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החפירות במערך הכניסה לארמון 
ההר בהרודיון ומכלול אחוזת הקבר 

של הורדוס 
רועי פורת, יעקב קלמן ורחל צ'אצ'י

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' יורם צפריר הוא היועץ המדעי של המשלחת, ואנו מודים לו גם    *
רועי  לבבי,  יאיר  החופרים:  בצוות  זה.  למאמר  החשובות  הערותיו  על 
יוסף  רוגוסקי, מיכאל טשרנין,  יוסוף אבו–עמריה, טל  יעל קלמן,  בן–דוב, 
פרידלנדר ושמעון גסנוב. הנתונים שהצטברו בחפירות החדשות מצטרפים 
ומוסיפים רבות על אלו שנמצאו בחפירות הקודמות במדרון ואשר חלקם 
פורסמו לא מכבר בדוח הסופי, Herodium I 2015. אנו מודים לפרופ' גדעון 
פרסטר ששיתף אותנו במסקנות ובחומרים מימי החפירות שערך במקום 
בסוף שנות ה–60, וכן להלל גבע על עצותיו החשובות. לתולדות מחקר 
הכניסה שותפים  לפרויקט  הנ״ל.  הסופי  הדוח  בכרך   2 פרק  ראו  האתר 
 , רבים, בראשם רשות הטבע והגנים, אגף מורשת והנצחה )משרד רוה״מ(
החברה הממשלתית לתיירות ומכון ישראלי לארכיאולוגיה. אדריכלות: דני 
אבו–חצירה; הנדסה: יעל רוזנטל ועופר כהן. יש לציין כי היעד התיירותי 
פרוזדור  דרך  ההר  ארמון  אל  לקהל  כניסה  לאפשר  הוא  החפירות  של 
הקשתות והפתח המקורי. תצלומי האוויר נעשו בידי ״תצפית״ ובידי אמיר 
אלוני. עיבוד התכנית על תצלום האוויר נעשה בידי מרקוס אדלקופ. כן 
מובאים כאן תצלומים מחפירת גדעון פרסטר ומחפירת קורבו ותצלומים 

של  אסף פרץ וששון תירם.

בשנת 2014 החלה ״המשלחת לחקר הרודיון ע״ש אהוד נצר״ 
של האוניברסיטה העברית, בראשות המחברים, בחפירות 
באזור הכניסה אל ארמון–מבצר ההר בהרודיון )להלן ״ארמון 
.* בחפירות אלה עלו נתונים חדשים ומפתיעים בדבר  ההר״(
שלבי הבנייה במערך הכניסה אל מבנה ההר, אשר שופכים 
אור על מפעל הבנייה האחרון של הורדוס בהרודיון, שבו 

הפך את ההר כולו לאחוזת הקבר שלו ולמכלול הנצחה.
כבר מראשית המחקר בהרודיון היה מוכר גרם מדרגות 
מונומנטלי שעלה במדרון הצפון–מזרחי של ההר והוביל אל 
וכן פרוזדור בעל קשתות תמך שהוביל  המבנה שבראשו, 
מבחוץ אל הפתח שדרכו נכנסו אל הארמון. מבנה פרוזדור 
נועד לאפשר כניסה אל ארמון ההר דרך כיסוי  הקשתות 

ההר המלאכותי דמוי החרוט.
במהלך חפירות שערכנו בעבר במדרון הצפוני של ההר 
הסתבר כי בימיו של הורדוס נבנו במדרון, בשלבים שונים, 
שני גרמי מדרגות מונומנטליים, ישרים ורחבים, שעלו לראש 
ההר. גרם המדרגות הקדום מביניהם שייך לשלב הבנייה 
הקדום בהרודיון, ולצדו הוקמו במדרון התאטרון והמאוזולאון; 
ואילו הגרם המאוחר, אשר נבנה בחלקו מעל הקדום אך 
בכיוון שונה מעט, הוקם רק עם הקמת ההר המלאכותי דמוי 

החרוט, אל נכון בשנותיו האחרונות של המלך. כן הסתבר 
בחפירות במדרון כי בעת הקמת ההר המלאכותי - מצבת 
הנצח המונומנטלית של המלך - כוסו כל המבנים שנבנו 
, פרט ל״מתחם  במדרון קודם לכן )בהם התאטרון המלכותי(
הקבר״ והמאוזולאון, שאותו זיהינו כמקום קבורתו בפועל 
של הורדוס. ״מתחם הקבר״ היה האזור היחיד במדרון שלא 
כוסה בעת הקמת ההר המלאכותי, והמאוזולאון שבראשו 

. נותר חשוף ובולט )קדמוניות 138(
החפירות החדשות )2015-2014( באזור הכניסה אל ארמון 
ההר נועדו, אם כן, לברר את הקשר בין גרמי המדרגות השונים 
ובין ארמון ההר ופרוזדור הקשתות שבפתחו, וללמוד על 
מערך הכניסה אל מבנה ההר בשלבי הבנייה השונים בימיו 
של הורדוס. במאמר זה יתוארו המבנים השונים שנחשפו 
באזור הכניסה לשלביהם ויידונו היחסים הסטרטיגרפיים–
כרונולוגיים ביניהם; ולבסוף נציג את המסקנות והתובנות 

שעלו בשלב זה של המחקר.

המחקר הקודם באזור הכניסה לארמון ההר
עוד קודם לחפירות החדשות היו מוכרים חדר הכניסה אל 
מבנה ההר וחלקו העליון של פרוזדור הקשתות. בחפירות 
הפרנציסקנים בראשית שנות ה–60, בראשות האב ו' קורבו, 
נחשף פתח הכניסה אל חצר הארמון. הפתח נמצא חסום 
לימי  אותם  תארכו  שהחופרים  מסיביים  קירות  בשני 
מרד בר כוכבא. במהלך חפירותיו של ג' פרסטר בהרודיון 
בשנים 1969-1968, שנערכו כחלק מהכשרת האתר לביקור, 
נחשפו חלקו הדרומי של חדר הכניסה וכן כמה מהקשתות 
של פרוזדור הקשתות. יש לציין כי פרסטר הגיע למסקנה 
שהמילוי אשר נחפר בין קירות הפרוזדור הוא חלק מסתימה 

מכוונת שנעשתה בידי הורדוס לקראת קבורתו.

