
טונותעשרותבמשקלאבנים

לצורךישראללמוזיאוןהועברו

הורדוס,עלענקתערוכת

להציגומנסההשבוע,שתיפתח

הידועהמלךשלאוזריםצדדים

לכבדמנסהגםהיאבאכזריותו.

הארכיאולוגשלמורשתואת

חייואתשקיפחנצר,אהוד

ההרודיוןהחפירותבאתר

גלעדמשה גלעדמשה

ן״
עשויהגדולה,מבטיה

בקצהניצבתאבן,

איךלדמייןקלהאולם./\ן

טב־שנהאלפייםלפני

לו

$TS1$טבלו$TS1$

$DN2$טבלו$DN2$המלךאפילוואולינסיכיםבה

האמבטיהלמרגלותעצמו.הוררום

סימטריתדוגמהעםרצפהנפרשת

הצהבה־הגווניםולבן.שחורבגוני

בים

$TS1$הצהבהבים$TS1$

$DN2$הצהבהבים$DN2$האבנים.שלגילןעלמעירים

התערוכהמןחלקהיאהאמבטיה

מלךשלהאחרוןמסעו״הוררום

במו־מחרתייםשתיפתחיהודה״

זיאון

$TS1$במוזיאון$TS1$

$DN2$במוזיאון$DN2$.מסביריםהתערוכה,ישראל

מסעאחרעוקבתהמוזיאון,אנשי

החו־מארמוןהוררוס:שלהלוויה

רף

$TS1$החורף$TS1$

$DN2$החורף$DN2$ההרודיוןאלמתשבוביריחו

נערךהזההארוךהמסענקבר.שבו

בשנתשנה,מאלפייםיותרלפני

שנות33בתוםהספירה,לפני

אבלחלפושנהאלפייםמלוכה.

הורדוסשלהלוויהבמסעהתחנות

ביוםומעניינות.נוכחות,קרובות,

הדרךאחרלהתחקותנסעתישבו

משמיםניתךהלוויהמסעשעבר

זלעפות.גשם

מוזיאוןמנהלםניירר,ג׳יימם

הור־תערוכתאתמגדירישראל,

רוס

$TS1$הוררוס$TS1$

$DN2$הוררוס$DN2$הג־הארכיאולוגיכ״פרויקט

דול

$TS1$הגדול$TS1$

$DN2$הגדול$DN2$המוזיאון״.שלפעםאיביותר

תערוכההוצגהלאמעולםלדבריו,

שמעוכולםלהוררום.שהוקדשה

ואתאותוהציגלאאישאבלעליו

רחב.כהובהיקףברצינותתקופתו

מט־900פניעלתוצגהתערוכה

רים

$TS1$מטרים$TS1$

$DN2$מטרים$DN2$חורשים.תשעהבמשךרבועים

הועברוטון30שמשקלןאבנים

הקמ־במסגרתישראללמוזיאון

תה.

$TS1$.הקמתה$TS1$

$DN2$.הקמתה$DN2$הוררוסמארמונותהועברוהן

נוס־ומאתריםמההרוריוןביהודה,

פים.

