
כתב: איל שפירא

גבוה ל במצדה,  הצפוני  הארמון  מן  הרחק  א 
המנצנץ  המלח  וים  יהודה  מדבר  מרחבי  מעל 
במזרח, ניצב מדריך טיולים בראש קבוצת בני 
נוער. "האם פגשתם פעם ילד שקוראים לו הורדוס?" 
הוא שאל בקולו הרם. "האם אתם מכירים מישהו שגר 

ברחוב הורדוס?". התשובה כמובן שלילית.
מלך  ממשיך  מותו  לאחר  שנה  כאלפיים  שגם  אף 
היסטוריונים  חוקרים,  של  דמיונם  את  להצית  יהודה 
העת  כל  לספק  ואף  ובעולם,  בארץ  וארכיאולוגים 
ממצאים חדשים - הוא עדיין מעורר רגשות שליליים 
מרתק  ריתק,  הזה  המלך  כי  נראה  רבים.  בקרב  עזים 
כה היותו  בגלל,  ואולי  למרות,   - לרתק   וימשיך 

שנוי במחלוקת. 
"העובדה שזוכרים אותו היטב, מביאה אותנו לשאלה 
שטיבל,  גיא  ד"ר  אומר  היסטורי",  זיכרון  בעצם  מהו 
באוניברסיטה  לארכיאולוגיה  מהמכון  ארכיאולוג 
העברית, ומנהל משלחת החפירות במצדה. "מדובר לא 
רק בדברים שאנו זוכרים, אלא גם באלו שאנו שוכחים. 
ההיסטוריה אוהבת לזכור גיבורים גדולים, וגם רשעים 
מדובר   - גבוה  רייטינג  יש  לאלו  וגם  לאלו  גדולים. 

הוא נולד לאב אדומי ולאם נבטית, הוא רדף את בני חשמונאי ורצח בהם ללא רחם, הוא לעג 
לסנהדרין, התחנף לרומאים והתאכזר אף לבני משפחתו הקרובים ביותר. ארבעה חוקרים מנסים 

להציג את פניו הרבות ולשרטט את קלסתרונו של הורדוס, המלך השנוי במחלוקת

המלך
בעניין מאוד אנושי. היו שליטים ומלכים לפניו ואחריו, 
אך הזיכרון באשר להורדוס מורכב מאוד, זיכרון שאינו 

צבוע בשחור–לבן בלבד".

להטוטן פוליטי - העיז פנים מול רומא
הֹוְרדֹוס )4-73 לפנה"ס בערך( מלך על יהודה משנת 37 
די  עניין  ליום מותו. 33 שנות שלטון הם  ועד  לפנה"ס 
נדיר בתקופה זו, במיוחד במצב גיאו–פוליטי כה מורכב. 

כיצד החזיק מעמד שנים כה רבות? 
הוא  מילדותו.  כבר  פוליטיקה  ינק  הורדוס  למעשה, 
שלט  אנטיפס,  סבו,  מכובדת.  אדומית  למשפחה  נולד 
מקורבו  היה  אנטיפטרוס,  ואביו,  רמה  ביד  אדום  על 
השני.  הורקנוס  החשמונאי  המלך  של  סודו  ואיש 
שליטי  חשמונאי,  בית  של  קרנו  ירדה  בגרותו,  בימי 
של  והולכת  הגוברת  למעורבות  במקביל  וכך,  יהודה. 
הפוליטי  כוחו  התחזק  באזורנו,  הרומית  האימפריה 
של  מצדו  ממש  של  לתמיכה  שזכה  אנטיפטרוס,  של 
יוליוס קיסר. בגיל 27 מונה הורדוס למושל הגליל, ומיד 
יותר,  מאוחר  כעשור  הסנהדרין.  מנהיגי  עם  הסתכסך 
נושבת בגבו, צר הפוליטיקאי  רומית  גבית  בעת שרוח 
הצעיר על ירושלים, ובהמשך התמנה למלך יהודה, תוך 
שהוא מסלק מדרכו מכשולים בדמותם של אנשי בית 
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הורדוס I האיש

הורדוס נולד. אביו הוא 
 אנטיפטרוס האדומי ואמו -

קיפרוס הנבטית

55-57

בית חשמונאי מנסה למרוד 
בשלטון הרומי, שהחל עם כיבוש 

יהודה על ידי פומפיוס מגנוס.

46

הורדוס ממונה על ידי אביו למושל הגליל. 
לאחר שהוא הורג את חזקיה הגלילי, 

מנהיג המורדים בגליל, הוא נשפט על ידי 
הסנהדרין, אך נמלט לדמשק.

הורדוס על ציר הזמן

73
לפנה"ס
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בני  בקרב  מסוימת  בלגיטימציה  לזכות  כדי  חשמונאי. 
עמו, הוא נישא למרים החשמונאית. עם זאת, מרגע זה, 
כפי  העם,  לתמיכת  הרודני  שלטונו  זכה  לא  מותו,  ועד 

שזכו לכך קודמיו. 
"הוא היה להטוטן פוליטי מן המעלה הראשונה", אומר 
להתמודד  הורדוס  על  היה  שכשליט,  ומסביר  שטיבל, 
עם כמה וכמה מעגלים - במעגל הפנימי, החשמונאים 
ומקורביהם זעמו עליו מכיוון שהורידם מכס המלכות; 
במעגל הרחב יותר, התמודד עם סכסוכים מול הממלכה 
הנבטית השכנה; במעגל הגלובלי, היה נתון בלב המאבק 
הבין–גושי בין רומא והפרתים, שנאבקו ביניהם באזורנו; 
והיה גם המעגל הרומי, שבו היה עליו לבחור צד. ועם כל 
המעגלים הסבוכים האלו - החזיק מעמד לאורך שנות 

מלוכה כה רבות.
מותו  לאחר  מדהימה.  פוליטית  מערכה  ניהל  "הורדוס 

43

מליכוס, מנאמני המלך 
החשמונאי הורקנוס השני, 

מרעיל את אנטיפטרוס, 
אביו של הורדוס.

40

הצבא הפרתי, אויבו המר של הרומאים, 
פולש לארץ, והורדוס ממונה על ידי 

הרומאים למלך יהודה. בשלוש השנים 
הבאות הוא נאבק ארוכות במתתיהו 

אנטיגונוס, הזוכה לסיוע הפרתים.

37

הורדוס מצליח לכבוש את ירושלים, ולאחר 
שש שנות אירוסין נישא למרים, נכדתו 
של הורקנוס. בשנה זו מתחילה תקופת 

שלטונו הממושכת על יהודה.

 הורדוס - דיוקן משוער  

   מרים עוזבת את כס 
המשפט של הורדוס, ג'ון 
ויליאם ווטרהאוס, 1887

 טבח התמימים - רצח ילדי 
בית לחם המיוחס  להורדוס 

על פי כמה חוקרים, על פי 
האמן האיטלקי ג'וטו

 הורדוס כובש את 
ירושלים, ז'אן פוקה

מתוך ויקיפדיה
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10 דברים שאולי לא ידעתם 
על הורדוס

המנצח  לאוגוסטוס  הגיע  הוא  אנטוניוס,  מרקוס  של 
כאחד מפשוטי העם, ללא כתר על ראשו, ועשה מעשה 
פוליטי מיוחד ולא צפוי - אמר את האמת. הוא הודה 
את  הבין  אוגוסטוס  יריבך'.  של  בצד  'הייתי  בפשטות 
המסר החבוי - שמעתה האיש העומד מולו יהיה נאמן 
לו - ולא רק שלא העניש אותו, אלא אף העניק לו אזורי 
שליטה נוספים בדרום מישור החוף ובדרום סוריה של 
ימינו, ובכך גם שליטה על דרכי מסחר ראשיות ומקור 

הכנסה חשוב".
מערכת  גם  הורדוס,  של  פטרוניו  היו  שהרומאים  אף 
מעריך  "אני  למדי.  מורכבת  היתה  עמם  שלו  היחסים 
את העובדה שהורדוס העיז פנים מול רומא בעת שבנה 
כאמירת  להתפרש  יכולים  היו  מהם  שרבים  מבנים 
תגר. למשל הרודיון ומצדה, שנדמות כמצודות", אומר 
לארכיאולוגיה  מהמכון  ארכיאולוג  רייך,  רוני  פרופ' 
באוניברסיטת חיפה ויו"ר המועצה הארכיאולוגית. "זו 
העזת פנים, שאף עלולה להתפרש כאיום. בשל כך הם 
יכלו למחוץ אותו, לקרוא לו לסדר - אך לא עשו זאת". 
להביא  אף  הורדוס  והצליח  ביקש  מיומן,  כפוליטיקאי 
את תרבות המערב למזרח, למרות התנגדותם של רבים 
מבני עמו. למשל בקיסריה, שכל כולה מחווה לתרבות 
הרומית ולעינוגיה. "יוסף בן מתתיהו אף מספר כי בנה 
האלו  להצגות  מה  רייך.  ממשיך  בירושלים",  תיאטרון 
העיר,  תושבי  עבור  שני?  בית  בימי  היהודית  ולתרבות 
הצגות  ולא  המקדש,  בית  היו  והשעשועים'  ה'לחם 
בקיסריה,  לעשות  שאפשר  מה  לדבריו,  רומי".  בסגנון 
זה  שהיה  סביר  אכן,  הקודש.  בעיר  לעשות  יותר  קשה 
עדיין  זה  אך  ארעי,  אף  ואולי  יחסית,  קטן  תיאטרון 

סממן רומי מובהק. 

איש משפחה - נע בין הקצוות
"עדיף להיות חזירו של הורדוס מאשר בנו", אמר עליו 
הקיסר הרומאי אוגוסטוס. ואכן, יחסיו של הורדוס עם 
יכולים  היו  החשמונאי,  הצד  עם  בעיקר  משפחתו,  בני 
השיא,  מפרקי  באחד  פרקים.  מרובת  טלנובלה  לפרנס 
האהובה,  רעייתו  מרים,  את  להורג  מוציא  אף  הורדוס 

ושניים מבניו.
בעל  שלא  ובוודאי  השנה,  אב  בדיוק  היה  לא  "הוא 

רבים הוגים את שמו באופן מוטעה -    
יש לומר הֹורדֹוס ולא הורדּוס.

הורדוס נישא לראשונה בגיל 25.    
בחירת לבו הייתה דוריס, שממנה נולד 

לו בנו בכורו, אנטיפטרוס. בימי חייו 
נישא הורדוס לעשר נשים.  

לפי אחת העדויות, לאחר שהוציא    
להורג את רעייתו, מרים החשמונאית, 
חש שעולמו חרב עליו, והחליט לשמר 

את גופתה בדבש.

מרבית החוקרים מייחסים להורדוס    
את בניית מתחם מערת המכפלה 

בחברון.

יוסף בן מתתיהו תיאר כיצד נהג    
הורדוס לצבוע את שיערו הלבן בצבע 

שחור.

על פי עדויות שונות, להורדוס היה    
סומלייה )מלצר יין( צמוד.

אף שבנה מחדש את בית המקדש    
בירושלים, החליט על תליית פסל של 
נשר מעל הכניסה למתחם הר הבית - 
דבר שעורר את זעמם של יהודי העיר.

הורדוס הקים מבנים לא רק בארץ    
ישראל, אלא גם בסוריה וביוון, ובכך 

"קנה קולות", יצר לעצמו מוניטין וצבר 
נקודות זכות בקרב עמים אחרים.

"התגנב אל כיסא המלוכה כשועל, נהג    
את שלטונו כנמר, ומת ככלב", כך אמרו 

עליו בתקופתו.

ימים ספורים לאחר שהורה על    
הוצאתו להורג של אנטיפטרוס, בנו 

בכורו, הלך הורדוס לעולמו בייסורים 
נוראיים.

31

שלטונו של מרקוס אנטוניוס הרומאי, פטרונו של הורדוס, מסתיים עם 
התאבדותו לאחר שנוצח בקרב אקטיום, וברומא נותר שליט יחיד: יריבו 

אוקטבינוס, הוא אוגוסטוס קיסר. הורדוס משכיל להעביר את נאמנותו לזה 
האחרון. כהכרת תודה, הוא זוכה לקבל שטחי שליטה נוספים בארץ ישראל.

29

הורדוס מוציא 
להורג את מרים 

רעייתו.

23

הורדוס מתחיל בפרויקט 
הבנייה השאפתני - הארמון 
המבוצר בהרודיון. תהליך 

הבנייה נמשך כשמונה שנים.

יחסיו של הורדוס 
עם בני משפחתו, 
בעיקר עם הצד 
החשמונאי, היו 
יכולים לפרנס 
טלנובלה מרובת 
פרקים. באחד 
מפרקי השיא, 
הורדוס אף מוציא 
להורג את מרים, 
רעייתו האהובה, 
ושניים מבניו

הורדוס על ציר הזמן
לפנה"ס

הורדוס I האיש
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הייתי  אישי,  "באופן  באירוניה.  שטיבל  אומר  השנה", 
אך  המפוארות,  מארוחותיו  באחת  אורח  להיות  שמח 
להיות  מסוכן  היה  ילדיו.  עם  להימנות  לא  אופן  בשום 
היחיד  השליט  היה  לא  הוא  זאת,  עם  אליו.  קרוב 
שהיו  לזכור  יש  לו.  הקרובים  את  שרצח  בהיסטוריה 
מעורבים כאן גם אינטרסים פוליטיים, ודברים שרואים 

משם לא רואים מכאן".  
ואריסטובולוס,  אלכסנדר  ממרים,  בניו  כאמור, 
הואשמו בבגידה והוצאו להורג בשנת 7 לפנה"ס, בעת 
שהורדוס כבר היה בדמדומי חייו וסכסוכים פנימיים 
אחדים  ימים  בנוסף,  מלכותו.  חצר  את  אפפו  רבים 
לפני מותו, עוד הספיק להורות על הוצאתו להורג של 

בנו בכורו, אנטיפטרוס.  
ההיסטוריון יוסף בן מתתיהו, שהותיר אחריו אינספור 
חיבה  גילה  לא  הורדוס,  של  וקורותיו  חייו  על  מילים 
עצמית  באהבה  התאפיינה  כי  טען  ואף  למרים,  יתרה 
מרובה, חוסר ממשי בנדיבות לב וחיבה עזה לריב ומדון. 
היא בזה להורדוס ולמוצאו הנחות. עם זאת, הוא מעיד 
עזה  בין הקצוות: אהבה  נע  לרעייתו  שיחסו של המלך 
אל מול כעס אדיר. את מה שבדיוק קרה שם, בין חדרי 

חדרים - נראה שלא נדע לעולם.
לא רק כאיש משפחה נע הורדוס בין הקצוות - נראה 
מצד  פנים.  ורבת  מורכבת  סוגיה  היתה  יהדותו  גם  כי 
וייבא  הרומית,  התרבות  של  נלהב  חסיד  היה  אחד 
גם  שני,  מצד  הגרנדיוזיים.  סממניה  את  למחוזותינו 
בלי להודות בכך בקול רם, ניסה להתחבב על בני עמו. 
המקדש  בית  של  מחדש  בנייתו  היא  הידועה  הדוגמה 
השני, מבנה מפואר ורב רושם. כל זאת על רקע העובדה 
שימי שלטונו היו תקופת ביניים בין שלטון חשמונאי 

אהוד לבין שלטון הנציבים הרומאים שבאו אחריו. 
משפחתו  שמוצא  אביו,  מצד  לגרים  נצר  היה  הורדוס 
ערבייה  נסיכה   - קיפרוס  ואמו,  אדומי,  כאמור  היה 
נבטית. לא בדיוק צאצא לבית דוד. עם זאת )כי תמיד 
פי  על  להורדוס(,  הקשור  בכל  במיוחד   - אבל  יש 
לגלות  מרתק  אגב,  יהודי.  נחשב  הוא  בזמנו  ההלכה 
כי  התלמוד  חכמי  קבעו  מותו,  אחרי  שנים  מאות  כי 
 מבחינה הלכתית מעמדו היה דומה לזה של עבד כנעני -

לא יהודי, אך גם לא גוי. 