המבנים באזור הכניסה לשלביהם
תקציר שלבי הבנייה 

בשלב זה של המחקר באזור הנדון אפשר להבחין בחמישה 
שלבים עיקריים, מהם שלושה שלבי בנייה מימי הורדוס 
ושני שלבי פעילות מימי שתי המרידות ברומאים )המרד 
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תצלום אוויר אלכסוני של הר הרודיון 

תכנית המבנים  מימי הורדוס בהר הרודיון על תצלום אוויר 

N
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, המתאפיינים בבנייה דלה ובעיקר  הגדול ומרד בר כוכבא(
בהרס. להלן מוצגים בקצרה המבנים העיקריים לשלביהם, 

ובהמשך מובא תיאור מפורט יותר: 
השלב הראשון הוא שלב הקמתו של ארמון ההר העגול, 
שלו חדר כניסה מעוטר ושביל עלייה ששרידיו לא התגלו. 
קדם  ההר  שבראש  העגול  המזרחי  המגדל  כי  לציין  יש 
טכני, להקמת ארמון ההר.  בהקמתו, לכל הפחות באופן 
במדרון ההר הוקם בשלב זה ״הקיר המשופע״ שהקיף את 
ההר סביב סביב. גרם המדרגות הקדום הוקם אף הוא בשלב 
קדום בהרודיון, אך היחס בינו ובין ארמון ההר טרם התברר 
וגם לא ברור אם הוא הגיע אל פתחו. לצדו של גרם מדרגות 
זה, למרגלות הקיר המשופע, הוקמו בשלבים במדרון הצפוני 

התאטרון המלכותי ומתחם הקבר והמאוזולאון.
בשלב השני החל ביצוע מפעל ההר המלאכותי, עם הקמתו 
של פרוזדור הקשתות בפתח הארמון. הפרוזדור נועד להמשיך 
ולאפשר את פעילותו המלאה של ארמון ההר על–ידי כניסה 
חצר  אל  בפועל בשלב הבא(  )שבוצע  מילויי החרוט  דרך 
הארמון. ייתכן כי בשלב זה הוקם במדרון חלקו התחתון של 
גרם המדרגות המאוחר, שנועד להוביל אל הפרוזדור. מכל 
מקום, מפעל ״ההר המלאכותי״ לא הושלם בשלב זה, ואף 

אין עדות כי החלה שפיכת המילויים של החרוט. 
האדריכלית  בתפיסה  דרמטי  שינוי  נערך  השלישי  בשלב 
של אחוזת הקבר בהרודיון. בשלב זה הושלם ביצוע תכנית 
חדשה, שבמוקדה הפיכת ההר כולו לאחוזת קבר ולמונומנט 
הנצחה ולצורך כך ביטול המבנים הקודמים. כך נסתם כליל 
פרוזדור הקשתות וכוסו התאטרון המלכותי ומבנים נוספים 
במדרון. בשלב זה הושלם גרם המדרגות המאוחר במתכונתו 
החדשה, וחלקו העליון עבר כנראה מעל פרוזדור הקשתות 
הסתום והגיע למבנה ההר במפלס גבוה. לבסוף הוקם ההר 
המלאכותי הגדול דמוי החרוט על–ידי מילוי ושפיכה של 

מאות אלפי קוב עפר ואבנים במדרון. 

המורדים  פעילות  בימי  חלו  והחמישי  הרביעי  השלבים 
והקרבות בתקופת המרד הגדול ומרד בר כוכבא וביניהם 
הובחן גם שלב פעילות של חיל מצב רומי במקום. בסופו 
על–פי  ניכרת.  במידה  ההר  מבנה  חרב  השני  המרד  של 
היעדר ממצא מהתקופה הביזנטית באזור הכניסה לארמון 
נראה כי הקריסה המסיבית של הקיר ההיקפי באזור הכניסה 

התרחשה קודם לתקופה זו.

טבלת השלבים באזור הכניסה
תאריך מקורבמבניםשלב

1
ארמון ההר וחדר הכניסה; הקיר המשופע; גרם 
המדרגות הקדום; התיאטרון המלכותי; מתחם 

הקבר והמאוזולאון.

15-30 לפני 
הספירה

2
פרוזדור הקשתות 

]גרם המדרגות המאוחר - חלקו התחתון )?([
4-15 לפני
הספירה

3

סתימת פרוזדור הקשתות וחסימת פתח ארמון 
ההר; גרם המדרגות המאוחר )חלקו העליון(; 
הקמת ההר המלאכותי דמוי החרוט; כיסוי 

התאטרון.

4-15 לפני
הספירה

המרד הגדול4
71-66
לספירה

מרד בר כוכבא5
136-132
לספירה

חצר  אל  הכניסה  בפתח  קורבו  בחפירות  שנחשפו  התמך  קירות 
הארמון

הקשתות הראשונות של פרוזדור הקשתות שנחשפו 
בחפירות פרסטר



קדמוניות 150 )2015(  92

השלב הראשון: הקמת ארמון ההר
חדר הכניסה והפתח לארמון ההר 

במהלך החפירות החדשות נחשף חדר הכניסה )כ–6�4 מ' 
, שנבנה בתוואי המסדרון ההיקפי העגול של ארמון  שטחו(
ההר )המורכב מחומה חיצונית רחבה ומקיר פנימי צר יותר( 
והותאם לרוחבו; עם זה, בניגוד לקיר הצפוני–מזרחי החיצוני, 
החומה  הכניסה, שהוא המשכה של  חדר  המתעגל, של 
ההיקפית של מבנה ההר, נמצא הקיר הדרום–מערבי הפנימי 
ישר. קיר זה נחשף בחפירותיו של קורבו מכיוון חצר הארמון 
לגובה יותר מ–6 מ' )מאוחר יותר קרס רובו של הקיר ושוקם 
בחלקו בידי פרסטר, אשר אף חשף חלק מעיטורי הפרסקו 
. הפתח שבקיר החומה  בתוך חדר הכניסה( אותו  שכיסו 
ההיקפית החיצונית )להלן הפתח הראשי( רוחבו 2 מ'; שתי 
מזוזותיו המדורגות השתמרו לגובה כ–2.5 מ', וחלקו העליון 
קרס עם קריסתה של החומה ההיקפית באזור זה. יש לציין 
את הסיתות המוקפד של אבני הבנייה הגדולות שמהן בנוי 
הקיר באזור הפתח. בקיר הפנימי הישר נמצא פתח רחב 
שהוליך מחדר הכניסה אל חצר העמודים של הארמון. הקיר 
הצפון–מערבי של חדר הכניסה השתמר לגובה רב ובחלקו 
שבין  המעוגל  המסדרון  אל  שהוביל  פתח  נחשף  הצפוני 
קירות המעטפת של מבנה ההר. הקיר שמולו קרס ברובו, 

ורק חלקו התחתון נשתמר.
קירות חדר הכניסה נמצאו מטויחים בטיח לבן ומעוטרים 
ולבן  בורדו  בצבע  מלבניים  ספינים  של  בדגמים  בפרסקו 
וביניהם פסים אנכיים  רחבים שחורים. הקיר מתחת לספינים )״dado״( צבוע בבורדו ומוקפים במסגרות בירוק ובשחור, 

ומעל הספינים נצבע פס רחב שחור. הטיח הלבן נמצא גם 
בתחום פתח הכניסה, אך חלקו התחתון, שעוטר כנראה אף 
. מתחת לחדר  הוא, נמצא מכוסה בטיח אפור מאוחר )להלן(
הכניסה ומעל סלע הגבעה התגלה בעבר חדר מרתף בגודל 

זהה בעל קמרון חביתי אשר השתמר בשלמותו. 

