאכותי(, 

נפרץ בתוך הסתימה שנבנתה בפתח הראשי של 

המבצר בסוף ימיו של הורדוס, וממנו התמשכו שני 

מנהרות החוצה — אחת כלפי מערב והשנייה כלפי 

מזרח, תוך שהן פורצות את קירות פרוזדור הקשתות 

)איור 9(. החדירה אל חלל חדר הכניסה )אשר פתחו 

כלפי החצר כאמור נסתם — איור 3 לעיל( נעשתה 

כנראה דרך פתחים שנפרצו בקיר המערבי ובקיר 

המזרחי של חדר הכניסה )איור 10(. פתח נוסף אל 

חלק זה של המערכת נחשף בצמוד למגדל המזרחי 

מצפון, תוך שהוא פורץ את בחומה ההיקפית הרחבה 

של המבצר. מפנים לנקודת הפריצה נמצאו בחפירות 

המשלחת )2015-2014( שני מטבעות בר–כוכבאיים, 

וכן ראשי חיצים ואבני בליסטרה. דומה שהפתח 

8  נישות חצובות בסלע להצבת תומכות עץ לתקרת 
המנהרה. אזור מתחם הקבר במדרון הצפוני-מזרחי
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9  תוכנית וחתך של אזור פרוזדור הכניסה למבצר בשלב מרד בר–כוכבא )שרטוט: ר' צ'אצ'י(
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הראשי אל האגפים התחתונים של מערכת המנהרות 

היה גרם המדרגות שנחצב מאזור חלקה הצפוני של 

חצר הארמון, למרגלות המגדל המזרחי העגול, וירד 

אל "בור הביניים" שממנו התפתחו מנהרות לכל עבר 

)נצר וארזי 1985(. ראשו של גרם מדרגות זה, שנבנה 

בין היתר מחלקי כרכובים מהמבנה ההורדוסי, 

נמצא מתמשך גבוה מעל למפלס המקורי של הגן, 

והגיע כנראה אל מפלס פעילות המורדים שנחפר 

לאחרונה מעל המרתפים שמצפון למגדל המזרחי 

)קורבו 1967: 76, 114; קורבו 1989: איורים 11, 100, 

מפה 2 מס' 2; איור 4 לעיל(. פתחי כניסה נוספים 

אל המערכת נפרצו מתוך חלקם הצפוני של מערכת 

המרתפים המקומרים שבבסיס מבנה המעטפת של 

 המבצר. אלו כללו מעברים )תמוכים בקורות עץ( 

בין שתי קומות הקמרונות )איור 11(, וכן פתח חצוב 

שהוביל אל המערכת החצובה בבטן ההר )נצר וארזי 

.)35 :1985

10  פריצות בקיר המזרחי של חדר הכניסה למבצר. קורות עץ שרופות משולבות בקיר שקרס. מצידי פתח המבצר הסתום 
נראים שרידי המנהרות המפויחות שפרצו את קירות פרוזדור הקשתות וקיר התמך שתחם את חלל המנהרות כנגד מילויי 

העפר שבתחום הפרוזדור הסתום

11  מעבר, תמוך בקורות עץ, המקשר בין שני המרתפים 
המקומרים שבבסיס חלקו הצפוני של מבנה המעטפת של 

המבצר. והקמרון העליון המפויח משרפה עזה
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פתחי הגיחה של המנהרות במדרונות ההר
פתחים אלה תועדו עד כה רק במדרון הצפוני, במספר 

מפלסים )איור 12(. בוני הפתחים ניצלו לעיתים שרידי 

מבנים וקירות קדומים שהיו במדרון, תוך שילובם 

בפתחי הגיחה, או לצורך הסוואתם של הפתחים. 

כך למשל שימשו שלושה מתוך ארבעת פתחיהם 

המקוריים של ארבעת מאגרי המים המוכרים שנחצבו 

בבטן ההר בימי הורדוס כפתחי גיחה של המנהרות, 

ואף נעשו מאמצים גדולים לפרוץ פתח נוסף דרך מאגר 

המים המזרחי )להלן(. הקירות הקדומים ומפולות האבן 

שבחלקו העליון של "מתחם הקבר" שבמדרון נוצלו 

אף הם להכשרת הפתחים ולהסוואתם. אחד הפתחים 

נחשף כבר בשנות השבעים של המאה הקודמת בסמוך 

ומדרום למבנה המאוזוליאום החרב, ופתח אחר 

נחשף בשנים האחרונות בצמוד לקיר המזרחי של 

מסד המבנה. הפתחים נמצאו חצובים וחפורים בסלע 

ובשכבות ההצטברות הקדומות שבמתחם, ולצדם 

נמצאו קירות שנבנו לשם הסדרת היציאה הנסתרת. 

פתחי גיחה נוספים, שנתגלו כולם במצב קריסה, נחשפו 

מעל "הקיר המשופע" שמעל למאוזוליאום )פורת, 

קלמן וצ'אצ'י 2015א: 189-170(.

בחלל מאגר המים המזרחי שמתחת למבנה 

המאוזוליאום נמצאו שרידים המלמדים על ניסיונותיהם 

של המורדים לפרוץ אל פני השטח דרך פתח המאגר 

)איור 13(. מסתבר שהדבר לא עלה בידם בשל מפולות 

האבנים המסיביות של מבנה המאוזוליאום החרב, 

שמילאו כליל את חלל הכניסה אל המאגר. כחלק 

מניסיונות פריצה אלו פינו המורדים מפנים לפתח מספר 

פריטים אדריכליים השייכים למבנה הקבורה, ונראה 

שהובילו אותם כלפי מערב, דרך אחת המנהרות — אל 

חלל מאגר המים המרכזי בו הם נחשפו. 

המנהרות שנחשפו בחפירות 2015-2014
במהלך החפירות שנערכו בשנים 2015-2014 והתמקדו 

באזור פתח הכניסה לארמון מבצר ההר ופרוזדור 

הכניסה אליו, נחשפו קטעים רבים של מנהרות 

12  פריסת פתחי גיחה במדרון הצפוני-מזרחי 
על גבי צילום אוויר אלכסוני )צילום: תצפית(

13  מנהרה שהגיע מבור המים המרכזי, בנקודת פריצתה את 
הדופן המערבית של בור המים המזרחי 
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התקפיות העוברות דרך קירות המבנים ומילויי העפר 

שמפנים ומחוץ להם )איור 9(. בין המגדל המזרחי 

לחדר הכניסה למבצר נמצאו מנהרות שפרצו מהמבצר 

דרך החומה ההיקפית, והם שהביאו, באופן ישיר או 

עקיף, לקריסה המסיבית שלו באזור זה. 

מצדי פתח הכניסה למבצר נתגלו שתי מנהרות שפרצו 

החוצה דרך קירות פרוזדור הקשתות שנגש אל הפתח. 

תחת הקשת הדרומית ביותר של הפרוזדור נחשף קיר 

תמך גבוה, שנבנה לכל רוחב הפרוזדור ועד לגובה הקשת, 

ונועד לתמוך את המילויים שסתמו את הפרוזדור על 

 14  קיר התמך שתחם את המנהרה שבחזית הפתח. בנוי שתי וערב מעשרות קורות עץ משולבות בקיר אבן ובוץ. 
בראשו שולב לוח עץ גדול. מבט מכיוון צפון במהלך חפירתו

 15  מנהרה שהוכשרה במפלס התחתון של פרוזדור הקשתות, תחת מפלס הקשתות התחתון שהיה מלא בעפר. 
מקטע זה של מנהרה תחום בקירות אבן דלים ופורץ את קיר הפרוזדור, כלפי חלל בור המים העליון — "בור הביניים" 

)צילום: ש' תירם(
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16  קטע מנהרה מקורה בקורות עץ, במפלס התחתון של פרוזדור הקשתות, למרגלות פתח המבצר; מבט מצפון )צילום: 
ש' תירם( 
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מנת למנוע מהם לחדור אל חלל המנהרות שנחפרו בתוך 

המילויים בין קיר התמך ובין פתח המבצר )איור 10 

לעיל(. חלקה העליון של הסתימה ההורדוסית שבפתח 

המבצר נפרץ כנראה בשלב זה, ואפשר כניסה אל 

המנהרות. קיר התמך נמצא בנוי שתי וערב של עשרות 

קורות עץ, משולבות בבוץ ואבנים קטנות )איור 14(. 

בראשו של הקיר שולב לוח עץ גדול מימדים )כ–0.6x3 מ' 

גודלו, וכ–4 ס"מ עוביו(, עשוי בקפידה מאורן ירושלים 

)Pinus halepensis(.9 יש לשער שלוח מרשים זה, כמו 

 קורות העץ האחרות )שמקורן על פי רוב בעצי ברוש -

Cupressus sempervirens( ששימשו במערכת 
המנהרות, פורקו בידי לוחמי בר–כוכבא ממבנים שונים 

מימי הורדוס שבמבצר ההר. 

במפלס התחתון של פרוזדור הקשתות, תחת מפלס 

הקשתות התחתון, נמצאו קטעי מנהרות שהתפצלו 

ממנהרה מרכזית שעברה לאורך הפרוזדור, ופרצו את 

קירות הפרוזדור בארבע נקודות שונות )איור 9 לעיל(. 

מעברן של המנהרות בתחום הפרוזדור הסתום בעפר 

חייב את אנשי בר–כוכבא בתמיכות רבות, שנעשו 

בעזרת קירות אבן דלים וקורות עץ רבות )איור 15(. 

נציין קטע של מנהרה שנחשף למרגלות פתח המבצר, 

שקורה כולו בקורות עץ אופקיות רבות שהונחו זו לצד 

זו ונשענו על גבי קורות עץ ניצבות )איור 16(. 

במהלך החפירה בתוך מילויי ההר המלאכותי ממזרח 

לפרוזדור נחשפה מנהרה נוספת שהתמשכה לאורך 

הקיר המזרחי של הפרוזדור ושל "גרם המדרגות 

המאוחר", והובילה כנראה אל עבר פתחי גיחה 

שנחשפו במדרון מעל "מתחם הקבר". עם זאת יש 

לציין שמרבית פתחי הגיחה, של המנהרות שנחשפו 

בעונות החפירה האחרונות, טרם אותרו. 

