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  מבוא

טראסות חקלאיות הן המרכיב הנפוץ והבולט ביותר של הנוף האנושי באזורים ההרריים של 
 ;Warren 1876: 456–457;Amiran 1953: 67  ;Ron 1966למשל (דרום הלבנט 

Golomb and Kedar 1971: 138–139 ;Edelstein and Kislev 1981 ;Gibson and 
Edelstein 1985: 143–144 ;Gibson 2001: 113–116 .(הן משמשות , בהיותן כאלו

תופעה זו . בשומרון וביהודה בעת העתיקה, עדות חיה לתרבויות הכפריות שפרחו בגליל
אשר , קר מתחומי הגאוגרפיה והארכיאולוגיהבעי, משכה את תשומת לבם של חוקרים רבים

ואשר , שיטות בנייתן ומופעיהן בנוף, תיארו פנים שונות של סביבתן הטבעית של הטראסות
ואשר , אחת מן השיטות שהוצעו לאאף , אולם. הציעו שיטות שונות לתיארוך הטראסות

הבנייה שיטות . נתבררה כפתרון מושלם לבעיית התיארוך, יידונו בפרוטרוט להלן
ומיעוט הממצא הארכיאולוגי בזיקה , השימוש החוזר במערכות החקלאיות, הפשוטות

כל אלו הפכו את תיארוך הטראסות , )זיקה שעל פי רוב אינה מאפשרת תיארוך(לטראסות 
 Spencer and Hale 1961: 15למשל(לא רק באזורנו כי אם בעולם כולו , לאתגר של ממש

 Foxhall 1996: 60–64 ;Borejsza et al. 2008: 1854–1855 .(לא ניתן , עם זאת
ההפיכה של סובב טבעי פראי לחלקות . להמעיט בחשיבות סוגית תיארוך הטראסות

והיא , חקלאיות פוריות תבעה השקעת זמן ומאמץ ניכרים מן האוכלוסיות המקומיות
י ללא ברי כ. טכנולוגיים ודמוגרפיים משמעותיים, כלכליים- משקפת תהליכים חברתיים

שיטת תיארוך עצמאית ומהימנה של טראסות לא ניתן יהיה לחקור באופן מלא את דגמי 
  . ישראל-ההתיישבות הכפרית באזורי ההר של ארץ

תחומי לתיארוך טראסות חקלאיות המשלב -מבחן רב-במאמר זה ברצוננו להציג מקרה
טת הלומינסנציה חפירות ותיארוך ישיר של מילויי קרקע בטראסות באמצעות שי, סקר שדה

שיטה זו יושמה ). OSL להלן, optically stimulated luminescence(האופטית 
המחקר הנוכחי ). 2009אבני ואחרים (לאחרונה במחקר ראשוני על חקלאות הנגר בהר הנגב 

אתר חשוב הממוקם בשוליים הדרומיים של ירושלים המודרנית , נערך בגבעה של רמת רחל
והוא נבחר , )Lipschits et al. 2011(חקר באופן מקיף בעשור האחרון אתר זה נ). 1איור (

 (landscape'ארכיאולוגיה של הנוף'כמצע לעריכת פרויקט מצומצם בהיקפו של 
archaeology( ,אשר יועד מלכתחילה לבחון את סוגית התיארוך של טראסות חקלאיות .  

  
  תולדות המחקר

, ישיר או עקיף, הציעו דרכים שונות לתיארוךמספר חוקרים , במהלך העשורים האחרונים
הבולטת ביותר היא ההשערה , מבין הדרכים העקיפות. של טראסות באזור ההר המרכזי

אשר בסיס הקיום המסורתי , בדבר המתאם המתחייב שבין תקופות של פריחה יישובית בהר
קרי או אמצעי מניע עי"לכאורה , ובין פעולות של יצירת מערכות טראסות, בו הינו חקלאי

היפותזה ). Hopkins 1988: 14תרגום חופשי מתוך " (חיוני בהתפשטות היישוב החקלאי
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 באזורי ההר של "הישראלים הקדומים"זו עמדה במוקד הדיון אודות גל ההתיישבות של 
; de Geus 1975: 69–70 ;Thompson 1979: 66למשל (' כנען בתקופת הברזל א

Stager 1982: 116 ;Stager 1985: 5–9 ;Hopkins 1985: 180–186 ;Borowski 
).  לסקירת ספרות מקיפה ודיון ביקורתיGibson 2001: 116–128 ו ורא;18–15 ,6 :1987

הציג את העמדה לפיה דירוג המדרונות ) Stager 1982: 113–116; 1985: 5–9(סטייגר 
פתח לפניהם את ו, ההרריים הינו חידוש טכנולוגי שהוכנס על ידי המתנחלים הישראלים

תוך שימוש בעדויות , האפשרות להתיישב באזורי ההר המיוערים והקשים ליישוב
השווה טענות דומות ממרחב (דלות הניתנות לפרשנויות שונות ) מקראיות(טקסטואליות 
). מערב כיוס בתקופה הקלאסית- לגבי צפון Whitelaw 1991: 407–408:הים התיכון