״הקיר המשופע״
 שרידיו של קיר זה נחשפו בעבר לאורך כ–100 מ' במדרון 
הסלע  על  נבנה  הוא  הרודיון.  הר  של  והמזרחי  הצפוני 
. הקיר מורכב מאבני גזית  )60º המשופע של הגבעה )שיפועו
גדולות מסלע נארי מקומי מסותתות בסיתות שוליים רדוד, 
ולהן פן הפונה כלפי המדרון. הוא השתמר לגובה מרבי של 
. הקיר נבנה כפי הנראה מסביב לראש  כ–6 מ' )12 נדבכי אבן(
ההר כולו והקיף במדרון את ארמון ההר במרחק כ–50 מ' 
המליטה  וחומר  הבנייה  איכות  המעטפת.  לחומת  מחוץ 
בהרודיון.  הורדוס  מימי  הבנייה  לשיטת  אופייניים  שלו 
הקיר המשופע הוקם, אם כן, בראשיתו של מפעל הבנייה 
הממלכתי שבוצע בשלב הראשון בהרודיון, בתור קיר המגדיר 
המכלולים  משאר  אותו  ומבדיל  ההר  מבנה  תחומי  את 
נבנה למטרה משולבת,  יש להניח שהוא  הבנויים באתר. 
אדריכלית. בשלב השלישי  וחזות  ביטחון  בה  שמעורבים 
פורק הקיר באופן יסודי כחלק ממפעל ההר המלאכותי )פרט 

. לקטע הקיר שמעל ״מתחם הקבר״, שלא כוסה(

הקשתות  פרוזדור  וקירות  ההר  ארמון  אל  הראשי  הכניסה  פתח 
הניגשים אל החומה המתעגלת )למרגלות הפתח חריץ ניקוז ונמוך 

יותר קירוי בקורות עץ של מנהרה מימי מרד בר כוכבא( 

הכניסה הסתום.  ופתח  עיטורי הפרסקו  עם  לארמון  הכניסה  חדר 
במרכז החדר קיר חלוקה מימי המרד הגדול
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גרם המדרגות המונומנטלי הקדום
זה הוקם על המדרון הטבעי של ההר.  גרם מדרגות רחב 
מקבילים,  גוויל  קירות  בשני  התחום  ממסד  מורכב  הוא 
מרוחקים זה מזה כ–6 מ' בראשם וכ–7 מ' בבסיסם )כלומר, 
בתווך  וראש המסד(;  פנים  כלפי  מעט  הקירות משופעים 
גדולות. המרווחים  ליבה מאבני שדה  נבנתה  בין הקירות 
גרם המדרגות עלה  לבן.  בטיח  טויחו  שבין אבני הקירות 
 )26º במדרון ההר מכיוון צפון–מזרח לדרום–מערב )אזימוט
עם  ההר  במעלה  מגעו  עד   , מ' כ–60  לאורך  מוכר  והוא 
״הקיר המשופע״, שקדם לו. למעשה רק חלקו המרכזי של 
גרם המדרגות הקדום נחשף בחפירות ואילו חלקו העליון 
והתחתון טרם נחשפו, וקיימות לגביו עדיין שאלות חשובות 
גרם  בניית  לאחר  יחסית  קצר  זמן   . )להלן( פתורות  בלתי 
המדרגות הקדום נבנה מכלול התאטרון המלכותי ממערב לו 
וצמוד אליו, וממזרח לו התפתח בשלבים המתחם שהפך 
לבסוף ל״מתחם הקבר״, שבו הוקם המאוזולאון. הקמתו של 
הגרם הקדום קדמה אפוא למפעל ההר המלאכותי ולהקמת 
פרוזדור הקשתות. עם זה, עדיין אין להוציא מכלל אפשרות 
פרוזדור הקשתות תוכנן כך שהעולים בגרם המדרגות  כי 
הקדום ייכנסו אליו - לאחר התאמה נדרשת - ודרכו אל 
. גרם המדרגות הקדום בוטל על–ידי חלקו  ארמון ההר )להלן(

התחתון של גרם המדרגות המאוחר.

השלב השני: פרוזדור הקשתות
מבנה פרוזדור הקשתות

הפרוזדור נבנה בין שני קירות מקבילים, כ–20 מ' אורכם, 

חמש  נחשפו  הקירות  בין   . )!( מ' כ–16  לגובה  שהשתמרו 
מערכות קשתות, שבכל אחת מהן שתיים או שלוש קשתות 
שנבנו זו מעל זו, ועוד שתי קשתות רחבות )למעשה קמרונות( 
. הקשתות  שנבנו בשני קצות הפרוזדור )בסך הכול 15 קשתות(
המילויים  לחץ  כנגד  הפרוזדור  קירות  את  לתמוך  נועדו 
מבחוץ, אשר נועדו להישפך במדרון ההר כדי ליצור את ההר 
המלאכותי. הן מוקמו לאורך הפרוזדור כך שיוכלו לעמוד 

מרתף בעל קמרון מתחת חדר הכניסה, כפי שתועד בחפירות פרסטר

שרידי ״הקיר המשופע״ מעל מתחם הקבר שבמדרון הצפון–מזרחי 
של ההר

תכנית וחתך של אזור הכניסה אל ארמון ההר בשלב הקמת פרוזדור 
הקשתות )שלב 2(

גרם המדרגות הקדום
פרוזדור הקשתות

פע
שו

המ
ר 

קי
ה

המאוזולאון

חדר הכניסה

הקיר המשופע



קדמוניות 150 )2015(  94

בלחץ מילויי העפר במפלסים השונים, והתייחסו הן לשיפוע 
מפלס העלייה בתוך הפרוזדור והן לשיפוע מפלס המדרון 
נבנו בשלושה  דמוי החרוט. הקשתות  המתוכנן של ההר 
מפלסים היורדים בשיפוע כלפי צפון. רוחב הפרוזדור 3.2 מ' 
והמעבר בו התנהל על מדרגות אבן שנבנו על תשתית בנויה 
התחתון  הקשתות  מפלס  מעל  נמצאה  התשתית  בדירוג. 
ומעל מילוי העפר הקונסטרוקטיבי שנשפך תחתיו. המדרגות 

עצמן הוסרו ולא נמצאו באתרן. 
יש לציין כי פרוזדור הקשתות נבנה על ציר אדריכלי חשוב 
 )2150-350 )אזימוט  לדרום–מערב  המתמשך מצפון–מזרח 
 . וחוצה את ארמון ההר בזווית 45º )ביחס לצירי המגדלים(
ציר זה הוא מרכיב משמעותי במערכת הצירים של הרודיון 

. ולפיו נבנה גם ״גרם המדרגות המאוחר״ )להלן(

חלקו הדרומי, העליון, של הפרוזדור ניגש ונצמד מבחוץ 
ואל  ארמון ההר  הקיר החיצוני, ההיקפי, הרחב של  אל 
פתח הכניסה הראשי. חלקו הצפוני, התחתון, של הפרוזדור 
מסתיים בקיר אנכי גבוה, שבתוכו נבנה פתח הכניסה אל 
הפרוזדור )הקשת הרחבה הצפונית שולבה בקיר זה מבפנים, 
. פתח הכניסה אל הפרוזדור מצפון, כ–2 מ'  גבוה מעל הפתח(
רוחבו, עוצב עם שתי מזוזות אבן בולטות, והתרחבות כלפי 

 . פנים )בדומה לפתח אל הארמון(
מבנה הפרוזדור הושתת לכל אורכו על הסלע הטבעי 
נבנו בחלקם הפנימי באבני  של המדרון. קירות הפרוזדור 
גזית בגודל בינוני מסלע נארי עם חומר מליטה בהיר–אפרפר 
נבנו על–פי–רוב  ואילו פניהם החיצוניים  גבוהה,  באיכות 
באבנים גדולות מהוקצעות, עשויות סוגי סלע שונים. גובה 

קשתות תמך בפרוזדור בשני מפלסי הקשתות העליונים
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הקירות הותאם כפי הנראה לשיפוע פני ההר המלאכותי 
המתוכנן, כך שראשם נבנה בשיפוע של 35º בקירוב. 