פריסת המנהרות
בחינת המפה התלת–ממדית המעודכנת של פריסת 

המנהרות המוכרות עד כה בבטן ההר )איור 7( מעלה 

מספר נקודות ראויות לציון. ראשית דבר, ישנו ריכוז 

בולט של מנהרות במדרון הצפוני-מזרחי, מצדי ציר 

העלייה להר בגרם המדרגות המונומנטלי. שנית, 

רבות מן המנהרות מתפתחות מתוך מערכת מאגרי 

המים הקדומה שבמדרון הצפוני, תוך שפיכת פסולת 

החציבה אל חלל המאגרים, ניצול המעבר בחלל החצוב 

שלהן, וניצול פתחיהם בצפון כפתחי גיחה. שלישית, 

ישנה תופעה של מנהרות מקבילות בתוך המערכת, 

הפורצות במדרון בסמוך אחת לשנייה; דבר הקשור 

כנראה לריכוז מאמץ התקפי אפקטיבי, המאפשר הגעה 

מהירה של מספר לוחמים גדול לזירת לחימה, וכן 

מאפשר נסיגה ממנו חזרה אל המבצר. לצד המנהרות 

שמשתלבות במערך מאגרי המים ישנו ריכוז נוסף של 

מנהרות הפורצות אל מתחם הקבר החרב )איור 12(. 

אזור המאוזוליאום הוא היחיד במדרון שנותר ללא 

כיסוי מילויי העפר שיצרו את ההר המלאכותי, ובאזור 

זה לא היו צריכים המורדים להתמודד עם תמיכת 

המנהרות כנגד המילויים. כפי שהראו נצר וארזי 

)1985(, המאמץ שעשו חוצבי המנהרות לפרוץ לעבר 

המדרון המזרחי לא צלח בשל שכבת סלע הצור הגבוהה 
באזור זה.10

תיארוך מערכת המנהרות שבבטן ההר
תיארוך המערכת הנדונה לתקופת בר–כוכבא מסתמך 

במרבית המקרים על היחס הסטרטיגרפי בין המנהרות 

לבין שרידים שקדמו להן )מימי המרד הגדול ולאחריו( 

ולאלה המאוחרים להן )מהתקופה הביזנטית(. עם 

זאת, במספר מקומות נמצאו מטבעות מרד בר–כוכבא 

וממצאים נוספים מזמן המרד השני בהקשרים 

ארכיאולוגיים המאפשרים לתארך את המנהרות. 

בעקבות החפירות החדשות שהובילו להיכרות מעמיקה 

של מאפייני המנהרות מימי מרד בר–כוכבא, ניתן 

לתארך קטעי מנהרות גם על סמך שיקולים טיפולוגיים, 

דוגמת אופיין של החציבות והתמיכות; וככלל דומה 

שניתן כיום ליחס בסבירות גבוהה את כל המנהרות 

מטיפוס זה בהרודיון לימי מרד בר–כוכבא. 

כדוגמה ליחסים הסטרטיגרפיים בין המנהרות 

לשרידים שקדמו להם, הדגישו נצר וארזי את העובדה 

שרבות מן המנהרות חותכות את הפיר התלול שירד 

מהארמון אל מפלס המאגרים התחתונים ותוארך 
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לימי המרד הגדול. פיר זה נועד לאפשר שאיבת מים 

ישירות מתוך המבצר ללא צורך לצאת ממנו )נצר וארזי 
11.)1985

דוגמה אחרת קשורה בשרידיו של גרם המדרגות שירד 

מחצר המבצר אל חלקה העליון של מערכת המנהרות 

)דרך "בור הביניים"(. ראשו של גרם מדרגות זה, 

שנחפר על ידי קורבו )מס' 2 באיור 4 לעיל(, נבנה בתוך 

שכבת מפולות שזמנן סוף המרד הראשון, שכיסתה 

את חצר הארמון וכן מקווה טהרה מימי המרד הראשון 

שנבנה בסמוך )וראו להלן(. מטבע מרד בר–כוכבא 

שנתגלה בהצטברות שמעל גרם המדרגות מאשש 

את תיארוכו לימי מרד בר–כוכבא )פורת ואחרים 

2010א(.12 תיארוכם של פתחי הגיחה באזור מתחם 

הקבר שבמדרון הצפוני מבוסס אף הוא על נתונים 

סטרטיגרפיים. פתחי הגיחה חודרים דרך שרידים 

מימי המרד הראשון ואשפה שנשפכה במקום לאחריו 

17  פריסת הפריצות בקירות והמנהרות הקצרות בתחום מבצר ההר )צילום: תצפית(



ירושלים וסביבותיה 274      �   חידושים בארכיאולוגיה של 

ומתייחסים בברור לשכבה מימי המרד השני שחתמה 

את מתחם הקבר והכילה מאות אבני בליסטרה 
)להלן(.13

ממצאי החפירה אפשרו לתארך היטב את שתי 

הפריצות מתוך המבצר כלפי האגף העליון של מערכת 

המנהרות. סמוך לנקודת הפריצה לצד המגדל המזרחי 

)מצפונו( נמצאו שני מטבעות מרד בר–כוכבא; ואילו 

מפלס הפריצה אל המנהרות דרך הסתימה בפתח ראשי 

)לעיל( נמצא מתמשך משכבת פעילות שהורבדה בחדר 

הכניסה מעל שכבת אשפה שנשפכה במקום )על פי 

המטבעות שבה( בתקופה שבין שתי המרידות )איור 

10 לעיל(. בחדר הכניסה נחשפה שכבת שרפה מסיבית 

ומעליה מפולות מסיביות של אבני בנייה וקורות 

עץ שרופות, תוצאה של כיבוש וחורבן המבצר בידי 

הרומאים בסוף המערכה )להלן(.

 

 המנהרות באזור הבנוי שבתחום מבצר 
ההר ותיארוכן 

במהלך החפירות ברחבי מבצר ההר נחשפו מספר 

מנהרות קצרות שנחצבו דרך קירות המבנים וקישרו בין 

אזורי פעילות של המורדים, ובינן לבין מערכת המנהרות 

שבבטן ההר )איור 17(. אחת המנהרות מטיפוס זה 

נחשפה כשהיא פורצת מחדר מס' 13 המצוי בדרום 

המבצר לכיוון מזרח, אל תוך מחסן מתקופה זו שפעל 

בתוך קמרון חביתי שבבסיס חלקו הדרומי-מזרחי 

של מבנה המעטפת של המבצר )איור 18; וראו להלן 

אודות המחסן(. המעבר אל מנהרה זו ראשיתו בחדר 

שמדרום-מזרח למבנה בית הכנסת )מס' 14( וממנו 

ירד דרך הפתח בקיר המזרחי שלו אל חדר מס' 13. 

בתוך רצפת העפר המהודקת של מעבר זה נמצא מטבע 

מרד בר–כוכבא )מהסדרה הבלתי מתוארכת, המציג 

כינור ולולב; ראו, פורת ואחרים 2010א: 103-102( וכן 

מטבע מימי הדריאנוס )משנת 119/120 לסה"נ; שטרם 

התפרסם(. המשכו של מפלס פעילות זה מימי מרד 

בר–כוכבא נחשף על ידי קורבו בחדר מס' 13 )לוקוס 29( 

קורבו מדווח אודות שכבות אפר ומטבעות מימי מרד 

בר–כוכבא שמצא במקום )קורבו 1967: 109, 116-115; 

ספייקרמן 1972: 21, מס' 102(. פתח נוסף שהוביל אל 

המחסן שבמרתף המקומר נפרץ ממפלס החצר, דרך 

חלקו התחתון של הפתח ההורדוסי שבדרום–מזרח חצר 

העמודים הגדולה )מס' 12( ובסמוך לחדר מס' 31 שייחס 

קורבו למרד. מתוך המחסן שהוכשר במרתף המקומר 

של המבצר, נעשה ככל הנראה אף ניסיון לפרוץ במנהרה 

כלפי דרום אל מחוץ למבצר, אלא שקריסה שארעה 

באזור זה אילצה את המורדים לתמוך את קטע הקיר 

שקרס ולסגת מהרעיון )איור 19(. 

 18  מנהרה שהבילה מחדר מס' 13 אל המרתף המקומר שבבסיס חלקו הדרומי של מבנה המעטפת של המבצר. 
 מימין: מבט כלפי מזרח; במרכז: במעברה של המנהרה בסמוך לקיר המקורי של חדר מס' 13 המעוטר בפרסקו 

)צילום: ז' רדובן(; משמאל: מבט מתוך חלל המרתף כלפי צפון
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מנהרה קצרה אחרת נחשפה בחלקה הצפוני של 

החצר דמוית הצלב שבמערב הארמון העגול )חלל 

20(, כשהיא פורצת צפונה מתוך חדר שנבנה על ידי 

המורדים בזרוע הצפונית של החצר )קורבו 1967: 100-

101, מפה 2 לוקוס 15(. פריצת המנהרה נעשתה דרך 

הקיר ההורדוסי של החצר כלפי בית המרחץ שמצפון 

לה )חדר 25(. יש לציין שמפלס רצפת המנהרה נמוך 

במטר אחד לערך ממפלס הרצפה של החדר )איור 20(, 

ואפשר שהיא חתכה אף אותו בשלב כלשהו של המרד. 

מטבע משנה ב' למרד בר–כוכבא וכלי מאבן קירטון 

אופייני שלם נתגלו על גבי מפלס בר–כוכבא מדרום-

מערב לחדר זה של המורדים, שהורבד על גבי שכבה 

עבה של מפולות אבן )פורת ואחרים 2010א: 103(. 

על גבי מפלס זה ובתוכו הושתתה בתקופה הביזנטית 

קפלה )קורבו 1967: 101-98(.

19  בתוך המרתף המקומר שבדרום מבנה המעטפת. תמיכה בנויה מקירות אבן, בוץ ועץ, כפי הנראה כנגד קריסה 
שארעה בקיר החומה ההיקפית בעקבות פריצת מנהרה במקום

20  פרצה בקיר הצפוני של החצר הצלובה, במפלס נמוך 
מהחדר הבר–כוכבאי שנבנה במקום
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מספר ניסיונות פריצה של מנהרות קצרות נוספות 

מטיפוס זה נמצאו בחלק העליון ששרד מן המגדל 

העגול המזרחי, אך אף אחת מהן לא הושלמה. מנהרות 

אלו נחצבו בתוך הליבה המסיבית של המגדל, ואפשר 

שנועדו להוביל ממנו כלפי המדרון המזרחי. אחת 

המנהרות חתכה את רצפת החדר מימי הורדוס ששרד 

בראש המגדל, בחלקו הצפוני.15 ניסיון פריצה נוסף 

ניתן לראות בתוך המרתף הדרומי–מזרחי שנבנה 

בימי הורדוס בתוך חלקו העליון האטום של המגדל. 