לא  החשמונאים  יריביו  מבחינת  יהודי,  שנחשב  אף 
כינה  אף  אנטיגונוס  מתתיהו  ברורים.  כה  הדברים  היו 
אותו בלעג בפני הרומאים "הדיוט אדומי". והרומאים 
אף  אלא  כיהודי  רק  לא  אליו  התייחסו  הם  עצמם? 

כנציגם הבלעדי של היהודים. 
רבים סבורים כי בנייתו המסיבית של הורדוס בירושלים 
"הורדוס  נתיניו.  בעיני  חן  למצוא  השאר  בין  נועדה 
שהחל  אדיר  בנייה  מפעל   - ירושלים  את  בונה  למעשה 
מותו  ליום  עד  נמשך  לשלטון,  עלייתו  לאחר  שנה  כ–15 
אומר  לספירה",  הראשונה  במאה  מכן,  לאחר  ואף 
במחלקה  אמריטוס  פרופ'  קלונר,  עמוס  הארכיאולוג 
בר  באוניברסיטת  וארכיאולוגיה  ישראל  ארץ  ללימודי 
והפך  השני  המקדש  בית  את  מחדש  שבנה  "אף  אילן. 
- המזרח  ערי  בין  שיעור  לאין  למפוארת  ירושלים   את 
היהודים  החכמים  מצד  נוקבת  ביקורת  עליו  נמתחה 
והנוצרים, הן בימי מלכותו והן מאות שנים לאחר מכן". 

"היה נוח להדביק לו כוונות ומעשים שליליים, למרות 
שאת חלקם הוא הרוויח ביושר", מוסיף שטיבל. "איני 
מנסה להיות סנגור או קטגור שלו, אלא להבינו. דמותו 
של הורדוס הייתה מורכבת, ואפילו חז"ל, שלא בדיוק 
 אהדו אותו, אמרו שמי שלא ראה בניין של הורדוס -
בעיני  אפילו  התלמוד,  לפי  מימיו.  יפה  בניין  ראה  לא 
היושב במרומים נשא הורדוס חן. והראיה: בעת שבנה 
כך  בלילות,  בעיקר  ירדו  הגשמים  המקדש  בית  את 
במלאכת  להמשיך  היה  אפשר  היום  שעות  שבמשך 

20

הורדוס מתחיל בפרויקט 
בנייתו מחדש של בית המקדש 

השני בירושלים.

10

לאחר כ–12 שנות עבודה 
מאומצות, נחנכת באופן רשמי 

עיר הנמל המפוארת קיסריה

7

על רקע סכסוכים ומזימות בחצר 
המלוכה, הורדוס מוציא להורג 

 את אלכסנדר ואריסטובולוס,
שני בניו ממרים.

4

הורדוס הולך לעולמו 
ונקבר בהרודיון.

  דגם מבנה הקבר של 
הורדוס בהרודיון 

צילום: דרור חצרוני



הבנייה, שנחשבה עבודת קודש. כלומר, גם בימים עברו 
התייחסו אליו כדמות מורכבת".

אדריכל מחונן - מפעלי בנייה אדירים
הבנייה  מפעלי  אודות  על  נכתבו  כבר  מילים  הררי 
פניו  ניכרות  זה  בנושא  גם  אך  הורדוס,  של  האדירים 

הרבות של מלך יהודה, המכונה "המלך הבנאי". 
- אותו  שאפיינה  השניּות  בשל  היטב  זכור   "הורדוס 
אף  יאמרו  יש  דופן.  יוצאת  אישיות  לו  הייתה 
ד"ר  אומרת  זו",  להגדרה  שיתנגדו  ויש  מגלומאנית, 
של  והיסטוריונית  ארכיאולוגית  פלג–ברקת,  אורית 
באוניברסיטה  לארכיאולוגיה  מהמכון  האמנות, 
התאפיינה  שלטונו  תקופת  זאת,  "עם  העברית. 
- וחדשנות  מגוון  לצד  ושגשוג,  פריחה  בנייה,   בתנופת 
ועד  קיסריה  בנמל  ימית  תת  בבנייה  בבטון  משימוש 
הקמת הסטיו המלכותי בחלק הדרומי של הר הבית". 
לדבריה, במידה מסוימת, מי ש"אוהבים" את הורדוס 
הם בעיקר הארכיאולוגים - ולא משנה מהי גישתם אל 
קווי אופיו. הסיבה היא כמובן השרידים שהותיר אחריו, 
ומשרידים אלו  ומפתיעים כל העת מחדש.  שמרתקים 
שונית  על  הבנוי  "ארמון  בתעוזה.  ניחן  האיש  כי  ניכר 
במרומי  מצוק  על  ארמון  בקיסריה?  בים  הטובלת 
המצדה? אדם רגיל, בעל חשיבה רגילה, לא היה חושב 

על מיקומים מעין אלו".
שאלה  "זו  כך?  לבנות  הורדוס  את  הניע  בעצם  מה 
מתחום הפסיכולוגיה. מה בכלל מניע מנהיגים להשאיר 
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חותם? מה הניע את הפרעונים לבנות את הפירמידות? 
היו  לא  אך  גדולים.  בנאים  אכן  שהם  שליטים  יש 
תנאים  גם  אלא  דגולה,  אישיות  בעלי  אישים  רק  אלה 
וכלכליות",  טכניות–פיזיות  אפשרויות   - אובייקטיביים 

אומרת פלג–ברקת.
אפשר ללמוד רבות על הורדוס מתוך מה שהותיר אחריו 
פסיכולוגיים.  בכלים  האובססיבית  בנייתו  את  ולנתח 
של  "בימיו  והרבה.   - בנו  תקופה  באותה  זאת,  עם 
הורדוס, שליטי הרומאים עצמם בנו ללא הרף ברומא 
בנייה  יכולת  משלב  שאתה  ברגע  האימפריה.  וברחבי 
עם חזון וכריזמה - תקבל מוטיבציה גבוהה ושפע של 
מבנים,  רק  אינה  משמעותה  והבנייה  בשטח.  תוצרים 
אלא תרבות חומרית ענפה - מלבוש ועד סגנון מגורים 
וחיים", אומר שטיבל. "כאשר אנו מוצאים במצדה יין 
שהגיע מדרום איטליה או כתובת המציינת רוטב דגים 

שיובא מספרד - אפשר ללמוד מכך רבות על האיש.
הוא  אך  להתרחץ,  נהגו  אנשים  הורדוס  לפני  גם  "נכון, 
שבהם  רומיים  מרחצאות  עם  הרחצה,  אופן  את  שינה 
מגוון חדרים חמים וקרים וחדרי הזעה. כך גם לגבי תרבות 
הבילוי - התיאטרונים והאמפיתיאטרונים הרומיים. היו 
כמובן מופעים לפניהם, אך לא באופן הזה. תרבות הפנאי 
השתנתה מקצה לקצה: אדם הולך לבית מרחץ ואחר כך 
לתיאטרון, רואה מרוץ סוסים ואף מהמר בו, ופונה לצפות 
בנמרים טורפים בני אדם באמפיתיאטרון. הורדוס הביא 

לארץ ישראל עולם חדש ולא מוכר".
מעניין לציין כי כמלך רב תרבותי, הורדוס בנה לא רק 
פגאניים  מקדשים  הקים  הוא  למשל,  היהודים.  עבור 
רבים  ובשומרון.  בקיסריה  בבניאס,  אוגוסטוס  לכבוד 
הורדוס  של  האדיר  הבנייה  מפעל  את  היטב  מכירים 
בשומרון,  סבסטיה  את  גם  לציין  וראוי  בקיסריה, 
והתשיעית  השמינית  במאות  ישראל  בירת  ששימשה 
לפנה"ס, שבה הקים הורדוס, בין השאר, מקדש לכבודו 
מפואר  שער  שאכלס  ורחוב  אוגוסטוס  הקיסר  של 

ומאות עמודים לצדיו. 
יותר  ואף  טוב,  היה  שלטונו  בתקופת  הכלכלי  "המצב 
הייתה  ישראל  ארץ  ימיו,  "עד  שטיבל.  אומר  מכך", 
מקום בעל חשיבות, אך עדיין, יש להודות - נידח למדי. 

במידה רבה, הורדוס שם את יהודה על המפה".
קלונר מוסיף כי הורדוס יצר פריחה כלכלית בירושלים 
אלפים  שעשרות  בעת  לפנה"ס,  הראשונה  המאה  של 
הועסקו בחציבת אבני בנייה, בשינוע חומרים, בהקמת 
קירות הר הבית ובית המקדש עצמו, כמו גם במפעלי 
דומה  שאין  תחושה  אצלי  יוצר  זה  "כל  נוספים.  בנייה 
בעיות  אולי  לו  היו  כמובן,  ירושלים.  תולדות  בכל  לו 
בימינו  נותחו  שאף  מורכבות,  ופסיכיאטריות  נפשיות 
הזה  הגדול  הבנאי   - לדעתי  אך  שונים,  חוקרים  בידי 
אומר  היסטורי",  לזיכרון  בהחלט  ראויה  דמות  מהווה 
בעתיד",  אותנו  להפתיע  ימשיך  עוד  "הורדוס  קלונר. 

מסכמת פלג–ברקת בחיוך.  

תרבות הפנאי 
השתנתה מקצה 
לקצה: אדם 
הולך לבית 
מרחץ ואחר כך 
לתיאטרון, רואה 
מרוץ סוסים ואף 
מהמר בו, ופונה 
לצפות בנמרים 
טורפים בני אדם 
באמפיתיאטרון. 
הורדוס הביא 
לארץ ישראל עולם 
חדש ולא מוכר

  הכותל המערבי –
שריד מבית המקדש 
השני שבנה הורדוס 
צילום: דורון ניסים

הורדוס I האיש
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הורדוס I תערוכה

תשעה חדרים שונים מציגים את 
חייו ואת מפעלותיו הרבים של 
המלך הורדוס בתערוכה חדשה 

במוזיאון ישראל, ושופכים אור על 
אופיו ועל אורח חייו המרתק. בין 

המוצגים הבולטים - שחזור הקומה 
העליונה של מבנה הקבר עם ארון 
הקבורה המלכותי שנחשפו בשנים 

האחרונות. ואלה תולדות

בחדרי 
חדרים

כתבה: תמי קרן–רותם

שנות כהונתו של הורדוס כמלך הוא בנה ערים, ב
ביצר מבצרים, סלל דרכים והקים מבני ציבור 
ועל  תעוזתו  על  המעידים  וגדולים,  מפוארים 
הרבים,  המלכותיים  ארמונותיו  שלו.  הבנייה  יכולות 
סגנונו  על  מלמדים  משפחתו,  בני  ועבור  עבורו  שבנה 
הלוויה  מסע  לו  נערך  מותו  לאחר  המלכותי.  האישי 
מפואר, המתועד בספרו של יוסף בן מתתיהו "תולדות 
יצא המתואר  המסע  ברומאים".  היהודים   מלחמת 
מיריחו בליווי קרוביו, צבאו ואנשי העם, ולצדם הובלו 
דברי ערך רבים עד ההרודיון, ששם נקבר. בגלל נטייתו 
שמבנה  הייתה  ההשערה  מפוארת,  לבנייה  הורדוס  של 
הקבר יהיה מפואר למדי, אולם בחפירות הארכיאולוגיות 
יותר  ובמשך   1972 משנת  הרודיון  לאומי  בגן  שנערכו 
והחיפוש  שונים  ומתקנים  ארמונות  נחשפו  שנה  מ–30 

אחר קבר הורדוס נשאר תעלומה.
פרופ' אהוד נצר המנוח )ראו מסגרת(, ארכיאולוג במכון 
בירושלים, העברית  מהאוניברסיטה   לארכיאולוגיה 
גם  ובהם  השונים,  הורדוס  באתרי  רבות  שנים  חפר 
ההרודיון, בחיפוש אחר הקבר האבוד. בשנת 2007 שפר 
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מזלו לאחר שאיתר את שרידי קברו של הורדוס ולצדו 
על המדרון הצפון–מזרחי של  שברי ארון הקבורה שלו, 
ההר בהרודיון. מבנה הקבר המונומנטלי )המאוזוליאום( 
היה גדול למדי. בסיסו 100 מטר רבוע וגובהו המוערך 
כיום  מוצב  המבנה  של  השחזור  דגם  מטר.  כ–25  היה 
בהרודיון ומעיד כי אכן היה בעל מראה מפואר למדי כפי 
החשובות  התגליות  לאחת  נחשב  הקבר  גילוי  שסברו. 
מכלול  של  בשימורו  רבה  חשיבות  יש  כן  ועל  בארץ, 

המאוזוליאום, בשחזורו ובהצגתו לקהל.