פיזורן של קשתות התמך לאורך ולגובה הפרוזדור הוא, אם 
כן, פועל יוצא של חישוב הנדסי של עומס המילוי המתוכנן 
בחלקיו השונים. הקשתות נבנו באבני גזית מוקפדות מסוג 
נארי עם חומר מליטה אפרפר ביניהן. מעל שתיים מהקשתות 
העליונות ומעל שתי הקשתות הרחבות נבנו לרוחב הפרוזדור 
קירות בגבהים שונים, אשר נועדו לתמוך את חלקו הגבוה 
קשת  נותרה  מעליה  שקיר  קשת  כל  בין  הפרוזדור.  של 
. בתוך קירות אלו ומעל  שעמדה חופשי )בלא קיר מעליה(
ראש הקשתות שתחתיהם נמצאו משולבות, לאורך שני צדי 
, שנועדו כנראה  הקיר, קורות עץ אופקיות )ממין ברוש מצוי(

לתת למבנה גמישות מסוימת בעת רעידת אדמה. 
 , העליון במפלס  לגבהים השונים של הקשתות  בניגוד 
הקשתות בשני המפלסים הנמוכים שבפרוזדור נבנו לאורך 
. כך גם הקשתות במפלס  )20º–קו רציף בקירוב )שיפועו כ
— והתחתון  העליון  במפלסים  לקשתות  )בניגוד  הביניים 
שנשענו ישירות על קירות הפרוזדור( נבנו על אומנות אחוזות 
הבולטות אל חלל הפרוזדור, ובראשן בולט פרופיל מעוצב 
כמעין כותרות. הצפונית מבין הקשתות שבמפלס הביניים 
לא השתמרה, ומנקודת החיבור שלה אל דפנות הפרוזדור 
בקירות שאליהם  אופן שילובה הרדוד  ללמוד על  אפשר 
הוצמדה )היינו, לכל הפחות בקטע זה השילוב נעשה לאחר 

 . שכבר נבנו קירות הפרוזדור(
לרוחב הפרוזדור, בין הקשתות שבמפלס הביניים, נמצאו 
שרידי קורות עץ אופקיות עבות, כ–20 ס״מ קוטרן, שקצותיהן 
שולבו בשני קירות הפרוזדור. הקצוות הונחו בתוך נישות 
שנחצבו זו מול זו באבני הבנייה של קירות הפרוזדור, וטריזי 
עץ מחודדים שנתקעו בכוח בשולי הנישות יצרו לחץ על 

פתח הכניסה הצפוני אל פרוזדור הקשתות ורחבה מרוצפת שמצפון 
לו. מעל הרחבה נראית הליבה של מסד גרם המדרגות המאוחר, 

ותעלת ניקוז שנבנתה לאורך הפרוזדור לקראת סתימתו

שהותקנו  הקורות,  הפרוזדור.  בקיר  משולבת  באתרה  עץ  קורת 
לרוחב הפרוזדור, נוסרו מאוחר יותר, אולי לקראת סתימתו

פרוזדור הקשתות, מבט לכיוון צפון–מזרח. קורת עץ משולבת מעל 
מפלס  מעל  נעשה  בפרוזדור  המעבר  העליונות.  מהקשתות  אחת 

הקשתות התחתון, לצד האומנות המעוצבות
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הקורה. קצוות הקורות וטריזי העץ כוסו בחומר המליטה 
שסביבן  הקירות  ופני  הפרוזדור  בבניית  ששימש  האפור 
הוחלקו. חלק מהקורות נמצאו מנוסרות ורק קצותיהן נותרו 
נעוצות בקירות. אפשר שקורות העץ הללו שימשו לתמיכת 
הקשתות  לבניית  קודם  הקמתו,  בשלב  הפרוזדור  קירות 

ביניהן, ולחלופין, אפשר שתמכו פיגומים.
בתחום הפרוזדור לא נמצאו כאמור מדרגות אבן באתרן, 
אך על–פי ממצא של אבני מדרגות פזורות בפרוזדור ובמדרון, 
ולפי כמה מדרגות שנמצאו באתרן מצפון, מחוץ לפרוזדור, 
מסתבר כי הכשרת המעבר בפרוזדור כללה מדרגות עשויות 
אבני גזית שטוחות )כ–20 ס״מ גובהן( מסלע נארי, אל נכון 
. מפלס  במקצב של 5-4 מדרגות צרות ומדרגה רחבה )פודסט(
ההליכה בפרוזדור הוכשר, כאמור, מעל המפלס התחתון של 
הקשתות ובין האומנות המעוצבות. ואכן, בחפירת מילויי 
העפר שתחת ראשי הקשתות התחתונות ועד הסלע נמצא 
מילוי קונסטרוקטיבי של רובדי עפר, חצצים ואבנים. מתחת 
הקשתות התחתונות עצמן נחשפו מעין קירות תמך שנבנו 
באבני שדה בבנייה יבשה. אלו נועדו כנראה לתת תמיכה 
נוספת לקשתות ואף ליצור חלוקה הנדסית במסת המילוי 

שמתחת מפלס המעבר. 
נתון בעל משמעות רבה, אשר התקבל במהלך חפירת 
פרוזדור הקשתות, הוא היעדר מוחלט של טיח על קירותיו. 
פרטים טכניים במבנה, הנוגעים לאדריכלות ולגימור, מלמדים 
כי הפרוזדור נועד להיות מטויח מבפנים, לכל הפחות בטיח 
לבן–סידי, כמו טיח כל הקירות הפנימיים של המבנים מימי 
טויח מלמדת  לא  בהרודיון. העובדה שהפרוזדור  הורדוס 

אל–נכון כי הוא מעולם לא הושלם, אלא בוטל ונסתם קודם 
. ששימש למטרה שלצורכה נבנה )להלן(

שרידי המדרגות והריצוף שהובילו אל פרוזדור הקשתות
מחוץ לפתח הצפוני, התחתון, של מבנה פרוזדור הקשתות 
נחשפה רחבה ריבועית )מידותיה כ–3�3 מ'( מרוצפת בלוחות 
אבן גדולים מהוקצעים ותחומה בקירות מכל צדדיה. הקירות 
נמצאו משולבים בפרוזדור וזה בזה, אך בשלב המחקר הנוכחי 
קשה לשחזר את המראה המקורי של הקירות שמשני צדי 
 , רחבת הכניסה לפרוזדור )כגון אפשרות שהיו בהם פתחים(
בשל הקירות המאוחרים שנבנו מעליהם. החפירה הנוכחית 
נמשכה במורד ההר עד גובה הקיר המשופע שמעל מתחם 
הקבר. במהלך החפירות הסתבר כי כחלק מהקמת הפרוזדור 
בניית מדרגות האבן שהובילו אל הפרוזדור  גם  הושלמה 
שבפתח  המרוצפת  לרחבה  שמצפון  בקטע  ההר.  ממורד 
הפרוזדור ועד מעל הקיר המשופע נחשפה תשתית מדורגת 
ומקוטעת של אבנים קטנות וחומר מליטה בוצי. על תשתית 
זו נמצאו שתי מדרגות באתרן. כיוון התחתונה שביניהן ייתכן 
פרוזדור  אל  גרם המדרגות הקדום  שרומז להתאמתו של 