בבור המים הגדול שבליבת האבן של המגדל נמצאה 

בחפירותיו של קורבו פעילות משמעותית מימי מרד 

בר–כוכבא, הכוללת מטבעות מרד וכן מספר קבורות 

שיוחסו על ידי החופר לימי המרד. בדפנות וברצפת 

הבור ניכרים מספר ניסיונות פריצה של מנהרות 

מהטיפוס הנדון )קורבו 1967: 83-82, 114(. בהסתמך 

על גובהו של המגדל המזרחי ביחס לסביבתו, יש 

להניח שהוא שמש את המורדים בתור עמדה שלטת, 

שאפשרה תצפית על כוחות האויב והכוונה של לוחמי 

הגרילה היוצאים להתקפות דרך המנהרות )להלן(. 

21  הפריצה בקיר המערבי של בית הכנסת, המכוסה בקיר 
מהתקופה הביזנטית שחסם ותמך את אזור הפריצה. 

בתחתית כבשן התכה גדול מימי המרד )מתוך: קורבו 

)V.2 1989: איור צבע

22  שרידי פריצה בקיר המערבי של חדר הכניסה למבצר; מבט לצפון-מערב. החומה ההיקפית של המבצר נמצאה נטויה 
בקריסה אל חלל הפריצה
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הנחה זו מסבירה את מאמצי הפריצה באמצעות 

מנהרות מתוך המגדל המזרחי.

בקיר המערבי של בית הכנסת נחשף פתח שנפרץ מחלל 

בית הכנסת כלפי החדר שממערב לו )מס' 16(. בתקופה 

הביזנטית נסתם הפתח ונתמך בקיר רחב שנועד לאפשר 

את פעילות הנזירים בחלל בית הכנסת )איור 21(16 

מתוך יחידת מגורים של המורדים שהוקמה באכסדרה 

הצפונית של הארמון )מס' 7, איור 5 לעיל( נפרץ פתח 

כלפי הפרוזדור ההיקפי שעובר בקומת הקרקע של מבנה 

המעטפת )איור 3 לעיל( ודרכו ניתן היה לעבור בין היתר 

אל חדר הכניסה של המבצר, דרך פרצה שנעשתה בקיר 

המערבי שלו )איור 22(17 שתי פריצות נוספות נמצאו 

בקיר הדרומי של הזרוע המערבית של החצר ההורדוסית 

בצורת הצלב )בין חדר חלל 20 לחלל 17(, ולכל הפחות 

המזרחית ביניהם בוצעה קודם להקמת הקפלה במקום 

בתקופה הביזנטית )איור 23(.

מבנים ומתקנים מימי המרד בהר
מרבית השרידים הבנויים מימי מרד בר–כוכבא 

ברחבי המבצר נחפרו על ידי קורבו, שנמנע על פי רוב 

מלהכריע בשאלה האם לייחס את השרידים למרד 

הגדול או למרד בר–כוכבא )איור 4 לעיל(. עם זאת 

מתיאוריו של קורבו עולה בבירור נטייתו לייחס את 

מרבית החדרים הדלים שחפר לימי מרד בר–כוכבא, 

אם מסיבות סטרטיגרפיות ואם בהתבסס על הממצא 

שנתגלה בהם ומתוארך לימי מרד זה )קורבו 1967; 

1989(. מכל מקום, מסתבר שגם אם חלק מהמבנים 

הנידונים נבנו כבר במרד הראשון )וחלקם המשיך 

לשמש גם בתקופה הביזנטית(, הרי שנעשה בהם 

שימוש אינטנסיבי יותר בימי בר–כוכבא.

המורדים ניצלו את קירות המבנה ההורדוסי ובנו 

כנגדם קירות אבן דלים שחילקו את החללים ליחידות 

קטנות יותר. קירות אלו נבנו בעיקר באבנים בשימוש 

23  שתי פריצות בקיר הדרומי של הזרוע המערבית של החצר ההורדוסית הצלובה; מבט לכיוון דרום. בצד שמאל נראה 
האפסיס של הקפלה הביזנטית שנבנתה מאוחר יותר כנגד קיר זה, גבוה מעל רצפת החצר. בראש הסתימה של הפריצה 

השמאלית עוצב בתקופה הביזנטית מדף קטן
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משני, בהם פריטים אדריכליים רבים, כגון חוליות 

עמודים, כותרות וכרכובים. בין אבני הבנייה והפריטים 

האדריכליים הניחו אבנים קטנות וחומר מליטה בוצי. 

הקירות צרים ורוחבם נגזר לרוב מרוחבם של פריטי 

האבן שמהם נבנו. התקרה שנשאו הקירות היא לרוב 

תקרה קלה שנסמכה על קורות עץ. הקורות האופקיות 

קובעו לעתים קרובות בנישות שנחצבו בקירות מימי 

הורדוס. המבנים שהקימו באופן זה המורדים הם 

בעלי מתאר מגוון וגודל משתנה, אך על פי רוב אלו 

חדרים קטנים שהותאמו בצורתם למבנים שקדמו להם. 

המבנים נמצאו במפלסים שונים: יש שהוקמו במפלס 

הרצפות של ארמון הורדוס, ויש שהוקמו על גבי 

מפולות אבן והצטברויות עפר עבות מהתקופה שקדמה 

למרד. יש להניח שחלק מהקומות העליונות במבצר 

שנותרו על תילן עד המרד, כגון חלק מן הפרוזדורים 

במבנה המעטפת, שימשו אף הם את המורדים. זאת 

לכל הפחות עד שפורקו קורות העץ מהתקרות לצורך 

התקנת מערכת המנהרות.

המבנים שימשו את המורדים לצרכים שונים. מרביתם 

שימשו למגורים, אך אחדים שימשו כמבני אחסון, 

כינוס ופולחן. המתקנים מימי המרד כוללים מתקני 

מים, מתקני התכה לייצור כלי נשק, ומתקני אפיה 

ובישול.

מבני מגורים: בחפירותיו של קורבו התגלו קירות דלים 

מימי המרד בסביבותיו של אמצעו של הסטילובט 

המערבי בחצר הפריסטילית. לצדם נמצאו בין היתר 

תנורים ומטבעות מימי המרד )קורבו 1967: 70; קורבו 

1989: מפה 2, איורים 50, 106; ותכנית הקירות באיור 

4 לעיל(. יש לציין את סמיכותם של חדרים אלו אל בור 

מים קדום, שנמצא תחת הסטילובט והוכשר כנראה 

24  מחסן עם עשרות קנקנים שבורים מימי מרד בר–כוכבא, בתוך המרתף המקומר שבבסיס חלקו הדרומי של מבנה 
המעטפת )צילום: ז' רדובן(
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25  כתובת ארמית על טיח, מימי בר–כוכבא, בקיר הדרומי של המרתף המקומר שבדרום המבצר

26  חתך מזרח-מערב של מבצר ההר, ובו ארבעת בורות המים שבתחום המבצר )מתוך: קורבו 1989: שרטוט 7(
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לשימוש חוזר במהלך המרד )קורבו 1967: 70(, וכן 

אל מתקן התכה גדול לייצור כלי נשק, אף הוא מזמן 

המרד )קורבו 1989: לוחות צבע מס' 5-4; ולהלן(. גם 

בחצר בעלת מתאר הצלב, גבוה מעל מפלס הרצפה 

המקורי, נמצאו חדרים מימי המרד. לצד אחד מהם, 

שנחשף בזרוע החצר הפונה לעבר החצר הפריסטילית, 

נמצא תנור )קורבו 1967: 101-98; קורבו 1989: מפה 

2 מס' 21-20, לוח צבע מס' 5(. חדר נוסף מצוי בזרוע 

המערבית של החצר )קורבו 1967: 101-100, 115-114( 

וממנו התפתחה כלפי צפון מנהרה קצרה שהוזכרה לעיל.

חדרי מגורים נוספים נחשפו גם באזור האכסדרה 

הצפונית של החצר הפריסטילית )קורבו 1963: איור 

26; קורבו 1989: איורים 101, 103( ומדרום–מזרח 

לבית המרחץ, ואף בתוכו, שם נמצא גם תנור התכה 

)קורבו 1963: איור 25; קורבו 1989: איור 121(. באזור 

האכסדרה הדרומית נחשף רצף מבנים המתמשך 

מהקיר המזרחי של בית הכנסת, מדרום לפתחו הרחב, 

ועד לתוך האכסדרה. בפינתו של החדר שנבנה בחזית 

האכסדרה נמצא מטמון גדול של מטבעות מרד 

בר–כוכבא מתחת לרצפה. בחפירת חדר זה נמצאו גם 

שלוש גולגולות אדם )קורבו 1967: 116-115; קורבו 

1989: מפה 2 מס' 31-28, איור 113(.

קירות תמך: קירות אחרים שנבנו על ידי המורדים 

שימשו כקירות תמך, שנועדו לתמיכת מפולות עפר 

ואבן מתקופות מוקדמות, לצורך שימוש במרחבים 

שבסביבתם. כאלה הם, למשל, הקירות שחשף קורבו 

באזור הפתח הראשי שהוביל מחדר הכניסה של ארמון 

הורדוס אל החצר הפריסטילית. במקום זה נמצאו שני 

קירות מסיביים שנבנו לרוחב הפתח, אחד בתחומו ואחד 

מפנים לו )איור 3 לעיל(. הקירות נבנו באבני מפולת 

ופריטים אדריכליים רבים בשימוש משני שמקורם 

בארמון הורדוס, ולשניהם פן יחיד הפונה לכיוון החצר. 

הגבוה מבניהם, כ–3 מ' גובהו, נבנה לכל רוחב וגובה 

הפתח, ובקדמתו, כ–2 מ' מדרום לו, נבנה הקיר השני. 

האחרון, כ–5 מ' אורכו וכ–2 מ' גובהו, מתמשך בתוואי 

מעוגל מקיר הארמון שממערב לפתח ועד מדרום לפינת 

שורת העמודים המזרחית של החצר. התווך שבין שני 

הקירות נבנה כליבת אבן. שני הקירות תוארכו על ידי 

החופר לימי מרד בר–כוכבא )קורבו 1989: מפה 2 מס' 5, 

.)VIII ,III איורים 105-104, לוחות צבע

כיוון שבמהלך חפירותינו האחרונות באזור הכניסה 

הראשית למבצר ההר הסתבר שפתח הכניסה המקורי 

ופרוזדור הכניסה שמחוצה לו נסתמו כליל כבר בסוף 

ימי הורדוס, נראה ששני הקירות הנדונים לא נועדו 

למטרה הגנתית. בחפירת חדר הכניסה הסתבר שכבר 

בתקופה שקדמה למרד התמלא חלל חדר הכניסה 

בשפכי עפר ואשפה וככל הנראה גם במפולות אבן. 

