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מפעלי  -הבנייה של הורדוס -
צורכי הממלכה או צורר אישי
אהוד נצר

משתתפים בדיון

:

ישראל לוין
מגן ברושי
יורם צפריר

הדיון נערך בירושלים

. .

בי " ס באדר תשל " ט ( ) 18 3 1979

ניפער י לבנויי ,

ש

ו ווו

/

ו

ום -

צורכי הממלכה או צורך אישי
אהוד נצר

מחקר מפעלי  -הבנייה של הורדוס עעד צעד גדול עם החפירות הארכיאולוגיות שנערכו במצדקי
בקרודיון  1 ,ליד הר  -הביתן בקיסריהן בא טיטקךיס  ' ,בסלנאס  " ,בקיפרוסל ובבקעת  -יריחו  " .מידע זה
האדריכלות ההורדוסית  " ,אולם אין ספק כי הנושא עוד יחייב
מאפשר לנו לערוך דיון מקיף על
~
העמקה והרחבה .
יריעת מפעלי  -הבנייה שהקים הורדוס רחבה ומרשימה  .עשרים אתרים  ,לפחות  ,בתחומי

זכו למפעלים שונים וכן

כ 13 -

אתרים מחוץ לגבולותיה  ,החל באשקלון ובעכו וכלה ב ~ יקופוליס

שבמערב יוון  .מן הראוי לעמוד על גיוונם הרב
וארמונות  -מבצר

נמלים

;

גימנסיונים ובתי  -מרחץ

מזון ומאגרי  -מים

;

;

;

 -ממלכתו

:

יישובים  ,ערים וערי  -מבצר

כיכרות ורחובות  -עמודים

מונומנטים

;

תיאטראות ,

;

;

ארמונות  ,מבצרים

איצטדיונים והיפודרומים

מפעלי  -מים עירוניים וחקלאיים

;

-

גני  -נוי מפוארים  :מחסני

;

מקדשים פאגאניים ומקדש מרכזי בירושלים .

-

שני המקורות העיקריים לחקר מפעלי  -בנייה אלה הם השרידים הארכיאולוגיים וכתביו של יוסף בן
מתתיהו 0 ,י שניהם משלימים זה את זה ואפשר לדון בהם בפועל כמכלול אחד  .חלק מהם מוכר לנו
 ציון שבירושלים .אך  -ורק מן הכתובים  ,ביניהם  :כיח  -המקדש  ,הץלטוננה והארמון המרכזי בהר
ראה

:

י ' ידין  ,מצדה  -בימים ההם בזמן הזה  ,חיפה

ראה

:

א ' נצר  ' ,הרודיון '  ,דפים למורי דרך  ,נובמבר  -דצמבר

ראה

:

ב ' מזר  ' ,חפירות ארכיאולוגיות כירושלים

, 1966

ראה  :א '

ביבליוגראפיה

ראה

:

( תשל " א ) ,

נגב  ' ,קיסרי '  ,אנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות
;

וכן

:

י ' לוין

נצר  ' ,חידושים בחקר

חדשות ארכיאולוגיות  ,מח  -מט

(  , ) 1976עמ ' ; 27 - 25

סג  -סד

( , ) 1977

( , ) 1974

עמ '

עמ '

; 41 - 40

, 1976

קיסריה '  ,קדמוניות 43 - 42 ,

: 53 - 50

מז  -סח

נא  -נב

( , ) 1978

ראה

ראה

ראה  :א '

 , 1970עמ ' , 509 - 500

( תשל " ח

),

נט  -ס

. 34 - 32

.6

נצר  ' ,ארמונות החורף של מלכי החשמונאים ובית הורדוס

הנ " ל  ,יריחו  -ממצאים מימי הבית השני  .ירושלים

: 36 - 27

עמ '

ושם

עמ ' . 75 - 70

(  , ) 1974עמ '  : 23 - 21נו (  , ) 1975עמ ' : 29 - 27

:

חדשות ארכיאולוגיות  ,סג  -סד

 . 174 - 161ראה גם

:

עמ ' . 33 - 1

כארץ  -ישראל  .ב  ,ירושלים

 :א ' נצר  ' ,קיפרוס '  ,קדמוניות  ( 31 - 30 ,תשל " ה )  ,עמ ' . 61 - 54

(  , ) 1977עמ '

עמ '

, 34 - 1

העתיקה '  ,ארץ  -ישראל  ,ט ( תשכ " ט )  ,עמ '

ב ' מזר  ' ,החפירות הארכיאולוגיות ליד הר הבית '  ,שם  ,י
וא '

ושם ביבליוגראפיה .
ושם ביבליוגראפיה .

ביריחו '  ,קדמוניות  ( 26 - 25 ,תשל " ד ) ,

 , 1978עמ '

עמ '

. 34 - 12

הדברים הנאמרים כאן מבוססים בחלקם הגדול על חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה

:

ניתוח

ארכיטקטוני  -ארכיאולוגי של הבנייה מהתקופה ההרודיאנית בהרודיון וביריחו  .האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

תשל " ז  ,בהדרכתו של פרופ ' י ' ידין .
ובעיקר

:

תולדות מלחמת הרומאים עם היהודים  ,א  ,ב  ,וה  ,וקדמוניות היהודים  ,סו  -יז  .על אף הסתירות הקטנות

שבין התיאורים הנוגעים למפעלי  -הבנייה של הורדוס בשני המקורות הללו  .משלימים התיאורים בעיקרם זה את

זה  .עם התקדמות המחקר הארכיאולוגי אפשר  ,לדעתנו  ,להסביר טוב יותר את הסתירות  .מפעל  -הבנייה היחיד
שזכה לתיאורים במשנה במסכת מידות ובמסכת תמיד .
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מפעלי  -הבנייה של הורדוס בתחומי ממלכתו
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אשקלל

9

טריפוליס

2

;
;

לעומתם  ,י ט

מכרים כלל

10

21

עכר

אנטיוכיה

ך

ע  " ,יומ  ,נתמעכת " .

ספעעי ייבוביי  ,יטע י " י י וט מ ! " ו
3

--.י- --

)-

צור

;

;

11

צידק

4

רורוס

;

;

12

דמשק

5

חיוט

;

13

6

;

בתירות

7

;

לאודקיה :

8

גבל ,

ניקופוליס

דים ארכיאולוגיים שאפעה לעריכם בבירור לימיו וטל הורדוס  ,גם אם אק הם

בכתובים

 ,כגק :

האיצטדיק בשומרקיי או המתחם המקודה

בחברק " .

מעורבותו של הורדוס במלאכת הבמיה
אין עוררין על כך שלהורדוס היה עניין אישי רב במלאכת הבנייה  .יתירה מזאת  ,סביר להניח כי היתה
לו יד כהחלטות על מקומם  ,על תוכנם ועל אופיים האדריכלי של רבים ממפעליו  .אין ספק  ,מכל

מקום  ,שהיתה ל ' מלך הבנאי ' הבנה עמוקה במלאכת הבנייה והאדריכלות  .תשומת לבו של הורדוס

11

ראה  :נ ' אביגד  ' ,שומרון '  ,אנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ  -ישראל  ,כ
ביבליוגראפיה .

ושם

!2

40

ראה

:

 , Paris ] 923ן

,

! " אא

! ]  Haramשן Hebron

 . Hackay .א .

] .3

( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' , 538 - 527

) L . H . Vincent 8

מפעלי  -הבנייה של הורדוס  -צורכי הממלכה או צורך אישי

אל מפעלי  -הבנייה שהקים באה לידי ביטוי בולט בכתביו של יוסף בן  -מתתיהו  ,בדבריו על סיועו של
המלך לשיקום הסטיו החרב באי חיוס

:

 . . .הוא נהרס במלחמת מחרדת ובגלל גודלו ויופיו לא היה קל לקוממו כמו שאר [ חלקי
העיר ] -

נתן כסף בשיעור שהיה בו לא רק כדי סיפק לגמור הבנייה  ,אלא גם ליותר מזה  .ה וא

פקד עליהם

שלא

ישבו

בחיבוק ידיים אלא יקימו ויחזירו לעיר ביתר

מהירות את הדרה המיוחד לה ( קדמוניות

היהודים  ,טז ; 19 - 18 ,

ההדגשה שלי  -א " נ ) .

למעורבותו הישירה במלאכת הבנייה אנו מוצאים סימוכין בקטע אחר של אותו הסופר  ,בדבריו על

בניין בית  -המקדש

:

המלך הורדוס לא נכנס לשום תחום משלושת התחומים האלה ; הוא נמנע מכך משום שלא היה
כוהן  ,אולם התעסק בעבודות בניין הסטווים והתחומים החיצוניים ובנה
אותם במשך שמונה שנים ( שם  ,טו ,

; 420

ההדגשה שלי  -א " נ ) .

מפעלי  -הבנייה של הורדוס  -צורכי הממלבה או צורך אישי

מה רב היה תסכולו של הורדוס  ,שנגזר עליו איסור כניסה אל פאר מפעליו

הסעווים סביב הר  -הבית  .אפשר ללמוד זאת מן הציטטה

 .את התחליף מצא כבניין

לכך להלן .

נשוב

האחרונה  ,ועוד

נזכרים בכתביו של יוסף

אין בידינו מידע על זהות האדריכלים שעבדו בשירותו של המלך ואף בנאיו
היו האדריכלים והבנאים
בן  -מתתיהו אך  -ורק פעם אחת  " .גם אם לא נזכרו  ,אין ספק כי רבים
להורדוס עצמו יד במלאכת
כשירותו ומעמדם של הבכירים שבהם היה ודאי נכבד  .אולם  ,היתה גם
כשלושה תחומים .
התכנון של המפעלים אותם יזם או קידם  -מעורבות שאנו מבחינים בה
 ,כולטתבמפעלים הבאים

הבחירה הקפדנית של האתר  ,שהיתה לעתים אף דראמאטית
א.
 הים בקיסריהבארמון הצפוני במצדה ; בנמל קיסריה ; כארמון שעל חוף

;

כמכלול

:

ארמון  -החורף ,

העונתית בסוף כל

השלישי במניי4 , 7י שבנה ביריחו משני צדי ואדי  -קלט  ,כדי ליהנות מזרימת המים
חוף  -ים או חוף  -אגם אך
חורף  .אמנם האופנה כעולם הרומי היתה כאותן שנים בניין חווילות לאורך
 דופן .במקומו של הארמון משני צדי הוואדי יש גישה מקורית ויוצאת

קביעת תוכנו של המפעל  -ה ' פרוגראמה '  .חתימת

ב.

בקביעת תוכנו של המבנה באה לידי ביטוי במפעלים הבאים

:

בא

ידו האפשרית של הורדוס

טון  :ה  -בשילוב ועבין ארמון

שבנה הורדוס

ומבצר כלב  -לנה של ירושלים  ,מעל להר  -הבית  .שילוב דומה היה ~
גם בארמון המרכזי
טונ  :ה ; אולם בשוטונ  :ה היה הניצור הפונקציה הראשונה
כהר  -ציון כ  15 -עונים לאחר הקמת הש

"

בחשיבותה ואילו בארמון המרכזי היה הארמון הנושא העיקרי .