$TS1$.נוספים$TS1$

$DN2$.נוספים$DN2$חוז־התצוגהאתלהקיםכרי

קו

$TS1$חוזקו$TS1$

$DN2$חוזקו$DN2$שהעומסמחששהמבנה,יסודות

מרי.כבר

מבו־דודיהתערוכה,אוצר

רך,

$TS1$,מבורך$TS1$

$DN2$,מבורך$DN2$שבועותכמהלפנישסקר

הקמתה,אתוברהיטותבבהירות

מו־״אנחנוואמר,תחילהחייך

רים

$TS1$מורים$TS1$

$DN2$מורים$DN2$עלכשלקחנוטעותשעשינו

אבלהזאת,המשימהאתעצמנו

שותפתו,רגע״.מכלנהניםאנחנו

מאשרתרוזנברג,םילביההאוצרת

המחויבותראש.במנודהדבריםאת

בגללבמיוחדגדולהשניהםשל

עו־שהםהפרויקטשלהמורכבות

סקים

$TS1$עוסקים$TS1$

$DN2$עוסקים$DN2$ברצי־שניםשלושכברבו

פות,

$TS1$,ברציפות$TS1$

$DN2$,ברציפות$DN2$ענקיםששנימפניגםאבל

הור־המלךבתערוכהמעורבים

רום

$TS1$הוררום$TS1$

$DN2$הוררום$DN2$הרא־במאהביהודהששלט

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$והארכיאולוגהספירהלפני

חייואתשהקדישנצר,אהודפרופ׳

ובעיקרהוררוסשלתקופתולחקר

החפירותבאתרונהרגקברולגילוי

2010באוקטוברבהרודיון

כבראלינובאנצר״פרופ׳

הג־התגליתלאחרמיד2007ב-

דולה

$TS1$הגדולה$TS1$

$DN2$הגדולה$DN2$,קברונחשףשבהבהרודיון

אתמבורךמסבירהוררום״,של

״הואהתערוכה.שללידתהתהליך

מאור,מוקרםבשלבאז,כברהרגיש

המו־מעורבותשלהחשיבותאת

זיאון

$TS1$המוזיאון$TS1$

$DN2$המוזיאון$DN2$היהנצרובתצוגה.כשיחזור

להקמתהמעשיותבהכנותמעורב

הציעהצעות,שירטטהתערוכה,

אישימבואכתבואפילוקונצפט

שנפלאחריהתערוכה.לקטלוג

הור־לקברסמוךההרודיון,באתר

רום,

$TS1$,הוררום$TS1$

$DN2$,הוררום$DN2$ימיםשלושהולאחרנפצע

אתהמוזיאוןצוותהמשיךמת,

והקמתהמוצגיםאיסוףתהליך

שה־לחוקרשמוקדשתהתערוכה,

כיר

$TS1$שהכיר$TS1$

$DN2$שהכיר$DN2$מכולם.טובהוררוםאת

שנ־בשעהבאתראתו״היינו

פל״,

$TS1$,שנפל״$TS1$

$DN2$,שנפל״$DN2$שירטט״הואמבורך.מספר

שמשמ־תצלומיםוצילמנוותיכנן

שים

$TS1$שמשמשים$TS1$

$DN2$שמשמשים$DN2$הכלכראחרהיום.גםאותנו

בלעדיוהמשכנואבלהשתנה,

ולזכרו״.

הוררוםאתמגדירמבורר

בעמיהמשך

המוןלי"רשפורת:רועהארכיאולוג,

לאתון,הורדוס,שלהבנייהליכולתהערכה

למנהיגיםמתחברלאאניאיטיתאבללכלכלה,

לאהובהלאאואותולאהובשצריךחושבולא

הארץ 10.2.2013



מעמיהמשך

איננושלו,פורטרטאיןכחידה.

מס־וכולםנראההואאיךיודעים

כימים

$TS1$מסכימים$TS1$

$DN2$מסכימים$DN2$איומיםציבוריחסילושהיו

המ־הואפלביוםיוספוסונוראים.

קור

$TS1$המקור$TS1$

$DN2$המקור$DN2$,למידעהיחיד,כמעטהמרכזי

החשובוההיסטוריוןהוררוסעל

האכזריהפןאתבעיקרהרגישהזה

שלאהמלך,שלברמותווהמגלומני

משפחתוובניעמובניעלריחם

עור,הספיקמותולפניימיםוכמה

אתלהורגלהוציארגע,שלבגחמה

אנטיפטרוס.הבכורבנו

שמלךהעובדהלצדאלה,כל

אדומיממוצאהיהאבלביהודה

הוציאונבטית,כנראההיתהואמו

לד־אבל,נורא.מוניטיןלהוררוס

ברי

$TS1$לדברי$TS1$

$DN2$לדברי$DN2$,אתשחקרמיכלמבורך

אנ־״גםבו.התאהבהבנאיהמלך

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$האוצר,ממשיךבו״,התאהבנו

הכישוריםאתמעריצים״כולנו

שלוהמלוכהשנותשלו.הגדולים

פיתוחשלום,שלשנים33היו

שלנוהגדולההמשימהושגשוג.