נתונים אלה, לצד העובדה שהקירות הם בעלי פן אחד, 

מלמדים שהקירות נבנו לשם תמיכת העפר ומפולות 

האבן שבחדר הכניסה. הדבר נועד בכדי לאפשר את 

פעילות המורדים בחלק הצפוני של החצר )אזור 

הכניסה אל מערכת המנהרות התחתונה(, ולמעשה גם 
בתוך חדר הכניסה, מן העבר הצפוני של הקירות.18

קיר תמך נוסף הוא קיר שנבנה במרכז החצר הגדולה 

בכיוון צפון-דרום, כ–10 מ' אורכו וכ–1.3 מ' גובהו 

)קורבו 1989: מפה 2 מס' 23, איור 50(. במהלך 

החפירות הסתבר שמפלס פני השטח למרגלות המגדל 

המזרחי היה בימי המרד גבוה ביחס למפלס החצר, 

ואילו המתקנים שנבנו לאורך הסטיו המערבי של החצר 

נבנו באותו מפלס של החצר. תכליתו של קיר זה הוא, 

אם כן, להפריד בין מפלסי הפעילות השונים בתקופה 

זו ולתמוך באזור המוגבה שנוצר בצד המזרחי בשל 

מפולות. אף הקיר שנבנה לרוחבו של הפתח הדרומי 

של בית הכנסת )בינו לבין חדר מס' 14(, שימש בפועל 

כקיר תמך שנועד להסדיר את הפרש הגבהים בין מפלס 

בין הכנסת )שהיה בגובה הרצפה ההורדוסית( לבין 

המפלס הגבוה בימי המרד בחדר שמדרומו.

 הערות לזמן הקמתו של בית הכנסת 
במבצר בהרודיון 

השאלה האם בית הכנסת, שנבנה בטרקלין מימי 

הורדוס, הוקם כבר במהלך המרד הגדול או רק בזמן 

מרד בר–כוכבא היא שאלה סבוכה ודומה שעדיין 

חסרים נתונים כדי להכריע בה. מתוך השרידים 
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שנמצאו במהלך חפירת בית הכנסת עולה שבית 

הכנסת נבנה רק לאחר שקרסה תקרת הטרקלין, 

שנתמכה תחילה בשורות עמודים שנבנו לאורך שלושה 

מקירות האולם )פורת ואחרים 2010ב(. במקומה 

הקימו המורדים תקרה קלה, שנתמכה על ידי ארבעה 

או שישה עמודים, עשויים מחוליות עמודים בשימוש 

משני, ואלה הוצבו בחלל האולם על גבי תשתית רצפת 

הטרקלין. לאורך הקירות נבנה ספסל בעל שלוש 

מדרגות, המקיף את חלל האולם סביב )איור 21 לעיל(. 

אלו נבנו באבנים בגדלים שונים ושילבו בתוכם פריטים 

אדריכליים בשימוש משני. הספסל המדורג כיסה על 

מסד העמודים של הטרקלין מן השלב ההורדוסי. הפתח 

הצר שבקיר הדרומי של הטרקלין נסתם על ידי בוני 

בית הכנסת, וכך גם החלונות שמצדי הפתח הראשי, 
והספסלים התמשכו כנראה עד לפתח זה.19

קורבו, חופר המבנה, התקשה תחילה לקבוע האם 

הכשרתו של בית הכנסת נעשתה בזמן המרד הראשון 

או השני )קורבו 1967: 103-101(, אך לבסוף נטה לייחס 

שינוי זה לימי מרד בר–כוכבא, מסיבות סטרטיגרפיות 

)קורבו 1989: 75-74(. בניגוד לקורבו נטו חוקרים 

אחרים לייחס פעולה זאת דווקא לימי המרד הראשון, 

בעיקר בשל דמיונו האדריכלי לבית הכנסת שנתגלה 

במצדה )פרסטר 1973; נצר תש"ס: 93(. 

יחד עם זאת, הרס המבנים במבצר ההר התרחש על 

דעת מרבית החוקרים לכל המוקדם בכיבוש הרומאי 

בסוף המרד הגדול )קורבו 1989; 1967(. אם צודקים 

החופרים, אזי סביר להניח שהמורדים שהגיעו 

להרודיון במרד הגדול מצאו את הטרקלין עומד על 

ִתלו, והשתמשו בו מבלי לפרק את תקרתו. ומכאן 

שבניית ספסלי בית הכנסת )תוך כיסוי מסד עמודי 

הטרקלין( וחידוש תקרתו נעשו בידי המורדים במרד 

בר–כוכבא, שמצאו את מבנה הטרקלין חרב, לאחר 

שנפגע במאורעות סוף המרד הגדול. יש לציין שבית 

כנסת מטיפוס זה, עם ספסלים סביב, מוכר ביהודה 

מסוף ימי הבית השני כמו גם בתקופה שבין שתי 

המרידות,20 ועל כן אין בעצם קיומם של הספסלים כדי 

לתמוך או לשלול אפשרות זו.

אפשרות אחרת היא שתקרת הטרקלין קרסה בתקופה 

שלאחר סתימת פתח המבצר על ידי הורדוס לקראת 

מותו, עת חלה אולי התדרדרות במצב המבנה בשל 

הזנחה )כך עולה מנתונים שהתקבלו במהלך החפירות 

החדשות בהר בשנים 2015-2014(. כמו כן אין להוציא 

מכלל אפשרות שהיה הרס כבר בראשית המרד הגדול, 

בעת כיבוש הרודיון על ידי המורדים. במקרה כזה 

בהחלט ייתכן שהספסלים והתקרה הקלה הותקנו כבר 

בימי המרד הגדול. בנוסף, גם אם ספסלי האבן נבנו 

רק בימי מרד בר–כוכבא, אין להוציא מכלל אפשרות 

שכבר בימי המרד הראשון הוסב הטרקלין לשמש כבית 

כנסת באמצעות הצבת ספסלי עץ לאורך הקירות לצד 

העמודים מימי הורדוס, אך אין לכך עדות בממצא.

מחסנים
אין אנו מוצאים ביטוי בולט בממצא לעובדה שהרודיון 

שימשה בימי מרד בר–כוכבא כמרכז מנהלי והיה בה 

"אוצר", כפי שעולה מן התעודות ממערות מורבעאת 

)לעיל(. עם זאת, יש להניח שבדומה למצדה בימי המרד 

הגדול, כך גם בהרודיון שימשו את המורדים חלק 

מהמחסנים שנותרו במקום מימי הורדוס. עדות שאכן 

הדבר היה כך גם בהרודיון מצאנו במחסן מימי מרד 

בר–כוכבא שנמצא במרתף המקומר שבבסיסו הדרומי-

מזרחי של מבנה המעטפת. בימי הורדוס שמשו כנראה 

כל המרתפים המקומרים שבבסיס מבנה המעטפת 

לאחסון. עם זאת, בימי מרד בר–כוכבא שימשו חללי 

המרתפים שבחלקו הצפוני של המבצר להסתרת 

פסולת החציבה שהוצאה במהלך חציבת המנהרות 

בבטן ההר. חלקו הדרומי של המרתף, בתווך שבין חצי 

המגדל הדרומי למגדל המזרחי, לעומת זאת, לא מולא 

בפסולת כזו, ונותר במצבו המקורי, כך שניתן היה 

להשתמש בו לאחסון. הכניסה אל מחסן זה נעשתה 

כנראה באמצעות מנהרה שהוכשרה ממערב לאכסדרה 

הדרומית, וירדה ממפלס החצר אל תוך המרתף )לעיל(. 

בחלקו המזרחי של חלל המרתף, על שטח של כ–40 

מ"ר בסמוך לבסיסו של המגדל המזרחי, נמצא ריכוז 

של עשרות קנקנים שלמים מימי מרד בר–כוכבא 
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שהונחו על גבי רצפת הסיד מימי הורדוס. הקנקנים 

נמצאו שבורים באתרם לאחר שוד עתיקות שנערך 

במקום בשנות ה–80 )איור 24(.21 יש לציין נר דיסקוס 

רומי שנמצא בחלל המרתף, וכן כתובת ארמית על 

גבי טיח בדופן המרתף המתחילה במילים "ברת רות" 

ומסתיימת במילה "ארבע.." )איור 25(.22 בהחלט ייתכן 

שחללים נוספים ברחבי המבצר, כדוגמת חלק מחללי 

הקומות הגבוהות שבמבנה המעטפת, שימשו אף הם 

כמחסנים בימי המרד, אך אלו לא שרדו.

לסיכום, מפת תפרוסת המבנים המוכרים כיום מימי 

מרד בר–כוכבא ברחבי ארמון מבצר ההר מלמדת על 

התפתחות פונקציונאלית אך כפי הנראה ללא תכנון 

פרטני. מגמה בולטת היא ניצול מרבי של חלל המבצר 

תוך הישענות על אלמנטים קיימים, בדומה לאופן 

שבו פעלו המורדים במצדה וככל הנראה גם בהרודיון 

במהלך המרד הגדול. תכנון מסוים נראה בסידור 

המבנים הסמוכים לפתח בית הכנסת. השטח במרכז 

החצר הפריסטילית נותר פנוי ממבני מגורים, ויועד 

לבניית מתקנים, בעיקר כבשנים לייצור כלי נשק, 

שאחד מהם היה גדול במיוחד )להלן(. נראה שגם אזור 

הכניסה הראשי אל מערכת המנהרות, בו יורד גרם 

המדרגות אל "בור הביניים", נותר פנוי יחסית ממבנים, 

ונועד אולי להערכות הלוחמים.

עדויות לביצורו של מבנה ההר
במהלך החפירות במתחם הקבר שבמדרון הצפון–מזרחי 

נמצאה שכבה שהכילה אבני גזית שטוחות רבות 

שפורקו מגרם המדרגות שעלה לראש ההר. האבנים 

נמצאו פזורות לאורך מסד גרם המדרגות המאוחר, 

בצמוד וממזרח לו. מיקומה הסטרטיגרפי של שכבה זו 

מעל ריכוז אשפה שנשפך למתחם מעט לאחר המרד 

הגדול, ומתחת לשכבה שהכילה מאות אבני בליסטרה 

מסופו של מרד בר–כוכבא )להלן( — מלמד שבמהלכו 

של המרד השני נעקרו אבני המדרגות והושלכו לאזור 

מתחם הקבר )פורת, קלמן וצ'אצ'י 2015א: 187-186(.