הנדיר שבין ארמון -

מעורבות בקביעת ה ' פרוגראמה ' נמצא בארמון מבצר  -ההר שבקרודיון  ,בשילוב
 קיץ רב ממדים  ,מבצר  ,מרכזמבצר ומונומנט  ,וכן בקרודיון רבתי כשילוב שבין אתר הנצחה  ,ארמון
 מירוצים  ,תיאטרון ובנייןמנהלי ואחוזת  -קבר  .בהיפודרום ביריחו יש שילוב לא מקובל כין מסלול
שונות תחת קורת  -גג
מפואר ששימש כגימנסיון או בית  -אירוח  .שילוב מיוחד במינו של פונקציות
פצאל  ,היפיקוס ומרים  ' .י
אחת בולט גם במגדלים רבי  -הקומות שבנה הורדוס ; הידועים שבהם הם
מונומנטים .
הם שימשו ודאי כה  -בעת מגדלי  -מגן ותצפית  ,חווילות מלכותיות ואף

13
14

קדמוניות  ,סו . 390 ,
עד

לעונה השביעית ( חירף

ארמונות  -חורף מימי

תשל " ט ) הערכנו כי באיזור ארמדות  -החורף מצויים שרידי שני

.

כינינו

הורדוס  -האחד ( גימנסיון לדעת פריצ ' ארד חופרו ) מדרום לוואדי  -קלט  ,והשני משני צדי הוואדי ( אשר

' הארמון המורחב ' )  .בעונת

מכלול נוסף  ,מאוחר

תשל " ט התברר כי באיזור ארמון החשמונאים בנה הורדוס

ושלישי

ל ' גימנסיון ' אך קודם ל ' ארמון המורחב '  .אנו נוטים עתה לכנות את שלושת השלבים ארמון ראשון  ,שני

15

מימי הורדוס ביריחו .
שלושת המגדלים
לקאטיגוריה של המגדלים רבי  -הקומות אנו נוטים לשייך שישה מגדלים משל הורדוס :
טינ  :ה ומגדל דרוסוס
הנזכרים  ,המגדל המזרחי כארמון מבצר  -ההר בקרודיון  ,המגדל הצפוני  -המזרחי כ
 משפחתומבני
אחד
ושם
שבקיסריה  .נראה כי לכל המגדלים הללו היו משותפים גובה ניכר  ,פאר רב  ,מסד אטום
אחד מהם

"

"

או ידידיו של הורדוס  .אמנם בהרודיון ובאנטוניה השם כלול כשם האתר או בשם הבניין  ,אך אפשר שכל
כונה גם בשם

,

' הורדוס ' ו ' אנטוניוס ' ,

םי , ,י "
יע ך נבך "
"
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מסלול ההיפודרום ביריחו  ,מבט לדרום

.
.
י
, .

]

שרידי ארמון הורדוס בקיסריה  ,מבט למערב

ג.

קביעת עקרונות בסיסיים לתכנון הבניינים או חלקים בולטים בהם .

רואים במפעליו הבאים

זאת אנו

:

בקרודיון  ,בהחלטה לבנות את ארמון מבצר  -ההר כבניין עגול  ,שהשפך המלאכותי סביבו הוא חלק
  15שניםלא  -נפרד ממנו  .בניין יוצא  -דופן זה נבנה  ,לדעתנו  ,על  -פי דגם האוטון  :ה שהוקמה כ

קודם  -לכן  .בהחלטה

זו ,

לעגל את מה שהיה בירושלים ריבועי ( או

מלבני )

יש בצד הגאוניות

והחידוש קורטוב של סכימאתיות וגישה לא  -מקצועית  .מתוצאות הלוואי נציין את היותו של המבנה

אקונטרי  -ולא ונטרי  ,כמתבקש מצורת העיגול או החרוט  " .י

16

המבנה עשוי היה להיות צנטרי אם חצר  -העמודים היתה עגולה וממוקמת במרכז הבניין ואם ארבעת המגדלים היו

זהים בצורתם ובגובהם  .המתכננים יכלו גם למקם את המגדל רב  -הקומות לא כמזרח הבניין אלא במרכזו ולעצב

נטרי .

על  -ידי כך בניין
~
44

מפעלי  -הבנייה של הורדוס  -צורכי הממלכה או צורך אישי

גישה מקורית עולה גם בבניין המגדלים רבי  -הקומות  ,שהם יוצאי  -דופן בעולם ההלניסטי  -הרומי .
הם נבנו אמנם בהשראת המגדלורים העתיקים  ,ובעיקר מגדל פארום שבאלכסנדריה

;

אך הרעיון

לשנות את תפקידם ואת מקומם מקורי ויחיד  .בגישה מקורית ועניינית אנו מבחינים גם בהחלטה
להעלות ביריחו בניינים על  -גבי תלים מלאכותיים  ,כדי להתגבר על נוף העצים הסובבים  .בניגוד
לארמון מבצר  -ההר

שקיבל את דמות ההר המלאכותי על  -ידי שפך  -עפר סביב הבניין

בהרודיון ,

עצמו  ,ניבנו ביריחו התלים כבסיס עליהם התנשא אולם מפואר  ,חווילהן

אירוח " .

?)

ואף גימנסיון או בית -

ראוי לציין גם את תכנון ארמון  -החורף השלישי  ,משני צדי ואדי  -קלט

:

כאשר תכנון

אחד  -חובק את שני צדי הוואדי  .עמדנו כבר על השילוב המיוחד של הפונקציות בהיפודרום
ביריחו  .נציין כאן גם את הפתרונות האדריכליים הנדירים שיושמו כאן

;

הן הצירוף שבין מסלול

מירוצי  -סוסים ומרכבות לבין תיאטרון והן הצירוף האינטגראלי שבין תיאטרון ובין בניין הצמוד

אליו מצדו האחורי  ,נדירים ביותר ואולי אף יחידים בעולם

הסלניסטי  -הרומי  .ו ,

מקורית ואף דראמאטית היא התפיסה הנמצאת בבניין הארמון הצפוני במצדה על  -גבי מדריגות -
הסלע הטבעיות  .גם ההחלטה לבנות את המדריגה התיכונה בדמות תולוס ,
" היתה אולי פרי הצעתו
של הורדוס .
החלטה אחרת  -מקורית ומיוחדת במינה  -היתה לבנות בריכת  -שחייה בתוך הארמון
בקיסריה  ,סנ

שהוקם כולו על  -גבי צוק  -סלע בולט אל תוך הים .

התפרנסותו של הר  -הבית מעל לכל הגבלה טופוגראפית  -והקמת הסטיו המלכותי ( הדרומי ) הענק
והמפואר דווקא

בצד הדרומי הגבוה

והקשה

ביותר לבנייה -

חייבו ,

ללא

ספק ,

החלטות

ממלכתיות  .סביר להניח כי התפרשות זו היתה פרי  -דמיונו ופרי  -תעוזתו של המלך  .וכבר עמדנו על

כך שהסטיו הדרומי שימש פיצוי על התסכול שחייב היה להיות נחלתו של הורדוס בשל אי  -יכולתו

להיכנס לבית  -המקדש .

ריבוי זה של מפעלים המצטיינים במיקומם  ,ובהם צירופים לא  -שגרתיים של פונקציות בד  -בבד עם
תכנון מקורי ויוצא דופן  -כל אלה מביאים אותנו לידי מסקנה כי להורדוס עצמו היתה אולי יד
בכך  .נציין כי עיצוב רבים מן המפעלים הללו ותכנונם אינם מצטיינים דווקא בייחוד סגנוני

אלא לעתים  ,ובעיקר בגיוון נושאי

( ' פרוגראמאתי ' )

אמנותי ,

ובתכנון שהוא פרי הגיון צרוף וגישה מקורית

ועניינית  .לפיכך אין הכרח לקשור את הכתר באדריכל אנונימי  ,רב  -מעוף  ,שהיה אולי אבי הרעיונות
האלה  :אלא יש לראות את מקורם בהורדוס עצמו  ,המלך שהקדיש תשומת  -לב רבה כל כך לבנייה
במשך כל שנות  -שלטונך הרבות .

17

בכל שלושת התלים המלאכותיים המוכרים לנו ביריחו נותרו רק היסודות לפליטה  ,ולפיכך יש לשער בכל שלושת
המקרים את יעודו ודמותו של הבניין שעמד עליהם במקורו  .בתל הדרומי
אולם עגול ומפואר ( חלק מארמון הורדוס

השלישי ) ,

בגילול

אבו אל  -עלאיק אנו משחזרים

בתל הצפוני באותו אתר אנו משחזרים חווילה מלכותית ( חלק

מארמון הורדוס השני ) ועל  -גבי תל אל  -סאמראת ( ההיפודרום של יריחו ) אנו משחזרים גימנסיון או בית שנועד

לקבלות  -פנים לבאים אל התיאטרון וההיפודרום .
18

המקום היחיד שבר אפשר לציין צירוף כין תיאטרון להיפודרום הוא אןזני שבאסיה הקטנה  ,אלא שהמקום מוכר עד
היום מן הסקרים בלבד .

19

ראה

20

ראה :

:

ידין ( לעיל  ,הערה

לוין ונצר

 , ) 1עמ '

. 59

( לעיל  ,הערה , ) 4

עמ '  . 75 - 73נציין כי הקביעה שהיה כאן ארמון הורדוס של קיסריה היא

טנטאטיבית עדיין ורק המשך החפירות במקום יאפשרו קביעה סופית .
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מפעלי  -הבנייה של הורדוס  -צורכי הממלכה או צורך אישי

השיקולים והמניעים למפעליו של הורדוס
נעבור עתה

לבחון  ,זה

לצד זה  ,את מפעלי  -הבנייה של הורדוס  .לשם כך אנו מצרפים מתווה הכולל

את רוב המפעלים המוכרים

לנו ,

בולטת עוצמתם של המפעלים

בעיקר מן החפירותי  -כולם בקנה  -מידה אחד  .במתווה זה
בהר  -הבית ,

בקיסריה ,

במצדה ,

בקרודיון רבתי ובשומרון  .אף

ההיפודרום ביריחו מפתיע  ,במידה רבה בגודלו  .נושא אחר המתבלט במתווה הוא רמתו הגבוהה של
תכנון המכלולים  -כמכלולים  .לדעתנו  ,הגיעה האדריכלות ההורדוסית לאחד משיאיה
ברם ת תכנון הם כלולים  .הסדר והארגון שאפיינו את הממלכה בימיו באו כנראה לידי ביטוי
בתכנונם של אלה .

נראה לנו כי על אף ממדיהם של כמה מן המפעלים הללו  ,לקנה  -המידה המונומנטאלי  -או

הקולוסאלי  -לא היה ערך לעצמו בעיניו של הורדוס  .יוצא מן הכלל היה הר  -הבית  ,ובייחוד הסטיו

נבנה לפי קנה  -מידה קולוסאלי .