הצ־אתלמבקריםלהראותהיא

דדים

$TS1$הצדדים$TS1$

$DN2$הצדדים$DN2$להחזירהוררום.שלהרבים

מהכבוד״.משהולו

מןפורתרועיהארכיאולוג

משל־חברהעברית,האוניברסיטה

חת

$TS1$משלחת$TS1$

$DN2$משלחת$DN2$לצדועברבהרודיון,החפירות

שנים.ששבמשךנצרפרופסורשל

אדישלהישאראפשראילדבריו,

בו־כךכלרמות״הואלהוררוס.

לטת

$TS1$בולטת$TS1$

$DN2$בולטת$DN2$נמשכיםשכולםבהיסטוריה

נהניםהארכיאולוגיםאנחנואליו.

שהשאירהמלךשהואמהעובדה

משמעו־שריריםהרבההכיאחריו

תיים,

$TS1$,משמעותיים$TS1$

$DN2$,משמעותיים$DN2$למלכיםבכללהשוואהבלי

אחרים״.

אםפורתאתשואלאניכאשר

הור־אתמעריץאואוהבהואגם

רום,

$TS1$,הוררום$TS1$

$DN2$,הוררום$DN2$אומר:ואזלרגעמשתתקהוא

הב־ליכולתהערכההמוןלי״יש

נייה

$TS1$הבנייה$TS1$

$DN2$הבנייה$DN2$,אבללכלכלה,לארגון,שלו

לראשימתחברלאאניאישית

חושבולאמנהיגיםאוממשלה

לאהוב.לאאואותולאהובשצריך

המטור־הרציחותאתלשיםחשוב

פות

$TS1$המטורפות$TS1$

$DN2$המטורפות$DN2$השליטיםשלבקונטקסטשלו

שהכללהביןזאתועםהרומיים,

וקיצוני״.גדולהיההוררוםאצל

הצפו־בארמוןעומריםכאשר

ני,

$TS1$,הצפוני$TS1$

$DN2$,הצפוני$DN2$ארמונותשלושהמביןאחר

אפשראייריחו,בפאתיענקיים

הור־שלמכישוריולהתפעלשלא

רום.

$TS1$.הוררום$TS1$

$DN2$.הוררום$DN2$שפרופסורעצום,מתחםזה

לחפירותשנה20כ-הקדישנצר

מו־מיןהאתר,כיוםבו.ממושכות

בלעת

$TS1$מובלעת$TS1$

$DN2$מובלעת$DN2$לשטחישצמודהישראלית

מאור,מוזנחהפלסטינית,הרשות

ישראל.מדינתבאחריותשהואאף

שהינושבושלםבוקרבמהלך

כמהאיש.ראינולאבארמונות

הסמו־הבתיםמןפלסטיניםילדים

כים

$TS1$הסמוכים$TS1$

$DN2$הסמוכים$DN2$חרריביןונעלמונרבהביקשו

פסיפסים,קטעיהשוממים.הארמון

קירותמבוךבעפר,מכוסיםחלקם

גשםסביב.פזוריםעקורותורצפות

והיובליםהבוקררובירדשוטף

פרת()נחלקלטלוואדישנשפכים

מים.שצפוהסמוך

ההדרכהמרכזטרופר,בנימין

שה־עציון,כפרשרהספרבבית

דריך

$TS1$שהדריך$TS1$

$DN2$שהדריך$DN2$במשךגדולהבמיומנותאותי

ביוםשדווקאהסבירכולו,המסע

עלעוליםהנחליםכאשרכזה,

אתלראותיכוליםאנחנוגדותיהם,

החורף.ארמונותשלהאמיתיהערך

ארמונותבעצםכאןבנה״הוררוס

המיםבזכותנהר.גרתעלגדולים

והנוףעציםכאןלגדלאפשרהאלה

עלבנוייםהארמונותכך״.כליפה

אתלחצותוכריהנחלגדותשתי

עלבחששצועריםאנחנוהמים

לק־שמאייםורופף,תלויאבןגשר

רוס

$TS1$לקרוס$TS1$

$DN2$לקרוס$DN2$.היוהיכןמסבירטרופרתחתינו

וכאלההבריכותוהיכןהמרחצאות

כך,אחריריחו.בארמונותחסרולא

קוראהואהגשם,מהפוגותבאחת

פל־יוםפוםשלתיאורואתבפנינו

ביוס:

$TS1$:פלביוס$TS1$

$DN2$:פלביוס$DN2$בנואנטיפטרוםרצח״אחרי

TS1$$ולקץTS1$$ול־ימים.חמישההוררוסעורחי

אשרהיוםמןמת.האלההימים

מידוותפסאנטיגנוםאתהמית

וארבעשלושיםעברוהשלטוןאת

למלךהוקםבואשרומיוםשנה,

וש־שלושיםמלאוהרומאיםבידי

בע

$TS1$ושבע$TS1$

$DN2$ושבע$DN2$,הצלי־מעטיםאנשיםורקשנה

חו

$TS1$הצליחו$TS1$

$DN2$הצליחו$DN2$מעשיהם.בכלחילועשוכמוהו

הגיעבמשפחתו,הדיוטהיהכיאף

כזה,רבזמןבהוהחזיקלמלוכה

ליוצאיאותהציווהמותוואחרי

היהמשפחתובעסקיורקחלציו.

)״תולדותמאור״אומללהוררוס

מסרה,הוצאתהיהודים״,מלחמת

י.נ.(.בתרגום

אומלל,דידשדשתי,כאשר

בפאתיהארמונותביןהעמוקבבוץ

להתרחקאפשרשאיהבנתייריחו

המק־התערוכהמןיותררבמרחק

צועית

$TS1$המקצועית$TS1$

$DN2$המקצועית$DN2$ישראל.במוזיאוןוהמוקפרת

הנטושיםבארמונותגדולקסםיש

למצדה,בניגודהאלה.והחרבים

שב־אחריםלאתריםאולקיסריה

נה

$TS1$שבנה$TS1$

$DN2$שבנה$DN2$לאתריונהפכוושופצוהורדום

וההזנחההעזובהדווקאתיירות,

אתמושכותיריחוארמונותשל

הנהעולם.תהילתחולפתכךהלב.

עוצמה,רבמשלטוןשנותרמה

מההנההגדולה.המעצמהבחסות

שר־עצום,בנייהממפעלשנותר

בים

$TS1$שרבים$TS1$

$DN2$שרבים$DN2$והדרבפאריובאוממרכיביו

נראהוהכלשטףהגשםמרומא.

שעודחומה,נמסקפהאבקתכמו

העו־משקעים.בהייוותרולארגע

בדה

$TS1$העובדה$TS1$

$DN2$העובדה$DN2$גםמשוועהזההארץשחבל

מותלאחרשניםאלפייםעכשיו,

שיעז־ברורים,לבעליםהוררום,

רו

$TS1$שיעזרו$TS1$

$DN2$שיעזרו$DN2$,עליו,ויגנושישמרובפיתוחו

הארמונותהגדול.לרושםמוסיפה

מרוחקספריישובעדייןהםביריחו

מירושלים.ומנותק

הבי־לאחרשערכנובשיחה

קור

$TS1$הביקור$TS1$

$DN2$הביקור$DN2$פורתרועיליהסבירביריחו

רביםמאמציםהשקיענצרשאהוד

הרחב.לקהלהזההאתראתלהציג

המקום,שלהגיאופוליטיההקשר

לד־מקשהמובלעת,היותועוברת

ברי

$TS1$לדברי$TS1$

$DN2$לדברי$DN2$ספקלי״איןפיתוחו.עלפורת

תיירותיהזההמקוםשלשהעתיר

תיירותבפיתוחכרוךוהואומבטיח

להיותצריךזהבעיניכולה.ביריחו

ישראל-פלםטיני,פעולהשיתוף

לאתר״.ותייריםמבקריםשיביא

מסעאתגםתיארפלביוםיוספום

ארכי־ניהלאותוהמפוארהלוויה

ליאום,

$TS1$,ארכיליאום$TS1$

$DN2$,ארכיליאום$DN2$״ארכי־הורדוס.שליורשו

ליאוס

$TS1$״ארכיליאוס$TS1$

$DN2$״ארכיליאוס$DN2$אתוהוציאכסףעלחמללא

קבורתאתלפארהמלוכהיקרכל

תיאורולפיצערוהמתסביבהמת״.