. הקשתות )להלן(

השלב השלישי: סתימת הפרוזדור והקמת 
ההר המלאכותי

סתימת פרוזדור הקשתות ופתחיו
פרוזדור הקשתות נמצא סתום במילויי עפר ואבנים. בגובה 
מפלס הקשתות העליונות נחפר רובד עבה ומסיבי של אבני 
נקי כמעט מחרסים. מתחתיו  ועפר,  שונים  בגדלים  שדה 
נמצאו רובדי עפר וחצצים שמילאו את חלקו התחתון של 
הפרוזדור, מעל מפלס המעבר בו. הסתבר כי אלו מילויים 
לגמרי את הפרוזדור. הפתח  לסתום  נועדו  מכוונים אשר 
התחתון של הפרוזדור וכן הפתח הראשי של הארמון, נמצאו 
חסומים בקירות ועליהם נשענו מבפנים המילויים שנשפכו 
בפרוזדור. בפתח הארמון הוקם קיר חד–פני, בנוי באבנים 
גדולות, שחזיתו פונה כלפי הארמון; ואילו לרוחב הפתח 
התחתון של הפרוזדור נבנה קיר חד–פני באבני שדה בינוניות 
וקטנות, בעל חזית משופעת מעט הפונה צפונה. הממצאים 
הסטרטיגרפית  עם התמונה  בפרוזדור,  שנחפרו  במילויים 
ימיו של  יחדיו, לימדו כי סתימת הפרוזדור בוצעה בסוף 

. הורדוס )להלן(

תעלת הניקוז
נחשפה  הקשתות  פרוזדור  את  שסתם  המילוי  בתחתית 
תעלת ניקוז שנבנתה לאורך הקיר המערבי שלו, על תשתית 
0 מ'  המדרגות שמעל מפלס הקשתות התחתון. התעלה )כ–5.
גובהה ורוחבה( טויחה בטיח הידראולי אפור וקורתה באבני 
כיסוי שטוחות וגדולות, עיקרן אבני בנייה בשימוש משני 
 . )בהן אבנים רבות שהובאו מהקיר המשופע שפורק במדרון(
התעלה החלה את מהלכה בפרוזדור מפתח ניקוז שנמצא 
מתחת סף פתח הכניסה הראשי אל מבנה ההר. במוצאה 

הקשתות.  פרוזדור  אל  בעלייה  באתרן  ומדרגות  מדורגת  תשתית 
מעליהן נחפרה הליבה של גרם המדרגות המאוחר. קירות המסד 

שלו נראים מצדי התשתית המדורגת
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מהפרוזדור במורד עקפה את המזוזה המערבית של פתחו 
התחתון ויצאה דרכו צפונה. מחוץ לפרוזדור פנתה התעלה 
לכיוון צפון–מערב, כפי הנראה לכיוון אחד מבורות המים 
שבמדרון. כאן נבנתה התעלה על לוחות הריצוף של רחבת 
הכניסה בעברה בין אבני בנייה במפולת ומקצתן אף שולבו 

בה. 
הניקוז  תעלת  נמצאה  ההר  ארמון  של  הכניסה  בחדר 
היא  ולפתחים.  הרצפה  למפלס  מתחת  חפורה  כשהיא 
נועדה, אם כן, לנקז את מי הגשמים מחצר הארמון לאחר 

סתימת פתחו.

מתקן אחסון בפתח הכניסה הראשי לארמון
 , בתחום שבין מזוזות פתח זה, וכנגד קיר הסתימה )מדרומו(
הידראולי  בטיח  שטויח  מ'(  )כ–1�2  מלבני  מתקן  נמצא 
אפור אשר כיסה בחלקו את הטיח המקורי. הקיר הדרומי 
של המתקן נבנה על הקו הדרומי של הפתח וטויח מפנים 
ומבחוץ. מעל ראש הטיח האפור שבשתי הדפנות הצרות 
עץ  קירוי  להתקנת  שנועדו  אופקיות  תעלות  שתי  נחצבו 
מעל המתקן. אופי הביצוע והגימור של הטיח האפור בתוך 
המתקן מצביע על האפשרות שהוא לא נועד לאגירת מים, 

אלא לאחסון מוצר כלשהו. 

תכנית וחתך של שלב 3, שבו נסתם פרוזדור הקשתות והוקמו גרם 
המדרגות המאוחר וההר המלאכותי דמוי החרוט

קיר תמך שנבנה בפתח הצפוני אל פרוזדור הקשתות. למרגלותיו 
אבני מפולת מקריסת הקיר והקשת שמעל הפתח

מתקן מטויח שנבנה כנגד הסתימה בפתח הראשי אל הארמון 

מתקן מטויחגרם המדרגות המאוחר

המאוזולאון

קירות סתימה

תעלת הניקוז

גרם המדרגות המאוחר

תעלת הניקוז
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סתימת  עם  הנראה  כפי  אפוא  נבנה  המטויח  המתקן 
ובוצע לאחר התקנת תעלת  ימי הורדוס,  הפרוזדור בסוף 
הניקוז וקיר הסתימה שבפתח. גם אם אופי הפעילות במבנה 
ההר בתקופה שלאחר סתימת הפתח הראשי טרם התברר, 
מסתבר כי חדר הכניסה הוכשר לשימוש בשלב זה בהקפדה 
רבה, ויש להניח שהוא שימש חדר שירות. ציורי הקיר על 

הקירות לא הוסרו והרצפה המקורית שנפגעה שוקמה.

הקריסה באזור הכניסה לפרוזדור
בעת פירוקו של קיר התמך שסתם את פתחו הצפוני של 
הפרוזדור הסתבר כי הוא נבנה כנגד קירות הפרוזדור והקשת 
שמעל פתחו, אשר סבלו מקריסה ומנטייה קודם לבנייתו, 
כפי הנראה כתוצאה מרעידת אדמה ואולי מכשל הנדסי. 
מערך בנייה זה נמצא נטוי בחדות כלפי צפון, וחלקו, הכולל 
את פתח הכניסה אל הפרוזדור, קרס. תעלת הניקוז, שנבנתה 
וכן קיר הסתימה הנדון, נבנו על  בשלב ביטול הפרוזדור, 
ריצוף הרחבה  על  זה  באירוע  מפולת שקרסו  אבני  ולצד 
שבכניסה אל הפרוזדור. הריצוף באזור הפתח נפגע אף הוא 
מהקריסה, וחלק מלוחות האבן נמצאו שקועים ומרוסקים 