22

וכבר עמדנו על חשיבותו בעיניו של הורדוס  .שאר הסטווים בהר -

הבית נבנו בקנה  -מידה מקובל יותר  .מכל מקום  ,כאשר נצרף את המוכר לנו

ממצדה  ,מקרודיון ,

מקיסריה  ,משומרון  ,מיריחו  ,מקיפרוס וממפעלים אחרים יתברר לנו כי קנה  -המידה השליט בהם

היה שונה לחלוטין מזה שלפיו נבנה הסטיו המלכותי בהר  -הבית  .הכוונה כאן בעיקר לבניינים
עצמם  ,לחדרים  ,לחצרות ולסטווים  .המכלולים בשלימותם משתרעים לעתים על  -פני שטח גדול

ורחב  ,אך בבניינים עצמם ובפרטים שמהם הורכבו  -אבני  -הבניין  ,עמודים וכיוצא באלה  -אין
זיקה לגדול ביותר  .האדריכלות ההורדוסית על עוצמתה והיקפה לא היתה אפוא ' מיגאלומנית ' .

ברי כי להורדוס  -כמו לכל טירן  -היה צורך פנימי בפרסום ובהתבלטות  .אולם  ,לצד זה  ,יש
להבחין במפעליו בנטייה חזקה לשימושיות ולתכליתיות  .לפיכך  ,בנויים רובם על  -פי קנה -

מידה ' אנושי ' ולא קולוסאלי  .במאמץ הנדרש לבנות בניין אחד בקנה  -מידה מונומנטאלי אפשר
לבנות שלושה  ,ארבעה ואף יותר בניינים שתוכנם דומה  -שיתפקדו באותה יעילות  .זו היתה ,
לדעתנו  ,גישתו של הורדוס ברוב בנייניו .

נשאלת השאלה  ,אם נבנו המפעלים  ,בעיקרם  ,מתוך דחף פנימי לבנייה  -מעין ' תאוות בנייה ' או
היו פרי חישוב ושיקול  -דעת  .כבר עמדנו על הבנתו העמוקה של המלך במלאכת הבנייה
והאדריכלות  .אין ספק כי בנייניו הוקמו לשם תכלית מוגדרת כדבעי  .קשה להצביע על אחד

ממפעליו שנעשה בשל קפריזה  -בנייה לשמה  .גישתו המעשית וההגיונית באה לידי ביטוי בראש -
וראשונה בצירוף רב ככל האפשר של פונקציות באותו מבנה  .הדבר בולט במיוחד בצירופים שבין
מונומנטים לבין בניינים תועלתיים  ,וכך ראינו במיוחד בארמון מבצר  -ההר בהרודיון ובמגדלים רבי -

הקומות שבנה  .גם ברצון לשלב פונקציות שונות ומגוונות תחת קורת  -גג אחת יש לראות את אחד
מהישגיה של האדריכלות ההורדוסית .

21

נציין כי רק כהר  -הבית ובאנטונלה העלינו על מתווה זה נתונים משוערים בלבד ( שלא על סמך חפירות

ארכיאולוגיות ) .
22
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מפעלי  -הבנייה של הורדוס  -צורכי הממלכה או צורך אישי

בגישה מעשית ופונקציונאלית אפשר להבחין גם בניצול חומרי  -בניין מקומיים ושימוש בטכניקות -
בנייה פשוטות וזולות  .רוב בנייניו של הורדוס  ,כך הולך ומסתבר  ,היו מכוסים כלפי חוץ בטיח  ,כמו
כלפי פנים  .טיח זה  ,שנעשה ברמה מקצועית מעולה  ,אפשר לא רק הצנעת חומרי  -בנייה זולים  ,כמו

לבני  -חומר לא  -צרופות  ,אלא אף שילוב חומרי  -בניין שונים באותו

מבנה  .נ :

אין ספק כי להורדוס

ולבני  -דורו היה הטיח בעל ערך אסטטי רב  .כאן המקום לציין כי הדעה ששררה בעבר  ,ועדיין נפוצה

כיום  ,כי הבנייה באבני  -גזית מאפיינת את בנייניו של הורדוס אין לה בסיס של ממש במציאות .
מה היה צירוף השיקולים והמניעים שעמדו ברקע ההחלטה להקים את מפעלי  -הבנייה השונים של
הורדוס

?

כדי לנסות ולהבהיר סוגיה זו ריכזנו בטבלה שורה של שיקולים ומניעים  .בעיקרה מושתתת

הטבלה על תיאוריו של יוסף בן  -מתתיהו  ,על הרקע הכללי ועל הכרותנו את האתרים  .שיקול רב

משקל צוין בחמישה כוכבים ואילו יסודות משניים סומנו על  -ידי ארבעה כוכבים ועד לכוכב אחד .
ברי כי אין לקבוע קריטריונים מוחלטים אלא יחסיים בלבד .
מן הראוי להעיר כי אפשר שהארמונות הרבים שבנה המלך  ,אותם כללנו בקטיגוריה של

חיי  -פאר ,

שימשו בצד מגורי  -המלך ובני  -משפחתו גם מקום מפגש ואירוח לבכירים שבין נושאי

המשיית

בממלכה  ,שרבים מהם נמנו ודאי עם רעיו של המלך  .גם למבצרי  -המדבר היה כנראה תפקיד מסוים

במנהל  ,לפי ששימשו גם כמקום הפקדתו של חלק מאוצרות  -המדינה .

24

בנושא קשרי  -החוץ של

הממלכה כללנו את כינוים של ערים או של בניינים על  -שם ראשי  -השלטון הרומי וכן את המפעלים

שמחוץ לגבולות הממלכה  ,שלא במקרה למדו רובם ככולם על צירי הדרכים הימיות או היבשתיות
שקישרו את ארץ  -ישראל עם יוון ועם רומא .
יוסף בן  -מתתיהו ובעקבותיו חוקרים

רבים '

2

נוטים להדגיש את שיקולי הפרסום והרצון להנצחה

כמו גם את תפיסת  -עולמו כשליט הלניסטי שהביאה אותו לעסוק גם במפעלי  -בנייה  .אין להטיל
ספק בכך שהפרסום והרצון להנצחה היו ברקע הקמתם של רבים מן המפעלים  -עתים על  -ידי
קביעת שמם  ,עתים על  -ידי עיצוב דמותם ( ארמון מבצר  -ההר בהרודיון הוא דוגמה בולטת
ועתים על  -ידי עצם הקמתם ( כמו המפעלים הרחוקים מגבולות

הממלכה ) .

לכך )

אולם נראה כי לא

הפרסום והרצון להנצחה בלבד  ,לא שאיפה לבנייה מונומנטאלית לעצמה ולא חיקוי מסורות
הלניסטיות היו בהכרח בראש מעייניו של

הורדוס ,

אלא גם הרצון להקים בניינים למטרות

מוגדרות  -תשומת לב אישית ניתנה לשימושיותם ולתועלתם  .גישה זו ניוונה ודאי
מחוש המציאות העז של המלך  ,שבא לידי ביטוי הן בניהול מדיניות  -החוץ והן בארגון ממלכתו
וכלכלתה המשגשגת .

הרקע האדריכלי
אין ספק כי בנושאים רבים הלך הורדוס בעקבות החשמונאים  .בכל מבצרי המדבר  ,לבד מהרודי
הם

23

ן,

וגם
קדמו לו  .דפוסיהם של חיי  -הפאר בארמונות  -החורף ביריחו נקבעו על  -ידי החשמונאים ~

הדבר בולט

במיוחד בשילוב לבני  -חומר לא  -צרופות ובטון רומי בציפוי אופוס רטיקולטום ואופוס קוודרטום

בארמון השלישי ביריחו  .וראה לעיל  ,הערה . 8
24

אפשר ללמוד על כך בעקיפין מתוך דברי יוסף בן  -מתתיהו במלחמות  ,ב  ,כ  ,ב .

25

נציין במיוחד את מחקרו של

:

א ' שליט  ,הורדוס המלך  ,ירושלים

. 1962

49
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קטע מן האגף הצפוני
ו ' א51וס ענודרטום '

50

בגורמת  -החורף השלישי של הורדוס ביריחו  .הקירות מצופים אבנים בדגמי ' איפוס רטיקולטום

'

מפעלי  -הבנייה של הורדוס  -צורכי הממלכה או צורך אהדי

כמפעלי  -המים בבקעת  -יריחו הם היו החלוצים  .גם בעיטורי הקירות או רצפות  -הפסיפס נוכחנו
לדעת ביריחו כי הורדוס קיים מסורות שהיו שכיחות בימי החשמונאים .
לצערנו  ,ידוע אך מעט מזעיר מן המחקר הארכיאולוגי על מרכזי השלטון ההלניסטי באנטיוכ  :ה
ובאלכסנדריה הקרובות כל כך לארץ וללא ספק השפיעו על הנעשה בה בתקופת החשמונאים ואף
בימיו של הורדוס  .אין גם ספק שהורדוס היה פתוח ללמוד מן התרבויות הקיימות ואלה שהתפתחו

בימיו  .בצדק צוינו בתי  -המרחץ הרבים כאחד החידושים הטכנולוגיים שהכניס אל מפעליו בהשפעת
רומי .
דווקא בשטח טכנולוגיית הבנייה אין לראות בבנייניו של הורדוס חדשנות

בנייה מסודרת ויסודית  .את השימוש בבטון רומי בציפוי

מיוחדת  ,מה

גם שהיתה זו

 opus reticulatumו opus quadratum -.

יש לראות כתופעה חולפת שיושמה על  -ידי בנאים שבאו מאיטליה וחזרו עם השלמת המלאכה אל
ארץ  -מולדתם  .לטכניקה זו לא היה המשך או חיקוי

בארץ : 6 .

קמרונות  -האבן המשולבים בבנייניו של

הורדוס מוכרים בעולם היווני החל מן המאה הד ' לפני  -הספירה וגם בארמון החשמונאים ביריחו יש

עדות לשימוש בקמרון  -אבן .

:7

בנאיו של הורדוס השתמשו בהם בצמצום ובדרך  -כלל רק לשם קירוי

חללים הנמצאים בתנאי לחות  ,שיש בהם סכנה לרקבון של קורות  -העץ  -אמצעי הקירוי השכיח
בארץ באותם ימים .
אין ספק כי בבנייניו של הורדוס יש הד למפעלים בעולם הרחב  ,כמו תיאטרונים  ,היפודרומים או

חווילות הפתוחות לנוף ואלה הבנויות על חופי אגמים או ימים  .מאידך  ,אין להוציא מכלל אפשרות
גם השפעה בכיוון הפוך כמו בהד אפשרי לארמון הצפוני במצדה  ,בצוקי האי קדרי  ,עליהם בנה
טיבריוס כמה

חווילות  -ארמונות ' .