הציע תאריך מוקדם יותר להכנסתן לשימוש של ) Finkelstein 1988: 202(פינקלשטיין 
ורמז אף , בתקופת הברונזה התיכונה, גם כאן בזיקה לגל התיישבות, טראסות בהיקף נרחב

מרבית , בנוסף). Finkelstein and Gophna 1993: 6(לאפשרות קדומה עוד יותר 
והביזנטית קשורות החוקרים סבורים כי שיאי ההתיישבות בהר בתקופות הרומית הקדומה 

 :de Geus 1975: 69 ;Gibson and Edelstein 1985למשל (בפעולות דירוג מקיפות 
154 ;Stager 1985: 5 .(יש לזכור כי הן מבוססות לחלוטין ,  שהצעות אלו מפתותלמרות

מתפקדות מערכות סף האינטנסיביות המינימלי בו "סות הן אעל התחושה לפיה טר
ללא תיארוך ישיר של טראסות ). Gibson 2001: 124ופשי מתוך תרגום ח ("חקלאיות בהר

האפשרות שחקלאים קדומים מצאו דרכים אחרות לעבד את , לפרקי הזמן הנזכרים לעיל
לדיון מקיף (בעינה עומדת , או לחילופין נמנעו כליל מעיבוד מדרונות תלולים, הקרקע

 Foxhall ורא, ים הררייםבסוגיה זו ולהצעות דרכים חלופיות לעיבוד קרקעות באזור
עזר לתיארוך מערכות -גלי התיישבות אינם יכולים לשמש ככלי, מכל מקום). 1996

  . חקלאיות ספציפיות משום תקופה ללא עדויות תומכות
שיטה נוספת אשר יש להחשיבה כשיטה עקיפה היא זו הנעוצה במסדים התיאורטיים 

בזיקה לסוגיה , "יאולוגיה של הנוףארכ"והמתודולוגיים של סקרי שדה ארכיאולוגיים ו
והקשרה האפשרי לפעולות זיבול ) off-site pottery ("קרמיקה שמחוץ לאתרים"הקרויה 

 ;Wilkinson 1982 ;Bintliff and Snodgrass 1988: 507–508למשל (וטיוב קרקע 
Given 2004: 14 .(התקופות הבולטות ביותר בממצא החרסים , על פי חוקרים אחדים

,  סקר נתונה במרחב מדורג מייצגות את זמני ההקמה והשימוש העיקריים במרחב זהמגזרת
דהיינו , ובהתאם את תקופות הבנייה והתחזוקה של האמצעים הטכנולוגיים הקשורים בו

גם אם ניתן לקבל השערה ). וכדומה, מתקני עיבוד תוצרת חקלאית, וכן גדרות אבן(טראסות 
 Wilkinsonלמשל (נות מוכחות על ידי מחקרים תומכים זו כאשר פעולות טיוב קרקע מכוו

1988; Bull et al. 2001( , או / הקמת השדות וראשיתהרי אין בה כדי לתארך בהכרח את
,  הללו"שטיחי החרסים"במקרים רבים כלל לא ברור כיצד נוצרים , יתירה מזאת. הטראסות

; Cherry et al. 1991: 50–52(והאם הם אכן קשורים ישירות לפעילויות חקלאיות 
Alcock et al. 1994 .( גורמים טבעיים ואנושיים רבים עשויים להיות מעורבים ביצירת

דבר , )Given 2004: 19, table 2.2(דגמי התפוצה והפיזור של חרסים במרחב החקלאי 
 מאלפת ה דוגמוורא(המונע יצירת זיקה ברורה בין מאספי חרסים מפני השטח ובין טראסות 

  ). Borejsza et al. 2008אצל 
  :ניסיונות לתיארוך ישיר של טראסות כוללים את ארבע ההצעות הבאות
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במספר מקרים נטען כי זיקה סטרטיגרפית בין מבנים מתוארכים ובין : סטרטיגרפיה. 1
המקרה הקדום ביותר באזורנו לתיארוך מסוג זה הינו . קירות טראסה ניתנת להוכחה
 :Gibson et al. 1991: 35–37 ;Gibson 2001(באתר סטף ' מתקופת הברונזה הקדומה א

ואילך ' ודוגמאות רבות נוספות הוצעו לפרק הזמן שמתקופת הברזל ב, )133–130
)Gibson 1995: 175–182; Gibson 2001: 138 .(ברוב המקרים הזיקה , עם זאת

ן ולרוב נותרת פתוחה לדיון האפשרות שהטראסות הינ, המוצעת אינה חדה וברורה
 המושלמת היא הדיון אודות ההדוגמ, בהקשר זה(זמניות להן -ולא בו, מאוחרות למבנים

 :Edelstein and Milevski 1994 ;מערב ירושלים- ראס בדרום-תיארוך הטראסות באתר א
9–10 ;Feig 1996: 3–6 ;Gibson 2001: 138 .(ניתן לטעון שהטראסות , במקרים אחרים

שבילים ואלמנטים , תמך שנועדו לתמוך מבנים- א קירותאל, כלל אינן חקלאיות באופיין
הטכנולוגיה של הקמת קירות תמך היא קדומה כמבני הקבע . אחרים בהקשר יישובי