כתוצאה מהתמוטטות אבני הבנייה עליהם.
קיר הסתימה נבנה, אם כן, כחלק מפעולת הסתימה של 
נועד לתחום מצפון את המילוי  והוא  פרוזדור הקשתות, 
בתחום הפרוזדור. מכל מקום, הימצאותו של הקיר במקום 
זה מלמד כי מילוי הליבה של ״גרם המדרגות המאוחר״, 
שניגש מצפון אל הפרוזדור ואל קיר התמך, נעשה לאחר 

 . סתימת הפרוזדור )להלן(

גרם המדרגות המונומנטלי המאוחר
העבודה  במהלך  הגיעה  החפירה  של  הגדולה  ההפתעה 
הקצה  אל  כי  הסתבר  כאשר  הקשתות,  לפרוזדור  מצפון 
המדרגות  ״גרם  מסד  ניגש  פרוזדור הקשתות  של  הצפוני 
המאוחר״, אך במפלס גבוה ממפלס המעבר בפרוזדור. מסד 
הגרם המאוחר שנמצא באזור זה נבנה משני קירות בעלי פן 

מסודר רק מבחוץ ומילוי ליבת אבן ביניהם.
גרם מדרגות רחב זה, שניכר על פני המדרון הצפוני של 
ואף תואר מראשיתו של מחקר  הר הרודיון מרגע בנייתו 
יוסף בן  הרודיון, הוא כפי הנראה גרם המדרגות שהזכיר 
מתתיהו בתיאורו, ובו ״מאתיים מדרגות שיש לבן״ )מלחמת 
. בחפירות במדרון הסתבר כי גרם מדרגות  היהודים א, 420(
נבנה כחלק  זה, שעלה בקו ישר מבסיס ההר ועד ראשו, 
אורגני ממפעל הקמת ההר המלאכותי; זאת על–פי מרכיבים 
במילויי  ונעטף  שנבנה  המלמדים  וסטרטיגרפיים  טכניים 
המדרון  לשיפוע  התאמתו  עם   , מצדיו( )השפוך  החרוט 
החדש. גרם מדרגות זה נבנה בחלקו על מסד גרם המדרגות 
הקדום שבוטל, אך בציר שונה במקצת: מסתבר כי כיוונו 

הותאם לכיוון פרוזדור הקשתות.
המאוחר  המדרגות  גרם  של  מהלכו  את  לחלק  אפשר 
לשלושה חלקים בעלי מאפיינים טכניים שונים: התחתון - 
מהלכו מתחתית המדרון ועד הקיר המשופע; התיכון - מעל 

הקיר המשופע ועד שניגש אל פרוזדור הקשתות; והעליון 
- שעלה והתמשך כנראה מעל פרוזדור הקשתות הסתום. 

מחלקו התחתון של גרם המדרגות המאוחר שרד המסד 
, אשר נשא את המדרגות עצמן, והוא דומה  6 מ' רוחבו( )כ–5.
ברוב מרכיבי בנייתו למסד של הגרם הקדום. קירות המסד, 
שהושתתו במדרון על הסלע או על המבנים שקדמו להם, 
נבנו על–פי–רוב מאבני שדה מקומיות, ולעתים מאבני גזית 
בשימוש משני ובחומר מליטה בוצי. ליבת המסד בקטע זה 
עשויה אבנים גדולות שהונחו בנדבכים. יש לציין כי בחלקו 
התחתון של הגרם המאוחר לא נמצאו עדויות לטיוח קירותיו 
שטוחות  גזית  אבני  שהיו  אחדות,  מדרגות  החיצוניים. 
ובינוניות שנחצבו מסלע נארי בהיר, נמצאו במפולות ממזרח 
למסד; עם זה, קונרד שיק תיעד בסוף המאה הי״ט במורד 

הגרם כמה מדרגות באתרן. 
המדרגות  גרם  כיסה  שבמדרון  הקבר״  ״מתחם  באזור 
המאוחר את הקיר המזרחי של הגרם הקדום כליל, ואילו 
סמוך לקיר המשופע נבנה הקיר המערבי של הגרם המאוחר 
על הקיר המערבי של הקדום. חלקו המזרחי של מסד הגרם 
המאוחר נבנה בתוך שטח מתחם הקבר, פעולה שהביאה 
לביטולה של ברכת ההשקיה שנבנתה ממערב למאוזולאון, 
וכן לפגיעה בחלקן המערבי של הטרסות של ״גן הקבר״ על–

ידי תעלות היסוד של מסד המדרגות החדש. 
חלקו התיכון של גרם המדרגות המאוחר, שנחשף בקטע 
הקשתות  מפרוזדור  יותר  ונמוך  המשופע  הקיר  שמעל 
במדרון, נבנה אף הוא עם מסד רחב בעל שני קירות שלהם 
רק פן חיצוני מסודר. הקירות נבנו בעיקר באבני בנייה גדולות 
בשימוש משני, שעיקרן אבני גזית בעלות חתך טרפזי, אשר 
נלקחו מהקיר המשופע שבמדרון, שפורק כאמור במהלך 
מפעל ההר המלאכותי. המרווחים שבין האבנים בחלקם 
העליון של פני הקירות נמצאו מטויחים בטיח סידי לבן. יש 
לציין שנמצאו קטעי קירות תמך טכניים שנבנו מפנים לקירות 
ובשלבים  יציב  ואשר אפשרו להגביהם באופן  החיצוניים 
הכיל  הקירות  שבין  הליבה  מילוי  הליבה.  למילוי  קודם 
בניגוד לליבה הבנויה  זאת  ועפר,  וקטנות  בינוניות  אבנים 
היטב במסד של החלק התחתון של גרם זה. מילוי זה דומה 

למילוי שסתם את פרוזדור הקשתות. 
מחלקו העליון של גרם המדרגות המאוחר נמצאו כנראה 
שרידים בודדים בלבד, זאת אולי מכיוון שהיה בראש המדרון 
וסמוך לפני השטח, תחת גובה ההשתמרות )ואולי גם בעקבות 
. כאמור, יש להניח כי הוא נבנה  פירוק מכוון בזמן המרידות(
על פרוזדור הקשתות הסתום אשר שימש לו מסד, מסקנה 
המתבקשת מהגעתו הברורה של הגרם המאוחר אל פרוזדור 
הקשתות במפלס גבוה מאוד מעל מפלס המעבר בפרוזדור. 
מציאותן של אבנים מרובות שפורקו מהקיר המשופע ושולבו 
בחלקם העליון של קירות פרוזדור הקשתות עשוי לרמז על 
הגבהה מסוימת של קירות הפרוזדור לצורך התאמתם לגרם 

המדרגות המאוחר.
הקמת שני חלקי גרם המדרגות המאוחר, התיכון והעליון, 
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מגובה הקיר המשופע ומעלה, והתאמת מפלס ההליכה בהם 
לשיפוע פני ההר המלאכותי, הביאה כמובן לשינוי משמעותי 
בשיפוע העלייה לראש ההר ביחס למעבר שתוכנן בפרוזדור 
הקשתות. תלילותם הרבה )יותר מ–25º( של חלקיו העליונים 

של גרם זה מלמדת שהיה כפי הנראה טקסי בעיקרו. 