2

שן

אולם  ,מעל ומעבר להשפעות שקלט הורדוס מקודמיו או מסביבתו הקרובה או הרחוקה יש לציין

את יחסו הלא  -אמצעי של המלך  -הבנאי למפעליו  ,כמו גם את מקוריותו  .מקוריות זו לא נבעה

בהכרח מתוך נטייה להתבטאות עצמית  ,כפי שנפוץ הדבר בין אדריכלים מתוך דחף אמנותי  ,אלא
בעיקר מתוך שילוב הבנתו המעמיקה במלאכת התכנון וגישתו התועלתית .
במפעלים שהותיר אחריו הורדוס יש אפוא ביטוי לרצונו ויכולתו של השליט להרבות בבנייה תוך
מזיגה פורה של מילוי צרכיו ומאווייו האישיים עם צורכי ממלכתו והעמים עליהם שלט .

26

שני המקימות היחידים  ,נוסף על יריחו  ,בהם נתגלו שרידי בנייה זהה הם בפאס ( ראה

לעיל  ,הערה ) 6

בירושלים יש מבנה עגול ממערב לשער  -דמשק שנתגלה לראשונה על  -ידי ק ' שיק כשנת
ידי א ' נצר ושרה בן  -אריה בשנת  ; 1977ראה ; חדשות ארכיאולוגיות  ,סה  -סו ( 1978

),

כי שני מבנים נוספים אלה הוקמו בימיו של הורדוס ועל  -ידי אותו צוות שפעל
27

מדובר

עמ '  . 37 - 36אין
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ספק  ,לדעתנו ,

ביריחו .

שדודות אמנם  ,אך נמצאה עדות ברורה לקמרון  -בדפוס הטיח כקירות הצדיים .
28

 1879ונחקר מחדש על -

בבור  -מים המצוי מתחת לרצפת חלקו הדרומי של הבניין המרכזי בארמון החשמונאי
/) . Maiuri

וירושלים .

;

אבני  -הקמרון

על הערכתו של הורדוס כבנאי
ישראל לוין

אהוד נצר הציג מידע רב על אתרים קרודיאניים שונים  ,וכן ניסיון לסווג את פעילות הבנייה

לשלביה

השונים  -בחירת האתר  ,קביעת פרוגראמה ועקרונות התכנון  .באלה לעצמם יש תרומה לכל מי
ניתח
שרוצה להכין את היקפה  ,גיוונה ותחכומה של בניית הורדוס  ,אולם נצר לא הסתפק בכך  ,אלא
שלוש
והעריך את התופעות האלה  ,ובכך הגיע לכמה מסקנות על הורדוס הבנאי ואופי מפעליו  .על
החשוכות שבהן נדון להלן .

מקומו של הורדוס בתהליך הבנייה

לדעת נצר הורדוס עצמו לקח חלק פעיל בתהליך הבנייה  ,היתה לו הכנה עמוקה בכך וחותם

ידו
.

האישית ניכר במפעליו  .אינני משוכנע שאמנם אפשר לראות יד פעילה של המלך במפעליו השונים
להורדוס
מידת מעורבותו אינה משתקפת  ,לדוגמה  ,בשני המקורות שצוטטו לצורך זה  ,המייחסים
מאידך
בניית מקומות מסוימים  -הסטיו המפואר בחיוס מחד גיסא  ,ובית  -המקדש בירושלים ,
בשטח
גיסא  .כשיוסף בן  -מתתיהו כתב שהמלך ' זירז את הבנאים '  ,לא משתמע מכך שהוא עצמו היה
ביתר
ופקד על הפועלים  ' :הוא פקד עליהם שלא ישבו בחיבוק  -ידיים  ,אלא יקימו ויחזירו לעיר
מהירות את הדרה המיוחד לה ' ( קדמוניות  ,טז  ; ) 19 ,כשנאמר שהורדוס לא נכנס לשלושת התחומים
והתחומים
של המקדש משום שלא היה כוהן והסתפק בזה שהוא ' התעסק בעבודות בניין הסטווים
כאן
החיצוניים  ( ' . . .שם  ,סו  - ) 420 ,הכוונה אינה בהכרח שהוא ככבודו  -ובעצמו פקד על הבנייה .
ביצע זאת  .בדומה
יוסף  ,או מקורותיו  ,מייחס למלך את הבנייה בלי לדייק אם הורדוס עצמו
בארמית :
לציטטות האלה מכתבי יוסף  ,בכתובות רבות מן הארץ מסופר שאדם פלוני ' עשה ' ( ' עבד ' ,

הדריאנוס

 , fecitבלאטינית ) משהו  .ככתובות אחדות מאמת  -המים הגבוהה בקיסריה רשום שהקיסר
עכד '  .י האנשים האלה אינם
' עשה ' )  , ( fecitובכתובות רבות מנתי  -כנסת משמשות המלים ' עשה ' או '
אלא

התורמים  ,והכוונה

לא שהם עצמם היו מעורבים כבנייה .

אין ספק שהושקעו תכנון ומחשבה רבה בבנייני הורדוס  ,ודפוסים מסוימים חזרו

ונשנו באתרים

רבים  .אולם סביר יותר להניח שהיה קיים אדריכל מחונן  -או צוות של אדריכלים

בחצרו של המלך  ,שעשה את עיקר העבודה  -קביעת האתרים  ,עריכת הפרוגראמה

]

 .קק

.

975ן  , Jerusalemע

2נ 1 -נ :

"

מחוננים -

והחלטה על

ן].

,

rchaeo/ogieaוג 11ג . Levine , Roman Caesa /' ea -
א /-Topogn r- aphi ( al 3

י ' נוה  ,על פסיפס ואבן  ,ירושלים

תשל " ח .

עמ '

] , 15

152

( ' עבד ' ,

' עשה ' ) .

. ,.

מפעלי  -הבנייה של הורדוס  -צורכי הממלכה או צורך
אישי

עקרונות התכנון  .בתחום הפוליטי  ,למשל  ,נעזר הורדוס רבות באדם כזה  .ניקולאוס איש דמשק
שירתו במהלכיו המדיניים ומעמדו החשוב הודגש גם בחיי המלך וגם לאחר מותו .

שאלת זיהויו של ' הכוח המוביל ' במפעלי  -הבנייה של הורדוס אין לפתור אותה היום  ,ויש אולי
להעדיף אדריכל אלמוני שהיה בחצרו  .ברם אף  -על  -פי שאין לקבוע מסמרות בעניין  ,השאלה עצמה
חשובה ורבת  -משמעות  .אפשר אולי ללמוד על הורדוס עצמו אם היה אמנם קשר ישיר והדוק בינו
לבין פרטי בנייניו  .אך לדעתנו  ,כאמור  ,לא כך היה המצב  .מאידך גימא  ,ברור שהבנייה הרבה
בגבולות ממלכתו ומחוצה לה לא נעשתה בלי מעורבות כלשהי של המלך  .גם אם לא היה פעיל בכל
השלבים  ,בוודאי עקב מקרוב אחר הנעשה בכספו ובחסותו  .נוסף על כך  ,אין ספק שאדריכליו
האלמונים התייעצו אתו וניסו להתאים את הבניינים השונים לטעמו ולרוחו  .וחשוב לזכור שהכוונה

כאן היא בייחוד לבנייניו הפרטיים של המלך  ,לעומת מפעליו הציבוריים  ,כגון בית  -המקדש  ,בניית
ערים או מוסדות עירוניים  .על כן אפשר אולי ללמוד ממפעליו השונים לפחות בעקיפין על המלך ,
על שאיפותיו ועל טעמו  .אולם המרחק רב עדיין בין מצב זה  ,כפי שתיארנו אותו  ,לבין העמדת
הדברים כאילו היתה לו יד פעילה בכל המתרחש ושיש ליחס לו עצמו הבנה עמוקה בנושא .

ה ' חידוש ' וה ' חלוציות ' בבנייני הורדוס
נצר הדגיש גם את החידוש וה ' חלוציות ' שהיו בבנייני הורדוס  .בהקשר זה חשוב להבחין בין בנייניו

הציבוריים לבין אלה הפרטיים  .בתחום האחרון יש לראות בבנייתו חידוש  ,דמיון ותעוזה  .תכנונן של
מצדה  ,הרודיון ויריחו הם עדות חותכת למקוריות האדריכלית בחצר  -המלך  .אולם בניגוד לבנייניו

הפרטיים  -ומדובר בעיקר בארמונותיו ובמבצריו  -אין

' חדשנותו '

בולטת כל

הציבורי  .בתי  -מרחץ  ,תיאטראות  ,אמפיתיאטראות  ,היפודרומים  ,מקדשים  ,בסיליקות

כך

בתחום

ואמות  -מים ,

כל מגוון מפעליו שכוונו בעיקר לאוכלוסייה הפאגאנית בארץ ובחוץ  -לארץ  -הם כולם בניינים

טיפוסיים לעולם ההלניסטי  -הרומי  .אם יש לחפש את המיוחד שבהם  ,מן הראוי להדגיש אולי את
ממדיהם  ,כגון הנמל בקיסריה או המקדשים בירושלים ובסבאסטי  ,ולא את ה ' חידוש '  .כבר הזכיר
נצר שבתחום של טכנולוגיית בנייה לא היה להורדוס חידוש  .גם עצם הצירוף של היפודרום

ותיאטרון  ,כפי שנתגלה ביריחו  ,היה ידוע בעולם ההלניסטי  .גם המשחקים הססגוניים שנערכו
מטעמו של המלך כל ארבע שנים  ,גם בירושלים וגם בקיסריה  ,היו חיקוי של המשחקים ברומא
שהתקיימו גם בפרובינקיות אחרות  .המיוחד אצל הורדוס הוא אולי המימד המופלג של משחקים
אלה והצירוף של נוהגים הלניסטיים ורומיים  .האתלתיקה והצגות מוסיקה וריקוד  -נכסי צאן ברזל

של החגיגה היוונית הקלאסית  -שולבו עם בידור רומי מובהק  -האמפיתיאטרון עם קרבות -
הדמים המאפיינים אותו  2 .צירוף מקורי של יסודות ידועים אפשר למצוא גם במצבות  -הקבורה
מאותה תקופה  .המיוחד הוא בהרכבם המקורי במונומנט זה או
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נזכיר בקצרה שתי דוגמאות שיוכיחו עד כמה היה המלך קשור למודלים אימפריאליים בקביעת
הפרוגראמה שלו .
מפעלו האדיר

בירושלים ,

בניית בית  -המקדש  ,נעשה בדגם רומי מובהק

:

לינוס

( תחום

מקודש )

רחב  ,פידיום מלאכותי  ,כמה כניסות מכיוונים שונים  ,סעווים בשלושה צדדים  ,ססילי2ה מפוארת
בצד הרביעי ומקדש באמצע  .מתחמיץ דומים  ,הכוללים בתוכם פעילות דתית  -פולחנית  ,דתית
רוחנית  ,משפטית  ,פוליטית  ,כלכלית ועוד מתועדים באלכסנדריה  ,קיריני בצפון  -אפריקה  ,ממירנה

באסיה הקטנה ועוד  4 .ההקבלה בין מתחמים אלה למקדש בירושלים ברורה לעין ואין ספק שהורדוס
העתיק ביודעין את הדפוס הזה .