מגילוי הקבר ללידתה של תערוכה
מימי  השונים  החפירות  באתרי  נמצאו  רבים  ממצאים 
כלים מתקנים,  שונים,  מבנים  שרידי  ובהם   הורדוס, 
במחסנים  נשמרו  אלו  ממצאים  שונים.  שימוש  וחפצי 
של משלחות המחקר וברשות העתיקות כמקובל בארץ, 
ובחלקם הניכר לא הוצגו עד היום לציבור. העניין הרב 
המאוזוליאום  מציאת  שעוררה  ובמפעלותיו,  בהורדוס 
הקמת  לרעיון  הוביל  ובעולם,  בארץ  הרחב   בקהל 
ישראל  במוזיאון  הורדוס  על  הגדולה  התערוכה 
בירושלים - "הורדוס - מסעו האחרון של מלך יהודה". 
וחצי  שנתיים  לאחר  אלה,  בימים  נפתחת  התערוכה 

הבולטים  המוצגים  ובין  ומאומצת,  נרחבת  עבודה  של 
ארון  עם  הקבר  מבנה  של  העליונה  הקומה  שחזור  בה 
הקבורה המלכותי ושני ארונות קבורה נוספים שנמצאו 
לצד ממצאים שונים שנאספו ברחבי  בחורבות הקבר, 
סילביה  וד"ר  מבורך  דודי  הם  התערוכה  אוצרי  הארץ. 
של  הייחודי  חייו  אורח  את  מציגה  התערוכה  רוזנברג. 
הישגיו,  ואת  התהפוכות  רבת  אישיותו  את  הורדוס, 
דרך סיפור מסע ההלוויה שלו מארמונות המלך ביריחו 
- חלקים  שלושה  לתערוכה  בהרודיון.   למאוזוליאום 
השליטים  עם  יחסיו  הורדוס,  של  הארכיטקטורה 
שמוצגים  מההרודיון,  החדשות  והתגליות  הרומיים 

בתשעה חדרי התערוכה )ראו להלן(.

 חני גרין ואנמרי ברטפלד, 
משמרות במעבדות 

המוזיאון, במהלך העבודה 
על שחזור כרכוב הטיח מחדר 

האירוח המלכותי בהרודיון
צילום: טל רוגובסקי 

 דויד ביגלאייזן, מנהל 
מעבדת השימור, משחזר 
קטע מציור פרסקו מחדר 

האירוח המלכותי בהרודיון
צילום: אנדריי ואינר, 

מוזיאון ישראל, ירושלים
 אמבט אבן מבית המרחץ 

בארמון הורדוס בקיפריס
צילום: מידד סוכובולסקי, 
מוזיאון ישראל, ירושלים  
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הורדוס I תערוכה

5

4

3

2

1

לבניין  הכניסה  אולם  מאזור  היא  לתערוכה  הכניסה 
הראשי במוזיאון. הקרדו המודרני, שוקק חיים מעצם 
מוחלט  ניגוד  מהווה  למוזיאון,  הכניסה  אזור  היותו 
מרהיבה  נוף  בתמונת  המתחילה  הורדוס  לתערוכת 
על  הפרושה  הפנורמית,  התמונה  יהודה.  מדבר  של 
לאווירת  המבקר  את  מכניסה  שלמים,  קירות  שני 
השקט של מדבר יהודה ולנוף שבו בנה הורדוס רבים 

מארמונותיו וממבצריו.

מותו של הורדוס
החדר הראשון מציג את מותו של הורדוס ביריחו ואת 
מלא  שחזור  הוא  החדר  ההלוויה.  מסע  של  תחילתו 
של  הצפוני  החורף  מארמון  המלכותי  הכס  חדר  של 
המקוריים  הקיר  ציורי  קירותיו  על  ביריחו.  הורדוס 
הקודמת  המאה  של  ה–70  בשנות  בארמון  שהתגלו 
הרצפה  על  במוזיאון.  מאז  ונשמרו  נצר  פרופ'  ידי  על 
מוקרן טקסט המספר על מותו של הורדוס ועל תחילת 
יוצגו  לחדר  מחוץ  להרודיון.  מיריחו  ההלוויה  מסע 
- מתתיהו  בן  של  ספרו  של  קדומים  עותקים   שני 

ביוונית ובלטינית, שבהם מתואר מסע ההלוויה.

הארכיטקטורה של הורדוס
החדר השני מציג את פאר עיטורי הפנים בארמונותיו 
הקיר  ציורי  הקירות,  על  הטיח  עיטורי  הורדוס:  של 
והפסיפסים, רצפות האבן וגם אמבט שלם מאבן. לצד 
בארמונות  שנמצאו  עתיקות  קערות  הפרסקו  קטעי 
השתמשו  שבהם  המקוריים  הצבעים  ובהן  הורדוס 
אלה  כל  הקיר.  ציורי  ליצירת  הקדומים  האומנים 
עברו תהליכי שימור ושיחזור לשם הצגתם בתערוכה. 
ארמונותיו  חפירות  אתרי  את  מציג  קצר  סרטון 
בציור  נבנים  השרידים  גבי  ועל  ביריחו,  הורדוס  של 

הבניינים השלמים.

של  המרשימה  הבנייה  יכולת  מוצגת  השלישי  בחדר 
כותרת  בו  מוצגים  באבן.  הגילוף  אומנות  דרך  הורדוס 
בהר  שהתגלתה   )!( טונות  שלוש  של  במשקל  עמוד 
עיטורים  בעלות  מיוחדות  אבנים  של  ואסופה  הבית, 
וכתובות, גם הן מהר הבית. סרטון המוקרן במקום מציג 
את המבנים שבהם נמצאו האבנים, כפי ששוחזרו בדגם 
המוצג  "הולילנד"(,  )דגם  שני  בית  מתקופת  ירושלים 

בחצר המוזיאון. 

הורדוס,  של  חייו  אורח  את  ממחיש  הרביעי  החדר 
רומא.  לשליטי  בדומה  גבוהה  חיים  מרמת  שנהנה 
מקוריים  גדולים  מקנקנים  להתרשם  אפשר  בחדר 
הארץ,  ברחבי  שונים  הרודיאניים  באתרים  שהתגלו 
יובאו  כולם   - ועוד  רטבים  פירות,  יינות,  ואחסנו 
כל  על  שכנות.  מארצות  אישי(  )יבוא  עבורו  במיוחד 
על  המעידות  וביוונית,  בלטינית  כתובות  הקנקנים 

תכולתו ועל ייעודו - למלך הורדוס.

הורדוס  של  הבנייה  מפעלי  מוצגים  החמישי  בחדר 
במצדה ובקיסריה באמצעות תצלומי אוויר ועל גביהם 

אנימציה המשחזרת את המבנים.

 אנמרי ברטפלד, משמרת 
במעבדות המוזיאון, 
עובדת על שימור הפרסקו 
מחדר הכס בארמון החורף 
של הורדוס ביריחו
צילום: אנדריי ואינר, 
מוזיאון ישראל, ירושלים
 ויקטור עוזיאל, משמר 
במעבדות המוזיאון, 
משחזר את אחת מדמויות 
הסירנות המכונפות 
שעיטרו אגן שיש מפואר
צילום: אנדריי ואינר, 
מוזיאון ישראל, ירושלים
 ארון הקבורה של 
הורדוס, מגולף באבן 
גיר אדמדמה ומעוטר 
ברוזטות ופלמטות
צילום: מידד סוכובולסקי, 
מוזיאון ישראל, ירושלים  
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יחסיו עם השליטים הרומיים6
ומציג  ארוך  אולם  של  מבנה  בעל  הוא  השישי  החדר 
עם  הורדוס  של  המורכבים  הבינלאומיים  יחסיו  את 
של  קירותיו  לאורך  הרומית.  האימפריה  של  השליטים 
האולם פסלים של מרקוס אנטוניוס ושל קליאופטרה 
פסלו  מולם  איתם,  הורדוס  של  הקשר  על  המספרים 
הארכיאולוגיות  בחפירות  שנמצא  אוגוסטוס,  של 
וסגנו  אוגוסטוס  של  ודיוקנותיהם  בשומרון,  במקדש 
לפנה"ס.   15 בשנת  בארץ  שביקר   - אגריפה  מרקוס 
בעולם:  המוזיאונים  ממיטב  למוזיאון  הגיעו  הפסלים 
ומוזיאון  במינכן  הגליפטוטק  יורק,  בניו  המטרופוליטן 
כלים  זה  בחדר  מוצגים  עוד  בבודפשט.  האמנות 
ההיא  בתקופה  ששימשו  ומזכוכית,  מכסף  מפוארים 
את בני מעמד האצולה. גם חלק מכלים אלה הושאלו 

ממוזיאונים ומאוספים בעולם.  

התגליות מההרודיון
בהרודיון.  החדשות  לתגליות  מוקדש  השביעי  החדר 
העילי  החלק   - ההרודיון  אתר  של  גדול  מודל  בחדר 

מכלול  עם  התחתי  והחלק  ההר  מבצר  ארמון  ובו 
וקבר  ההלוויה  מסלול  המרחץ,  ובית  הגנים  הבריכה, 
הורדוס והתיאטרון על שיפולי ההר. בחדר מוקרן סרט 
מקום  ואת  ההרודיון  את  הורדוס  בנה  כיצד  המתאר 
קבורתו, ואת גילויו המרעיש של קבר הורדוס על ידי 

פרופ' נצר המנוח. 

של   כגודלו  מטרים,   8X7 הוא השמיני  החדר  של  גודלו 
חדר  בהרודיון.  התיאטרון  מעל  שנבנה  המפואר  החדר 
בניית מבנה  עם  הורדוס  ידי  על  וכוסה בעפר  נהרס  זה 
הקבר, כדי שלא יתחרה בו על רקע המדרון המלאכותי 
משום  שהשתמרו  קיר  בציורי  מכוסה  החדר  שבנה. 
שכוסו בעפר ובו ממצאים שונים שנמצאו סביבו. החדר 
וציורי  הטיח  תבליטי  של  מלא  בשחזור  מעוטר  יהיה 
שבעה  ניצבים  החדר  בחזית  במקור.  בו  שהיו  הקיר 
התיאטרון  בראש  בהרודיון  שהוצבו  מקוריים  עמודים 

ושוחזרו מהאבנים המקוריות.

סיומו  את  ומסמל  התערוכה  את  חותם  התשיעי  החדר 
קבורתו  ואת  מיריחו  הורדוס  של  ההלוויה  מסע  של 
- התערוכה  של  שיאה  מוצג  במרכזו   בהרודיון. 
של  הקבר  ממבנה  העליונה  הקומה  של  מרשים  שחזור 
של  הקבורה  ארון  ובתוכו  בהרודיון,  שהתגלה  הורדוס 
הורדוס שהועבר מההרודיון ועבר תהליכי שימור. גובהו 
המשוחזר  והמבנה  מטר,   25 היה  המקורי  המבנה  של 
המבנה  של  העליונה  הקומה  מן  חלק  רק  הוא  במוזיאון 
מורכב  המוצג  מטרים.  כארבעה  שגובהה  המקורי, 
פזורות  שנמצאו  המבנה  של  המקוריות  מהאבנים 
בעבודת  מחדש  וחוברו  המוזיאון  אל  הובאו  בהרודיון, 
המקורי  המבנה  מידות  על  שמירה  תוך  קפדנית,  שימור 
מרשים  המשוחזר  התוצר  החסרות.  האבנים  והשלמת 
המקורי.  המבנה  של  העצום  גודלו  את  וממחיש  למדי 
בגלל משקלן הרב של האבנים הגדולות, השוקלות ביחד 
חזק  מתכת  בשלד  המשוחזר  המבנה  נתמך  טונות  כ–13 
זו  תערוכה  לקראת  במיוחד  שנבנה  חדש  בבסיס  שעוגן 
בתשתית רצפת המוזיאון. סרטון קצר מציג את תהליך 

הבנייה של מבנה הקבר במוזיאון. 

פרופ' אהוד נצר היה חוקר בעל שם עולמי 
של הארכיטקטורה של המלך הורדוס. הוא 

ניהל חפירות ועסק במחקר של אתרים 
רבים, ובהם מצדה, יריחו, קיפרוס, קיסריה, 

ציפורי והרודיון, והיה מיוזמי ההכרזה 
של שני האחרונים כגנים לאומיים. נצר, 

פרופסור לארכיאולוגיה וארכיטקט, ניהל את 
החפירות בהרודיון משנת 1972 מטעם המכון 

לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית 
בירושלים. בשנת 2007, לאחר שנים רבות של 

חיפוש, משלחת החפירות שבניהולו מצאה 
את קברו של המלך הורדוס במדרון הצפוני 

של ההרודיון. לצדו של הקבר נחשף תיאטרון 
פרטי של המלך ובראשו חדר אירוח מלכותי 

מעוטר בציורי קיר וטיח מכויר, הראשון
מסוגו בארץ.

פרופ' נצר נפל אל מותו בתיאטרון בהרודיון 
באוקטובר 2010. 

פרופ' אהוד נצר ז"ל )2010-1934(

צילום: טל רוגובסקי
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 קטע מציור קיר מחדר 
האירוח המלכותי בהרודיון, 
המתאר שני גברים במשתה

צילום: מידד סוכובולסקי, 
מוזיאון ישראל, ירושלים 

משך התערוכה:
 13 בפברואר עד

5 באוקטובר
שעות הפתיחה:

א', ב', ד', ה', 17:00-10:00;
ג' 21:00-16:00;

ו' וערבי חג 14:00-10:00; 
שבתות וחגים 17:00-10:00

כתובת:
מוזיאון ישראל,

שדרות רופין 11, ירושלים, 
טלפון: 02-6708811

הורדוס - מסעו האחרון 
של מלך יהודה



ד"ר אורן גוטפלד

שידעה ה הבנאים  מגדולי  היה  הורדוס  מלך 
ארץ ישראל ועל כן זכה לכינוי "המלך הבנאי". 
ואף  השכנות  לארצות  הרבים  במסעותיו 
לרומא, נחשף הורדוס לרזי האדריכלות ההלניסטית, 
לידי  שבאו  השראות  מהן  ושאב  והרומית  הנבטית 
ישראל  בארץ  שלו  הרבים  הבנייה  במפעלי  ביטוי 
היו  ביותר  הגדולים  הבנייה  מפעלי  בין  לה.  ומחוצה 
בירושלים,  השני  המקדש  בית  של  מחדש  בנייתו 
בנייתה מחדש של העיר שומרון )ראו כתבה בעמ' 34( 
והקמת נמל בחוף הים הפתוח בקיסריה. בנוסף על כך 
מבצרים  מרחץ,  בתי  מפוארים,  ארמונות  המלך  בנה 
ומגדלי עוז, רחובות, מפעלי מים ועוד, אשר שימשו לא 
רק את צורכי המלך והממלכה, אלא גם היו עניין אישי 

של המלך עצמו, מעין חוג אדריכלות פרטי.
בהפיכת  היה  ההורדוסית  האדריכלות  של  שיאה 

עם הגילויים הארכיאולוגיים המרתקים האחרונים בהרודיון ולקראת פתיחתה של תערוכה 
במוזיאון ישראל העוסקת במפעלי הבנייה של הורדוס, זה הזמן לצאת לסיור בשרידים 

ההרודיאניים בארבעה גנים לאומיים נבחרים: קיסריה, אפק, הרודיון ומצדה

 המלך הבנאי

עם  להורדוס,  למאוזוליאום  בהרודיון  הארמון–מבצר 
מונומנטלי  קבר  מבנה  ובמרכזה  קבר  אחוזת  בניית 
הסדרים  כל  את  המשלב  מטר,   25 של  בגובה 
 האדריכליים שהורדוס אהב כל כך. בחרנו ארבעה גנים
מרשימים,  הרודיאניים  מבנים  שרידי  שבהם  לאומיים 

שימחישו עבורכם את גדולתו של הורדוס כבנאי.