 Gibson 2001: 129 וורא; Goring-Morris et al. 1999למשל (הקדומים ביותר באזורנו 

ינה יכולה לשמש אולם הופעתם של אלו בהקשרים יישוביים א, )לסקירת ספרות בנושא זה
  .ללא עדויות נוספות, ודאי לא בהיקף ניכרווב, כראייה להתפשטותם למרחב החקלאי

בעקבות מפעלי סקר וחפירות אחדים בפריפריה החקלאית של ירושלים : שיטות בנייה. 2
לזהות ) Edelstein and Gibson 1982: 52–53(הציעו אדלשטיין וגיבסון , הקדומה

הם המשיכו . הנבדלים זה מזה בגודל אבני הבניין ובמופעם הכללי, שלושה טיפוסי טראסות
- התקופה הרומית, בעיקר תקופת הברזל(וטענו כי יש לתארך טראסות אלו לתקופות שונות 

לכאורה שבין שיטות - תיארוך זה נסמך בעיקר על הדמיון). מאנית'תוביזנטית והתקופה הע
אולם הוכח , ם מתוארכים מאותן תקופותהבנייה של טיפוסי טראסות אלה ובין קירות מבני

ונראה כי נזנח , )שנזכר לעיל, ראס- באתר אהדוגמל(כמוטעה במחקרים מאוחרים יותר 
  . שכן שיטה זו לא נזכרת בחיבורים מאוחרים יותר של הכותבים, בהמשך המחקר

אשר משתמשת , אולי השיטה הארכיאולוגית העיקרית לתיארוך טראסות: ממצאים. 3
  terminus post quem-לקיר הטראסה כ" ניגש"המאוחרים ביותר במילוי הבחרסים 
החל מאתר , שיטה זו הופעלה בכל מקרה מבחן בו נחפרו חתכי בדיקה בטראסות. להקמתה

בעי ' דרך אתרי תקופת הברזל א, )Gibson 2001: 130(בסטף ' הברונזה הקדומה א
וכלה בדוגמאות , )Callaway 1980: 245–250 ;Stager 1985: 5–9(רבת רדנה 'ובח

אף ). Edelstein and Milevski 1994: 6–9: למשל בחפירות מנחת(מאוחרות רבות 
לצורך תיארוך קירות תמך וביצור בהקשר ) גם אם נתונה לויכוח(ששיטה זו נחשבת כאמינה 

, הרי יישומה במרחב החקלאי סובל משתי בעיות משלימות, )בהעדר רצפות(יישובי 
הקרקע , מצד אחד. ידוע-צות בהיות מקור החרסים במילויי הטראסות בלתיששתיהן נעו

או לחילופין , )אפיק נחל סמוך(המכילה חרסים הובאה כמילוי לטראסות ממקור מרוחק 
ובעת בנייתן נחפרה ועוצבה מחדש כמילוי , תה על המדרון עוד קודם להקמת הטראסותיהי

זמן הקמת -חרסים שיימצאו במילוי אינם בניבשני המקרים הללו ה. כנגד הקירות המדורגים
למשל (לעתים קדומים מאד ביחס לזמן הקמת הטראסות , כי אם קדומים יותר, הטראסות

Borejsza et al. 2008 .(קיימת האפשרות לפיה חרסים מאוחרים עשויים לחדור , מצד שני
  . ות קדומות לכאורה טראס"להצעיר"וכך , למילויי טראסות בדרכים שונות כאינטרוזיות

לאחרונה נעשו במרחב חקלאות הנגר בהר הנגב מספר ניסיונות : תיארוך רדיומטרי. 4
 14לתארך טראסות באמצעות דוגמאות של עץ מפוחם ממילויי טראסות בשיטת פחמן 
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)Burins and van der Plicht 2005: 359–362; 2007: 489–492 .(ניסיונות , לדעתנו
דהיינו תהליכי ההרבדה המורכבים , וצגו לעיל בזיקה לחרסיםאלו סובלים מאותן בעיות שה

בעיית המילוי ממקור קדום לזמן , הלדוגמ(והמגוונים של מילויי הטראסות ביחס לקירות 
בנוסף לבעיות נוספות שהינן , )ולחילופין חדירה מאוחרת של שורשים, הקמת הקיר

   ").אפקט העץ הקדום"למשל (קשורות במישרין לשיטה הנדונה 

  
ומיקומו של , מבט למערב, )מנוקד( המדרון של רמת רחל ,תצלום אוויר אלכסוני של שטח המחקר: 1איור 

ניתן לראות גם את הדרך הראשית . קצהו המערבי של האתר נראה בתחתית התמונה). ימין למעלה(האתר 
   .ואת הכפר הערבי בית צפאפא, את מקום כנסיית הקתיסמה, מירושלים לבית לחם

  
המשמשים בבסיס שיטות התיארוך הנזכרות , יגוד לחרסים ולפיסות עץ מפוחמותבנ
תיארוך . קרקע המילוי עצמה הינה מחוון טוב לאין שיעור לתיארוך בניית הקיר, לעיל

הפך אפשרי בעשורים האחרונים עם , כמרבית הקרקעות באזורנו, קרקעות המכילות קוורץ
שיטה זו עמדה בבסיס , כאמור. )OSL) Wintle 2008התפתחות שיטת התיארוך המכונה 