5

כך גם אפשר להסביר את בניית העיר קיסריה על  -ידי הורדוס מטעמים פנים  -ממלכתיים  .הוא בנה
עיר לאוכלוסייתו הנוכרית ובה נמל מפואר ומקדשים לרומא ולאוגוסטוס  ,וקרא לעיר הזאת
קיסריה  .צרכים כלכליים ופוליטיים הכתיבו ודאי צעדיו אלה  .אולם אפשר גם להסביר את הקמת
קיסריה  -לרבות בנייניה השונים  -מנקודת  -מבט רומית גרידא  .מפעל מסוג זה היה ביטוי הולם

ומקובל של מלך  -קליינט שביקש להביע תודתו  ,הכרתו ונאמנותו לפטרוניו הרומיים  .באותה תקופה

ממש ננה יוכה השני מלך  -קליינט ממאוריטן  :ה שבצפון  -אפריקה עיר  -נמל ובה מקדשים לרומא

ולאוגוסטוס  ,וקרא לה קיסריה  6 .אם יש לדבר אפוא על הורדוס כבנאי ' חלוץ ' או כ ' חדשן '
והכוונה היא

לתכנון ,

לתפיסה ולביצוע  ,הרי יש להגדיר את המונחים אחרת ( צירוף

ממדים גדולים  ,וכדומה ) ויש להבחין היטב בין המבנים הפרטיים לבין אלה

בבנייה ,

אלמנטים ,

הציבוריים  ,התכונות

המאפיינות את ארמונותיו ומבצריו במדבר  -יהודה אינן הולמות תמיד את מפעליו בערים השונות
בארץ ומחוצה לה  .ובל נשכח  ,מפעלים אחרונים אלה הם חלק הארי מבחינה כמותית  ,של פעילותו
האדריכלית .
המימד הכלל  -רומי הזה חשוב לנו גם בהקשר אחר  .בכל צעדיו  ,מחשבותיו ושאיפותיו ראה הורדוס
את עצמו חלק אינטגראלי ביותר של העולם הרומי  .רומא היתה המשענת היציבה ביותר  ,הבטוחה
והיחידה

לשלטונו  ,וגם

היא שימשה מקור השפעה לדפוסים חברתיים שונים נוסף על תרבות

רוחנית  -חומרית  .על כן כשמדובר על מפעלי  -בנייה של המלך  ,יש להתחשב לא רק בצורכי הממלכה
או בצרכיו האישיים  ,אלא גם במקובל ובנהוג בעולם הרומי בכללו  .מושל באותם ימים הקים

בניינים ציבוריים  ,ערים שלימות ומבנים פרטיים  -ודין מלך  -קליינט כקיסר עצמו בהקשר זה  .בין
אם המניעים היו אישיים ( הנצחה

או של רומא עצמה ) או חברתיים

עצמית ) ,

(

פוליטיים ( רכישת נאמנות של מגזר מסוים באוכלוסייה

זאת האופנה ,

),

או אולי צירוף שלהם  ,פעולת הבנייה היתה ביטוי

מקובל לצרכים אלה  .במלים אחרות  :לעולם החיצון היה מקום של כבוד בהבאת המלך לעצם הרצון
לבנות ואף הציע לו צורות ומסגרות מקובלות .
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מפעלי  -הבנייה של הורדוס  -צורכי הממלכה או צורך אישי

הקו התועלתי  -השימושי במפעלים
האם יש להגדיר את בנייתו של הורדוס כתועלתית ושימושית או שמא יש לראות בה מידה לא
מבוטלת של מונומנטאליות מופלגת  ,פרי דחף פנימי של המלך  .נצר הכריע לטובת האפשרות

הראשונה  ,ואין ספק שיש אמת מסוימת בקביעה זו  .במבניו הפרטיים של הורדוס יש תכופות הרגשה
של תועלתיות  -טיח מכסה קירות די עלובים בארמונותיו  ,ומבני  -מגוריו במצדה ובהרודיון צנועים

למדי  .אף  -על  -פי  -כן אין להתעלם מן המימד המונומנטאלי והפן האישי כגורמים דומינאנטיים .
מיקום ארמון  -המבצר בקרודיון  ,לרבות מגדליו וחדריו  ,מיקום הארמונות במצדה ובקיפרוס ( למרות
הצנועות )

מידותיהם

מקפריזה ,

נובעים דווקא

מתעוזה ומשאפתנותו של הורדוס  .אין זה עומד

בסתירה לעובדה שהכל היה מתוכנן  ,מחושב ואפילו שימושי  .אולם עצם בנייה כזאת שיקפה את
הדחפים האישיים של המלך  ,ובמובן מסוים היא נחשבה ודאי בנייה מונומנטאלית  .ואין לדבר על
גישה מעשית ותועלתית

בשלושה (

ובחברון  ,בשוברי  -הגלים הענקיים

,

)

הארמונות

ביריחו ,

כבנייה האדירה

בהר  -הבית  ,במצודה

בקיסריה  ,לרבות מחסניהם ומגדליהם  ,ובארמונו

בירושלים  .אין

לבטל את הדחף האישי ואת האופנה הרומית למונומנטאליות שהיו אצל הורדוס  .אולי מוטב להניח

ששני המרכיבים האלה  -התועלתי  -השימושי והמונומנטאלי  -האישי  -היו תמיד אצל הורדוס
ואי  -אפשר לרוב להפריד ביניהם היום  .ארחיק  -לכת ואציע שאפשר כי הורדוס עצמו לא יכול היה
להפריד ולהבחין ביניהם  .בטוחני שהמלך זיהה את טובת ממלכתו עם טובתו האישית וגורל השניים
תלוי היה האחד בשני .
הדרך הטובה ביותר היא אולי להימנע מהדבקת תוויות על תהליכים ועל מצבים מגוונים ומסובכים .

בבואנו לדון במפעלי  -בנייה של המלך אנו נעים בין שני ניגודים  -התועלתי  -המונומנטאלי
והפרטי  -הציבורי  .בבנייה פרטית יש מרכיבים תועלתיים ומונומנטאליים ( דוגמת מצדה

והרודיון )

והוא הדין בסקטור הציבורי  .המתנות הרבות שהעניק לערים שונות היו כולן מונומנטאליות ( בניינים
ציבוריים )

וגם ' שימושיים '  .כל מה שהוא תרם היה ' חיוני ' לעיר רומית באותה תקופה  .השילוב

האורגאני הזה בין האישי והממלכתי בא לידי ביטוי בשמות שנתן ל ' יצירותיו '  .העיר ( מפעל

ציבורי )

שבנה בשרון נקראה אנטיפטריס אחרי אביו  :ואילו את האגפים בארמונו בירושלים ( בנייה

פרטית )

קרא קיסריום ואגריפיום  ,על  -שם פטרוניו ברומא .

אחרון  -אחרון  -הערה מיתודולוגית על שאלת מפעלי  -הבנייה של הורדוס  .יש הבדל בטיב
המקורות  ,ארכיאולוגי וספרותי  ,העומדים לרשותנו  ,ויש שוני בדגש של כל אחד ואחד  .המקורות
הספרותיים ,

בעיקר יוסף בן  -מתתיהו  ,עניינם לרוב בבנייה ציבורית  ,בירושלים  ,בשומרון  ,בערי -

החוף ובחוץ  -לארץ  .לעומת זאת  ,הממצא הארכיאולוגי עיקרו בבנייה פרטית של המלך במדבר -

יהודה ( מעט מאוד חומר ארכיאולוגי של הורדוס עצמו יש בירושלים  ,בקיסריה ובערים

אחרות ) .

על

כן  ,כל ניסיון להגדיר ולסווג את מפעלי  -הבנייה של הורדוס מן הדין שייקח בחשבון כי המקורות
השונים העומדים לרשותנו מדגישים אספקטים שונים לחלוטין  ,וכי האספקט הציבורי דווקא הוא
הדומינאנטי מבחינה כמותית בפעילותו האדריכלית של המלך הורדוס .

.

'

;

.

האם ' צורכי הממלכה ' נגד ' צורכי

הפרט ' ?

מגן ברושי

בנושא זה שלפנינו קשה שלא לדבר בלשון הפלגה  ,שהרי הורדוס היה לא רק גדול הבנאים בימי בית
שני אלא גדול הבנאים בארץ  -ישראל מאז ומעולם ואחד הגדולים שבהם בתולדות העולם העתיק .
אהוד נצר ציין שהורדוס העמיד לפחות שלושה שיאים בימיו  :הוא הקים את הארמון הגדול ביותר

שנבנה עד ימיו ועד לימי נירון לא היה כמותו  -ארמון בהרודיון ששטחו הכולל הגיע למאתיים
דונם

;

הוא העמיד את הפודיום הענק בהר  -הבית  ,מאה וארבעים וארבעה דונם של משטח מוגבה

חבוק באבנים מונומנטאליות  -עד
המלכותי ,

14

מטר אורכן

ו 100 -

טון משקלן

;

הוא הקים את הסטיו

שהוא המבנה היחיד הגדול ביותר בארץ .

אין ספק שנצר הוא המוסמך ביותר לדון במפעלי הורדוס  ,אך ספק אם ראוי להציג כך את השאלה

:

צורכי הממלכה כנגד קפריזות אישיות ; אלא יש כאן איחוד השניים באישיותו של המלך  .הוא פיזר
את כספו בשלושה  -עשר מקומות מחוץ לארצו  -העמיד מדריכי  -ספורט ובנה בביירות ובחיוס

ובדלוס והקים רחוב  -עמודים באנטיוכיה  -ועסק בפיאור שמו  .הוא היה ללא ספק רודף גדלות

וכבוד  ,ולא נרתע מכל קושי במה שעניינו ברווחתו  -שלו ( כך  ,למשל  ,בניית בריכת  -השחייה על
פסגת מצדה )  .ועל אף המפעלים שעשה בארץ ומחוצה לה  -עלה בידו לקיים את משק הארץ בדרך

נאותה  .מסתבר אפוא שלא היה בכך ניגוד  ,והכל נעשה בתוך גבולות האפשר  .המלך  ,שהיה מטורף
ואכזר  ,רודף נוחות  ,כבוד ושררה  ,תרם רבות לארץ  ,לביצורה  ,ליופיה ולהעלאת רמת  -החיים .

הטבלה שהביא נצר יש בה כדי ללמד  -גם אם נחלוק על מידת ההדגש בפרט זה או אחר  -שרוב

מפעלי  -הבנייה של הורדוס היו בהם משני היסודות  .לפיכך אין להעמיד אותם זה מול זה  .כל מפעל
ל לנו להעמידם
אנושי מורכב ממניעים הרבה  ,ואנו רשאים למיינם ולהבדילם זה מזה  ,אך

"

כניגוד  -בלשון זה או זה .