גן לאומי קיסריה 
ראשיתה של קיסריה בעיר פיניקית קטנה בשם מגדל 
סטרטון. היה זה הורדוס ששינה את גורלה של העיר 
אל  שנבנה  נמל  לערך  לפנה"ס   22 בשנת  בה  ובנה 
תוך הים הפתוח. לצד הנמל בנה הורדוס עיר גדולה 
מקבילים  רחובות  מערכת  בעלת  היטב  ומתוכננת 
וניצבים, ארמון )אולי ארמונות(, מבני ציבור, מקדש 
בידור  מבני  ולרומא,  לאוגוסטוס  שהוקדש  גדול 
וספורט, מחסנים, שווקים וחומה שהקיפה את העיר. 
בעיר נערכו מדי חמש שנים תחרויות ספורט גדולות, 
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משחקי גלדיאטורים ומחזות.
השער  דרך  הלאומי  הגן  אל  ניכנס  הסיור:  מסלול 
הנמל  של  הפנימית  הבריכה  אל  דרומה  ונפנה  הצלבני 
ההרודיאני )כיום תחת המדשאה במרכז הגן הלאומי(. 
משנה:  בריכות  משלוש  מורכב  היה  שהנמל  מתברר 
שוברי  שני  בניית  ידי  על  שנוצרה  החיצונית,  הבריכה 
על  המתבססת  התיכונה,  הבריכה  הפתוח;  בים  גלים 
מפרץ טבעי )בתחום שובר הגלים של היום(, והבריכה 
ידי  על  מלאכותי  באופן  שנחפרה  שייתכן  הפנימית, 
המזרחי  בצדו  הקדומה.  סטרטון  מגדל  של  תושביה 
אולם  שרידי  אל  נביט  המזח,  מעל  הפנימי,  הנמל  של 

מקומר רחב מידות שזוהה כמבנה מחסנים.
ונטפס  הפנימי,  הנמל  של  המזח  לאורך  דרומה,  נלך 
שבו  המחסנים  לאזור  מעל  מדרום,  השביל  במעלה 
ורומא.  אוגוסטוס  של  לכבודם  מקדש  הורדוס  בנה 
המקדש נבנה במרכזו של מתחם מקודש )טמנוס(, והוא 
הוקף שורת עמודים אחת מכל צדדיו. שרידים של גרם 
שממנה  כניסה,  מרפסת  בו  שהייתה  מלמדים  מדרגות 
כורכר  נכנסו אל ההיכל הפנימי. אבני המקדש עשויות 
מעוטר(  )טיח  סטוקו  של  עבה  בשכבה  שצופו  מקומי 
המקום  כאן  ופאר.  מונומנטליות  של  ממד  נתן  אשר 
לערוך תצפית מרהיבה מערבה אל הנמל העתיק והכפר 

הבוסני שבמרכזו מסגד.
נרד בשביל לכיוון דרום ונצא דרך שער בחומה הצלבנית 
ההיפודרום,  החוף.  קו  על  הבנוי  ההיפודרום  אזור  אל 
שמידותיו 460x95 מטר, שימש לתחרויות של שתיים 
ישיבה.  מקומות  כ–10,000  והכיל  מרכבות,  ארבע  או 
צדו המערבי נשטף על ידי הגלים ולא השתמר. לאורך 
הקירות המקיפים את הזירה נחשפו ציורי בעלי חיים, 

ובמרכזו  ציד,  מחזות  של  תיאורים  נראים  שבהם 
הייתה שדרית )שורה של לוחות אבן( ועליה אובליסק 
הזינוק  תאי  נחשפו  הזירה  של  הצפוני  בקצה  מפואר. 

של המרכבות.
מצדו הדרומי של ההיפודרום נעלה בשביל אל מרפסת 
תצפית המשקיפה מערבה על ארמון הורדוס, הבנוי על 
מרפסת  למרגלות  הים.  תוך  אל  הבולטת  סלע  שונית 
גיאומטרי  בפסיפס  מרוצף  טרקלין  חדר  התצפית, 
וממערב לו בריכת שחייה של מים מתוקים חצובה בסלע, 
שבימי הורדוס הוקפה עמודים משלושה עברים. ממערב 

לבריכה החצובה נמצאים שרידי קירות הארמון.
מתחם  אל  וניכנס  מזרחה  נלך  התצפית  ממרפסת 
בארץ.  שהתגלו  שבתיאטראות  מהקדומים  התיאטרון, 
בנוי  היה  ובמקורו  מושבים,  כ–4,500  הכיל  המבנה 
כולו מאבן כורכר וטיח. כיום התיאטרון מכיל כ–3,700 
מסתיים  כאן  רבים.  אמנים  בו  ומופיעים  מושבים 
אותנו  תביא  צפונה  הכביש  על  קצרה  הליכה  המסלול. 

בחזרה אל מגרש המכוניות.

תל אפק - גן לאומי ירקון
נחל  למקורות  סמוך  שוכן  אל–עין(  ראס  )תל  ָאפֵק  תל 
העין(,  לראש  ומערבית  תקווה  לפתח  )מזרחית  הירקון 
בתחומי הגן הלאומי ירקון, ומכיל את שרידיה של העיר 
כנען  ערי  ברשימת  במקרא  הנזכרת  אפק,  המקראית 
הכבושות. בתקופה ההלניסטית שכנה על התל העיר פגי 
)מעיינות ביוונית(, אך בשנת תשע לפנה"ס בנה המלך 
על  ַאנְִטיפְַּטִריס,  לה  וקרא  חדשה  עיר  במקום  הורדוס 
שם אביו, אנטיפטרוס. שרידי העיר שבנה הורדוס כמעט 
העמודים  רחוב  של  שראשיתו  ייתכן  אך  נחשפו,  שלא 

 גן לאומי קיסריה
 תל אפק–אנטיפטריס, 

גן לאומי ירקון
צילומים: דורון ניסים
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באשי(  )בינאר  העות'מאנית  למצודה  מדרום  שנחשף 
הרחוב  רוצף  הורדוס  בימי  הורדוס.  ידי  על  כבר  נבנה 
אידרה  בדגם  שסודרו  אבן  במרצפות  )קרדו(  הראשי 
שבחלקן  חנויות  היו  הרחוב  צדי  ומשני  דג(  של  )שלד 

האחורי היו מחסנים. 
הסמוכה  המים  בנביעת  מתחיל  הסיור  הסיור:  מסלול 
יובל  לאורך  מסודר  שביל  יוצא  ומשם  החניה,  למגרש 
העות'מאנית  המצודה  אל  נעפיל  האגם.  אל  חיים  מים 
נערוך  משם  האגם,  של  הדרומי  בצדו  העולה  בשביל 
תצפית יפה אל מישור החוף ממערב ואל הרי השומרון 
ממזרח. מהמצודה נלך על אבני הריצוף המקוריות של 
הקרדו, רחובה הראשי של העיר, ולאורכו נבחין בשרידי 
חנויות וכיכרות ובצדו הדרומי באודיאון, תיאטרון קטן 
מגרש  אל  נחזור  המאוחרת.  הרומית  בתקופה  שנבנה 

החניה בדרך שבה הלכנו.

גן לאומי הרודיון
כ–15 ק"מ מדרום–מזרח לירושלים, בשוליים המערביים 
הנושא  קטום  חרוט  בצורת  הר  ניצב  יהודה,  מדבר  של 
בנה  בהרודיון  - ההרודיון.  הורדוס  את שמו של המלך 
הורדוס את ארמון–מבצר ההר - ארמון עגול עם ארבעה 
)אולם  טריקליניום  פרטי,  מרחץ  בית  ובתוכו  מגדלים 
במדרון  עמודים.  מוקף  נוי  וגן  מגורים  חדרי  אירוח(, 
גרם  הורדוס  בנה  כה(  עד  שנחפר  )היחידי  הצפוני 
מדרגות שהוביל לארמון ההר, מבנה מחסנים ותיאטרון, 
שבראשו חדר כס מלכותי מעוטר בפרסקאות צבעוניים 
ובסטוקו - היחיד מסוגו שהתגלה עד כה בארץ. לאחר 
ולבנות במקום מבנה קבר  להיקבר בהרודיון  שהחליט 
מפואר )מאוזוליאום( הורה הורדוס לפרק ולכסות את 
המבנים במדרון הצפוני במילוי עפר מלאכותי, כך שרק 
קברו יבלוט למרחוק. למרגלות ההר )הרודיון תחתית(, 
בנה הורדוס מרכז שלטוני סביב בריכה גדולה, שהייתה 
פביליון.  עגול,  מבנה  ובמרכזה  נוי  וגן  עמודים  מוקפת 
בפינה הדרומית–מערבית של הבריכה בנה הורדוס בית 
ומעוטר  פסיפס  ברצפות  מרוצף  ומפואר  גדול  מרחץ 
רחב  וארמון  ציבוריים  מבנים  לו  וממזרח  בפרסקאות, 
במסע  חשוב  תפקיד  היה  תחתית  להרודיון  ידיים. 
בהרודיון.  והסתיים  ביריחו  שהחל  המלך,  של  הלוויה 

רצועת   - "המסלול"  את  קושרים  אנו  הלוויה  למסע 
אדמה מפולסת באורך של 350 מטר, המסתיימת בצדו 
המערבי במבנה מונומנטלי מפואר ובו גומחות וביניהן 
בסיסים  על  הניצבים  )פילסטרים(  עמודים  חצאי 
המבנה  של  הדרומי  בצדו  )פדיסטלים(.  מוגבהים 
המונמנטלי והמסלול, התגלה מקווה טהרה עצום, שבו 

טוהרה גופתו של המלך לפני שהביאו אותה לקבורה.
מסלול הסיור: את הסיור נתחיל בהקרנה של סרט חדש 
ממרכז  ביציאה  הורדוס.  של  הלוויה  מסע  את  המתאר 
המבקרים עומד דגם מוקטן, מפורט ומדויק של הקבר 
של הורדוס, בקנ"מ של כ–1:7 )ובעת כתיבת שורות אלה 

שוקדים באתר על הכנת אזור הקבר לביקורי קהל(.
תצפית  נערוך  ההר  לראש  המוביל  השביל  במעלה 
המרחץ  ובית  המים  בריכת  על  תחתית,  הרודיון  על 
של  מרהיב  מראה  נגלה  ההר  בראש  בחלקו.  המשוחזר 
המעטפת  בקירות  המוקף  העגול,  ההר  ארמון–מבצר 
ובהם שלושה מגדלים חצי עגולים ומגדל אחד עגול גדול 
מהאחרים. נרד אל פנים הארמון, הדומה ללוע של הר 
געש, וניכנס לבית המרחץ הפרטי של המלך ומשפחתו. 
מן המרחץ שרדו באופן מלא "חדר הפושרים", המעוטר 
בפרסקאות צבעוניים )מכוסים לצורך שימור( והמקורה 
בארץ,  שהשתמרו  והיפות  מהקדומות  שלמה,  בכיפה 
החדר  שרד  חלקי  באופן  הזעיר.  הקרים"  "חדר  ולצדו 
לחימום(  כפולה  )רצפה  היפוקאוסט  עמודי  ובו  החם 
חדרי  לאורך  נלך  המרחץ  לבית  מדרום  אבן.  עשויים 
עמודים  ובסיסי  כותרות  ובהם  המלך  של  המגורים 
הפכו  שהקנאים  המפואר,  הטריקליניום  עד  מפוארים, 

בימי המרד הגדול )70-67 לספירה( לבית כנסת.
נוי  כגן  ששימשה  הגדולה  בחצר  סיורנו  את  נמשיך 
פתוח מוקף עמודים. מן החצר נרד בגרם מדרגות תלול 
ארבעה  מבין  אחד  הארמון,  של  העליון  המים  בור  אל 
בימי  כה.  עד  לנו  המוכרים  הורדוס  של  מימיו  בורות 
בור  בין  המקשרות  מנהרות  הלוחמים  פרצו  המרידות 
אל  נרד  אנו  התחתונים.  המים  ובורות  העליון  המים 
בורות המים התחתוניים העצומים, המלמדים אותנו על 
כמות המים שהמלך אגר בארמון לשעת מצור. ביציאה 
מבור המים נרד כמה מדרגות בגשר העץ ונערוך תצפית 
שבנה  ישיבה(,  מקומות  )כ–400  הקטן  התיאטרון  על 

 גן לאומי הרודיון
   צילום: דורון ניסים
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המשנה  אגריפא,  מרקוס  של  ביקורו  לכבוד  הורדוס 
לקיסר, שביקר בהרודיון בשנת 15 לפנה"ס. נמשיך עם 

השביל בחזרה למכלול הכניסה של הגן.