, )2009אבני ואחרים (תיארוך טראסות במחקר קודם שנעשה על חקלאות הנגר בהר הנגב 
ובהמשך לכך נבחרה כשיטה מובילה לתיארוך ראשוני של טראסות במרחב חקלאות הבעל 

  . תיכונית-הים
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  שדה המחקר
על קו פרשת המים , )מעל פני הים'  מ818(האתר של רמת רחל ממוקם בראש גבעה נישאת 

). 1איור (ארבעה קילומטרים מדרום לירושלים העתיקה ובמרחק דומה מבית לחם , הארצי
 ;Lipschits et al. 2009(האתר הקדום ברמת רחל ידע עליות ומורדות בהיקפו ובאופיו 

 ס כמתחם בניינים" לפנה8-האתר נוסד בשלהי המאה ה). ושם הפניות נוספות, 2011
לאחר חורבן המרכז . ושימש במשך כחמש מאות שנה מרכז מנהלי וכלכלי חשוב, ממלכתי

וכך התקיים עד לחורבן הבית , במהלך התקופה ההלניסטית הפך האתר לכפר חקלאי יהודי
אשר גדלה , הפעם כאחוזה חקלאית, בתקופה הרומית המאוחרת נוסד היישוב מחדש. השני

מתקני עיבוד . יזנטית המאוחרת והמוסלמית הקדומהוהגיעה לשיא התפשטותה בתקופה הב
תוצרת חקלאית רבים לשמן וליין שנתגלו באתר מפרק זמן זה מעידים על התגברות הייצור 

אולם הגבעה , האתר ניטש סופית בשלהי התקופה המוסלמית הקדומה. החקלאי בסביבתו
 מנזרים וכפרים ככל הנראה בשימוש, המשיכה לשמש לצרכים חקלאיים עד לעת המודרנית

  . סמוכים
מבחינה ). 1איור (שטח המחקר הנוכחי משתרע במדרון המערבי של גבעת רמת רחל 

 40–35בעל הפרש גבהים אנכי של , הוא מדרון טבעי מתון)  דונם70- כ(השטח , טופוגרפית
; המדרון נעשה תלול וגבוה יותר בחלקו הדרומי. במרחק אופקי'  מ250-על פני כ' מ

שינויים רבים ממקור , עם זאת.  מעלות10–8השיפוע הטבעי נע סביב , חבמרבית השט
ואינם , אם מעטים- הותירו מחשופי סלע, בעיקר הקמתן של טראסות לרוחב המדרון, אנושי

  .מאפשרים להתחקות אחר המדרון המקורי בהיקף ניכר
שומה העונה הג. תיכוני הצחיח למחצה-שדה המחקר מצוי בתחומו של החבל האקלימי הים

משקעים מעטים . מ" מ550וכמות המשקעים הממוצעת הינה , נמשכת מנובמבר עד מרץ
 29עם טמפרטורה יומית ממוצעת של , ואילו הקיץ חם ויבש, יורדים גם בעונות המעבר

  . מעלות
מגיל סנון , המדרון בנוי מסלע קירטוני רך מתצורת מנוחה, סטרטיגרפית- מבחינה ליתו

)Arkin 1976( , בשכבה דקה המכוסה)הנארי מכיל בין . של נארי מגיל פלייסטוקן) ' מ3–1
החשופה כיום בראשי הגבעות שמצפון וממזרח , היתר גושי צור שמקורם בתצורת משאש

תיכוני היא רנדזינה -הקרקע הנוצרת בדרך כלל מבליית קירטון באקלים הים. לרמת רחל
ון לרמת רחל התפתחו קרקעות בראשי הגבעות שמצפ, לחילופין). Shapiro 2006(בהירה 

מתחלף , סביב דרך חברון הנוכחית, בבסיס מדרון רמת רחל. גרומוסוליות עשירות בחרסיות
שעליו , מגיל טורון, דולומיטי קשה מתצורת בענה-המסלע הקירטוני במסלע גירני
  . רוסה- מתפתחות בדרך כלל קרקעות טרה
רומוסולים מכוסים באופן טבעי רנדזינות בהירות וג, באגן המזרחי של הים התיכון

, רעיית יתר, כריתה(כאשר החורש מושמד עקב פעילות האדם . תיכוני טיפוסי-בחורש ים
הטראסות . צומח נמוך יותר משתלט בהדרגה על השטח, )שריפות ובירוא לצרכים חקלאיים

 בעצים "מנוקדת"ו,  על ידי סירה קוצנית הנשלטתבתהבבשטח המחקר מכוסות כיום 
ברוש , בעשרות השנים האחרונות ניטעו על גבי המדרון עצי זית. ם של עוזרר קוצנינמוכי
נצפו במדרון הגבעה גם מיני ) פ"מידע בע, שמידע' א(בסקר צומח שנערך לאחרונה . ואורן

  . מצב אופייני לשדרת ההר המרכזית ביהודה שצדה המזרחי פונה למדבר, צומח מדבריים
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  שיטות המחקר
  ארכיאולוגיה

למפות ולתעד את כל , נערך סקר רגלי מפורט של שטח המחקר במטרה לאתר:  סקר שדה.1
אשר בשטח המחקר נמנים בהם , אלו נחלקים למרכיבים בנויים. אדם-ידי-האלמנטים מעשי