הערות על הסימטריה של

הרודיון ,

על ' קווים מיגאלומאניים ' באדריכלות של הורדוס
ועל מקומן של הטכנולוגיות הרומאיות בעיצובה
יורם צפריר
אין

מי שיכול להתחרות באהוד נצר בעומק ההכנה  -כמעט ההזדהות -

שהוא מבין את שאי

הורדוס  ,את האתגרים שעמדו לפניהם ואת דרכי הפתרון שלהם .
אעיר בשורות הבאות על שתי נקודות שנדונו בדבריו של נצר

;

האחת עניינה במבנה יחיד  ,מבצר

הרודיון  ,והאחרת נוגעת לשאלת מקורותיה של הארכיטקטורה ההורדוסית וההשפעות שעיצבוה .

כשני הנושאים הגיב נצר במידת  -מה על דברים שכתבתי  .י
]
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מבצר הרודיון
נצר הצביע על מידה של אקסצנטריות וא  -סימטריה בתכנית הרודיון  ,שכן המגדל המזרחי בולט
בשלימותו  ,בעוביו ובגובהו  ,לעומת שלושת חצאי המגדלים בצפון  ,בדרום ובמערב  .גם החלוקה
הפונקציונאלית של פנים המבצר אינה סימטרית כביכול

:

חציו המזרחי גן פתוח עם

פריסטיל ,

חציו  -ארמון  -מגורים .
אולם  ,אם נשחזר את דרך התכנון והביצוע ניווכח ,

לדעתי  ,שהבניין תוכנן מלכתחילה על  -פי

עקרונות סימטריים ומבחינה זו הוא אמנם המבנה הסימטרי ביותר שנתגלה עד היום בארץ
ובסביבתה מתקופה

זו : .

תכנית הקרקע של הרודיון מעידה על עשייתה באמצעים הפשוטים ביותר

:

מצפן וחבל  -מחוגה .

הבנאים תקעו יתד בנקודה המרכזית שעל פסגתה של הגבעה הטבעית  ,ואחר  -כך השלימוה בפילוס ,

בעירום עפר על המדרונות ובהחלקתם  .בעזרת חבל  -מחוגה יצרו מכאן שני מעגלים קונצנטריים -

החיצון שבהם בודיוס של

100

רגל

( כ 31 -

מטרים ) ' .

מעגלים אלה סימנו את מהלכם של קירות -

ההקף של מבצר הרודיון  .לאחר קביעת כיוונן של רוחות  -השמים  ' ,חצו ' את המעגלים בעזרת

ציר ,

שעבר דרך המרכז בכיוון צפון  -דרום  ,ציר זה קבע את חלוקתו של פנים המעגל לשני חלקיו
התפקודיים

:

חלק אחד לארמון  -המגורים וחלק אחר לגן הפתוח ולפריסטיל  .ציר זה אף קבע את

2

שם  ,עמ '

3
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מפעלי  -הבנייה של הורדוס  -צורכי הממלכה או צורך אישי

מקומם של המגדלים החיצונים שבצפון ובדרום  .ציר אחר  ,צולב לראשון  ,קבע את

מקומם של

שווים .

המגדל המזרחי והמגדל המערבי  .הוא נועד גם לחלק את ארמון  -המגורים לשני חלקים
התכנית
עתה נעשתה  ,לדעתי  ,ההכרעה היחידה שלא היתה פועל  -יוצא מעצם קביעתה של
להעדיף את
למקם את ארמון  -המגורים כחציו המזרחי של העיגול הפנימי או כחציו המערכי או
שנפלה
ההיערכות לפי הציר הצולב ולמקם את הארמון כצפון או בדרום  .לאחר
חזיתו
ההכרעה  -שנימוקיה לא נודעו לנו  -למקם את הארמון במערב ( אולי כדי לכוון את
) היו
הרחבה אל מול שמש הבוקר ולהפנות את הצד הצר  ,המעוגל  ,נוכח שמש הצהריים הדרומית
:

שאר המהלכים מוכתבים מאליהם .
גוף הארמון חולק בצורה סימטרית למעי משני צדיו של ציר הרוחב מזרח

 -מערב

הדרומי  ,נבנה האיזור הייצוגי  ,ובמרכזו  -אולם  -הקבלה ; כצפון מוקם החלק

בעבר

;

הפרטי ,

אם

האחד ,

ובמרכזו -

לפריסטיל .

בית  -המרחץ  .הכניסה נקבעה בהכרח באמצע אחד המרווחים שבין המגדלים המובילים
 המזרחי  ,כיוון שהראשון מחוברעל  -פי ההגיון  ,הועדף הצד הצפוני  -המזרחי על  -פני הצד הדרומי

אל הארמון התחתי ואל הדרך לירושלים  .גם את המגדל המלא והגבוה  -יהיה
יהיה  -לא היה אפשר אלא למקם בצד הפתוח של הפריסטיל  ,כלומר כמזרח .

דומה אפוא שהיתה זו תכנית גאונית בפשטותה  ,אך אם היו נוטלים ממנה את עקרון

תפקידו אשר

הסימטריה -

לא היתה נאה לעולם .

אופיה ומקורותיה של הארכיטקטורה ההורדוסית
נצר

לשאלת אופיה ומקורותיה של הארכיטקטורה ההורדוסית קשורה בהחלט גם השאלה שאהוד
יסודות
ניסה לענות עליה בשלילה  :האם נכון להגדיר את בניית הורדוס כבנייה שיש כה
מיגאלומאניים

?
4

דומני כי ארבעה יסודות חברו יחד כדי לעצב את אופיה של בניית הורדוס
ישראלית  -החשמונאית
(ג)

המורשת הרומית

( א ) המורשת הארץ -

:

;
;

(ב)

; (ד )

המורשת הקלניסטית  ,וניתר דיוק  -מורשת המזרח ההלניסטי

אישיותו של היחיד  -המלך עצמו .

אפתח בעניין האחרון  -אישיות המלך  .כבר ביטאתי את דעתי כי במפעלי הורדוס

' באו

לידי

יזמת המלך ותעוזתו  ,כמיהתו לבקש אתגרי בנייה אשר יקנו לו  -כלשון יוסף בן מתתיהו

ביטוי

 " שםהגדול

עולם "  .אי רתיעתו מפני קשיים טופוגראפיים והנדסיים ורדיפתו המגלומאנית כמעט אחרי
שהאדריכלות
ביותר והמושלם ביותר  . ' . . .נ נדמה לי שלניסוח זה כיוון בין השאר אהוד נצר בקובעו
במונח
ההורדוסית על עוצמתה והיקפה לא היתה מיגאלומאנית  .היתה זו אולי טעות להשתמש
דומני שטיעוני נצר נגד
' מיגאלומאניה '  ,שאין לו הגדרה ממשית וכל איש מפרשו כנטייתו  ,אבל
וברובם קני -
הגדרה כזו  -שהמבנים כולם פונקציונאליים  ,משרתים צרכים של הציבור והממלכה
ששליט
המידה שלהם ' אנושיים ' ולא ' מונומנטאליים '  -אינם ראיה כלל נגד טענה זו  .אין הכרח
בהתנהגותו .
יעשה מעשי  -טירוף או יבנה מבנים נוסח מוסוליגי כדי שנמצא קווים ' מיגאלומאניים '

4

וראה בהרחבה

:

צפריר

( לעיל  ,הערה

ו

)  ,עמ '

. 52 - 50
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מפעלי  -הבנייה שלן הורדוס  -צורכי הממלכה או צורך אישי

אלה עשויים בהחלט להתבטא במעשים חיוביים שלהם ' קני  -מידה אנושיים '  .השאלה היא מהי
הנורמה שהציב לעצמו אותו שליט כנגד זו המקובלת בימיו ואם הפרופורציה של ההשקעה
והמאמץ עומדת ביחס ישר לצרכים האובייקטיביים ולמה שמקובל בימיו  .דומני כי התנהגותו של
הורדוס מראה שדרש מעצמו והתיר לעצמו מעשים כאילו היה שליט של מדינה

גדולה ,

חזקה

וריבונית הרבה יותר משהיתה אז יהודה .
באותה מידה אין אופיו האינטימי של הארמון הצפוני במצדה מונע את ההנחה שעצם הקמתו

במקום שהוקם  -ללא צורך אמיתי אלא כדי להעמיד אתגר ולהשיג שלימות  ,תוך סיכון חייהם של
בנאים שעבדו כשהם תלויים על פי  -תהום  -הוא ביטוי של ' כמעט מיגאלומאניות '  .ואפשר לאכלס

רשימה זו בדוגמאות לא מעטות של מבנים המבטאים חוסר פשרנות  ,יומרנות ( שיש לה

כיסוי )

והיעזה לבקש את הגדול ביותר והמרשים ביותר .
אבל הורדוס עצמו  ,כפי שהיטיב להגדיר ישראל לוין  ,ספק אם יכול היה להבין את ההפרדה שניסה

אהוד נצר לערוך בין ' צורכי הממלכה ' לבין ' צורך אישי '  .הפרדה זו הולמת את גישת החברה
הדימוקראטית בתקופה המודרנית  ,אך דומה שלא היתה מקובלת על שליטי העולם הקדמון  .אלה

זיהו על  -פי רוב  -את טובתם עם טובת המדינה וערבבו את קופת המדינה בקופתם  .קשה להטיל
ספק בכך שהורדוס כשהכין לו מבצרי מפלט ומגן ראה בבטחונו האישי ערך

הבטיח את הביטחון

הכללי ,

' לאומי ' ;

שכן הוא

השלום והסדר הטוב  .וכשפיאר את ארמונותיו ומבניו והשיג את

הערכתם של בני רומא והעמים סביב  -האמין שהוא מרומם את תפארת יהודה ואת גדולת
ירושלים .
מן המקור הארץ  -ישראלי  -החשמונאי ירשו בנאיו של הורדוס את עצם ידע הבנייה והסיתות ואת
העקרונות היסודיים של תכנון המבנים והיישובים  ,הם גם ירשו דברים סגוליים  -שורשיים שהתפתחו
במשך הדורות  :הידע לנצל את מקורות  -המים  ,את האבן המקומית  ,את כיווני האור והצל וכדומה .

מן המזרח ההלניסטי ירשו הורדוס ובנאיו ( כמו רומא
והעיטור  ,החזות

עצמה )

הרבה מתחום סגנונות הבנייה

החיצונית והאורנאמנטיקה  .גם קיומם של הפרסקו והסטוקו ( הטייח

המכויר )

בארץ  -ישראל עשרות שנים לפני הורדוס נתברר בחפירות תל  -אנפה שבגליל  .אבל בעיקר ירשה
הארכיטקטורה ההורדוסית מן ההלניסטים את ההתעקשות להקנות חזות אסתטית מאקסימאלית

לכל מבנה  -גם אם היה ' פונקציונאלי ' או ' בטחוני '  .גם זאת מתקשים בני  -דורנו להבין  ,כיוון שאנו

משלימים עם כך  -ואפילו מצפים לכך  -שמבנים ' בטחוניים ' או תעשייתיים יהיו מגושמים
ומכוערים ובלבד שתישמר חזותם היעילה והפונקציונאלית ותופגן בהם חסכנותו של הבנאי ( בייחוד
בכספי

ציבור ) .