השלב הרביעי: המרד הגדול ולאחריו 
שרידים מימי המרד הגדול בחדר הכניסה 

 כבר בחפירותיו של פרסטר בחדר הכניסה לארמון ההר 
נמצאו שרידים מרובים יחסית ממרד זה, בהם מטמון של 
4 למרד. בחפירות החדשות נמצא קיר  19 מטבעות משנת 
דל אשר חילק את חלל החדר לשתי יחידות שפתח ביניהן. 
בקיר זה נמצאו משולבים פריטים אדריכליים, בהם חוליות 
עמודים ושתי כותרות קורינתיות. מעל רצפת העפר מימי 
המרד ובתוכה נמצאו מטבעות מרד רבים, בהם מטמון נוסף 
ובו ארבעה מטבעות משנת 4 למרד; שלושה מטבעות נוספים 
משנה זו נמצאו על קרקעית המתקן המטויח שבפתח הראשי 
לארמון. הפתח שהוביל מחדר הכניסה מערבה אל הפרוזדור 
ההיקפי של מבנה ההר נסתם בשלב זה. גם באזור שנחפר 
כעת מדרום–מזרח לחדר הכניסה, למרגלות המגדל המזרחי, 

נמצאו שרידי קירות דלים ומטבעות מימי המרד הראשון.
לפינוי  הכניסה  חדר  חלל  שימש  הגדול  המרד  לאחר 
בתוך  שנמצאו  המטבעות  רצפתו.  על  שהצטברה  אשפה 
האשפה, מהעשור הראשון שלאחר המרד )בהם עם טביעות 
, מלמדים כפי הנראה על מציאותו של חיל מצב רומי  רכב(
שישב במבנה ההר. יש לציין כי אשפה משלב זה נמצאה גם 
ב״מתחם הקבר״ שבמדרון, לצד חורבות המאוזולאון. על–פי 
הממצא הנומיסמטי ברחבי מבנה ההר, נראה שפעילות רומית 
זו באתר הייתה קצרת ימים וכי במשך רוב התקופה שבין 
המרידות שלאחר מכן עמד ארמון ההר נטוש )כפי הנראה 

 . להוציא היאחזות נוספת של חיל מצב בימי טריאנוס(

השלב החמישי: מרד בר כוכבא 
שרידים מימי מרד זה נמצאו בכל אזור החפירות החדשות, 
שהכשירו  התקפיות  מנהרות  שרידי  בעיקר  כוללים  והם 
הרומאים.  נגד  הגרילה שלהם  כחלק מלחימת  המורדים, 
מנהרות דומות נמצאו באתר משנות ה–70 ואילך )קדמוניות 
. המנהרות, אשר פרצו דרך קירותיו של מבנה  )1985 ,70-69
ההר, הותקנו בתוך מילויי ההר המלאכותי, נחצבו בסלע 
ההר שמתחתיו והגיעו אל פתחי גיחה נסתרים שהוכשרו 
במעברים  מתאפיינות  אלו  התקפיות  מנהרות  במדרון. 
בגובה אדם ובמדרגות, שאפשרו מעבר מהיר בהן. צפיפות 
המנהרות באזור הנדון מלמדת כפי הנראה על חשיבותו של 
המפנה הצפוני–מזרחי של ההר במערכה. פריצת המנהרות 
דרך החומה ההיקפית הרחבה של מבנה ההר באזור היא 

שהביאה, במישרין או בעקיפין, לקריסתו.
יחסית של  גבוה  במפלס  זה  באזור  במנהרות שנמצאו 

ההר ניכרו סימני שריפה עזה, כפי הנראה עדות לכיבוש 
הצבא הרומי ולטיפולו בלוחמי המנהרות. כך הן המנהרות 
המפויחות שפרצו לצד פתח הארמון, בנקודת המגע שבין 
קירות פרוזדור הקשתות ובין הקיר ההיקפי הרחב של המבנה, 
וכך היא המנהרה השרופה הצמודה למגדל המזרחי העגול, 
אשר סמוך לנקודת הפריצה שלה נמצאו בין היתר מטבעות 
המנהרות  לצד  בליסטרה.  ואבני  חצים  ראשי  כוכבא,  בר 
שמצדי פתח הכניסה הראשי לארמון ומתחת לקשת הרחבה 
שבמקום נחשף קיר תמך גבוה, שנבנה לכל רוחב הפרוזדור 
ועד לגובה הקשת ונועד כנראה לתמוך במילויים שסתמו 
את הפרוזדור - כנגד חלל המנהרה שעברה בחזיתו מדרום. 
קיר זה נמצא בנוי שתי וערב של קורות עץ רבות וכן בוץ 
0 מ', וכ– ואבנים קטנות. בראשו שולב לוח עץ גדול )כ–6�3.

 Pinus( עשוי בקפידה מעץ ממין אורן ירושלים )!4 ס״מ עובי
. מסתבר כי לוחמי בר כוכבא פירקו את חלקי  )halepensis
העץ מהמבנה ההרודוסי לשימוש בהם במערכת המנהרות. 
יש לציין כי רוב החדרים במבנה ההורדוסי קורו בקורות 

תכנית וחתך של אזור הכניסה למבנה ההר בימי המרד הגדול ומרד 
בר כוכבא )שלבים 5-4(
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, והן בעיקר  )Cupressus sempervirens( עץ ממין ברוש מצוי
אלו ששימשו בשימוש משני בתקופת בר כוכבא לתמיכות 

המנהרות.
מפלס  תחת  הקשתות,  פרוזדור  של  התחתון  במפלס 
הקשתות התחתון, נמצאו קטעי מנהרות שפרצו את קירות 
בתחום  מנהרות  מעבר  שונות.  נקודות  בארבע  הפרוזדור 
נעשו  והן  רבות,  הפרוזדור הסתום בעפר הצריך תמיכות 
בעזרת קירות אבן דלים וקורות עץ רבות. יש לציין קטע של 
מנהרה שנחשף למרגלות הפתח הראשי לארמון, אשר קורה 
כולו בקורות עץ אופקיות רבות שהונחו זו לצד זו, ונשענו על 

קורות ניצבות. 
בחפירה בתוך מילויי ההר המלאכותי ממזרח לפרוזדור 
נחשפה מנהרה נוספת, שנמשכה לאורך הקיר המזרחי של 
הפרוזדור ושל גרם המדרגות המאוחר והובילה כנראה אל 
פתחי גיחה שנחשפו במדרון מעל ״מתחם הקבר״. עם זה, 
טרם  הגיחה של המנהרות החדשות שנחשפו  פתחי  רוב 

אותרו. 
בחדר הכניסה נמצאו סימני שריפה עזה, אשר התרחשה 
כפי הנראה במהלך קרבות הפריצה של הרומאים אל המבנה 
בסוף מרד בר כוכבא. נראה שאף קריסת חלק מהקירות באזור 
זה היא תוצאה של קרב הפריצה הקשה שהתחולל במקום.