, אגנים, כגון מחצבות, ולמרכיבים חצובים, )2איור (אך ורק קירות טראסה וגדרות אבן 
הראה בבירור שהמדרון מעולם לא נוצל לצרכי התיישבות הסקר . וגת בודדת, מערות קבורה

וככזה מהווה שדה מחקר מתאים עבור בחינת התפתחות הנוף , )עד לעת המודרנית(
אלו תוארו , )וכן הלאה, WT1, WT2: אשר מוספרו כך(אשר לטראסות . החקלאי

ות מופו סאהטר, בנוסף. ויחס למרכיבים אחרים, שיטות בנייה, בפרוטרוט בדגש על מיקום
דבר , )GIS(ידני והועלו כשכבת נתונים לתוכנת מידע גאוגרפית  GPSבאמצעות מכשיר 

  . שאיפשר מחקר מרחבי נוסף

  
תשומת לב לקירות הטראסות . מבט למזרח, )חיבור של שתי תמונות(תצלום אוויר של שטח המחקר : 2איור 

  ).Tסומנים מ(ולמיקום בורות הבדיקה )  ומסומנים בניקוד רךWTהמכונים (

  
. מתוכם נבחרו תשעה להמשך מחקר,  קירות טראסות19במהלך הסקר תועדו : חפירות. 2

אשר מוקמו כחתכים משני , )וכן הלאה, T1 ,T2: שמוספרו כך(עשר בורות בדיקה -אחד
) א: מטרות החפירות היו כדלהלן). 1טבלה ; 3–2איורים (נחפרו , צידי קירות הטראסות

לאסוף שרידי תרבות חומרית בהקשר ) ב;  הקמת הטראסותללמוד את טכנולוגיית
ליצור חתכים סטרטיגרפיים ניצבים במילויי הטראסות שיאפשרו לקחת ) ג; לטראסות

בהתאם , ר" מ4–1שטח בורות הבדיקה נע בין . OSLדגימות קרקע לתיארוך בשיטת 
 כאשר עובי ,כל הבורות נחפרו באופן ידני מפני השטח ועד סלע האם. לתנאים מקומיים

וחתכי הקרקע , חרסים נאספו בקפדנות מתוך ההצטברות. ' מ2–0.5ההצטברות נע בין 
  . החרסים מוינו ונותחו בשיטות ארכיאולוגיות מקובלות. תועדו בכתב ובצילום

כל מקורות המידע הרלוונטיים להיסטוריה החדשה של המדרון , פרט לעבודת השדה
אלו כוללים .  על דגמי הפעילות המודרניים במדרוןבמטרה ללמוד, נאספו ממקורות שונים

חות שנאגרו "ודו, צילומי אוויר מנדטוריים, התייחסויות בספרות נוסעים וחוקרים ראשונים
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מתוך העדויות שהצטברו עד כה עולה כי במהלך . רחל בארכיון רשות העתיקות בתיק רמת
  .גבי המדרון טראסות חדשותלא נבנו על ,  ואילך40- ולכל הפחות משנות ה, המאה העשרים

  
  

  
כקנה מידה משמשים חורי . והגילים שנתקבלו, OSL-ארבעה בורות בדיקה של מיקום דגימות ה: 3איור 
 מטיפוס WT2טראסה , T1בור : B; 1 מטיפוס WT12טראסה , T5בור : A. מ" ס10-שקוטרם כ, הדגימה

2 ;C : בורT7 , טראסהWT9 3 מטיפוס ;D : בורT12W , טראסהWT20 4 מטיפוס.  
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 גיל קלנדרי
  )נ"לסה(

  OSLגיל 

בשנים לפני (

2010(  

עומק 

  הדגימה

טיפוס 

 טראסה
  קיר טראסה

(WT 
No.) 

בור 

 בדיקה
(T No.) 

מספר 

  דגימה

(RMR 
No.) 

 5120±270 1.15 2 WT2 1 1 
1250-1370 700±60 0.80    2 
1050-1170 900±60 0.65    3 
1100-1260 830±80 0.15    4 
1570-1630 410±30 0.25 1  WT3  2 7 

530-650 1420±60 0.70 1 WT4 3 5 
570-670 1390±50 0.50    6 

1560-1600 430±20 0.60 2 WT2 4 16 
520-640 1430±60 1.50 1 WT12 5 13 
810-910 1130±50 0.85    14 

1810-1850 180±20 0.80 3 WT8 6 9 
1600-1640 390±20 1.10 3 WT9 7 11 
1500-1580 470±40 0.50    12 

 8500±110
0 

2.20 2 WT14 10 20 

530-670 1410±70 1.80    21 
630-730 1330±50 1.30    22 

1640-1680 350±20 0.85    23 
 14,730±58

0 
0.65 4 WT20 12E 17 

780-920 1160±70 0.70 4 WT20 12W 18a 
520-740 1380±110 0.50    18b 

1150-1270 800±60 0.50 2 WT21 13 19 
  

לרבות פירוט ההקשר ,  שנלקחו מבורות הבדיקה בטראסות רמת רחלOSLרשימת דוגמאות : 1טבלה 