היוונים ויורשיהם ההלניסטים  ,לעומת זאת  ,טרחו לעטר גם חומות ומגדלי  -ביצור

והקנו להם חן ונוי  .הורדוס הושפע מאוד מגישה זו .
באשר למקור האחרון  -השפעתה של רומא והטכנולוגיות שלה על בניית הורדוס  -אכן מבקש
אני לייצג עמדה מנוגדת לדברי נצר  .צודק אהוד נצר באומרו שכמה טכנולוגיות רומאיות אופייניות
שניסו ליבא לארץ לא נקלטו כלל  -למשל ציפוי המבנים באבנים קטנות ' מעשה

רשת ' opus ,

 . reticulatumאכן  ,בארץ  -ישראל המשופעת באבן משובחת  ,אין צידוק ממשי לשימוש בטכניקות
של ציפוי יציקת מלט
שנפוצה ברומא .

ב ' אופוס רטיקולאטום ' או בלבנים שרופות )

 ~ ( opus testaceumאף זו טכניקה
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מפעלי  -הבנייה של הורדוס  -צורכי הממלכה

אי

צורך אישי

אולם הציפויים החיצוניים ליציקת המלט אינם אלא משניים לעצם השימוש הנרחב במלט וכ ' בטון '
 ישראלבתור חומר מרכזי בבנייה  .חידוש זה  ,לפי כל הסימנים  ,מצא אמנם את מקומו הנאות בארץ

ועמו גם החידושים האחרים בתחום האסטטיקה  :השימוש הנרחב בקשתות ובקמרונות וכן בניית
הכיפות  .אמת  ,מן הבחינה הפורמאלית היו יסודות אלה מוכרים בארץ  -ישראל ובמזרח עוד לפני
הורדוס ולפני המפגש עם רומא  -העדויות על כך מתרבות והולכות  .אך היקפם והשימוש בהם היו

מוגבלים למדי  ,הן מבחינת הכמות הן מבחינת הגודל  .השימוש היום  -יומי ביסודות אלה בכל סוגי
המבנים היה אולי התרומה הגדולה ביותר של רומא לארכיטקטורה העולמית  .כעזרתם פרצה רומא
אפיקים חדשים ושינתה את קני  -המידה שהיו נהוגים בארכיטקטורה עד ימיה .

הורדוס  ,כפי שהיטיב א ' שליט להראות במונוגראפיה שחיבר עליו  ,היה קשוב לקולות שבאו מרומא
והעמיד עצמו בראש מפיציה של תרבות רומא במזרח  .על כל היטיב לנצל ולהפיץ גם את
הטכנולוגיות הרומאיות ובעזרתן הצליח להגשים מפעלי ענק ( כגון פילוס משטחי הטמנוס בהר -

הבית  ,בשומרון ואולי גם

בקיסריה ) ,

להשיג שלימות ארכיטקטונית ( בניית ההיקף המושלם של

הרודיון או  -כמקבילה לקמרון על  -ידי שימוש בחללים פתוחים מקורים עץ  -בניית המבנה
העגול

במצדה )

ולגשר כמבנים מונומנטאליים על  -פני הפרשי  -גובה בגשרים ( ' קשת

וילסון ' ) ,

-

בגרמי  -מדריגות ( ' קשת רובינסון ' ) ובאקוודוקטים שבנה  .הקשתות והקמרונות נפוצו לא רק כמבני
תשתית אלא גם במבנים עליים

;

בהרודיון אף נתגלתה כיפה שלימה  ,מן הקדומות שנתגלו ברחבי

העולם הרומי  ,וללא ספק לא היתה זו כיפה יחידה .
אף  -על  -פי שתהליך החדירה של הטכנולוגיה הרומאית ( בצד חדירתם של אופנות ונוהגים רומאיים

:

המרחצאות  ,מבני הבידור להמונים ואולי אף השימוש בגלוסקמות לקבורה ) היה חל ממילא  -אף
סביר להניח שקודם במידה רבה לאחר כיבוש המזרח כידי פומפיוס  -נראה שחלקו של הורדוס

בהאצתו היה מכריע  .מנקודת  -המוצא הזאת צודקים  ,לדעתי  ,החוקרים הקובעים את תחילת
בשנת
' התקופה הרומאית ' בארץ  -ישראל לא בשעת כיבוש פומפיוס אלא עם עליית הורדוס לשלטון ,
37

לפני  -הספירה ' .

אין ספק  ,לדעתי  ,שהשימוש הנרחב של הורדוס ובנאיו בטכנולוגיה שרומא הפיצה הוא המאפיין
העיקרי של אדריכלות תקופתו והוא התרומה העיקרית של תקופת הורדוס  .אלמלא היו יסודות אלה
כה שגורים ומובנים מאליהם כארכיטקטורה ההורדוסית היו פניה  -קרוב לוודאי  -אחרים
והישגיה צנועים יותר ומשוכללים פחות .

6

למשל  ,הלוח הכרונולוגי לתקופות ההיסטוריות  :אנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל  ,א  ,ירושלים

תשל " א  ,עמודי

60

המבוא .

תשובה למשיגים

אהוד נצר

על אף החידושים בחקר האדריכלות ההורדוסית עוד רב המקום להוסיף וללמוד  .אין ספק כי יחד
עם המשך החפירות והעמקת המחקר העיוני תלך ותתבהר גם אדריכלות זו .

בתבי יוסף בן  -מתתיהו והשרידים הארכיאולוגיים
יש משקל

נכבד ,

כדעת

ישראל

לוין ,

לבנייה הציבורית בתיאורי יוסף בן  -מתתיהו ובמקביל

לארמונותיו בין השרידים הארכיאולוגיים  .אך אל נשכח כי גם כמה מבנייניו הפרטיים זכו לתיאורים
מפורטים כמו הארמון המרכזי בירושלים והארמונות במצדה ובהרודיון  .בניתוח תיאורי מפעלי -
הבנייה של הורדוס בכתבי יוסף  ,יש לקחת בחשבון גם את שני הגורמים הבאים  ( :א ) הדגש המיוחד

אותם קיבלו מפעלי  -הבנייה שהיו מעורבים ישירות במרד  ( .ב ) האפשרות כי כמה מן המפעלים היו

נטושים או אף הרוסים בחלקם בימיו של יוסף בן  -מתתיהו  .י
עקרונות הסימטריה בהרודיון
איננו חולקים על עקרונות הסימטריה אשר הנחו את האדריכלים בעת תכנון ארמון מבצר  -ההר

בהרודיון  .יש לקחת בחשבון כי עצם הצורה העגולה  ,הצנטרית  ,מחייבת סימטריה  .מאידך

גימא ,

נציין כי בבניין הנדון אפשר להבחין גם במגבלותיה של האדריכלות ההורדוסית  :בבניין עגול זה
אפשר היה לצפות לתשומת  -לב רבה יותר למרכזיותו של הבניין  -למשל לחצר עגולה במרכזו
( ראה איור

. ) 1נ

את הצעד הבא עשתה האדריכלות האימפריאלית הרומית  ,ודוגמה בולטת הוא בניין

ה  ' Teatro Marittimo "-בארמון הענק שבנה לעצמו הדריאנוס קיסר בטיבולי ( ראה איור

. )2

'

בניין הארמון הצפוני במצדה
חולקים אנו בעניין סיכון היתר של חיי  -אדם שהיה לדעת יורם צפריר בעת בניין הארמון הצפוני
במצדה  .אין עוררין כי היתה כאן תעוזה רעיונית ויש להדגיש את הרעיון האדריכלי המבריק בצד

שיקולי הביטחון האישי ממנו נהנה הורדוס בעת שהותו בארמון יוצא  -דופן זה  .אך ביישום מלאכת
1

את אחת הסיבות להיעדר תיאור מפורט יותר של מכלול ארמונות  -החורף ביריחו אנו רואים באפשרות שהיו כבר
נטושים ואולי אף הרוסים בחלקם כעת המרד הראשון ברומאים .

2
3

וכבר עמדתי על כך בעבודתי לקבלת תואר דוקטור ( הערה  9בפתיחת הדיון  ,עמ '

וראה
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תכנית ה ~ Teatro Marittimo -חלק מארמון הדריאנוס בטיבולי
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מפעלי  -הבנייה של הורדוס  -צורכי הממלכה או צורך אישי

הבניין מעל מצוקי מצדה מילאו תפקיד מרכזי דווקא הטפסנים בוני

הפיגומים  .הטפסנים מתורגלים

מאז ומעולם בהתמודדות עם גבהים מופלגים והקמת הפיגומים לא בהכרח היתה כרוכה אפוא

בסיכון חיי  -אדם  .על דרך מתוחכמת ונבונה לניצול הפיגומים כאמצעי לסימון הבניין אפשר

ללמוד ,

לדעתנו  ,מקורות  -העץ אשר שולבו בקירות הארמון הצפוני במצדה  4 .עיצוב הבניין וסימונו  ,בתנאים

טופוגראפיים קשים ( ללא שימוש באמצעי מדידה

חדשים )

היא בעיה קשה כשלעצמה  .בשיטה

שיושמה לפי השערתנו במצדה ( ובוודאי גם במקומות אחרים ) שימשו חלק מקורות הפיגום לסימוני
דמי ) -

תוואי הקירות ( מעין בניין
בתוך פני  -הקיר ( ראה איור

קורות  -עץ אשר לאחר פירוק חלקי הפיגום החיצוניים  ,נבלעו

'. )3

מעורבותו האישית של הורדוס
מנסיוננו האישי בתחום האדריכלות החדשה אנו מודעים לחשיבותו של הדרג המנהלי בעת קבלת
ההחלטות הנוגעות לבנייה  -כמו אישור הפרוגראמה

והתכניות ,

הוצאת

רשיונות  -בנייה ,

טיב

חומרי הבנייה וכיוצא באלה  .הבנתם והתמצאותם של מקבלי ההחלטות במלאכת הבנייה היא תנאי
חשוב להצלחתה  .החלטות לא נכונות עשויות לפגוע אף בתכנון מעולה ובחזותו של הבניין .

במשך שנה תמימה בה שהיתי בדנמרק  ,עקבתי בעניין אחר מפעלי  -הבנייה הרבים המגוונים ויוצאי -
הדופן שהקים המלך כריסטיאן הרביעי  ,במחצית הראשונה של המאה הי " ז  .לכריסטיאן הרביעי היה
יחם מיוחד למלאכת הבנייה כמו גם תפיסת  -עולם רחבה  .בין שאר פעולותיו יישב חקלאים הולנדים
בסביבות קופנהאגן לפיתוח החקלאות רהיה המלך המקומי הראשון שהתיר ליהודים להתיישב

בארצו  ,למען קידום המסחר בה  .אין אדם המבקר בקופנהגן ואינו מתרשם מבניין הבורסה יוצא -
הדופן שבנה או המגדל העגרל

) ( Runde Taarn

שאפשר היה להגיע עד לראשו

במרכבות " .