גן לאומי מצדה 
להורדוס,  בהקשר  ביותר  הנודעים  האתרים  אחד 
)שב–2013  המצדה  אתר  הוא  מכולם,  הנודע  לא  אם 
בו(. האתר נמצא  מציינים 50 שנה להתחלת החפירות 
הבולט  נישא,  סלע  צוק  גבי  על  המלח,  לים  ממערב 
ביותר  המתויר  הלאומי  הגן  היא  מצדה  למרחקים. 
במדינת ישראל )כ–800 אלף מבקרים בשנה בממוצע(. 
דורות התחנכו, ועדיין מתחנכים, על ברכי סיפורם של 
הקנאים בפיקודו של אלעזר בן יאיר אשר התבצרו על 
ההר לאחר נפילת ירושלים ובחרו למות בני חורין ולא 

ליפול לידי הרומאים.
מסלול הסיור: מרחבת החניה אפשר לטפס רגלית אל 
פסגת ההר בשביל נוח אך תלול הידוע בשם שביל הנחש 
הכניסה  ונוח.  מהיר  ברכבל  לעלות  או  דקות(,  )כ–45 
למתחם ההר הוא דרך שער בחומה, "שער שביל הנחש", 
שבו נמצאים הספסלים המקוריים ששימשו את שומרי 
הורדוס  )סטוקו(.  מכויר  בטיח  מעוטרים  וקירות  ההר 
שני  לה  שיש  )חומה  סוגרים  בחומת  מצדה  את  הקיף 
קירות וביניהם רווח שאפשר לנצל כמחסן או למגורים( 
נפנה  מהשער  שערים.  שבעה  ועם  מטר   1,400 באורך 
את  שסיפקה  המחצבה  פני  על  נחלוף  )צפונה(,  ימינה 
לבניין  נגיע  בהמשך,  לה,  ומימין  לאתר,  הבנייה  חומרי 
מפואר מעוטר בציורי קיר, ששימש ככל הנראה למגורי 
מפקד ההר. מהמבנה נחזור לשביל ונפנה ימינה, נעבור 
הארמון  של  הכניסה  מכלול  אל  המפקד",  "לשכת  דרך 
המלך  אגר  שבהם  מוארכים  מחסנים  הכולל  הצפוני, 
מזון, יין וכלי נשק, ומצפון להם בית מרחץ גדול ומפואר. 
הליכה קצרה צפונה תיקח אותנו למדרגה העליונה של 
הארמון  צפונה.  מרהיבה  תצפית  ואל  הצפוני  הארמון 
והמפוארים  המרשימים  השרידים  אחד  הוא  הצפוני 
הטופוגרפי  שהמבנה  מכיוון  הורדוס.  מתקופת  ביותר 
ארמון  לבנות  היה  קשה  צר,  הוא  זה  באזור  מצדה  של 

בצורת  הפתרון  את  מצאו  הורדוס  של  מהנדסיו  רחב. 
בהפרש  סלע,  דרגות  בשלוש  קומות,  בשלוש  ארמון 
השנייה  הפסגה,  בראש  העליונה  מטר:   30 של  גבהים 
מתחת  מטר  כ–12  והשלישית  מתחתיה,  מטר  כ–18 
לקודמתה. הדרגה העליונה הייתה הכניסה אל הארמון. 
מרכזי  אולם  שינה,  חדרי  משמר,  חדרי  היו  במקום 
להשקיף  אפשר  מהמרפסת  עגולה.  חצי  נוף  ומרפסת 
לעבר הדרגות התחתונות של הארמון, וכן צפונה לעבר 
כיום  רואים  זו  מנקודה  וחבר.  משמר  צאלים,  הנחלים 
צאלים  נחל  מעיינות  בין  שחיברה  הרומאית  הדרך  את 

למחנות הרומאים.
למדרגה  לרדת  אפשר  המרחץ,  בית  שליד  מהרחבה 
האמצעית של הארמון. חולפים על פני בור מים ומדרגה 
ומגיעים  טהרה,  למקווה  ששימשה  בסלע,  חצובה 
מוקף  עגול,  אולם  הנראה  ככל  בנוי  היה  שבו  למשטח 
מתחת  מדרום,  השתמרו.  יסודותיהם  רק  בעמודים. 
נוספים.  וחדרים  מדרגות  חדר  מצויים  סלע,  לקיר 
יורדים לדרגה התחתונה, שבה היה אולם מלבני  מכאן 
מזרחית  צבעוניים.  קיר  בציורי  ומקושט  עמודים  מוקף 
לאולם התגלה בית מרחץ בסגנון רומאי אופייני. נעלה 
לכיוון  )מזרחה(  ימינה  ונפנה  העליונה  למדרגה  בחזרה 
המים  מבורות  שעלה  שביל  הוביל  שאליו  המים,  שער 
תעלת  יצאה  מכאן  הצפוני–מערבי.  שבמדרון  העליונים 
מים שסיפקה את המים מהשער אל בורות שונים בפני 
את  ששימש  המנהלה  לבניין  ונציץ  דרומה  נפנה  ההר. 
הפונה  בשביל  נפנה  מכאן  הורדוס.  של  הניהול  אנשי 
דרומה אל הארמון המערבי. זהו המבנה הגדול ביותר על 
מצדה וגם הוא נבנה על ידי הורדוס. שטחו כ–4,000 מ"ר 
והוא כולל שרידים של מגורים, אולם קבלת פנים, חדרי 
רחצה )מרוצפי פסיפס(, שירותים, מגורי משרתים, בתי 
מלאכה ומחסנים. מכאן נחזור בשביל לכיוון מזרח אל 

שער שביל הנחש ונסיים את הסיור. 

הכותב הוא ארכיאולוג מהמכון לארכיאולוגיה 
באוניברסיטה העברית, ראש משלחת החפירות ע"ש 

פרופ' אהוד נצר ז"ל בהרודיון 

 גן לאומי מצדה
   צילום: שאטרסטוק



כתב: ד"ר צביקה צוק 

את ב עומרי  המלך  ייסד  לפנה"ס   879 שנת 
ממלכת  לבירת  אותה  והפך  שומרון  העיר 
ישראל, "ויקרא את שם העיר אשר בנה על 
שם שמר אדוני ההר שומרון" )מלכים א' ט"ז, 24(. 
הייתה זו הבירה השלישית של ממלכת ישראל, והיא 
ותרצה(  )שכם  מקודמותיה  יותר  מעמד  החזיקה 
בשנת  שנחרבה  עד  שנים,   157 במשך  והתקיימה 
722 לפנה"ס בידי סרגון השני, מלך אשור. האשורים 
שונים,  ממקומות  אחרים  עמים  בני  לעיר  הביאו 
ארץ  )חבל  פחווה  כבירת  להתקיים  המשיכה  והעיר 

גדול( תחת השלטון האשורי, הבבלי והפרסי.
יווני,  צביון  העיר  קיבלה  ההלניסטית  בתקופה 
חיילים  היו  ותושביה  לסמריה  משומרון  שונה  שמה 
משוחררים מצבא אלכסנדר מוקדון. היא נהרסה על 

ידי יוחנן הורקנוס החשמונאי בשנת 108 לפנה"ס.
הרומית,  התקופה  בראשית  מחדש  הוקמה  העיר 
הוא  להורדוס,  כשניתנה  לפנה"ס,   30 ובשנת 
הקיסר  פטרונו  שם  על  לסבסטיה,  שמה  את  שינה 
- לעברית  ובתרגום  סבסטוס  )ביוונית   אוגוסטוס 

המפואר או הנשגב(.
את  מתאר  פלביוס(  )יוספוס  מתיתיהו  בן  יוסף 
מפעלי הורדוס הקיסר בסבסטיה: "אז יצא )הורדוס( 
ביישוב  לשתף  והשתדל  חומה,  שומרון  את  להקיף 
העיר רבים מאלה שסייעו על ידו במלחמות... ועשה 
הייתה  לא  כי  אם  מאוד,  מאוד  עם  לרבת  העיר  את 
קודם בין החשובות, בשוקדו להקים בה מקדש של 

סבסטוס" )קדמוניות היהודים, ט"ו(.
וזכתה  ברומאים  הראשון  המרד  בזמן  חרבה  העיר 
הסווריים  הקיסרים  בתקופת  מחודשת  לפריחה 
כנסיות  כמה  לספירה(.  השנייה-שלישית  )המאות 
מעידות על חשיבותה של סבסטיה בתקופה הביזנטית 
המטביל.  יוחנן  של  קבורתו  מקום  את  מנציחות  והן 
עוד  שבה  ולא  זו  בתקופה  מגדולתה  ירדה  העיר 
לפארה. כפר קטן בשם סבסטיה נבנה על חלק ממנה, 

ובו נבנתה כנסיה צלבנית שהפכה אחר כך למסגד. 

שומרון–סבסטיה היא עיר קדומה בארץ ישראל, ובירת ממלכת ישראל במאות התשיעית 
והשמינית לפנה"ס. בתקופת הורדוס היא נבנתה מחדש כעיר רומית מפוארת ונחשבה לאחד 

ממפעלי הבנייה המרשימים שלו. הזמנה לביקור באתר הארכיאולוגי בגן לאומי שומרון  

עיר  קטנה

ליד  נמצא  שומרון  העיר  של  הארכיאולוגי  האתר 
האתר  השומרון.  שבהרי  סבסטיה  הפלסטיני  הכפר 
נמצא בחלקו בתחום הרשות הפלסטינית ויש הערות 

בטיחות ברורות לגבי הביקור במקום )ראו מסגרת(.

מרחוב העמודים אל שרידי המקדש
העיר  שער  פני  על  נחלוף  לאתר  הגישה  בדרך 
מהתקופות ההלניסטית והרומית. המגדלים העגולים 
שייכים  והם  במיוחד  מרשימים  השער  צדי  משני 
לתקופת הורדוס. נמשיך בנסיעה לצד רחוב העמודים 

הארוך ונגיע למגרש החניה של האתר.
הפורום  את  תחילה  נראה  באתר  ברגל  בסיור 
לעבר  נמשיך  הרומית,  מהתקופה  והבזיליקה 
העגול  ההלניסטי  והמגדל  המרשים  התיאטרון 
שרידי  שוכנים  שבה  העיר,  למרום  ונעלה  שלצדו 
נחשף  בסמוך  הורדוס.  שבנה  אוגוסטוס  מקדש 

ארמון אחאב מהתקופה הישראלית. 
השביל יורד דרומה אל הכנסייה לציון יוחנן המטביל 
מגרש  אל  מזרחה  ומשם  הביזנטית,  מהתקופה 
החנייה, שבסמוך לו נחשפה חומה מתקופת המלוכה 

הישראלית בנויה באבני גזית בסגנון מיוחד. 
הכותב הוא הארכיאולוג הראשי ברשות הטבע והגנים
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העמודים של הפורום והבזיליקה מהתקופה הרומית,
גן לאומי סבסטיה | צילום: נתי ישראלי

הנחיות למבקרים:
 בפורים ובשושן 

פורים, ראשון-שני, 
25-24 בפברואר 2013, 

האתר יהיה פתוח 
למבקרים באישור צה"ל.

 ההגעה לאתר 
אפשרית בכלי רכב 

פרטיים. שעות הפתיחה 
בימים אלו: 15:30-9:30.
 הדרך לאתר משולטת 

מהיישוב שבי שומרון 
 לכיוון צפון מזרח -
כ–15 דקות נסיעה.

 באתר תפעל תחנת 
מידע למטיילים על 

האתר ועל מסלולי טיול 
נוספים בשומרון. 

 ביקור והדרכות בכל 
שעה עגולה - ללא 

תשלום.
  פרטים נוספים 

ועדכונים באתר רשות 
הטבע והגנים,

www.parks.org.il
שימו לב: בימים רגילים 

הביקור בגן לאומי 
סבסטיה מחייב תיאום 

ואישור צה"ל מראש. 
ההגעה בהסעות 
מאורגנות בלבד. 

לתיאום: פקח שומרון 
דרומי - אוהד אלט, 

.050-5063277

בפורים חוזרים 
לסבסטיה



כתב: ד"ר צביקה צוק

לפנה"ס, ספג ב ברומא בשנים 39-40  שהותו 
הורדוס את התרבות הרומית ובעיקר הושפע 
ממפעלי הבנייה שראה שם, בין היתר מאמות 
המים המרשימות שהגיעו אל העיר ממרחקים ונשאו 
הגיעה  כך  תושביה.  לרווחת  אדירות  מים  כמויות 
כמות מים ניכרת לכל חלקי העיר שסיפקה לתושבים 
ומזרקות,  נוי  בריכות  שתייה,   - צורכיהם  כל  את 

תעשייה, חקלאות ועוד. 
בעלותו אל כס המלכות אימץ הורדוס את הרעיונות 
אמות  לסלול  ודאג  ברומא  שראה  הבנייה  ממפעלי 
מים חדשות אל מפעלי הבנייה שלו או לשפץ אמות 
מים קיימות כמו לירושלים וליריחו. במקומות רבים 
הורדוס,  של  מזמנו  מים  מפעלי  נמצאו  הארץ  ברחבי 
יריחו,  מצדה,  קיסריה,  ירושלים,  שבהם:  העיקריים 
עין  הורקניה,  סרטבה,  הרודיון,  בוקק,  עין  קיפרוס, 
צור ועוד. בכתבה זו נסקור רק אחדים ממפעלי המים 

המרשימים האלה.

ירושלים - אמת מים באורך 14 
קילומטר שהובילה לארמון הורדוס

הבנייה  ממפעלי  אחד  הם  לירושלים  המים  אמות 
מים,  אמות  ארבע  מתוך  בארץ.  ביותר  המרשימים 
החשמונאים  בתקופת  כבר  כנראה  נבנו  שתיים 
היא  העליונה  האמה  ואילו  לפנה"ס  השנייה  במאה 
אמה  לפנה"ס.  הראשונה  מהמאה  הורדוס,  מימי 

אמות מים 
הנמשכות לאורך 

קילומטרים 
על גבי גשר 

קשתות, בריכות, 
בורות מים 
ובתי מרחץ 
הם רק חלק 

ממפעלי המים 
המרשימים 
של הורדוס, 

ששרידים מהם 
אפשר עדיין 
לראות היום. 

המוביל הארצי 
גרסת הורדוס

לאורך 

בתוואי  נבנתה  העליונה,  שלמה  מבריכת  שיצאה  זו, 
הורדוס  ארמון   - בירושלים  ליעדה  להגיע  כדי  גבוה 
קילומטר,   14 האמה  אורך  יפו(.  לשער  )מדרום 
הושלמה  ולעתים  רבים  בקטעים  בסלע  חצובה  היא 
הוא  זו  אמה  של  המרשימים  הקטעים  אחד  בבנייה. 
הסיפון בבקעת בית לחם. האמה חצתה את הבקעה 
ובשלב המאוחר  גשר קשתות  בעזרת  בשלב הקדום 
ממזרח  גיחון.  או  גישתה  גם  המכונה  הפוך,  בסיפון 
אליו  וסמוך  האבן  צינור  של  קטע  מצוי  רחל  לקבר 

נחשפו בסיסי עמודים שנשאו את גשר הקשתות.
ובגובה  קילומטרים  כשני  של  באורך  היה  זה  גשר 
שהוא  לאחר  הורדוס.  לתקופת  ושייך  מטר  כ–35  של 
נהרס, נבנה במקומו צינור בצורת סיפון הפוך העשוי 
מחוליות אבן. הוא פעל לפי חוק כלים שלובים: המים 
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לקצהו  ועלו  מטר   40 ירדו  הדרומי,  בקצהו  נכנסו 
הצפוני. אורכו המשוער של הצינור כ–1,200 מטר. ליד 
שכונת ארנונה נחשף לאחרונה קטע אמה באורך של 
כ–200 מטר. חשוב לציין כי החופר יעקב ביליג מרשות 
המים  אמת  את  לתארך  מציע  שם,  שחפר  העתיקות, 

העליונה למאה הראשונה לספירה ולא לימי הורדוס.
כ–50  שאורכו  העליונה,  המים  אמת  של  נוסף  קטע 
חברון  דרך  של  המזרחי  בצד  לסירוגין  חשוף  מטר, 
בירושלים )ליד בית מספר 183(. האמה השתמרה לכל 

גובהה, מכיוון שמעליה נבנתה טרסה.
ימין  בשכונת  הרוח  לטחנת  ממערב  בלומפילד,  בגן 
בסלע,  חצובה  במנהרה  העליונה  האמה  עוברת  משה, 
  75 המנהרה  רוחב  מודרנית.  אבן  בבניית  המדופנת 
סנטימטר, גובהה יותר מטר והאורך הנראה הוא כ–20 

מטר. מאזור תחנת הרכבת של היום זרמו לכאן המים 
לחץ  צינור  היה  המנהרה  שבתוך  ייתכן  ולכן  בעלייה, 
צפונה  המים  אמת  המשיכה  מכאן  השתמר.  לא  אשר 
לכיוון בריכת ממילא, עברה ממערב לה ושינתה כיוונה 

למזרח כדי להגיע אל ארמון הורדוס. 