והן בשיטה קלנדרית , 2010 מובאים הן בשנים לפני OSL-תשומת לב לכך שגילי ה. הארכיאולוגי והמרחבי

  .מקובלת
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OSL  

היא שיטה רדיומטרית המבוססת על , OSLור או בקיצ, שיטת הלומיניסנציה האופטית
קצב ההצטברות של . המצטבר בפגמים הקיימים בגבישי קוורץ) signal(מדידה של אות 

ועצמת הסיגנל נמצאת ביחס , הסיגנל תלוי בקרינת הרקע הרדיואקטיבית הטבעית בסדימנט
אותו סיגנל ,  וחשיפה לאור שמשהבעת הובל. ישיר לזמן שעבר מאז הקבורה ולקרינת הרקע

  . ורק לאחר קבורה מלאה הוא מתחיל להצטבר שוב, מתאפס
כל גרגירי . סות החקלאיות ברמת רחל בנויות על סלע קירטוני נטול קוורץאהטר

ובגלל , סות הגיעו במקור כאבק בסופותאהקוורץ המצויים בקרקעות הממלאות את הטר
האבק הורבד על . ס בהם אופOSL-מרחק ההובלה הגדול הם נחשפו לשמש וסיגנל ה

לא נחשף הסדימנט , לאחר קבורתו הראשונית. סותאהמדרונות ולאחר מכן מילא את הטר
היות וקצב ההצטברות קבוע ותלוי הן . והסיגנל בגבישי הקוורץ שוב הצטבר, הזה לאור

לקבוע את הגיל שבו הצטברה אותה  ניתן, בזמן והן בקרינת הרקע הטבעית של הסדימנט
  .לה את גרגירי הקוורץשכבת קרקע המכי

סות השונות א נלקחו מבורות החפירה בטרOSL-עשרים ושלוש דוגמאות לתיארוך ב
כדי למנוע חשיפה לאור השמש איסוף הדוגמאות התבצע . בעזרת מקדח, מעומקים שונים

דוגמה נוספת נלקחה לאנליזה . תחת כיסוי והסדימנט הוכנס מיידית לשקיות אטומות לאור
  .כימית

 מיקרון מהסדימנט התבצעה במעבדה עם אור עמום 125–72וורץ בגודל הפרדת ק
 התבצעו במכון הגיאולוגי במכשירים OSL- מדידות ה). 2007פורת (בהליכים המקובלים 

 דוגמיות 20 עד SAR (Murray and Wintle 2000) .17-ייעודיים ובעזרת פרוטוקול ה
  .לנמדדו מכל דוגמה וממוצע המדידות שימש לחישובי הגי

בו נמדדו היסודות , שטפי הקרינה חושבו מאנליזות כימיות של הסדימנט
   .10%- תכולת המים הוערכה ב. K-ו, U ,Thהרדיואקטיביים 

  
  תוצאות

  ארכיאולוגיה
זיהוי . כבר במהלך הסקר הראשוני הוגדרו שלושה טיפוסי טראסות כלליים בשטח המחקר

 אשר חשפו תשעה חתכי רוחב של ,הטיפוסים הללו הושלם בעת חפירות חתכי הבדיקה
) WT3 ,WT4, WT12המיוצג בטראסות  (1טיפוס ). 1טבלה ; 4–3איורים (קירות טראסה 

 4–2(אשר נבנה בנטייה קלה , הוא קיר הבנוי מטור אחד של אבנים בעל פן חיצוני בלבד
דומה במתארו הכללי ) WT2 ,WT14 ,WT21טראסות  (2טיפוס . כלפי המדרון) מעלות
אלא שכולל גם טור אבנים פנימי הבנוי לגובה נדבך או שניים מפני השטח , 1 לטיפוס
 לצידו הפנימי של הטור "ניגשת"הטור הפנימי הנדון מונח על קרקע חקלאית ה. ומטה

אין זה ברור האם הטור הפנימי נבנה בצוותא עם הטור החיצוני בהינף בנייה , כך. החיצוני
יש לציין כי . 1רת לקירות טראסה קיימים מטיפוס או שמדובר למעשה בתוספת מאוח, אחד

) ' מ1–0.3(ונמוכים ) ' מ2–1.5( מופיעים בשדה המחקר כקירות גבוהים 2- ו1טיפוסים 
בשני הטיפוסים קיר הטראסה אינו . וכי הם בנויים מגושי נארי וצור במגוון גדלים, כאחד

, WT8טראסות  (3טיפוס . 2פרט לטור הפנימי העליון בטיפוס , בנוי מנדבכים ברורים

WT9 (טיפוס זה הינו קיר בנוי שני . בנוי באופן שונה לחלוטין משני הטיפוסים האחרים
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מגושי נארי , כקיר זקוף שאינו זקוק לתמיכה כנגד המילוי, טורי אבן המושתתים על הסלע
הטראסות . עם מילוי אבנים קטנות בין טורי האבנים, המסודרים בנדבכים די סדורים

או (רוב אבני הבניין בטיפוס זה הינן חצובות . ' מ1.5–1וס זה מתנשאות לגובה מטיפ
  . 2- ו1בניגוד לאבני השדה ששימשו בבניית הקירות מטיפוסים , )פסולות חציבה