אמנם כריסטיאן הרביעי  ,ולכך יש עדויות היסטוריות  ,לקח אישית חלק פעיל בעצם מלאכת התכנון
האדריכלי  -אין אנו רואים בהכרח ( ולמרות שלא היינו פוסלים זאת על הסף ) לגזור גזירה שווה

מכאן להורדוס  .אף  -על  -פי שאפשר למצוא קווי  -דמיון חיצוניים בפעילותם העניפה בתחום הבניין
וגישתם הלא  -אמצעית  7 .וכבר עמדנו בפרוטרוט בפתיחת דברינו על אותם העניינים בהם עשוי המלך

להיות מעורב  ,לדעתנו  ,במלאכת התכנון  .מעבר לכך פעלו אדריכליו ובנאיו .
נחזור ונזכיר את הרודיון  ,שהוא דוגמה מצוינת להבנת מעורבותו של הורדוס בקביעת

המקום ,

הפרוגראמה ועקרונות התכנון  .נקודת  -המוצא במיקום האתר של הרודיון היתה ללא ספק הטראומה
שעברה על הורדוס בשנת

40

לפני  -הספירה  ,ביום בו נמלט מירושלים  .כשנות דור חלפו לפני

שהמלך החל בבניינה של הרודיון  .נראה כי עם כל הסנטימנט העמוק למקום  ,הרי רק ברגע שצץ
הרעיון לבנות כאן ארמון  -קיץ גדול ( וכאשר נוצרו התנאים המתאימים

החליט המלך לממש את

)

רצונו הכמוס בהנצחת הקרב  ,האתר ושמו  .לעניות דעתנו  ,לה היתה אותה חוויה קשה מתרחשת

4

יראה צילומים בלוח

:9

מ ' אביונה

ואחרים  ' ,הסקר

100

הארכיאולוגי של מצדה בשנות תשט " ו  -תשט " ז '  ,ידיעות  ,כא

1תשי " ז ) .
5

6

7

וכבר עמדתי על כך לראשונה בעבודתי ( לעיל  ,הערה
וראה
עם

110 :

 .קק

 , ) 2בהערה 35

לפרק ג .

Paulsson , Scandinavian Architecture, London ] 1958 [ ,

.

]-

כל ההסתייגויות עקב המרחק הגיאוגראפי וההיסטורי הענק .
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הדרך המשוערת שבה סומנו וניבנו קירות  -התמך בארמון הצפוני במצדה

ק " מ הרחק מירושלים ולא  15ק " מ בלכד  -ספק אם היתה ההנצחה יוצאת אל הפועל  .מקום הקבר
( כמו גם הקמת המבצר בהרודיון ) היה פועל  -יוצא מן ההחלטה לבנות את הרודיון כמפעל בנייה רב

תכליתי ובראש  -וראשונה ארמון ( ראה איור

. )4

לולא נבנתה הרודיון  ,היה מוקם הקבר בוודאי

בירושלים או באתר סמוך אליה .
הרעיון האדריכלי שכרקע ארמון מבצר  -ההר בהרודיון מיוחד כמינו וכבר עמדנו על הקשר שאנו
רואים בינו לבין האנטוניה  ,ועל האפשרות כי ברקע רעיון זה ( כמו גם הרעיון לעגל את הבניין  ,או
לשלב בו מגדל

רב  -קומתי )

עומד לא אחר מאשר הורדוס עצמו .

הדחף לבנות נמל בקיסריה  -כפי שציין ישראל לוין  -היה אולי מושפע מדרכם של מלכים

-

קליינטים אחרים בעולם הרומי  ,אך יש להניח כי לולא היה הורדוס משוכנע כי בניין קיסריה יתרום
לפיתוחה הכלכלי וחיזוק מצבה המדיני של ממלכתו  -וכי ייסודה יסייע בייצוב שיווי  -המשקל
הפנימי בין הנוכרים לבין היהודים בממלכתו  -לא היה משקיע אותו המאמץ העצום אשר בדיעבד
השקיע בבניינה .

64

: 4

קטע מארמון תבצר  -ההר בהרודיון ( מבט למזרח )  .במרכז  -יסודו המאסיבי של המגדל המזרחי
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במפעליו וטל הורדוס

"
במה ' כמגע לטכניוג " ת הכנ " ה במפעלים ~טל הורדוס
הנכנן  .להוציא שימוש נרחב יותר ( אך

 המידה ,ירט לדעתנו לראות את הדברש בקנה

מוגבל ) בקמרונות  ,הכנסת

בבמ -

סידורי חימום חדישים

המרחץ ופרטים עצאי  -דופן ( כמו רצפות ' אופוס סקטילהץ  ,רוב בסימו יתטמו בטכמלומות
מסורתיות ומקומיות  .רק בבריהם בהם שולבו טכניקת הבמיה הרומית
רטיקולטום '

ו ' אופוס

קוודרטום '

( בעיקר

' טל בטון וציפויי

כמיה

' אופוס

ביריחו ) היה הד לטכנולוגיה ולאדריכלות הרומית

האימפריאלית החדשה  ,שניצניה היו כבר בימיו של סולה אך להישגים של ממש הגיעה רק בימיו
הורדוס .
של נירון קיסר ולאחר  -מכן  ' .שימוש בבטון בצורות אחרות לא כלל את שאר בנייניו של
רובם נבנו בטכנולוגיות מקומיות פשוטות  ,תוך שוני רב מבניין לבניין ומאיזור לאיזור  .נראה כי
ביריחו -
הביטוי הבולט ביותר לגישתם הפראגמאטית של הורדוס ואדריכליו למלאכת הבנייה יש
 צרופות ) .בשילוב של קירות וקמרונות הבטון הרומי בצד קירות בנויים בלבני ' בוץ ' ( לבני חומר לא
בתכניות ובחזות הבניינים נראה כי יש השפעה רבה יותר של העולם הרומי ( ועוד נעסוק בעתיד

בהרחבה בנושאים אלה )  .נחזור ונדגיש את הקושי הנובע מהיעדר הקבלות שמן העולם הקלניסטי
השכן לארץ  -ישראל  .אף  -על  -פי  -כן  -ובכך אני חולק על ישראל לוין  -אין החידוש מצטמצם
 מירוציםבתחום בנייני הפרט  .ההיפודרום ביריחו הוא יחידאי הן בשילוב של תיאטרון עם מסלול
( ללא ספסלים בנויים בצדו ) והן בהצמדת בניין באורח אינטגראלי אל תיאטרון כצדו האחורי ומי

יודע אם לא היו צירופים דומים בירושלים ובקיסריה  .רחובות  -העמודים שנבנו באנטיפטריס
ובאנטיוכיה אפשר שהיו הראשונים בעולם הרומי

כולו ' .

כאשר אנו מתבוננים על כלל החידושים יוצאי  -הדופן ( כמו המגדלים רבי הקומות  ,הבניין המשולב
מעל צמרות
בתוך הר מלאכותי בהרודיון  ,הבניינים הנישאים על תלים מלאכותיים כדי להתנשא
עצים ושאר החידושים ) אי  -אפשר שלא להתרשם מן המקוריות הפרוגרמאתית
תכנונית שבמפעליו של הורדוס .

מונומנטאליות  -קולוסאליות
בנושא המונומנטאליות  -קולוסאליות נראה כי קפצנו לבריכת  -מים צוננים  .כאשר מתבוננים בכלל
הבנייה ההורדוסית ( וראה לעיל בעמ '

) 39

לפנינו אכן מפעל מונומנטאלי  .אך כאשר אנו מנתחים

כל בניין לעצמו  ,כל חצר  ,כל טור  -עמודים  ,אין אנו יכולים שלא להגיע למסקנה כי דווקא הגדול
 הביתוהמפואר ביותר נבנה בידיו של הורדוס  .יש בהחלט יוצאים מן הכלל ובולטים ביניהם הר
ונמלה של קיסריה  .גם במגדלים רבי  -הקומות אפשר להבחין בגישה מונומנטאלית  .אולם יש
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Architecture ofthe .Roman:
 . 1. .,ן רבמיוחר פרקים ו  ,ח .
וראה London 1965 :
 . 3 . 3 .תופרי
Architectural' Developmenl oflthe Oreek stoa
Coulton , The
וראת  . 119 :ס , ) ( 11014 1916 ,
 על  -פיהרחוב באנטיוכיה התלבטו אמנם בדבר יוזם הקמתו של רחוב  -העמודים בין הורדוס לבין טיבריוס  ,אף
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Lassus,
שאת הרחוב הקדום ביותר הם קשרו ללא ספק בתקופתו של הורדוס ןוראה  :ן
~הורדוס יוזם
 . 140 - 151קק  . ( Princeton 1972 ,אך גילוי רחוב דומה באנטיפטריס ( אפק ) מחזק לדעתנו את היות

הרחוב כאנטיוכיה .
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שחזור ההיפודרום ביריחו

לקחת בחשבון כי בנייה מונומנטאלית מחייבת מעיקרה סדר  -גודל מונומנטאלי מן הפרט ולעתים
אף

מתבקש

מכך

שימוש

בחומרים

יוצאי  -דופן ,

כמו

אבני

גראניט ,

התורמים

להדגשת

המונומנטאליות  .היקפה המונומנטאלי של הבנייה בימיו של הורדוס היתה תוצאה של גורמים רבים
והבולטים שבהם

:

מפעלי  -בנייה .

א.

רצונו של המלך  ,הצורך והעניין שלו ( על כל המשתמע מכך ) להקים

ב.

יכולתו הארגונית המופלגת של הורדוס ושגשוגה של כלכלת ממלכתו .

ג.

כשרונו המדיני של המלך והשקט היחסי ששרר בימיו בממלכתו .

ד.

שנות  -שלטונו הארוכות  ,כאשר פעולות הבנייה ( ולעתים מפעלים רבים בעת ובעונה

אחת )

נמשכו כמעט ללא  -הפסק .

אין אנו רוצים לבטל את היומרה  ,האמביציה ללא גבול  ,ההליכה בדרכי שליטים אחרים בני תקופתו

והרצון לקנות שם עולם  ,שהיו ברקע מפעליו של הורדוס  ,אך אנו ממשיכים לראות את העניין האישי
במלאכת הבנייה  ,בצד גישה מעשית ועניינית  ,גורמים ראשונים במעלה בהישגיו המיוחדים של
הורדוס בתחום הבנייה .

יי
אם אפשר ללמוד ממפעלי  -הבנייה של הורדוס על אישיותו הרי היה מעשי ויסודי  ,בעל תפיסת -
עולם

רחבה ,

כושר ארגון

מעולה ,

יכולת אלתור ( במובן הטוב של

המושג )

ולמצבים משתנים  -אדם הרואה את הנולד ומצוי בשתי רגליו על הקרקע .

התאמה לסביבתו

*