במהלך החפירות האחרונות, בשנים 2015-2014, 

הסתבר שבסוף ימי הורדוס נסתם פרוזדור הכניסה 

שהוביל לחצר הארמון, והוסדרה כנראה כניסה חדשה 

גבוהה, במפלס ראשו של ההר המלאכותי, אליה הוביל 

חלקו העליון של גרם המדרגות המאוחר. גרם זה היה 

אם כך מעין סוללה רציפה, גם אם תלולה, שאפשרה 

לאויב להגיע לראש ההר. זוהי מן הסתם הסיבה 

שהובילה את אנשי בר–כוכבא לפגוע בגרם המדרגות 

במדרון, ויש להניח שהותקנה גם חסימה בראשו, אך זו 

לא השתמרה. בנוסף, נציין את אבני הדרדור שנמצאו 

בראש ההר, מוכנות לשימוש ומלמדות על ההכנות 

שעשו המורדים בכדי להגן על מבצרם )ראו למשל: 

קורבו 1989: איורים 4, 70-69, 118, 120(.

בורות המים ברחבי המבצר
ארבעת המאגרים הגדולים המוכרים, שנחצבו בימי 

הורדוס בבטן ההר, נפגעו ויצאו מכלל שימוש כמאגרים 

בשעה שמולאו בעפר כחלק חציבת מערכת המנהרות 

במרד בר–כוכבא. עם זאת, ארבעה בורות מים אחרים 

נמצאו ברחבי מבצר ההר בשעה שהגיעו אליו אנשי 

בר–כוכבא )איור 26(.23 הגדול שבהם הוא בור מים 

שנחצב בראש הר הרודיון קודם להקמת מבצר ההר. 

זהו בור מאורך ואי–רגולרי )כ–10 מ' אורכו, 4-3 מ' 

רוחבו וכ–4 מ' גובהו; נפחו כ–150 מ"ק( בעל שני פתחי 

פיר שנסתמו בעת שנבנתה שורת העמודים המערבית 

של החצר הפריסטילית. כלומר, בור מים זה לא היה 

בשימוש בתקופת פעילותו של הארמון. עם זאת, על פי 

הממצא שהתגלה בו ועל פי שכבות הטיח המרובות על 

דפנותיו מסתבר שהמורדים שבו להשתמש בו )קורבו 

.)IX ,VI 1967: 70; קורבו 1989: חתכים

בור מים נוסף נמצא ממערב לטרקלין ומדרום לחצר 

בעלת מתאר הצלב )תחת חדרים 16 ו–17; קורבו 1967: 

108-107(.24 זהו בור מטויח בטיח אפור, בעל שני חללים 

מחוברים בפתח קטן ומקורים בקמרון )מידות החללים: 

1.7x7.2 מ'; 2.9x3.5 מ'; גובה: 2.6 מ'; נפחו הכולל מעל 50 

מ"ק(. כפי הנראה במהלך אחת המרידות נפרץ פיר שאיבה 

בראש הקמרון שמעל החלל הדרומי מבניהם, ואפשר 

לשאוב מים מחדר 16 שממערב לבית הכנסת )איור 27(. 

בחלל הצפוני נמצאו שלוש אבני דרדור ואבן בליסטרה. 
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בור המים השלישי הוכשר בתוך חלל אחסון בעל קמרון 

מימי הורדוס, מצפון וצמוד לבסיס המגדל המזרחי 

)חלל מס' 38; שטח החלל כ–9x3 מ', גובהו כ–3 מ', 

נפחו כ–85 מ"ק(. קורבו סבר שהכשרתו של מאגר מים 

זה נעשתה בימי המרד הגדול; עם זאת, נתונים שונים 

תומכים באפשרות שהוא הוסב לשמש כבור מים עוד 

קודם לכן, בעת פעילותו של הארמון, ושהמשיך לשמש 

באותו האופן גם במרד הגדול. על פי קורבו, פתחו של 

מאגר זה נסתם במהלך מרד בר–כוכבא באמצעות קיר, 

כפי הנראה בשעה שהוכשר גרם המדרגות שירד אל 

"בור הביניים". ואכן, מסתבר שאזור פתח הבור היה 

כבר מכוסה במפולות בתקופה זו )קורבו 1967: 76, 

97-95, 114; לעיל(.

הבור הרביעי מצוי בראשו של מסד המגדל המזרחי 

)מידות החלל: 2.6x3.5 מ'; גובה: 4.8 מ'; נפחו: מעל 

30 מ"ק; קורבו 1967: 83-82, 114(. הבור הוכשר ככל 

הנראה כבר בימי המרד הגדול. על פי הממצא בחלל 

הבור, הכולל ניסיונות פריצה של מנהרות, קבורה 

ושרידים נוספים בהם מטבעות מרד בר–כוכבא )לעיל(, 

נראה שהבור לא שימש לאגירת מים במהלך מרד 

בר–כוכבא. ייתכן שיועד לשמש כמרתף לעמדת לוחמים 

שהייתה בראש המגדל.

לסיכום, נראה שרק שני בורות מים, שנפחם הכולל 

כ–200 מ"ק, שימשו את המורדים במהלך מרד 

בר–כוכבא. ייתכן שבורות נוספים מימי הורדוס שימשו 

בראשיתו של המרד, אך הוצאו משימוש בעת הכשרת 
מערכת המנהרות.25

מתקני התכה לייצור כלי נשק
היותה של הרודיון מפקדה ראשית במהלך המרד 

משתקפת היטב בממצא כלי הנשק, ויותר מכך 

בחשיפתם של מתקנים להתכה וחימום ברזל, ששימשו 

 27  "הבור הכפול" שבמערב המבצר. מימין: דוד עמית במעבר בין שני חללי הבור. משמאל: פתח השאיבה שנפרץ 
כפי הנראה במרד בר–כוכבא בראש הקמרון של החלל הדרומי של הבור
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לייצור כלי נשק. המתקן הגדול שבהם הוא כבשן עגול 

שנבנה בסטיו המערבי של החצר הפריסטילית, בצמוד 

לחיבורה עם החצר בעלת מתאר הצלב )קורבו 1989: 

מפה 2 מס' 19, לוחות צבע VII ,IV; ואיור 21 לעיל(. 

הוא נבנה באבנים גדולות ובינוניות עם חומר מליטה 

בוצי. גובהו השתמר כדי 1.8 מ' בקירוב; קוטרו הפנימי 

1.5 מ' והחיצוני כ–3.3 מ'; סמוך לקרקעיתו נמצא פתח 

אוורור מלבני )כ–20x30 ס"מ( הפונה כלפי צפון-מזרח. 

על חלקו הפנימי ניכרים סימני צריבה עזים של אש, 

ובקרקעיתו ישנה הצטברות פחם, אפר וסיגי מתכת. 

תיארוכו למרד בר–כוכבא עולה בין היתר מיחסו לחדר 

המקווה שהוקם כנראה בימי המרד הגדול לצד בית 

הכנסת. הכבשן נמצא בנוי בתוך חלקו הצפוני של מבנה 

המקווה, תוך שהוא סותם את הפתח שהוכשר לחדר 
המקווה מכיוון מערב )מ"טרקלין הנשים"(.26

מספר מתקני התכה קטנים )hearths( נמצאו ברחבי 

המבצר )איור 28(. בצמוד לכבשן הגדול, כ–30 ס"מ 

מדרום–מזרח לו, נחשף על ידינו מתקן התכה קטן, 

שנחפר בתוך רצפת חדר המקווה )והסטיו המערבי 

של החצר(. ממתקן זה שרד חלקו התחתון החפור 

של המתקן העגול )30 ס"מ קוטרו, ו–60 ס"מ עומקו(. 

דפנותיו דופנו בבוץ. בקרקעיתו של המתקן וסביבו 

נמצאו פחם ואפר וסיגי מתכת רבים. גם אם טרם 

התבררה לפרטיה השיטה הטכנית בה פעלו שני 

המתקנים, ברור למדי שהם שמשו יחדיו לחימום 

ולהתכה של כלי מתכת, אל נכון לשם יצירת כלי נשק 

28  פרישת מתקני ההתכה ומטבעות מרד מימי בר–כוכבא ברחבי המבצר )ע"ג תוכנית מתוך: קורבו 1989: מפה 2(
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)על ייצור כלי נשק בידי המורדים במהלך המרד ראו, 

שטיבל 2003; שטיבל 2007; שטיבל 2009: 311(.

מתקן התכה קטן אחר, שהשתמר היטב, נמצא 

בחפירותיו של קורבו בבית המרחץ )מבחוץ ובצמוד 

לגומחה המעוגלת של החדר החם(. בינות לפחמים 

שנחפרו בתוך המתקן נמצאו ראשי חץ תלת–כנפיים 

רבים הטיפוסיים לימי מרד בר–כוכבא )קורבו 1989: 

איורים 87, 102; וראו, שטיבל 2003(. מתקן נוסף 

מטיפוס זה נחפר על ידי אהוד נצר בשנות השבעים 

של המאה הקודמת בחלקה המזרחי של החצר 

הפריסטילית, מדרום למקווה הגדול. התנורים שנמצאו 

על ידי קורבו לצד חדרי המגורים מימי המרד שבמבצר 

)חלקם לא שרדו וקיומם זוהה על סמך סימני הפיח 

שהותירו על הקירות והרצפה(, נבנו קרוב לוודאי 

כתנורי בישול. עם זאת, מכיוון שראשי החיצים 

הטיפוסיים שנמצאו ברחבי המבצר אלו ראשי חיצים 

מברזל מהטיפוס התלת כנפי, שיוצרו בחישול )שטיבל 

2003( אפשר שגם מתקני הבישול שימשו לייצורם 

במהלך המרד.