  

 שרטוט סכמטי המציג את שלושת טיפוסי הטראסות העיקריים: 4איור 

  
בעוד .  בהיבטים מרחביים גם3 נבדלים מטיפוס 2-  ו1טיפוסים , פרט לשיטות הבנייה

 מוגבל 3טיפוס , )2איור (שני הטיפוסים הראשונים מפוזרים בכל מקום בשטח המחקר 
פרט לשלושה קירות טראסה , הכוללת, לחלקה אחת מתוכננת היטב במרכז המדרון

טראסות טיפוס . שתי גדרות אבן תוחמות הבנויות בשיטה דומה לבניית הטראסות, מקבילים
 בנויות בהתאמה לתוואי 2- ו1בעוד טראסות מטיפוס , ים ישרים בנוף בנויות בקוו3

 כוללות מרכיבים 3הטראסות מטיפוס , לבסוף. ואינן מקבילות זו לזו, הטופוגרפי המשתנה
  . כגון גרמי מדרגות בנויים, שאינם קיימים ביתר הטיפוסים

רור כי כבר בשלב הסקר נראה בבי, 3בהתבסס על המופע המרחבי של חלקת טיפוס 
ואולי גם , 1 לתוך מערכת מדורגת קיימת של טראסות מטיפוס "נשתלה"מדובר בחלקה ש

,  בחלק העליון1 מטיפוס WT12יצירת חלקה זו נתבצעה תוך הותרת טראסה . 2מטיפוס 
יש , עם זאת). 2איור ; WT7 (3סה זו נבנה המשך לכיוון דרום בקיר חדש מטיפוס אולטר

 יצירת החלקה גם ביטול של טראסות קודמות אשר היו להניח שבמקרים אחרים כללה
,  אינן מציגות סימני תיקון ושימוש ממושך3הטראסות מטיפוס . במצב שלא הניח את הדעת

עדות ככל הנראה להצטברות , וגם צבען בהיר יותר, בניגוד לשני הטיפוסים האחרים
 הינה מאוחרת 3וס מכל הבחינות נראה שהחלקה מטיפ, כך. פאטינה דקה יותר על פניהן

 2לא ניתן היה לגבש מסקנות חד משמעיות ביחס לטיפוס . 1ביחס לטראסות מטיפוס 
בעיקר משום שעצם הגדרתו של טיפוס זה כטיפוס עצמאי מוטלת בספק , בהקשר זה

  .OSL-קביעות כרונולוגיות יחסיות אלו קדמו כמובן לתוצאות בדיקות ה). לעיל(
טראסה בודדת קטנה מוקפת , יים שתוארו לעילבנוסף לשלושת הטיפוסים העיקר

 10*20(טראסה קטנה ). 5איור (נמצאה אף היא בתוך שטח המחקר , בקירות אבן תוחמים
, זו נבדלת מיתר הטראסות במערכת השקיה המזינה אותה מבור מים חצוב) לערך' מ

בילה מפיו של בור המים מו. אם- במקטע חשוף של סלע, במעלה המדרון'  מ10- הממוקם כ
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ובצידה , התעלה נשענת בצידה הצפוני על הסלע; תעלה קטנה פתוחה לעבר החלקה
ובהם קיר , קירות החלקה הקטנה. והיא מטויחת היטב, הדרומי בנויה מאבנים קטנות

, אולם בניגוד לאחרון, 3מזכירים בשיטת הבנייה את הטראסות מטיפוס , )WT20(הטראסה 
ראוי לציין כי . כי אם על קרקע קדומה,  על הסלעהטור הפנימי של הטראסה אינו מושתת

אשר מן הסתם שימשה כגן , )ולא ממקור מים קבוע(חלקת שלחין קטנה הניזונה מבור מים 
ולמעשה לא מוכרת , ישראל- אינה מחזה שכיח בהר המרכזי של ארץ, ירק או בדומה לכך

  .  מקבילה מספרות המחקר העוסקת בטראסותהלנו דוגמ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 e;  הגת– d;  הטראסה– c;  תעלה בנויה ומטויחת– b;  בור המים– a: חלקת השלחין במבט ממעל: 5איור 
  T12E בור הבדיקה – WT20( ;gטראסה  (T12W בור הבדיקה – WT15 ;f גדר האבן –
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לבד מאשר , בורות הבדיקה שנחפרו מציגים חתכים סטרטיגרפיים דומים יחסית
כל הטראסות מושתתות ישירות על , בבסיס. שניתן להכלילם באופן הבא, מושקיתהחלקה ה
ואילו בארבעה מן הבורות , במרבית המקרים סלע האם נתגלה במצבו הטבעי. סלע האם

)T1 ,T4 ,T5 ,T6( ,לרבות , או המילוי/אדם נמצאו תחת קיר הטראסה ו-ידי-מתקנים מעשי
, T1 ,T2 ,T10 ,T12(בחמישה מן הבורות . אגנים חצובים ואף קיר קטן בנוי, מחצבות