נושאיהמשפחה,בניפלביוםשל

חמו־לוחמיםגדודיוכמההכלים

שים

$TS1$חמושים$TS1$

$DN2$חמושים$DN2$.מאותגםהגיעואחריהםהיטב

ועברים.משרתים

מנתהשלנוהקטנההקבוצה

מדריכיםהיוחבריהרובשמונה.

בש־18בניונלהביםצעירים

נת

$TS1$בשנת$TS1$

$DN2$בשנת$DN2$כפרשרהספרבביתשירות

נוחותבמכוניותנסענועציון.

שלמלוויואלפיאושמאותבעור

40כ-מרחקברגלצערוהוררוס

מתפ־דרךההר.במעלהקילומטר

תלת

$TS1$מתפתלת$TS1$

$DN2$מתפתלת$DN2$קלטוארישללאורכועולה

רבתדרךזאתירושלים.לכיוון

ורואיםלוואדיצמודשחולפתהוד,

בכ־נסענודרמטיים.נופיםממנה

ביש

$TS1$בכביש$TS1$

$DN2$בכביש$DN2$,הסימניםכלאבלהמשובש

גםעברהשכאןכךעלמצביעים

רקנותרושממנההרומית,הדרך

מאוחרת.מיםואמתשרידיםכמה

הוואדי,במעלהג׳ורג׳סנטמנזר

400כ-רקהוקםההר,לצלעהצמוד

האח־מסעוכאןשעברלאחרשנה

רון

$TS1$האחרון$TS1$

$DN2$האחרון$DN2$נשיםכמהיהודה.מלךשל

ולצדןצבעוניותבמטפחותעטופות

הכבישלצדעמדומקפציםילדים

ההר.מןשיורדבשיטפוןוצפו

המקו־שההשערהמסבירפורת

בלת

$TS1$המקובלת$TS1$

$DN2$המקובלת$DN2$בירוש־עברהשהלוויההיא

לים,

$TS1$,בירושלים$TS1$

$DN2$,בירושלים$DN2$אפשרויותכמהגםישכיאם

אחרות,בדרכיםלמעקפיםנוספות

הואלהניח,סבירלעיר.ממזרח

מסעאתשתיכנןשהוררום,מוסיף,

להרשיםרצהבחיים,בעורוהלוויה

הצטערושלאירושלים,אנשיאת

קשהזאתלאורמותו.עלבמיוחד

חצייתעלויתרשהמלךלהאמין

העיר.

בירוש־היוםלראותרוציםאם

לים

$TS1$בירושלים$TS1$

$DN2$בירושלים$DN2$מתקופתומרשימיםשרירים

לרובעלהגיעכדאיהוררוסשל

תחתארכיאולוגיאתרההרודיאני,

ובוהיהודיברובעהכותלישיבת

עשי־שלהפארשכונתבתישישה

רי

$TS1$עשירי$TS1$

$DN2$עשירי$DN2$בימיהמקדשוכוהניירושלים

היהאפשרשמהםהבתים,הוררוס.

רצ־מכיליםהבית,הרעללצפות

פות

$TS1$רצפות$TS1$

$DN2$רצפות$DN2$אמב־מקוואות,יפות,פסיפס

טיות,

$TS1$,אמבטיות$TS1$

$DN2$,אמבטיות$DN2$וחפציםכליםאירוח,חררי

שנה.אלפייםבני

אחרלהתחקותניסינושבוביום

הרובעעלדילגנוהלוויהמסלול

לדברילהרודיון.הישרונסענו

חצתההוררוםשלהלווייתופורת,

קטן.כפראזלחם,ביתאתכנראה

ולאחראחרת,בדרךנוסעיםהיום

)האחדצבאמחסומישנישעברנו

בכבישכשעוליםלעירבכניסה

דרום(לכיווןמהעירביציאהוהשני

ההרודיון.אלסוחףבגשםהגענו,

היחידהמקוםכנראהזה

ביןשמו.אתלוהעניקשהוררום

יותרלפנה״ם,15ועד23השנים

מבנהכאןהוקםמותו,לפנימעשור

אולמות,עםומבצר,ארמוןשמשלב

למ־מפוארים.מרחץובתיחצרות

רגלות

$TS1$למרגלות$TS1$

$DN2$למרגלות$DN2$כמהנבנוהמלאכותיההר

ספרבאזורכולו,המתחםבריכות.