מנהרה מימי מרד בר כוכבא חפורה ובנויה בתוך מילוי העפר שמתחת מפלס הקשתות התחתון בפרוזדור, ואחת הפריצות בקירות הפרוזדור

סימני שריפה מסוף מרד בר כוכבא באזור חדר הכניסה. תחת הקשת 
נראה קיר תמך מימי בר כוכבא, שתחם את מעבר המנהרה בינו 
ובין הפתח הסתום של הארמון. שרידי פיח ניכרים בפריצות של 

המנהרות דרך קירות הפרוזדור
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דיון וסיכום
זו בזו, עולות  שתי שאלות מרכזיות ומהותיות, השלובות 
משמעות  מה  האחת,  שהוצגה:  הארכאולוגית  מהתמונה 
השינוי הדרמטי שבמהלכו בוטל פרוזדור הקשתות, אשר 
בפועל לא הושלם? כאמור, אין ספק כי הפרוזדור נבנה כך 
שיוכל לעבור דרך מילויי ההר המלאכותי ולאפשר לארמון 
מדוע   , כן אם  הכיסוי.  לאחר  גם  ולתפקד  להמשיך  ההר 
בוטל הפרוזדור כאשר הוקם לבסוף ההר החרוטי? והשאלה 
המונומנטליים  המדרגות  גרמי  שני  מבין  איזה  השנייה, 
שנמצאו במדרון נועד להגיע ולהכניס את העולים להר דרך 

פרוזדור הקשתות? 
הפתרון לשאלות אלו תלוי כמובן בבחינת מהותו של 
השינוי בתפיסת מראה אחוזת הקבר בהרודיון, שינוי אשר 
יש להניח שנעשה בפקודת הורדוס בשנותיו האחרונות. יש 
לזכור כי בתקופה זו התגברה מחלתו, והמלך, אשר נודע 
במפעלי הבנייה הרבים שהאדירו את שמו - כפי שמרבה 
יוסף בו מתתיהו לציין - היה טרוד בבחירת דרך להנצחת 
שמו ופועלו לעד. סביר להניח כי אז החליט לבחור בדרך 
זמנו  בני  והרומים  ההלניסטים  השליטים  על  המקובלת 
ולהקים לעצמו תל קבורה והנצחה בהרודיון, אף שזה הצריך 
לכסות ולבטל את המבנים המפוארים שבנה קודם לכן בהר 

ובמדרונותיו. 
ייתכן כי הקריסה שהתרחשה בחלקו הצפוני של פרוזדור 
ולפני הקמתה בפועל של  הקשתות, לקראת סיום בנייתו 
המצבה המונומנטלית דמוית החרוט, הייתה המניע לשינוי 
התפיסה ולפתיחת הביצוע של התכנית החדשה, משמע 
קבלת ההחלטה על סתימת פרוזדור הקשתות וחסימת פתח 
מבנה ההר. עם זה, ברור שתקלה זו, שאפשר היה לתקנה 
בהשקעה קטנה יחסית, לא הייתה הגורם המרכזי שהביא 
לשינוי רב המשמעות של המכלול כולו, שכלל פגיעה קשה 
האזור  שיקום  פעולת  ההר.  ארמון  של  המלכותי  באופיו 
שקרס מתגמדת ביחס למפעל הגדול שתוכנן בשלב הראשון 
כלל שילוב של  ואשר   , לבסוף( בוטל  )אשר  של ההנצחה 
ארמון ההר עם ההר המלאכותי בעזרת פרוזדור הקשתות 
שנועד לעבור דרך המילוי של ההר דמוי החרוט. על כן לא 
סביר לדעתנו כי קריסה נקודתית זו הייתה סיבה מספקת 

לשינוי הדרמטי שבוצע בפועל. 
לדעתנו מלמד השינוי )שראשיתו בסתימת הפרוזדור( על 
תפיסה מהותית חדשה של אחוזת הקבר וההר המלאכותי, 
ועל שינוי בייעודו של מבנה ההר: מהותה של תפיסה חדשה 
לדעתנו  הייתה  הורדוס,  של  מותו  לקראת  שבוצעה  זו, 
הפיכתו של הר הרודיון כולו למכלול מונומנטלי של אחוזת 
קבר והנצחה, שבמוקדו ההר המלאכותי דמוי החרוט הענק 
. המרכיבים האחרים במכלול זה היו מתחם  )בדגם תל קבורה(
הקבר ובו המאוזולאון, שנותרו חשופים ומודגשים במדרון; 
ארמון ההר שנותר בולט מעל החרוט כמונומנט ייחודי; וגרם 
ציר אדריכלי  בעיקרו, שהיה  המדרגות המאוחר, הטקסי 
אליהם  טקסית  עלייה  ו�פשר  הללו  שחיבר את המבנים 

מתחתית ההר. אפשר, אם כן, שגם המבנים שכוסו במדרון, 
בהם התאטרון המלכותי, נועדו בתחילה להמשיך ולפעול 
למרגלות החרוט, אך כוסו לבסוף רק בעת השלמת המפעל 

האחרון שתואר.
גרמי  זה קשה להכריע בשאלה איזה מבין שני  בשלב 
אל  להוביל  מלכתחילה  נועד  המונומנטליים  המדרגות 
פרוזדור הקשתות. ייתכן כי הגרם המאוחר תוכנן עם תכנון 
הפרוזדור על הציר האדריכלי שנבחר, ונועד להיכנס ישירות 
אל פרוזדור הקשתות; כאמור, אין להוציא מכלל אפשרות 
וכאשר  בוצע,  אף  המשופע,  הקיר  עד   , התחתון שחלקו 
הוחלט על שינוי התפיסה הוסב יעדו של הגרם המאוחר, 
הפרוזדור  על  ההר  לראש  בתלילות  עלה  העליון  וחלקו 
הסתום. השוני שתואר לעיל בין שלושת חלקיו של גרם זה 
תומך באפשרות זו. מאידך גיסא, פגיעתו המסוימת של הגרם 
המאוחר בחלקו המערבי של מתחם הקבר ובחלקו המזרחי 
של מתחם התאטרון עשויה ללמד כי כולו בוצע בפועל רק 
לאחר שינוי התפיסה, כחלק מהשלמת המפעל האחרון ורגע 
 . לפני כיסוי המדרונות )שכוסו בעת הקמת ההר המלאכותי(
ייתכן אפוא שהגרם הקדום, שכבר התקיים במדרון, הוסב 
והותאם אל פרוזדור הקשתות, כפי שאולי רומז כיוון המדרגה 
שנמצאה באתרה סמוך לנקודת ההצטלבות בין שני גרמי 
המדרגות ומעל מפלס הקיר המשופע. היינו, במצב זה שינוי 
כיוון העלייה להר נעשה בקו הקיר המשופע, מעל מתחם 

הקבר. אנו, בשלב זה, מעדיפים את האפשרות הראשונה.
שאלה חשובה נוספת אשר נותרה עומדת בעינה היא: מהו 
יעדו המקורי של גרם המדרגות הקדום, וכיצד נראה היה 
חלקו העליון, שלא התגלה בחפירות, קודם להקמת פרוזדור 
הקשתות? האם יעדו היה הפתח המוכר של ארמון ההר? או 
שמא הוא הוביל בקו ישר אל מבנה שקדם להקמת הארמון 
העגול, אולי לצד המגדל המזרחי העגול שכבר עמד?! אין ספק 

כי שאלות אלו ואחרות יעמדו במוקד המחקר מכאן והלאה.
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