גן לאומי קיסריה - אמה הבנויה על 
גבי קשתות גבוהות 

ביותר  המורכבות  אחת  היא  לקיסריה  המים  מערכת 
שבע  כוללת  היא  בארץ.  שהתגלו  המים  במערכות 
אמות מים שונות שהביאו אל העיר מים ממרחקים. 
הקדומה ביותר היא אמה גבוהה שנבנתה כנראה על 
את  והוליכה  לפנה"ס,  הראשונה  במאה  הורדוס  ידי 

 אמת המים בקיסריה - 
בנויה על גבי קשתות גבוהות 

לאורך כמה קילומטרים
צילום: שאטרסטוק
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עין בוקק הוא נווה המדבר הגדול בחוף 
המערבי של ים המלח. הוא נוצר על ידי המעיין 

הנובע בתוך הקניון המרשים של נחל בוקק, 
שבזכותו נבחר הנווה בתקופה החשמונאית-

הרודיאנית כמקום מתאים לגידולים חקלאיים 
מיוחדים וכיישוב על הגבול עם הממלכה 

הנבטית. היישוב התקיים עד התקופה 
המוסלמית הקדומה עם פער בתקופה הרומית 
התיכונה )המאות השנייה-שלישית לספירה(.   

מתקני אספקת המים שהתגלו בנווה בוקק 
כוללים אמת מים מעין בוקק, בריכות אגירה 

בקצה האמה, בית מעיין )מבנה הבנוי על מקור 
המים שנועד להבטיח את זרימתו המסודרת 

של המעיין(, אמת מים מעין נואית, מגדל 
לחלוקת מי עין נואית ושדות שלחין שהושקו 

במי המעיינות. אמות המים פעלו בשתי 
מערכות עצמאיות: הצפונית - אמת עין נואית 

שהובילה מים לשדות שמצפון לנחל בוקק, 
והדרומית - אמת עין בוקק שהובילה מים 

לשדות וליישוב שמדרום לנחל.
אמת עין נואית: נמצאת מצפון–מערב למצד 

בוקק ובנויה מחוליות אבן מחוברות זו לזו. 
עין נואית, שממנו התחילה האמה, הוא מעיין 

תרמי. טמפרטורת המים שלו 39 מעלות 
צלזיוס ושפיעתו 2-1 מ"ק בשעה בלבד, 

וכיום היא קרובה לאפס. המים נובעים בשתי 
נקודות הצמודות לבית מעיין מלבני אשר 
חלקו המערבי הרוס, וייתכן כי שימש גם 

כבריכת מרפא. כעת עובר כאן צינור האוסף 
את כל המים ומסביב גדלה צמחייה צפופה 

של אשלים, קנה, סמר ועץ דקל. אמת עין 
נואית מתוארכת לתקופה ההרודיאנית ואורכה 

שמורת טבע עין בוקק - אמת עין נואית החמה ואמת עין בוקק הקרה 

הכולל מהמעיין הוא כ–180 מטר והפרש 
הגובה 40 מטר.  

אמת עין בוקק: מתחילה במעיין הנובע בנחל 
במרחק של כ–1.6 קילומטרים ממערב לקו 
החוף. ספיקתו 56-26 מ"ק בשעה. המרחק 

ממנו עד לבריכות הוא 1,100 מטר, אך 
האמה השתמרה לסירוגין בקטע שאורכו רק 

כ–500 מטר. האמה התחילה במרחק 400 
מטר מהמעיין, סמוך למפל שבתוך הקניון, 

ששם כנראה היה סכר שהיטה את המים 
לגדה הצפונית. בקטע הקניוני נהרסה האמה 

כמעט לחלוטין ורק ביציאה מהקניון אפשר 
להבחין בה היטב. כ–600 מטר מהמעיין נראה 

קטע אמה באורך חמישה מטרים, צמוד 
לצוק התלול בצד הצפוני. הקטע בנוי באבני 

גוויל וחצץ מלוכדות בבטון, גובהו ארבעה 
מטרים מעל אפיק הנחל, וטיח בעובי שני 
סנטימטרים מצפה את התעלה. בהמשך 

פונה הנחל צפונה, ושם יש קטע אמה שמור 
היטב באורך 20 מטר, עם קיר ברוחב 80-60 
סנטימטר. בגובה שבעה מטרים מעל הערוץ 

קיים קטע נוסף באורך 60 מטר. כאן מתגלות 
שתי אמות מקבילות - עילית ותחתית, 

שביסודותיהן אפשר להבחין בשתי תקופות 
בנייה. בהמשך, שרידי יסודות של גשרון 
שעליו חצתה האמה את הערוץ. האמה 
נמשכת בגדה הדרומית בקטע שאורכו 

כעשרה מטרים, ששם אפשר להבחין בשני 
שלבים ברורים - בראשון הובילה האמה 

לבריכה מספר 1 ובשני, לבריכה מספר 2. שני 
השלבים משקפים את התקופות המרכזיות 

של הנווה: הרודיאנית ורומית מאוחרת.

מי מעיינות שוני אל קיסריה. אפשר להבחין בה ליד 
גבוהה  לאמה  צמודה  היא  ששם  חנניה,  בית  היישוב 
נוסף  קטע  לספירה.  השנייה  מהמאה  שזמנה  שנייה, 
קיסריה.  של  האקוודוקט  בחוף  מצוי  שלהן  ומרשים 
זו היא המרשימה בכל האמות שנבנו בישראל,  אמה 
כמה  לאורך  גבוהות  קשתות  גבי  על  בנויה  היא  שכן 
לשיטת  לחלוטין  דומה  זו  בנייה  שיטת  קילומטרים. 
על  לשמור  ומטרתה  רומא  של  המים  אמות  בניית 
לכל  המים  את  לספק  כדי  דיו  גבוה  מים  מפלס 

המקומות הגבוהים של העיר.

גן לאומי הרודיון - בריכה גדולה 
ומערכת בורות חצובים

הורדוס  ידי  על  נבנתה  ההרודיון  של  המים  מערכת 
מורכבת מאמת מים  והיא  לפנה"ס  במאה הראשונה 

שהגיעה מאזור בריכות שלמה והכפר ארטס ושיעדה 
הסופי היה הבריכה הגדולה, וממערכת בורות חצובים 
המערכת  תחתיתו.  ועד  ההר  מראש  ההרודיון  בבטן 
תחתית  הרודיון  לאנשי  המבצר,  ליושבי  מים  סיפקה 

ולשני בתי המרחץ. 
והייתה  ארטס,  הכפר  של  במעיין  החלה  המים  אמת 
הביאר.  ולאמת  התחתונה  לאמה  גם  מחוברת  כנראה 
האמה בנויה וחצובה לסירוגין. רוחב החציבה מגיע עד 85 
סנטימטר ועומקה 1.25 מטרים, אך לרוב המידות קטנות 
אפשר  שבה  להרודיון,  ביותר  הקרובה  בנקודה  יותר. 

להבחין באמה, היא בנויה על גבי סלע קירטון רך. 
ועומקה  מטר   69X45 מידותיה  הגדולה:  הבריכה 
ביותר  הבולטים  המבנים  אחד  והיא  מטרים,  שלושה 
משוחזרים  עמודים  עשרות  כמה  תחתית.  בהרודיון 
רושם  ויוצרים  אותה  מבליטים  המכלול,  את  מקיפים 
ניצב  במרכזה  עבריה,  מכל  גנים  הוקפה  הבריכה  עז. 

 חפירות רשות העתיקות 
באמת המים העליונה 
לירושלים ליד ארנונה

צילום: צביקה צוק
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מבנה עגול )פביליון( בקוטר 15 מטר שנועד למנוחה, 
הייתה  אליו  שהגישה  לסעודה,  או  רעים  לשיחת 
בסירות קטנות. הבריכה שימשה כמאגר למים שהגיעו 
עיצובי  והייתה אלמנט  ושיט,  וכבריכת שחייה  באמה 
של  הדרום–מערבי  בצד  המדבר.  בגבול  ומיוחד  נדיר 

הבריכה מצוי בית מרחץ שבנה הורדוס.
בימי המלך הורדוס, בעת  בורות המים במדרון ההר: 
תכנון הארמון על פסגת ההרודיון, נחצבו בבטן ההר, 
בורות  שלושה  לפחות  לפסגתו,  מתחת  מטר  כ–25 
ענקיים שנועדו לאגור מים לארמון ולהבטיח אספקה 
ולעת מצור. אורך הבור המערבי 23  יומיומי  לשימוש 
כעשרה  גובהו  מטרים,  ארבעה  המרבי  רוחבו  מטר, 
מטרים ונפחו כ–700 מ"ק. אורך הבור האמצעי, הגדול 
חמישה  המרבי  רוחבו  מטר,   30 הבורות,  משלושת 
מטרים, גובהו המשוער עשרה מטרים ונפחו כ–1,400 
רק  התגלה  ביותר,  המזרחי  השלישי,  הבור  מ"ק. 
בחלקו. הוא קטן יותר )אין אפשרות לבקר בו(, נמצא 
את  בנו  כאשר  לו.  וקדם  הורדוס  לקבר  מתחת  ממש 
קבר הורדוס נבנו בתוך הבור קירות עבים שתמכו את 

תקרתו, כדי שלא תקרוס עקב משקל מבנה הקבר.
הבורות נחצבו בהר סמוך לגרם המדרגות שעלה בקו 
זו הקלה  אל הפסגה. סמיכות  ישר מהרודיון תחתית 
הבורות  ותחזוקה.  תפעול  לצורך  אליהם  הגישה  את 
מולאו במי נגר שזרמו על מדרון ההר ונאספו בתעלות. 
אמת המים שהגיעה להרודיון תחתית סייעה אף היא: 
ההר  במעלה  ממנה  עלו  מים  קנקני  שנשאו  חמורים 
 20 באורך  רביעי  מים  בור  הבורות.  את  מילאו  וכך 
מטר וברוחב ארבעה מטרים נמצא במפלס גבוה יותר, 
ותקרתו נמוכה מחצר הארמון בעשרה מטרים בלבד. 

מהבורות הגדולים העלו את המים דרך גרם המדרגות 
מטויחת  תעלה  ובעזרת  הביניים,  בור  אל  החיצון 
מילאו אותו. דרך פתח עגול בתקרתו שאבו את המים 
בדלי ובחבל והביאו אותם אל הארמון, וכך גם נמנעה 

כניסתם של שואבי המים אל חצרו של המלך. 
על פסגת ההרודיון  פסגת ההר ובית המרחץ העליון: 
נאספו  שאליהם  מעטים,  קטנים  מים  בורות  מצויים 
מי נגר, אך נפחם הקטן לא סיפק את צורכי הארמון, 
ולכן דאגו למלא אותם בקביעות במים מבור הביניים 
חצר  של  הצפון–מערבי  בצד  החצר.  לרצפת  שמתחת 
שני  חדרים:  חמישה  ובו  מרחץ  בית  נחשף  הארמון 
וחדר  קר  חדר  פושר,  חדר  והלבשה,  כניסה  חדרי 
שרד,  שחלקו  בקמרון  מקורה  היה  החם  החדר  חם. 
אבן  עמודי  גבי  על  ונבנתה  כפולה  הייתה  רצפתו 
למים  אמבטיות  ובהן  גומחות  היו  בקירות  קטנים. 
בתעלות  מלמטה  עלה  חם  אוויר  קרים.  ולמים  חמים 
הפושר  החדר  החדר.  את  וחימם  בקירות  החצובות 
צורתו עגולה ותקרתו בנויה באבני גזית בצורת כיפה 
מרשימה שבמרכזה פתח עגול. זו אחת מכיפות האבן 
הקדומות ביותר בארץ ישראל. בחדר הקר יש בריכת 
מים מדורגת וצורתו משולשת מכיוון שהוא צמוד לקיר 
המעטפת העגול של המבצר. רוב רצפות בית המרחץ 
)ציורי  בפרסקאות  עוטרו  והקירות  פסיפס  עשויות 
והקירות  )הרצפות  שיש  לוחות  המחקה  בסגנון  קיר( 

מכוסים לצורכי שימור ואין אפשרות לראותם(. 

הכותב הוא הארכיאולוג הראשי של רשות הטבע והגנים, 
מחבר הספר "מים בקצה המנהרה - לטייל במפעלי המים 

הקדומים", 2011, הוצאת יד בן צבי ורשות הטבע והגנים

 הבריכה הגדולה 
 למרגלות ההרודיון
צילום:  דרור חצרוני

 תקרת החדר הפושר 
בבית המרחץ בארמון 

ההרודיון - אחת מכיפות 
האבן הקדומות בישראל

צילום: דרור חצרוני
 בור מים בהרודיון -

התמלא במי נגר
 ונאסף בתעלות

צילום: איציק מרום



כתבה: אורית פלג–ברקת

ישראל ה ארץ  ברחבי  העתיקות  באתרי  מטייל 
שהותירו  הבנייה  ממפעלי  פעם  לא  מתרשם 
כולם  על  כי  נדמה  אולם  שונים,  שליטים  בה 
עולה המלך הורדוס, וכי איש מבין שליטיה של הארץ 
שלה.  ובמונומנטליות  הבנייה  בהיקף  לו  משתווה  לא 
אמנם במקומות רבים המשיך הורדוס את מפעליהם 
של המלכים החשמונאים שקדמו לו, אך קנה המידה 
והפאר במפעליו היו גדולים במידה רבה. המבנים שבנה 
הורדוס מרשימים במורכבותם, בגיוון הרב, בחידושים 
הגיאוגרפית  בפריסה  וכן  מציגים  שהם  הטכנולוגיים 
הרחבה שלהם - על פני רוב מזרח האימפריה הרומית, 

מאידומיאה בדרום יהודה ועד אפירוס במערב יוון.