מפוארים.גניםהוקףהיבש,המדבר

שנות30לאחר2007במאי

אתשמצאנצרהכריזחיפושים,

עלבהרודיון.הורדוסשלקברו

דמויההרשלהחיצוניהמדרון

לירושלים,הפונהבצרוהקונום,

בנוימאוזוליאוםשלמסרהתגלה

ול־ואיכותיותגדולותגזיתאבני

צדו

$TS1$ולצדו$TS1$

$DN2$ולצדו$DN2$בת־מנותצים.סרקופגשברי

ערוכה

$TS1$בתערוכה$TS1$

$DN2$בתערוכה$DN2$יוצגבירושליםבמוזיאון

חוברושחלקיולאחרהסרקופג

יחדיו.

בהרודיוןשחפרפורת,רועי

אפי־ליטולמסרבהתגלית,ביום

לו

$TS1$אפילו$TS1$

$DN2$אפילו$DN2$רגעהיה״זההקרדיט:מןפירור

עבורהשלארוךרצףבתוךאחר

תחושההיתהלאהודשיטתית.

בלילותזהעלחלםהואמגיע.שזה

שהתקרב־ככלמאור.ממוקדוהיה

נו

$TS1$שהתקרבנו$TS1$

$DN2$שהתקרבנו$DN2$שאנחנוההרגשהאצלוהתחזקה

ואזהגדולההתגליתשלסיפהעל

מרשיםשזהמידוידענומצאנו,

לד־שיכולנומכפייותרומפתיע

מיין״

$TS1$לדמיין״$TS1$

$DN2$לדמיין״$DN2$

לאתרמתחתהמדרוןבמורד

עםקטןתיאטרוןהתגלההקבר

אירוחחדרומעליומושבים350כ-

ישראל.במוזיאוןששוחזרמפואר,

אתכיסהשהוררוםהיאההנחה

כאשרהאירוחוחררהתיאטרון

כאחו־לשמשהמקוםאתהכשיר

זת

$TS1$כאחוזת$TS1$

$DN2$כאחוזת$DN2$,מלאכותיהרבנייןיריעלקבר

שבוברגעלזכרו.כמצבהעצום

ועומ־המסעלסוףמגיעיםאנחנו

דים

$TS1$ועומדים$TS1$

$DN2$ועומדים$DN2$יוצאתהקברניצבשבובמקום

ענקיתוקשתמהענניםהשמש

שותפיזעתרה.הכפרמעלזוהרת

שכאשראותימלמדיםהצעירים

ברכהאומריםבענןקשתרואים

בריתו״זוכרהעולםשמלךכךעל

במאמרו״.ושומר

דרךקפיצת

בתערוכההביקורשלשיאו

הקו־שיחזורהואישראלבמוזיאון

מה

$TS1$הקומה$TS1$

$DN2$הקומה$DN2$נטמןשבוהקברשלהעליונה

והגדולהעגולהמבנההוררום.

התצוגהאולםבלבבמדויקשוחזר

כאשרבמיוחד.מרשיםמראהוהוא

האוצראומרלציועומריםאנחנו

תערו־זאת״לפעמיםמבורך:דורי

כה

$TS1$תערוכה$TS1$

$DN2$תערוכה$DN2$נצר״.עלולפעמיםהוררוםעל

התערו־אתמכנהפורתרועי

כה

$TS1$התערוכה$TS1$

$DN2$התערוכה$DN2$קפיצה,אפילואולידרך,״אבן

הד־אתשמההיאשלנו.בעבורה

ברים

$TS1$הדברים$TS1$

$DN2$הדברים$DN2$אותםומוציאהבפרופורציות

אהודטובה.הרגשהזאתהאור.אל

האר־שלנו,שהמטרהתמירהצהיר

כיאולוגים,

$TS1$,הארכיאולוגים$TS1$

$DN2$,הארכיאולוגים$DN2$רחבלציבורלהגיעהיא

לאהישראלית,לתרבותולתרום

לחלוטיןמסכיםאנילאקדמיה.רק

הזאת״.הגישהעם

שלמקורםשאלתעולהכאשר

כולםכמעטבתערוכההמוצגים

המערביתהגרהמשטחיהובאו

גישתאתםנייררהמנכ״למסביר

נאמראוסלו״בהסכמיהמוזיאון:

לארכיאולוגיהאחראיתשישראל

קבע.הסכמילחתימתערבגרה

ולה־מוצגיםלשאולרשותלנויש

חזיר

$TS1$ולהחזיר$TS1$

$DN2$ולהחזיר$DN2$זאתנעשה.כךלאתר.אותם

רצינייםואנחנושלנוהאחריות

להקשריםנגיעהלכךאיןלגביה.

פוליטיים״.

שי־רעיוןשאלתעולהלבסוף

חזור

$TS1$שיחזור$TS1$

$DN2$שיחזור$DN2$בהרודיוןבאתרהגדולהקבר

הממשלה,מזכירנחלקות.והדעות

שב־לאחרונההודיעהאוזר.צבי

מסגרת

$TS1$שבמסגרת$TS1$

$DN2$שבמסגרת$DN2$המורשתלחיזוקהתוכנית

לשחזורהמיזםיקודםהלאומית

והצבתוהוררוסשלהמאוזוליאום

שבולמקוםסמוךההרודיון,באתר

להיותאמורלאזהבמקור.שכן

יש־במוזיאוןכמומרעישיחזור

ראל,

$TS1$,ישראל$TS1$

$DN2$,ישראל$DN2$בגוד־המבנההקמתאלא

לו

$TS1$בגודלו$TS1$

$DN2$בגודלו$DN2$מודרניים.מחומריםהמקורי

יצירתאלאמרעיתאינההמטרה

תיירות.אטרקציית

רוזנברגוסילביהמבורךדורי

אותםשואליםכאשרמשתנקים

שעברהרוזנברג,הרעיון.על

אפילושנה,30נצרשללצירו

כרעיוןלהנשמעשזהממלמלת

בריפלומ־אומרסנייררמטורף.

טיות

$TS1$בריפלומטיות$TS1$

$DN2$בריפלומטיות$DN2$למו־קשוראינו״הנושא

זיאון

$TS1$למוזיאון$TS1$

$DN2$למוזיאון$DN2$לגביו״.עמדהלנוואין

לאטרופר,בנימיןשלי,המדריך

יצליחאםרע,רעיוןשזהחושב

רביםמבקריםלמשוךבאמת

מסבירפורתרועילהרודיון.

שלבכללהיההמקורישהרעיון

לעצמוהירשההואלדבריו,נצר.

שימחישחריגמשהוכאןלתכנן

שלוהעוצמההגורלאתלקהל

רגעמתלבטפורתהקבר.מונומנט

״באינטואיציהמוסיף:שהואלפני

אניכארכיאולוגזה.עםליקשה

דבריםלבצעשאסורהיטביורע

נכוןשמטפליםלפניהזהמהסוג

לאחראוליאבלבשטח,בשרירים

לגיטימי,זההחפירהאתשנסיים

11ב-לאתר״.קהללמשוךכרי

הטבערשותתערוךבמארס

לרוןכריציבורישימועוהגנים

לה־שאמורהפרויקטבהשלכות

תנשא

$TS1$להתנשא$TS1$

$DN2$להתנשא$DN2$בןכבנייןמטר,25לגובה

קומות.שמונה

)מימין(״נצרמבורך:דודהאוצר
להקמתהמעשיותבהכנותמעורבהיה

קונצפט.הציעהצעות,שירטטהתערוכה,

לקברסמוךההרודיון,באתרשנפלאחרי

מת,ימיםשלושהולאחרנפצעהורדוס,

התהליך״אתהמוזיאוןצוותהמשיך

בהרודיוןהיוםשניצבהורדוסשלהמאוזוליאוםשלמוקטןדגם
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