ב. הממצאים הקטנים מימי מרד בר–כוכבא 
הממצא הנומיסמטי:

 במהלך החפירות שנערכו במבצר ההר, משנות 

השישים של המאה הקודמת ואילך, נמצאו 844 

מטבעות שהוטבעו מחדש בידי המנהל הבר–כוכבאי 

)איור 28(. מרבית המטבעות, 822 במספר, הם 

מטבעות ברונזה שנמצאו יחד כחלק ממטמון שהתגלה 

בפינת חדר שנבנה על ידי המורדים בצמוד לאכסדרה 

הדרומית. 15 מטבעות מרד בר–כוכבא נוספים נמצאו 

על ידי קורבו ברחבי המבצר, בהם דינר כסף יחיד 

מהסדרה הלא מתוארכת. פרט להם נמצא בחפירותיו 

של קורבו מטבע שהוטבע בקיסריה בימי הדריאנוס, 

ומטבעות נוספים הקודמים למרד שנמצאו בתוך 

המטמון. בחפירות שערכה המשלחת של האוניברסיטה 

העברית נמצאו עד כה שבעה מטבעות מרד נוספים 

ברחבי המבצר )מהם שניים משנה א' וחמישה מהסדרה 

הלא מתוארכת; על חלקם ראו, פורת ואחרים 2010א(, 

וכן מספר מטבעות מהשנים שקדמו למרד, מהם מימי 

טריאנוס, דומיטיאנוס והדריאנוס.

במטבעות הבר–כוכבאיים מהרודיון ישנו ייצוג למירב 

טיפוסי מטבעות הברונזה שהטביע המנהל הבר–כוכבאי 

בשלוש שנות המרד. מספר עדויות נומיסמטיות 

מלמדות, כפי הנראה, שבמקום פעלה מטבעה של 

המנהל הבר–כוכבאי )זיסו ואשל תשס"א: 27-26; 

אפשרות זו עשויה בין היתר להסביר את הכמות 

החריגה של המטבעות משנה ב' למרד(. מכל מקום, 

המטבעות הרבים שהתגלו בהרודיון, ובהם המטמון 

הגדול, מלמדים, לצד המידע שהתקבל מן התעודות 

ממערות מורבעאת, על הפעילות האדמיניסטרטיבית 

הענפה שהתנהלה בהרודיון, ועל מרכזיותו של האתר 
במרד זה.28

כלי נשק
שלושה סוגי כלי נשק נפוצים מאוד בממצא בהרודיון: 

ראשי חיצים תלת–כנפיים מברזל בעלי תקע, אבני 

בליסטרה ואבני דרדור. בנוסף נמצאו פריטים שונים 

השייכים כנראה לכליהם של הלוחמים )שטיבל 2003; 

.)2015

ראשי חיצים
ראשי חיצים מהטיפוס התלת–כנפי הם ראשי חץ קלים 

עשויים ברזל, בעלי תקע )שננעץ בגוף החץ, העשוי עץ 

וקנה( ושלוש כנפיים, על פי רוב בעלות עוקץ )איור 

29(. עד כה נמצאו מעל 200 ראשי חץ כאלה בכל אזורי 

הפעילות של המורדים במבצר ובמדרון הצפוני )חלקם 

פורסמו. ראו, שטיבל 2003; שטיבל 2015(. שטיבל, 

שחקר את עשרות ראשי החץ מחפירות קורבו ונצר 

בהרודיון, הגדיר חמישה טיפוסי משנה של ראש החץ 

התלת–כנפי. יש לציין שלא ניתן להבחין טיפולוגית בין 

החיצים מימי המרד הגדול לבין אלה מימיו של מרד 

בר–כוכבא, וכן בין החיצים שהיו בשימוש המורדים 

לבין אלה שהיו בשימוש הצבא הרומי )שטיבל 2003(.

ראשי החץ נמצאו לרוב פזורים, ובמספר מקרים 

מרוכזים, כפי הנראה שרידים של אשפות חיצים 
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שהותירו במקום הלוחמים. ריכוזים כאלו נמצאו על 

ידינו למשל על מדרגה גבוהה בקיר ההיקפי שבדרומו 

של מבצר ההר, ממזרח למגדל הדרומי; וכן באזור 

נקודת פריצה של מנהרה מצפון למגדל המזרחי. 

ראשי חיצים פזורים נמצאו ברוב מרחבי הפעילות של 

המורדים בהרודיון, בין היתר בהקשר ישיר לקרבות 

במקום.29 

יש לציין את מציאתם של ראשי חץ בודדים מהטיפוס 

הפירמידלי, אף הם עשויים ברזל. אלה היו כפי הנראה 

בעיקר בשימוש החיילים הרומאים, ונועדו לחדירת 

ציוד מגן )שטיבל 2003: 226; 2009: 313(. בנוסף, 

התגלו מספר ראשי חץ עשויים עצם. אחד מהם הוא 

חיקוי של ראש החץ התלת כנפי, אחר הוא דמוי ראש 

חץ פירמידלי, שלישי הוא דו–כנפי ורביעי טיפוס 

כלאיים )איור 29(. השימוש יוצא הדופן בעצם מלמד 

ככל הנראה על מחסור בכלי נשק במהלך המרד )ראו: 

שטיבל 2003: 227-226; 2009, 322-321(.

אבני בליסטרה
מאות אבני בליסטרה נמצאו בכל אזורי הפעילות 

והקרבות מימי המרד בראש ההר ובמדרונות. אלו 

אבנים מעוגלות בקוטר של 8-6 ס"מ בקירוב, עשויות 

על פי רוב אבן גיר או נארי מקומיות, ומשקלן הנפוץ 

נע בין 100 ל–500 גר' )איור 30(. השונות הגדולה בטיב 

עיבוד האבן, בגודל ובמשקל בקרב אבני הבליסטרה 

מהרודיון מלמדת על יצור מקומי, כפי שהיה נהוג 

במערכות מעין אלו. אבני הבליסטרה מסוג זה נורו 

ממכונת ירייה ניידת שהייתה בשימוש הצבא הרומי, 

ויכלו להגיע למרחק אפקטיבי של כ–300 מ'. אלו 

נפוצות בארץ באתרי מרד וקרבות מהתקופה הרומית, 

כגון במצדה ובגמלא. כמות ותפוצת אבני הבליסטרה 

בהרודיון מלמדים שהיה זה כלי הנשק העיקרי שהפעילו 

הרומאים בקרבות מול המורדים בהרודיון.30 גם באבני 

הבליסטרה לא ניתן להבחין טיפולוגית בין אלה 

ששמשו בכל אחת מהמרידות, עם זאת יחסי השדה 

 29  משמאל: ראש חץ תלת כנפי עשוי ברזל מהרודיון )צילום וציור(; מימין: ארבע ראשי חץ עשויים עצם מהרודיון 
)צילום: ט' רוגובסקי(
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מאפשרים לקבוע שהשימוש בהן במרד בר–כוכבא היה 

אינטנסיבי בהרבה מאשר במהלך המרד הגדול.

במהלך החפירות במתחם הקבר שבמדרון הצפוני–מזרחי 

של ההר נמצאו כ–350 אבני בליסטרה. מרבית האבנים 

נמצאו פזורות בכל השטח תחת שכבת הסחף שבפני 

המדרון, ומעל שכבות העפר והמפולות שהצטברו 

במתחם במהלך המרד הגדול ולאחריו. התפרוסת של 

אבני הבליסטרה והקשרן הסטרטיגרפי מעידים על זיקה 

לפתחי הגיחה של מערכת המנהרות בחלקו העליון של 

מתחם הקבר )פורת, קלמן וצ'אצ'י 2015א: 188-187; 

שטיבל 2015: 453-438(. תמונה זו מלמדת על קרבות 

עזים שהתרחשו במקום בסופו של מרד בר–כוכבא. 

בחינת המבנה הטופוגרפי סביב ההר מלמדת בסבירות 

גבוהה שעיקר הירי נעשה מראש הגבעה השטוחה 

שממזרח להר, הצופה על מתחם הקבר )איור 31(. 

יש לציין את מציאתן של מספר אבני בליסטרה 

גדולות וכבדות )כ–25 ס"מ קוטרן, ומשקלן כ–5 ק"ג( 

בעלות עיבוד מוקפד. אלו נמצא עד כה בעיקר במבצר 

ההר, והן נועדו כפי הנראה לירי במכונת בליסטרה 

גדולה )קורבו 1989: איור 119(. ייתכן שיש לייחסן 

לחיל המצב הרומי שישב במקום בין המרידות, אך 

אין להוציא מכלל אפשרות שהן נורו אל המבצר בידי 

הרומאים שישבו סביבו.

אבני דרדור
בחפירותיו של קורבו בראש ההר נמצאו עשרות 

אבני דרדור שהכינו המורדים כדי לגלגל אל האויב 

הקרב להר. אלו אבנים עגולות, בקוטר של כ–50 סמ' 

ובמשקל של עשרות ק"ג, שנעשו במקום בעיקר מאבני 

בניה מגיר ונארי. איכות עיבוד האבנים אינה אחידה 

ולעיתים אף השתמשו המורדים באבני בניה, כגון 

חוליות עמודים, כמעט ללא עיבוד. בהיקף המבצר, 

מחוץ ומפנים לחומות, נמצאו אבני דרדור רבות שלא 

הושלכו במדרון )קורבו 1989: איורים 4, 70-69, 118, 

30  מגוון אבני בליסטראות מהרודיון )צילום: ט' רוגובסקי(
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32  ריכוז אבני דרדור שנעצרו על סוללת הגנה שנבנתה בתחתית המדרון הצפוני, ונועדה להגן על היושבים בהרודיון 
תחתית )מתוך: עיזבון א' נצר(

31  הגבעה השטוחה שממזרח להרודיון, ממנה נורו כנראה מאות אבני בליסטרה אל אזור פתחי הגיחה במדרון הצפון 
מזרחי )צילום: תצפית(
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120; וראו להלן(. אבנים נוספות נמצאו בהצטברויות 

בתוך המבצר וכן במדרון הצפוני של ההר, ולמרגלות 

ההר סביב. על פי פיזורן של אבני הדרדור סביב ההר 

ניסה שטיבל לשחזר את האזורים מהם תקפו הרומאים 

את ההר )שטיבל 2003: 222-220(, עם זאת, בשל 

העובדה שבמרבית המקרים האבנים נתגלו בלא הקשר 

ארכיאולוגי ברור, ובשל חוסר היכולת לקבוע על בסיס 

בחינה טיפולוגית האם אבני הדרדור מקורן בימי המרד 

הגדול או מרד בר–כוכבא, כל שחזור הוא בגדר השערה. 