בנה ביתך
של  הבנייה  מפעלי  לחקר  העיקריים  המקורות  שני 
של  וכתביו  הארכיאולוגיים  השרידים  הם  הורדוס 
לספירה.  הראשונה  המאה  בן  מתתיהו,  בן  יוסף 
מקורות אלו משלימים זה את זה, שכן בן מתתיהו דן 
דוגמת  הציבור,  את  לשרת  שנועדו  במפעלים  בעיקר 
מים  לאספקת  מערכות  בידור,  מבני  פולחן,  מבני 
בעיקרו  מגיע  הארכיאולוגי  שהממצא  בעוד  וכדומה, 

האמנות והאדריכלות בארמונותיו של הורדוס הציגו 
מורכבות מרתקת, גיוון רב וחידושים טכנולוגיים שעוררו 

את דמיונם של חוקרים רבים. על העיטור האדריכלי, 
ציורי הקיר, רצפות הפסיפס ומה שביניהם

היו יכולים לדבר

הורדוס  של  הבנייה  מפעלי  המלך.  של  מארמונותיו 
נמלים,  מבצרים,  ארמונות,  יישובים,  הקמת  כללו 
גימנסיה  והיפודרומים,  אצטדיונים  ורחובות,  כיכרות 
נוי  גני  וחקלאיים,  עירוניים  מים  מפעלי  מרחץ,  ובתי 
מפוארים, מחסני מזון ומאגרי מים, מקדשים פגאניים 

ומקדש מרכזי בירושלים.
תועלתית  הייתה  הורדוס  של  הבנייה  תכנית  האם 
בעיקרה ונועדה לענות על צורכי הממלכה או שמא הונעה 
מדחפים אישיים של המלך ושירתה את מטרותיו בלבד? 
לדעת חוקרים אחדים ההיקף הרחב של מפעלי הבנייה 
ואין לראות  של הורדוס תואם את המקובל בתקופתו 
בו מגלומן. לדעת אחרים, מידת ההשקעה של הורדוס 
האובייקטיביים,  לצרכיו  ישר  ביחס  עמדה  לא  בבנייה 
נהג כשליט של מדינה גדולה, חזקה  כי הורדוס  ונראה 
וריבונית יותר משהייתה יהודה בימיו, וכי מפעליו נועדו 
בעיקרם להבטיח את שלטונו, לזכות אותו בלגיטימציה 
בעיני תושבי ממלכתו ולהוכיח לשליטים הרומאים את 

כפיפותו לרומא. 
שעיצבו  עיקריים  יסודות  ארבעה  מציינים  החוקרים 
יסודות  על  הורדוס.  של  האדריכלות  של  אופייה  את 
החשמונאית,  הארצישראלית  המורשת  נמנים  אלה 
מורשת המזרח ההלניסטי, המורשת הרומית, ואישיותו 
בנוגע  ביניהם  נחלקים  החוקרים  עצמו.  הורדוס  של 

   

בשביל הארץ פברואר-מרס 402013 

 הקיר האחורי בדרגה 
התחתונה של הארמון 
הצפוני במצדה - מעוטר 
בעמודים קורינתיים 
ובציורי הקיר 
צילום: לידיה מטסה
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הרב  הגיוון  אלה.  מיסודות  אחד  לכל  שהיה  למשקל 
הבנייה מקשים  והשתמרותם הלא אחידה של מפעלי 
על הכרעה ברורה בסוגיה זו, אך נראה כי לכל ארבעת 
הורדוס.  של  האדריכלות  על  השפעה  הייתה  היסודות 
ובשיטות  המבנים  בתכניות  רק  לא  ניכרת  זו  השפעה 
 הבנייה כי אם גם בעיטורי הארמונות ומבני הציבור -

בעיטור האדריכלי, בציורי הקיר וברצפות הפסיפס. 

העיטור האדריכלי - פרשנות מקומית 
למוטיבים זרים

האבן  לעיטורי  מתייחס  אדריכלי  עיטור  המונח 
על  עמודים  דוגמת  המבנה,  מן  חלק  שהם  השונים 
המעוטרות  הקורות  מערכת  וכותרותיהם,  בסיסיהם 
מעל העמודים, הכוללת את הארכיטרב )קורה פשוטה 
את  הנושא  )משטח  האפריז  העמודים(,  בין  המחברת 
עיקר העיטור של חזית המבנה( והכרכוב )קורה הבולטת 
ומסגרות  הגשם(,  מפני  עליה  ומגנה  החזית  מפני 
הקלאסי  האדריכלי  העיטור  של  מקורו  הפתחים. 
ובדרום  הקטנה  באסיה  היווניות  ובמושבות  ביוון 
כיבושיו  בעקבות  לפנה"ס.  השביעית  במאה  איטליה 
של  התפשטותה  יותר  ומאוחר  מוקדון,  אלכסנדר  של 
נפוץ העיטור האדריכלי הקלאסי  האימפריה הרומית, 

היו  המבנים  עיטורי  התיכון.  הים  אגן  רחבי  בכל 
תקופת  מאז  המכונים  עיקריים,  טיפוסים  משלושה 
)ראו  והקורינתי  היוני  הדורי,  הסדר  סדרים:  הרנסנס 
- מרכיבים  של  שונה  מערכת  כלל  סדר  כל   מסגרת(.  
אפריז  ארכיטרב,  וכן  כותרת  עמודים,  חריצי  בסיס, 
יחסי  של  שונה  ומערכת  לו,  ייחודי  מטיפוס  וכרכוב 

גודל בין המרכיבים.
מעוטרים  מבנים  לראשונה  מופיעים  ישראל  בארץ 
ההלניסטית,  בתקופה  קלאסי  אדריכלי  בעיטור 
השלישית  )במאה  התלמי  השלטון  ימי  סוף  לקראת 
לפנה"ס( והם הולכים ונפוצים בזמן השלטון הסלווקי 
לפנה"ס(.  והראשונה  השנייה  )במאות  והחשמונאי 
האדריכלי  העיטור  של  הבולטים  המאפיינים  אחד 
של  העדפה  הוא  ההלניסטית  בתקופה  ישראל  בארץ 

הסדר הדורי, הפשוט מבין שלושת הסדרים. 
משמעותי מפנה  ביהודה  חל  הורדוס  המלך   בימי 
עיטור צורות  לשימוש  ונכנסו  האדריכלי   בעיטור 
בסדר  השימוש  רומית.  בהשפעה  רובן  רבות,  חדשות 
הדורי במפעלי הבנייה של הורדוס מועט ביותר ומוגבל 
עמודים  של  גדול  מספר  שבהם  ציבור  מבני  לכמה 
המצריכים גילוף. בארמונותיו של הורדוס הסדר היוני 
כדי  לסירוגין  כלל  בדרך  משמשים  הקורינתי  והסדר 
בצורות עמודים  חריצי  ידי  על  המודגש  גיוון,   ליצור 

הסדר הקורינתי 
מאפיין בולט: 

כותרת עמודים 
מעוטרת בחלקה 
התחתון בשתי 
שורות של עלי 
אקנתוס )קוציץ(

מילון מונחים 

הסדר היוני 
מאפיין בולט:

כותרת בעלת 
שתי ספירלות 

)נקראות 
גם וולוטות( 

 הסדר הדורי 
מאפיין בולט:

כותרת פשוטה 
וחלקה



בחלקים  אבל  לעמודים,  שונה  ובצבעוניות  שונות 
החשובים של הארמון ניכרת העדפה לסדר הקורינתי. 
התחתון,  בחלקו  בזיזים  המעוטר  הקורינתי  הכרכוב 
בימי  ברומא  לראשונה  השלמה  בצורתו  שהופיע 
גם  וכך  הורדוס,  של  בזמנו  נפוץ  הופך  אוגוסטוס, 
מכויר  טיח  שעשויים  תקרה  ועיטורי  עמודים  אדני 
לראשונה  ביהודה  הופיעו  הם  שאף  רומי,  בסגנון 
מוטיבים  הופעת  הוא  נוסף  חשוב  שינוי  זו.  בתקופה 
צמחיים וגיאומטריים בשדות עיטוריים שונים, שלפני 
עדיין  הופיעו  שלא  או  עיטור  ללא  נותרו  הורדוס  ימי 
המוטיבים  של  הופעתם  המקומי.  הצורות  ברפרטואר 
הצמחיים "יש מאין" מצביעה אמנם על חדירת השפעות 
הצמחיים  הדגמים  של  הייחודי  אופיים  אולם  זרות, 
המופשטת  צורתם  ובייחוד  המקומית,  באמנות 
ההלניסטיים  הטיפוס  אבות  לעומת  והגיאומטרית 
אלא  בהעתקה  מדובר  שאין  כך  על  מצביע  והרומיים, 

בפרשנות מקומית למוטיבים הזרים.
וריאציות  הן  החדשות  הצורות  כל  לא  כי  לזכור  יש 
האבן  מעיטורי  חלק  רומיים.  טיפוסים  של  מקומיות 
זו  מאשר  יותר  ההלניסטית  המסורת  פי  על  עשויים 
העלים  גביעי  מטיפוס  הכותרות  כדוגמת  הרומית, 
המורשת  מן  בקיסריה.  השונית  בארמון  שהתגלו 
הארצישראלית–החשמונאית נשמרו בימיו של הורדוס 
שבמקרים  הזמינים,  הגלם  בחומרי  השימוש  בעיקר 
דוגמת  לגילוף,  נוחות  שאינן  רכות,  אבנים  הם  רבים 

אבן החול והכורכר. 
בנייה  במפעלי  מקורו  האדריכלי  שהעיטור  לעובדה 
חוקרים  לדעת  שגילה  הורדוס,  שיזם  ממלכתיים 
יש  מפעליו,  של  האדריכלי  בתכנון  מעורבות  אחדים 
המלך  של  הבנייה  מפעלי  העיטור.  אופי  על  השלכות 
אך  אדריכלי,  עיטור  של  עשיר  רפרטואר  מציגים 
וניכר שהועסקו  כזה החוזר על עצמו ברוב האתרים, 
התועלתנית  הגישה  קבועות.  אמנים  קבוצות 
לידי  באה  למלך  אחדים  חוקרים  ידי  על  המיוחסת 

שנותרו  רבים  אדריכליים  בפריטים  בשימוש  ביטוי 
במצב עיבוד חלקי, ללא גילוף הפרטים, ואפשר היה 
מהירה  השלמה  שִאפשר  דבר  בטיח,  אותם  להשלים 

יותר של המבנים המעוטרים. 

ציורי הקיר - השפעה של סגנונות ציור 
איטלקיים

רבים מבין הארמונות ומבני הציבור שנבנו על ידי הורדוס 
בארץ ישראל עוטרו בציורי קיר. באתרים רבים, דוגמת 
ומצדה,  הרודיון  קיפרוס,  יריחו,  אלכסנדריון,  שומרון, 
קירות  גם  ולעתים  קיר  ציורי  של  רבים  שברים  נמצאו 
מציגים  הורדוס  מימי  הקיר  ציורי  באתרם.  מעוטרים 
בארמונות  מוצאים  שאנו  מזה  יותר  גדול  ומגוון  עושר 
שמופיע  הקיר  עיטורי  סגנון  החשמונאים.  המלכים 
התקופה  בני  אחרים  ובמבנים  החשמונאים  בארמונות 
בכיסוי  ומתאפיין  הבנייה,  סגנון  המכונה  סגנון  הוא 
הקירות בשכבת טיח עבה, שעוצבה כנדבכים של אבנים 
מסותתות היטב, כחיקוי לקירות מבנים מונומנטליים. 
קיר  עיטורי  התגלו  ביריחו  החשמונאים  בארמונות 
אלכסנדריה.  של  השפעה  על  המצביעים  זה,  בסגנון 
בדומה לעיטורים בקברים ההלניסטיים החצובים בבתי 
אנו  ביריחו  בציורי הקיר  גם  הקברות של אלכסנדריה, 
שטוחים  משטחים  בתבליט,  העיטור  לצד  מוצאים 
ובהט  צבעוני  שיש  של  מרקמים  המחקים  וצבעוניים, 
העתיקה  בעת  ששימשה  קלציט  עשויה  צבעונית  )אבן 

להכנת כלים ונקראים קירות(. 
בארמונות  הקיר  ציורי  אלה,  קיר  עיטורי  לעומת 
סגנונות  של  והולכת  גוברת  השפעה  מציגים  הורדוס 
במחקר  ומכונים  באיטליה  פופולריים  שהיו  הציור 
על  עשויים  הקיר  ציורי  מרבית  פומפיאניים.  סגנונות 
פי המתכונת של הסגנון הפומפיאני השני, אשר הופיע 
ברומא בתחילת המאה הראשונה לפנה"ס. בסגנון זה 
החליף הציור בצבע את התבליט ונעשה שימוש בציור 

 ציור קיר המדמה חלון 
פתוח אל הנוף בחדר 
המפואר בראש התיאטרון 
שנחשף בהרודיון
צילום: דורון ניסים

 כותרת יונית פינתית 
מהפריסטיל בארמון 
הורדוס באלכסנדריון 
צילום: אורית פלג–ברקת
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של צורות אדריכליות. למשל, חלקו העליון של הקיר 
שבחוץ  העולם  אל  הצצה  המזמין  באופן  פתוח,  נדמה 
של  הראשונות  בדוגמאות  עומק.  של  אשליה  ויוצר 
ההשפעה  ניכרת  עדיין  הורדוס  בארמונות  זה  סגנון 
של אלכסנדריה, ואפשר לראות עדיין לוחות המחקים 
הופעתם  בהדרגה  אך  שיש,  או  בהט  לוחות  בצבעם 

מתמעטת.
מן  שהוא  ביריחו,  הורדוס  של  השלישי  בארמון 
שחדרי  מוצאים  אנו  המלך,  בארמונות  המאוחרים 
הכניסה והאזורים הייצוגיים עוטרו בסגנון שונה והם 
והשלישי,  השני  הסגנון  בין  המעבר  לשלב  שייכים 

המתוארך לשנים 15-20 לפנה"ס בקירוב. 

