
 

  חותם עברי נדיר התגלה בחפירות ברחבת הכותל

החותם, מתקופת הבית הראשון, היה שייך ככל הנראה לאיש עברי בשם 

 "חגב", ועליו מופיעה דמות לוחם היורה בקשת

 2 9.10.2008נדב שרגאי  

מערבי של רחבת הכותל המערבי בירושלים, -הצפוני בחפירות ארכיאולוגיות שעורכת רשות העתיקות בחלקה

 המערבי, נתגלה חותם עברי נדיר משלהי תקופת בית המקדש הראשון. החותם נמצא ביוזמת הקרן למורשת הכותל

  .המלכים מנשה ויאשיהו ימי -בימים אלה, המתוארך למאה השביעית לפני הספירה  במבנה ההולך ונחשף

ירושלים וסביבותיה", המשותף למרחב ירושלים  החותם יוצג היום ביום עיון בנושא "חידושים בארכיאולוגיה של

  .לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית ברשות העתיקות ולמכון

העתיקות, מספרת כי "החותם, שהשתייך כנראה  בדולח מרשות-מית וקסלרמנהלת החפירה, הארכיאולוגית שלו

ס"מ". עוד סיפרה כי "פניו נושאים  X 1.2 ס"מ 4.1 -אליפטית, ומידותיו  לאדם פרטי, עשוי אבן שחורה, צורתו

 -הקדום, וקריאתו  חרות של דמות ק?ש?ת היורה בחץ וקשת. שמו של הקשת חרוט לצדו בכתב העברי עיטור

  .וכן ב'מכתבי לכיש' שאף הם מימי הבית הראשון 14)= של( חגב". השם חגב נזכר במקרא בספר עזרא ב'  'ב'לחג

מהאוניברסיטה העברית מסבירים, שהחותם  אביב, וד"ר טלי אורנן-הפרופסור בנימין זאס מאוניברסיטת תל

מעוטר בסגנון אשורי. החותם שמתגלה חותם פרטי הנושא שם עברי ו שנתגלה יחודי, מכיוון שזו הפעם ראשונה

  .אשורית חזקה שנתקיימה בירושלים במאה השביעית לפני הספירה מעיד על השפעה

משרה ממלכתית, ולכן ניתן לדעתם להציע שבעל  לדבריהם, מקובל להניח, כי בעלי חותמות פרטיים היו נושאי

  .הן בתפקיד צבאי בכיר בצבא יהודהכי - דמותו כקשת עברי בהשפעה אשורית חגב, אשר בחר להציג את -החותם 

עבריות של נושאי משרות ציבוריות וכן  במבנה שבו נתגלה החותם של חגב, כבר התגלו בעבר מספר חותמות

קנקני אגירה לשמן ויין. וקסלר בדולח הוסיפה , כי המבנה שבו מדור,  כעשר טביעות ממלכתיות על גבי ידיות של

 הבית. קירות המבנה של כמאה מטרים מהכותל המערבי, והוא משקיף אל הר לרגלי העיר העליונה, במרחק "נבנה

בנייתו, והממצאים שנתגלו בתוכו, מעידים  נשתמרו לגובה מפתיע של כחמישה מטרים. האיכות הגבוהה של

 ."מעמד חשוב בירושלים בשלהי ימי הבית הראשון היו בעלי -ובעיקר דייריו  -שהמבנה 
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