בתוך כך יש להזכיר את ריכוז אבני הדרדור שנמצא לאורך 

קיר–סוללה שנבנתה למרגלות ההר, לאורך חלקה המערבי 

של הרודיון תחתית )באזור הכנסייה המרכזית; איור 32(, 

ונועדה ככל הנראה להגן על היושבים בהרודיון תחתית 

מפני המורדים שבראש ההר. א' נצר סבר שקיר–סוללה זה 

נבנה כצעד הגנתי בידי החיילים הרומאים במהלך המרד 

הגדול )נצר 2008: 1779(; אולם נראה שתיארוך זה נבע 

בעיקר משיקולים יחסיים ולא התבסס על ממצא מתארך. 

אם כן, אין להוציא מכלל אפשרות שקיר זה הוקם כקיר 

הגנה על ידי הרומאים שישבו במקום דווקא לקראת סופו 

של מרד בר–כוכבא, אז גלגלו המורדים את אבני הדרדור.

במדרון הצפוני-מזרחי של ההר, ממערב ובצמוד לגרם 

המדרגות המונומנטלי, נמצא ריכוז נוסף של כ–20 אבני 

דרדור. לדעתנו מצבור זה נאסף על ידי המורדים מתוך 

כוונה להעלות את האבנים אל המבצר בראש ההר, אולי 

במהלך אחת ההפוגות. ייתכן שחלק מן האבנים מצאו את 

דרכן למדרון כבר במהלך המרד הגדול ונאספו לשימוש 

חוזר בידי המורדים במרד בר–כוכבא. אבנים אלו לצד אבני 

הדרדור שנמצאו מוכנות לשימוש בראש ההר, מלמדות על 

המאמץ שנעשה בביצור הרודיון )שטיבל 2015: 443-440; 

פורת, קלמן וצ'אצ'י 2015א: 188(.

פריטי ציוד צבאי נוספים 
מסמרי סנדל מסומר: מסמרים מטיפוס זה, שנמצאו 

ברחבי המבצר ובמדרון הצפוני, נפוצים באזורי קרבות 

ופעילות של הצבא הרומי, וכן במכלולי מורדים. אלו 

מסמרים מברזל בעל ראש רחב כיפתי ותקע מחודד קצר, 

שנועדו לחבר בין סוליות הסנדל. מכיוון שמסמרים אלו 

היו בשימוש תקופה ארוכה, הן על ידי החיילים הרומאים 

והן על ידי המורדים היהודים, לא ניתן לקבוע בוודאות 
שזמנם הוא ימי מרד בר–כוכבא דווקא.31

עיטור אבזם חגורה: קישוט ברונזה ייחודי השייך ככל 

הנראה לחגורת לוחם רומי נתגלה סמוך לסטילובט 

המערבי של החצר הפריסטילית, בהקשר למבני 

המורדים במקום )שטיבל 2003: 225-224(.

כלי חרס, זכוכית ואבן32
כלי החרס שנמצאו באזורי הפעילות של אנשי בר–כוכבא 

בהר הרודיון הם מגוונים אך טיפוסיים למכלולי מרד 

אחרים ביהודה. אלו כוללים קנקני אגירה רבים דמויי 

שק, שחלקם נמצאו באזורי אחסון, וכן כלי בישול 

והגשה, ואף כלים קטנים, כגון פכיות ובקבוקונים 

)לופרדה 1996: 135-119(. מספר נרות דיסקוס רומיים 

)מטיפוס "ברוניר 25", בעלי עין שבורה במכוון( מתקופה 

זו נמצאו באזורי פעילות של המורדים )למשל: נצר 

1988: 34(. יש לציין גם מספר שברי נרות מטיפוס "נרות 

דרום" שנמצאו ברחבי ההר. בהקשר מימי המרד נתגלה 

במערכת הקמרונות הצפונית מכסה טין של פך, עליו 

כתובת סביב ידית הזיז. 

שברי כלי זכוכית רבים ממגוון טיפוסים נמצאו ברחבי 

ההר, ביניהם קערות, כוסות ובקבוקונים, וכן כלי שולחן 

יוקרתיים; מרביתם נתגלו בהקשרים סטרטיגרפיים 

המתוארכים לימי מרד בר–כוכבא )למשל ג'קסון-טל 

2009: 192-191, לוחות 4.21-4.15; 2015(. במכלולים 

מימי המרד נמצאו גם מספר כלי אבן עשויים קירטון, 

בהם אלה שכונו בעבר "ספלי מידה" וקערות מטיפוסים 

שהיו נפוצים בסוף ימי הבית השני והמשיכו לשמש 

ביהודה עד מרד בר–כוכבא. כמו כן נמצאו אגני אבן 

רבים ומתקני שחיקה, לשימוש היום יומי של המורדים. 

אחדים מהם הם פריטים אדריכליים מימי הורדוס 

שנוצלו בידי המורדים לשימוש חוזר.

ג. עדויות לקרבות וחורבן בסופו של המרד
 תיארנו לעיל את השרידים של המערכת הצבאית − 

התקפית והגנתית − שהקימו המורדים בהרודיון. 
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ממצאים שונים מלמדים שהמערכת לא רק תוכננה 

והוקמה, אלא גם הייתה בשימוש פעיל במהלך המרד. 

בסופם של הקרבות נכבש המבצר על ידי הרומאים וחרב. 

מבין העדויות מהן ניתן ללמוד על ההתרחשויות בסופו 

של המרד יש לציין את תפרוסת כלי הנשק והתחמושת, 

את סימני השרפה הרבים ואת הקריסה המסיבית 

והחורבן הניכרים ברחבי המבצר. מספר שלדים וקבורות 

שנתגלו בהרודיון, לצד הממצאים במערות המפלט 

במדבר יהודה המעידים על מורדים שהגיעו אליהן 

מהרודיון, מלמדים על אחריתם של המורדים.

תפרוסת אבני הבליסטרה בהרודיון מלמדת על ירי 

מסיבי של הרומאים כנגד המורדים שבראש ההר ועל 

אלה שפרצו מפתחי הגיחה של המנהרות שבמדרון. 

סביר להניח שהכוחות הרומאים נערכו בעמדות 

שולטות סביב ההר, כגון בגבעה השטוחה שממזרח 

לו, והמטירו ארטילריה ואש אל המורדים. הכמות 

הגדולה של אבני הבליסטרה שנמצאו באזור מתחם 

הקבר שבמדרון מלמדת על קרב שהתרחש במקום, כפי 

הנראה בשעה שניסו הרומאים לתקוף מכיוון צפון-

מזרח, ייתכן על גבי מסד גרם המדרגות. המורדים 

שפרצו מפתחי הגיחה הרבים באזור מתחם הקבר, 

תקפו וזינבו ברומאים, עד שהותקפו בירי ארטילרי 

מרחוק. נראה שמתקפות אחרות נערכו מכיוונים 

אחרים, ואולי ממספר כיוונים בו–זמנית.

קשה להעריך עם צדק קורבו כשהציע שעיוותים שונים 

בקירות, במגדל הצפוני ובזה המערבי ובמקומות אחרים, 

אירעו כתוצאה מירי ארטילרי וניגוח של הרומאים, ולא 

בעקבות רעידות אדמה )למשל: קורבו 1963: 235-234; 

1989, איורים 74-68(. עם זאת, ברור שפריצתם של 

הרומאים למבצר לקראת סוף המערכה, בין היתר מכיוון 

צפון-מזרח, לוותה בחורבן מכוון של קירות ומנהרות. 

כאמור, פיזורן של אבני הדרדור למרגלות ההר עשויה 

לרמוז על כיווני ההתקפה של הרומאים )שטיבל 2003: 

222-220(. נראה שיש לייחס את ריכוזי אבני הדרדור 

שנמצאו בראש המדרון, מחוץ לחומות, באזור המגדלים 

במערב, בצפון ובמזרח דווקא למרד בר–כוכבא. ריכוזים 

אלה מלמדים על היערכות המורדים למתקפות מכיוונים 

אלו. מדוע, אם כן, נותרו אבני דרדור אלו בראש ההר 

ולא הושלכו על האויב במדרון? לא ניתן לתת תשובה 

ודאית לשאלה זו, אולם ייתכן שהרומאים הפתיעו 

את המורדים במתקפת פתע, אולי תוך חדירה למבצר 

דרך מערכת המנהרות )אולי בסיועו של מרגל או אחד 

המורדים שנפל בשבי(; אפשרות נוספת היא שהמורדים 

החליטו להימלט מהמבצר בהיחבא, קודם למתקפה 

האחרונה של הרומאים. יש לציין שגם במצדה נמצאו 

בראש ההר אבני דרדור שלא נעשה בהן שימוש )שטיבל 

.)240-239 :2003

עדויות לשרפה וחורבן: בכל אזור הכניסה אל מבצר 

ההר, במרחבי הפעילות של המורדים, נמצאו סימני 

שרפה עזה, הכוללים קורות עץ שרופות, אפר רב, 

ופיח על הקירות ואבני המפולת. ממצאים אלו מהווים 

כפי הנראה עדות לפריצה ולכיבוש של הרומאים את 

המבצר; השריפה שהתרחשה בחדר הכניסה הייתה 

עזה עד כדי כך שחלק מאבני הבניה הפכו לסיד )איור 

10 לעיל(. עקבותיה של שריפה עזה אחרת ניכרים 

היטב בכל המרתפים שבבסיס חלקו הצפוני של מבנה 

המעטפת )איור 11 לעיל(. גם בתוך המנהרות שנמצאו 

באזור הכניסה אל המבצר ניתן היה להבחין בסימני 

שריפה עזה. המנהרות שפרצו לצד פתח המבצר, 

בנקודת המגע שבין קירות פרוזדור הקשתות לבין 

הקיר ההיקפי הרחב של המבנה נתגלו מפויחות, וכך גם 

המנהרה שנחשפה בצמוד למגדל המזרחי העגול. אין 

ספק שהשימוש הרב בקורות עץ בתוך המנהרות, בחדר 

הכניסה ובמערכת הקמרונות הקלה על ההצתה. עם 

זאת, על מנת להצית את המנהרות ואת חדר הכניסה 

היו צריכים החיילים הרומאים להגיע לכל הפחות 

לפתחן של המערכות הללו. שריפת המנהרות על ידי 

הרומאים נועדה כנראה להבריח את המורדים על ידי 

העשן כלפי פתחי הגיחה, או לגרום למותם בחנק.33 יחד 

עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שאחרוני המורדים 

שנותרו במקום הם שהציתו את השריפות הללו, רגע 

לפני שנטשו את המקום וברחו למדבר; אולי אף כחלק 

ממלכודת אש שהכינו לרומאים שפרצו למבצר.