רצפות פסיפס – מוטיבים גיאומטריים 
וצמחיים

עיטור רצפות בפסיפסים החל בארץ ישראל במחצית 
השנייה של המאה השנייה לפנה"ס, אך בזמן שלטונו 
המקומית  הפסיפס  תעשיית  עברה  הורדוס  של 
נפוץ.  נעשה  בפסיפסים  והשימוש  ושכלול,  הרחבה 
המתוארכות  פסיפס  רצפות  של  דוגמאות  מ–20  יותר 
נתגלו  כמחציתן  שונים,  באתרים  התגלו  זו  לתקופה 
ובבתי האמידים בעיר  בחדרי רחצה בארמונות המלך 
העליונה של ירושלים. הפסיפסים אינם כוללים תיאורי 
דמויות, בהתאם למקובל באמנות היהודית בעת הזו, 
מוטיבים  של  יחסית  מוגבל  במגוון  מעוטרים  והם 

גיאומטריים וצמחיים.
מרבית הפסיפסים עשויים על פי המסורת ההלניסטית 
המוקף  צבעוני,  פאנל  הרצפה  במרכז  המעמידה 
כאילו  אחת,  מבט  מנקודת  לרוב  ונצפה  במסגרות 
מעוטרות  אלו  רצפות  קיר.  על  התלויה  תמונה  היה 
מסגרת  בתוכו  הכולא  מרכזי  ריבועי  בפאנל  לרוב 
עגולה ובתוכה רוזטה )שושנה( בודדת או כמה רוזטות 
רצועות  ידי  על  ממוסגר  הרבוע  הפאנל  נחתכות. 
לטיפוס  גיאומטריים.  או  צמחיים  מוטיבים  הכוללות 
זה מקבילות רבות ביוון, באסיה הקטנה ובמצרים, אך 
ביחס למקבילות מצטיין הסגנון המקומי בסכמתיות 
מעברים  של  בהיעדרם  ביטוי  לידי  הבאה  ובשטיחות, 

עדינים של צבעוניות, הצללה והסתרה. 
לצד פסיפסים אלה, אנו מוצאים בכמה מארמונותיו של 
הורדוס פסיפסים המשקפים את הסגנון האיטלקי בן 
הזמן, שמבטא העדפה למערכים מונוכרומיים )בשחור 
המכסים  אינסופי,  או  היקפי  בדגם  לבן(  רקע  על 
בודדות  דוגמאות  יש  כן,  כמו  הרצפה.  מרבית  את 
האינסופיים  המערכים  את  שמאפיינים  דגמים  שבהן 
אותם  המציב  הלניסטי  במערך  מופיעים  האיטלקיים 
במרכז שטיח לבן ולא כדגם המתפרס על פני כל רצפת 
החדר. תופעה זו מעידה על האינטגרציה שנעשתה על 
ההלניסטיות  ההשפעות  בין  המקומיים  האמנים  ידי 

והאיטלקיות. 
בעיטור  שיש  אף  על  כי  ולומר  לסכם  כן  אם  אפשר 
מארבעת  הפסיפס,  וברצפות  הקיר  בציורי  האדריכלי, 
על  כמשפיעים  החוקרים  ידי  על  שהוגדרו  היסודות 
זהה,  אינו  שמשקלם  הרי  הורדוס,  של  האדריכלות 
זאת,  עם  במיוחד.  דומיננטי  הרומי  היסוד  כי  ונראה 
האינטגרציה שנעשתה על ידי האמנים המקומיים היא 
אדריכלות  של  יצירה  לכדי  דבר  של  בסופו  שהובילה 

ואמנות מקומית ייחודית וחד פעמית. 

הכותבת היא ארכיאולוגית ועמית הוראה במכון 
לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית 

 רצפות פסיפס בארמון 
המערבי במצדה - מעוטרות 

בפאנל ריבועי עם מסגרת 
עגולה ובתוכה רוזטה 

)למעלה( או רוזטות 
נחתכות )למטה(

צילום: ארכיון רשות 
הטבע והגנים



כתב: ד"ר ספי פורת

גדל כ לחשמונאים,  המקורבת  למשפחה  בן 
הורדוס בבית רווי בתרבות הלניסטית, כפי 
היהודית  האצולה  מבתי  ברבים  נהוג  שהיה 
במצרים  ביקוריו  בעת  לפנה"ס.  הראשונה  במאה 
ובאיטליה נחשף הורדוס למופעים שהוצגו לפני קהל 
כגון  זה,  לצורך  ונערכו במתקנים שנבנו במיוחד  רב 
רוב  של  מקורם  היפודרום.  או  אצטדיון  תיאטרון, 
מוזיקליות,  הופעות  הצגות,  כגון  האלה,  המופעים 
מרוצי  או  והאבקות  אגרוף  אתלטיקה,  תחרויות 
והם  היוונית–הלניסטית,  בתרבות  היה  מרכבות, 
התפתחו  לצדם,  הרומאית.  בתרבות  היטב  נקלטו 
משחקי  גלדיאטורים,  קרבות  של  מופעים  באיטליה 
ציד של חיות ומאבקים בין חיות טרף לאנשים שנגזר 

עליהם עונש מוות.
זמניים  במתקנים  להמונים  המופעים  נערכו  תחילה 
יותר  מאוחר  העיר.  בכיכר  זה  לצורך  שהוקמו 
אלה, למופעים  במיוחד  שהותאמו  מתקנים   נבנו 
מכונים  והם  ברומא,  הקולוסאום  כדוגמת 
המודרנית  הטרמינולוגיה  לפי  "אמפיתיאטרון", 

למתקני שעשועים להמונים בעת העתיקה. 

על קו הזינוק
אשר  אופיינית  בתכנית  נבנה  מהמתקנים  אחד  כל 
בו.  שנערך  העיקרי  המופע  צורכי  על  לענות  נועדה 
מושבים  יציעי  עם  בנוי  היה  האופייני  התיאטרון 
ואורקסטרה  מלבנית  במה  מעגל,  בחצי  ערוכים 
הצופים  שורת  לבין  הבימה  בין  שהשתרע  )שטח 
בנוי  היה  האצטדיון  המושבים.  בתחתית  הראשונה( 
עם  מוארך,   )U האות  בצורת  )או  מלבן  בצורת 
- )מיוונית  אחד  סטדיון  על  העולה  באורך   זירה 
יחידת מידה שאורכה 192 מטר בקירוב( וברוחב של 
 Circus( כעשירית מאורכה. להיפודרום או קירקוס

בעת ביקוריו 
במצרים 

ובאיטליה נחשף 
הורדוס למופעים 
השונים שהוצגו 

לפני קהל רב 
בתיאטרון, 

באצטדיון או 
בהיפודרום, 

ובהם קרבות 
גלדיאטורים 

ומאבקים בין 
חיות טרף 

לאנשים שנגזר 
עליהם עונש 
מוות - וייבא 
אותם לארץ. 

וישחקו
הנערים לפניו

להמונים
בלטינית( תכנית דומה לזו של אצטדיון גדול. יש לו 
כששית  וברוחב  לפחות  מטר   240 של  באורך  זירה 
מהאורך. באחד הצדדים הצרים של זירת ההיפודרום 
הותקנו שערי הזינוק למתחרים והיא חולקה על ידי 
קיר חוצץ, שהותקן במקורב על ציר האורך של הזירה. 
האמפיתיאטרון היה מבנה עם מושבים ערוכים בכל 
שני  כעין   - אליפסה  או  מעגל  של  בתכנית  היקפו, 

תיאטרונים שהוצמדו זה לזה - וזירה במרכזו.
מסוים  לסוג  מתקן  כל  להתאים  מקובל  כיום 
והופעות  הצגות  נערכו  בתיאטרון  מופעים:  של 
אגרוף  אתלטיקה,  תחרויות  באצטדיון  מוזיקליות; 
ופרשים;   מרכבות   מרוצי   בהיפודרום   והאבקות; 
משחקי  גלדיאטורים,  קרבות  ובאמפיתיאטרון 
בעת  טרף.  וחיות  למוות  נידונים  בין  ומאבקים  ציד 
היה  ואפשר  שימושיים  רב  המתקנים  היו  העתיקה 

להכשיר כל מתקן ליותר מסוג אחד של מופע.
ובהם  הרומית,  התקופה  שאנשי  לציין  ראוי 
ההיסטוריון יוסף בן מתתיהו, לא הקפידו על המינוח 
השונים,  המופעים  נערכו  שבהם  המתקנים  של 
אחת  שונים.  בשמות  מתקן  אותו  את  כינו  ולעתים 
השאלות שעלתה היא היכן התקיימו מרוצי המרכבות 
ויותר  והסוסים או מרוצי האתלטים לאורך סטדיון 
שהרי  מתיתהו(,  בן  אצל  במפורש  נזכרים  )שאינם 
אי אפשר לקיימם במה שאנו מכנים היום תיאטרון 
ואמפיתיאטרון. חוקרים הציעו שהמתקנים שאותם 
למעשה  היו  'אמפיתיאטרון'  מתתיהו  בן  כינה 
ההוכחה  המודרנית.  הטרמינולוגיה  לפי  'היפודרום' 
בקיסריה,  הארכיאולוגיות  בחפירות  התגלתה  לכך 
בדיוק  הורדוס,  בימי  שנבנה  היפודרום  נחשף  שם 
האמפיתיאטרון  את  מתתיהו  בן  ציין  שבו  במקום 
של הורדוס )קדמוניות ט"ו, 341(. מכאן שבכתבי בן 
למרוצי  שנבנה  מתקן  הוא  אמפיתיאטרון  מתתיהו 
ביוונית  היפודרום  ונקרא  סוסים,  או  מרכבות 

וקירקוס בלטינית. 
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פרסים לזוכים
הרומית,  השעשועים  לתרבות  שנחשף  הורדוס,  המלך 
המתקנים  את  גם  וכמובן  מופעיה  את  לממלכתו  ייבא 
להמונים  שעשועים  מתקני  על  המידע  התנהלו.  שבהם 
אזכורים   - מקורות  משני  מגיע  בארץ  הורדוס  מימי 
בספריו של בן מתתיהו "קדמוניות היהודים" ו"תולדות 
של  ותוצאות  גיסא,  מחד  ברומאים"  היהודים  מלחמת 
כתב  מתתיהו  בן  גיסא.  מאידך  ארכיאולוגיות  חפירות 
ואמפיתיאטרון  תיאטרון  בניית  על  ציווה  שהורדוס 
המופעים  את  מתאר  ואף  וקיסריה,  ירושלים  בערים 
"...ובנה  לזוכים.  שהוענקו  הפרסים  ואת  בהם  שנערכו 
מישור  אדמת  על  )בנה(  ואחרי-כן  בירושלים,  תיאטרון 
לשכנים  כך(  )על  והודיע  ביותר...  גדול  אמפיתיאטרון 
מתגוששים  הוזמנו  אף  עם.  מכל  )אנשים(  וכינס  סביב 
)וכל( שאר התחרויות מכל ארץ בתקווה לפרסים שהוצעו 
להם ... הוא הציע מתנות לא-קטנות גם בעבור )תחרויות 
של מרכבות( לארבעה סוסים ולצמד, ובעבור )תחרויות( 
של סוסי מירוץ. ... הוכנו גם חיות-טרף ונאספו בשבילו 
אריות רבים מאוד וחיות אחרות... נערכו התנקשויות בין 
ובין  למיתה  שנידונו  בני-אדם  בין  וקרבות  לאלה,  אלה 
הנכרים  של  ולעונג-נפשם  להשתוממותם  החיות,  אותן 
על ההוצאות ועל הסכנות שבמחזה כאחד ..." )קדמוניות 

ט"ו, 274-268(.
תחילה  נמסרה  בקיסריה  השעשועים  מתקני  בתיאור 
ציון  עם  ואמפיתיאטרון,  תיאטרון  בניית  על  הידיעה 
נבנה האחרון: "הוא בנה בה גם תיאטרון,  המקום שבו 
ובצד דרום של הנמל, מאחוריו, גם אמפיתיאטרון, שהיה 
בו כדי להכיל המון רב של בני-אדם, ונמצא במקום שנוח 
להשקיף ממנו אל הים" )קדמוניות ט"ו, 341(. מאוחר 
מיד   ..." בקיסריה:  והתחרויות  המופעים  נזכרו  יותר 
עם חנוכת )העיר( היו חגיגות גדולות והכנות מופלגות 
בהוצאות. שכן הכריז על התחרות במוסיקי ובמשחקים 
וחיות  לוחמי-ביניים  של  רב  המון  והכין  גימניקיים, 

ומרוץ-סוסים ...")קדמוניות ט"ז, 137(.

אדם מול חיה
ובקיסריה  בירושלים  שנבנו  במתקנים  החיות  מופעי 
בימי הורדוס כללו, על פי הכתוב, אריות וחיות אחרות. 
למעט האריות, לא ניתנו שמות או פרטים מזהים לחיות. 
אפשר לשער שחלק מהן היו חיות טרף נוספות )מוצע: 
אם  עשב,  אוכלות  והאחרות  וכיו"ב(,  ברדלס  נמר,  דב, 
מקומיות ששימשו כמזון לחיות הטרף )מוצע: ארנבת, 
וכיו"ב(, או חיות אקזוטיות לתצוגה בפני  עז, צבי, איל 

הקהל )מוצע: יען, קרנף, זברה וכיו"ב(.
בן מתתיהו ביטא בספריו התנגדות למופעים אלה, שהיו 
במופעים  ראה  מתתיהו  בן  היהודית.  לתרבות  נוכריים 
הורדוס  בידי  והופקו  הרומית  מהתרבות  שיובאו 
בין  קרבות  מרוצים,  אתלטיקה,  תחרויות   - בירושלים 
באושיות  פגיעה   - טרף  חיות  לבין  ובינם  אדם  בני 
המנהגים  היהודיים.  והמסורת  התרבות  האמונה, 
שבנה  השעשועים  במתקני  הורדוס  שהפיק  החדשים 
העיר  מתושבי  עשרה  של  קבוצה  הביאו  בירושלים 
ומשתתפיו  נכשל  הניסיון  אך  במלך,  להתנקש  לנסות 
הוצאו להורג )קדמוניות ט"ו, 289-281(. ראוי לציין כי 
הביקורת של בן מתתיהו על המופעים הנוכריים הייתה 
בעיקר על קיומם בירושלים, ואין לה זכר כאשר הזכיר 

מופעים דומים בקיסריה.
מות  לאחר  לספירה,  הראשונה-השלישית  במאות 
יותר  למקובלים  הרומיים  המופעים  הפכו  הורדוס, 
השתתפו  יהודים  וגם  להמונים,  בשעשועים  ויותר 
ובראשית  השלישית  במאה  הנוצרים  רדיפות  בהם. 
המאה הרביעית לספירה, אשר כללו הוצאה להורג של 
עליהם  השניאו  טרף,  חיות  ידי  על  נוצריים  מרטירים 
ננטשו  נערכו  והמתקנים שבהם  את המופעים האלה, 
לאחר שהנצרות הפכה להיות דת מוכרת בימי הקיסר 

קונסטנטינוס )313 לספירה(. 

הכותב הוא ארכיאולוג בדימוס של הרשות לעתיקות, 
ניהל את החפירות בקיסריה.

 שרידי ההיפודרום 
בקיסריה.

צילום: שאטרסטוק
  קרבות גלדיאטורים 

ומאבקים בין חיות 
טרף לאנשים שנגזר 

עליהם עונש מוות
צילום: מתוך הסרט 

"גלדיאטור", ארה"ב 2000
 שחזור מרוצי מרכבות 

ופרשים בגן לאומי קיסריה
צילום: ארכיון רשות 

הטבע והגנים
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