במספר מקומות ברחבי המבצר, באזורי הפעילות 
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מתקופת מרד בר–כוכבא, נמצאו שרידי שלדים, אל 

נכון של לוחמים שמצאו את מותם במקום. בחדרי 

המורדים הסמוכים לאכסדרה הדרומית, בסמוך 

למקום בו נמצא מטמון המטבעות הגדול מימי 

המרד נמצאו בחפירותיו של קורבו שלוש גולגולת 

אדם )קורבו 1989: איור 113(. בבור המים הגדול 

שבמגדל המזרחי נמצאו שרידי אדם לצד מטבעות 

מרד בר–כוכבא )קורבו 1967: 82, 114(. ברצפת בור 

המים נחשפו מספר קבורות, אף הן כנראה מימי מרד 

זה.34 עצמות אדם, השייכות למספר נפטרים, נמצאו 

בחפירה שערכנו ב–2009 בגבו של קיר שבנו הנזירים 

בתקופה הביזנטית כנגד פרצה בקיר המערבי של 

בית הכנסת )על קיר זה ראו, קורבו 1989: מפה 3 

מס' 16; ואיור 21 לעיל(. ייתכן שהנזירים, שניקו את 

חלל האולם כחלק מהכשרתו לשימוש חוזר, ערכו 

קבורה משנית לשלדים שנותרו במקום מימי המרד. 

קבורת אדם נוספת שמיוחסת על ידינו לתקופת מרד 

בר–כוכבא נמצאה בתוך אחד החלונות המשופעים 

המקוריים שפעורים בחלקו הדרומי של קיר החומה 

החיצונית של המבצר. השלד הונח בתוך החלון דמוי 

כוך מאורך )2x0.6 מ', המשופע כלפי פנים המבצר(, 

ופתחו הרחב הפונה לפרוזדור ההיקפי נסתם כנראה 
בקיר אבן.35

השרידים והתעודות שנמצאו במערות מורבעאת 

מלמדים שקבוצה גדולה של לוחמים ומורדים הצליחה 

לברוח מהרודיון ולמצוא מקלט במערות שבמדבר. 

הממצאים במערות מורבעאת ובמערת אל–מציה )כ–3 

ק"מ ממזרח להרודיון(, מצביעים על כך שמערות 

המפלט הוכנו לקליטת המורדים מבעוד מועד.36 

בריחה זו נעשתה כנראה דרך המנהרות הנסתרות. 

ייתכן שהמאמץ הרומי לשלוט בירי מהגבעה השטוחה 

שממזרח להרודיון על אזור מתחם הקבר קשורה 

לניסיון למנוע בריחת מורדים מעין זו, ומכל מקום, 

מקומו של כוח צבאי ממזרח להרודיון עשוי להצביע 

על ניסיון רומי למנוע מהפליטים לברוח אל המדבר 

)פורת, קלמן וצ'אצ'י 2015א: 189(. אין להוציא מכלל 

אפשרות שלקראת סופו של המרד כבר ישבו במערות 

חלק מאנשי הרודיון, בהם נשים, זקנים וטף ואולי קומץ 

לוחמים להגנתם, בעוד האחרים נשארו במבצר כדי 

להמשיך ולהילחם .

הר הרודיון כמבצר גרילה — דיון וסיכום
הדיון בממצא הארכיאולוגי בהרודיון מצביע על 

הכשרתה של מערכת גרילה משוכללת וייחודית בהר 

הרודיון במהלך המרד, בה משולב מבצר גלוי ומוגן 

היטב. מבצר הרודיון, שהוקם כארמון מבוצר על ידי 

הורדוס, עמד שומם קודם למרד, ובר–כוכבא תפסו 

והקים בו מחדש אחוזת שלטון מבוצרת, הכוללת 

מפקדה צבאית ומרכז מנהלי חשוב )כפי שעולה 

גם מתעודות ואדי מורבעאת(. כמו כן, כפי שציינו 

בתחילה, מתקבל על הדעת שמנהיג המרד עצמו ישב 

במקום בפרקי זמן שונים במהלך המרד. 

המערכת המשולבת שהוקמה בהרודיון שונה באופן 

מהותי מהמערכות ההגנתיות וההתקפיות המוכרות 

מתקופת מרד בר–כוכבא ברחבי יהודה, שהוכשרו בתוך 

ישובים קיימים, שלעיתים בוצרו, וכללו חציבת מערכות 

מסתור תחתיהם והכנת מערות מפלט מחוצה להם.37 

התמונה הכללית העולה מסקירת האתרים בני התקופה 

ביהודה מלמדת שבניגוד למרד הגדול, אז העדיפו 

המורדים את ההתבצרות בישובים ובמבצרים, לוחמי 

בר–כוכבא למדו את לקחי המרד הראשון ונמנעו ככלל 

מלהסתגר במבצרים בולטים, אלא העדיפו את לחימת 

הגרילה בשטח הפתוח ואת המסתור במערות, ונמנעו על 

פי רוב מהתנגשות חזיתית עם הרומאים.38 נראה שברחבי 

יהודה התבססה לוחמת הגרילה על התגייסות עממית 

ולחימה מתוך הכפרים; היינו המרד ביהודה התנהל 

כמלחמה עממית שנקטה בעיקר בגרילה במגמה הגנתית, 

השואפת להתיש ולא להכריע )הרכבי 1981: 71-69(. 

תמיכה להבנה זו של אסטרטגיית המרד ניתן למצוא גם 

בדבריו של קסיוס דיו )גיחון תשמ"ג: 34-30(.

הפעילות במבצר הרודיון במרד בר–כוכבא, המשלבת 

ביצור מסיבי עם מערכת מנהרות התקפית מובהקת, 

הינה חריגה במרחב. היא מתייחדת גם בעוצמתה 

ובשכלולה של המערכת שהוכשרה בתוך מפקדה 
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ואחוזת שלטון מבוצרת. בניגוד לאסטרטגיה של גרילה 

הגנתית שנהגה ברובה של יהודה, בהרודיון פיתח כפי 

הנראה בר–כוכבא לוחמת גרילה התקפית אזורית, 

שנועדה לפגוע באויב, לזנב בו ולהתיש אותו. כלומר, 

בר–כוכבא ולוחמיו הכשירו את הר הרודיון ואת המבצר 

שבראשו כבסיס ללוחמת גרילה אזורית כנגד הרומאים, 

וממנו יצאו הלוחמים למתקפות גרילה בסביבת 

הרודיון ואולי אף בכל מזרחה של ארץ יהודה )וראו, 

גיחון תשמ"ג: 40-39(. 

המנהרות בהרודיון אפשרו, כאמור, גיחות פתע של 

הלוחמים מתוך הפתחים המוסווים שבמדרון, לשם 

תקיפה של הכוחות הרומיים בעת שהחלו לעלות 

אל ראשו של ההר בניסיון לכובשו. מערכת הגרילה 

אפשרה למורדים שליטה יעילה על מדרונות ההר 

התלולים בעת הקרבות. בעזרת תצפיות ניתן היה 

לכוון את הלוחמים אל הפתחים שהיו סמוכים לנתיב 

הטיפוס של היחידות הרומיות. תוך כדי ניצול גורם 

ההפתעה ויתרון הגובה, יכלו לוחמים בודדים לפגוע 

ביחידות גדולות מהן פי כמה ולהניסן. יישום יעיל של 

אסטרטגיה הגנתית–התקפית זו חייב את הכשרתן של 

המנהרות באופן שתתאפשר בתוכן תנועה מהירה, 

זאת על ידי הקפדה על גובה נוח למעבר אדם וחציבת 

מדרגות באזורים התלולים, תוך הימנעות ממכשולים 

בתוואי המעבר במנהרות )נצר וארזי 1985(. המנהרות 

הקצרות שהוכשרו באזור הבנוי שבראש ההר מלמדות 

שהמורדים התכוננו גם לאפשרות של חדירת החיילים 

הרומאים למבצר. הן הותקנו לשמש, אם כן, לקרב 

ומלכודת בשטח בנוי, וכן לאפשר מילוט אל מחוץ 
למבצר במקרה שידו של האויב תהיה על העליונה.39

מדבריו של קסיוס דיו )וכנראה אף מהאגדה באיכה 

רבה א, מד( מתברר שהאסטרטגיה של הכוחות 

הרומאים בסופו של המרד כללה פיצול כוחות, 

בידוד הדרגתי של אזורים והכנעתם. זו כפי הנראה 

הייתה גם דרך פעולתם בבואם להילחם במורדים 

בהרודיון. בהגיעם לאתר ברי שהרומאים כבר נטשו 

את האסטרטגיה של ניסיונות להגיע להכרעה ועברו 

לאסטרטגיה של התשה התקפית. כחלק מאסטרטגיה 

זו יצאו הכוחות הרומאים, תחת פיקודו של סקסטוס 

יוליוס סוורוס, למבצעי דיכוי יזומים, תוך טיהור 

הדרגתי של השטח )הרכבי 1981: 71, 88; פרג'ון 2012; 

אפלבאום תשמ"ג; פורת 2009: 376-371(. לאור זה 

ניתן להציע שהכוח הרומי שהגיע להרודיון לקראת סוף 

המרד התמקם תחילה בנקודות טופוגרפיות שולטות, 

בכדי ליצור טבעת סוגרת סביב המבצר. ממאחזים אלה 

יצאו הרומאים ככל הנראה להתקפות מקומיות יזומות 

כנגד המורדים. בקרבות ההתשה שהתנהלו בין החיילים 

הרומיים והמורדים היה לראשונים יתרון מובהק 

מבחינת הכמות והמיומנות של כוח אדם, בכמות 

ואיכות הנשק ובאספקה סדירה של מזון ומים.

השרידים שנמצאו באתר מלמדים על המערכה הקשה 

שניהלו אנשי בר–כוכבא כנגד הרומאים, כפי הנראה 

בעיקר לקראת סופו של המרד. בסופו של דבר נכבש 

המבצר בידי הרומאים ונהרס. השרידים והתעודות 

שנמצאו במערות מורבעאת מלמדים שקבוצה גדולה 

של מורדים הצליחה לברוח מהרודיון, ככל הנראה 

דרך המנהרות, ולמצוא מקלט במערות שבמדבר. 

כפי שהצענו, ייתכן שתפיסתה של הגבעה השטוחה 

שממזרח להר על ידי הרומאים קשורה לניסיון למנוע 

בריחה מעין זו. הממצאים שנחשפו במערות המפלט 
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