T13( ,בדרך כלל במגרעות טבעיות , כיסים רדודים של קרקע חומה נתגלו מיד מעל הסלע
הם זוהו כשאריות ; אלא נמוכים מהם, ת אל קיר הטראסו"ניגשים"כיסים אלו לא . בנארי

מעל כיסים ). לעיל(של קרקעות גרומוסוליות חומות האופייניות לסובב הטבעי המקומי 
מילוי זה גובהו כגובה . הונח מילוי הטראסה, וביתר המקרים ישירות מעל סלע האם, אלו

יים קלים עם שינו, והוא מופיע כהצטברות אחידה למדי, מהסלע ועד פני השטח, הטראסה
המילוי מופיע בגוונים משתנים של אפור . בלכידות ובתכולת האבן לאורך המילוי, בגוון

תכולת השורשים . בשוני מובהק לעומת קרקעות הגרומוסול הטבעיות, בהיר ועד חום בהיר
במרבית . ואילו תכולת האבן בסדימנט בדרך כלל עולה באותו כיוון, יורדת עם העומק

בהתחשב בהבדלים הקלים , חלק את המילוי לשתיים או שלוש יחידותהמקרים ניתן היה ל
, בנוסף לשינויים בממד האנכי. אולם הללו אינן בעלות משמעות סטרטיגרפית, שנדונו לעיל

אשר נוטים , בעיקר ביחס לצפיפות וגודל האבנים, קיימים גם שינויים קלים בממד האופקי
אשר מתפרשת בדרך כלל , תופעה זו. 2- ו1בעיקר בטיפוסים , לעלות בקרבת קיר הטראסה

תועדה בחתכי בדיקה , כאמצעי להפטרות מעודפי האבן המצטברים בעת יצירת השדות
  ).Gibson and Edelstein 1985: 144(סות ההרריות באזור ירושלים ארבים ברחבי הטר

בבור הבדיקה שנחפר בטראסה זו . סת השלחין שנדונה לעיל מציגה פרופיל שונהאטר
)T12W( ,ואילו המילוי המונח , קרקע הגרומוסול הטבעית מופיעה כשכבה עבה ורציפה

הבדלים אלו קשורים כי נראה . בשונה מן המילויים ביתר הטראסות, עליה הוא חום בצבעו
  .למול טראסות הבעל ביתר חלקי המדרון, באופייה החריג של טראסה זו כטראסה מושקית

. בעיקר חרסים, מריתוחמוגבלות של שרידי תרבות מילויי הטראסות מכילים כמויות 
כל . ואינם עולים על מספר עשרות לכל מטר רבוע של חפירה, אלו בדרך כלל שחוקים

אם כי הם מייצגים ככלל את קשת , החרסים שנתגלו היו קשים להגדרה ולזיהוי כרונולוגי
רה אחד נתגלה ניתן היה לקבוע כי אף לא במק. התקופות המיוצגות באתר של רמת רחל

וכי כל הבורות הניבו לכל הפחות גם חרסים מן האלף , תקופתי- מכלול חרסים הומוגני חד
לא ניתן היה להציע כלל תיארוך לטראסות השונות על בסיס , בהתאם. הראשון לספירה

  . ס"למעט התחושה שהן מאוחרות לאלף הראשון לפנה, מרייםוהחהשרידים 
  
OSL  

בחינה מדוקדקת .  השנים האחרונות1500מצויים כולם בתחום הגילים ממילויי הטראסות 
מהווים מקבצים בעלי משמעות , במגבלות הטעות, יותר מגלה שלושה ריכוזי גילים אשר

המורכב משמונה גילים שמקורם בארבעה בורות , המקבץ הראשון). 1טבלה , 6איור (
 לתקופה הביזנטית כלומר, נ" לסה9–6מתוארך למאות , )T3 ,T5, T10, T12W(בדיקה 

התקופה (נ " לסה13–12המקבץ השני מתוארך למאות . המאוחרת והמוסלמית הקדומה
, המקבץ המאוחר). T1, T13(והוא מורכב מארבעה גילים שמקורם בשני בורות , )הצלבנית

 19–16מתוארך למאות , )T2 ,T4 ,T6 ,T7, T10(המורכב משישה גילים מחמישה בורות 
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חשוב להדגיש כי כאשר נלקחו מספר דוגמאות מאותו . מאנית'תופה העדהיינו לתקו, נ"לסה
כאשר נלקחו דוגמאות מספר , בנוסף. בסדר סטרטיגרפי, במגבלות טווח הטעות, חתך הן

למעט בור אחד יוצא , הן משתייכות רק לאחד משלושת המקבצים שנדונו לעיל, מאותו בור
  ). T10(דופן 

המתוארכים למן , בלו גילים קדומים בהרבההתק) T1 ,T10, T12E(במספר בורות 
כל הגילים ).  שנים לפני זמננו15,000–5,000(הפליסטוקן המאוחר ועד להולוקן התיכון 

ואשר , שנתגלו באותם בורות בדיקה) הגרומוסול(הללו מקורם בכיסי הקרקע הקדומה 
  . גילים אלו אינם יוצרים מקבץ ברור. קודמים בבירור להקמת הטראסות

  

השוו ; )למטה (2010ובשנים לפני ) למעלה( בגיל קלנדרי OSL- גרף המציג את תוצאות גילי ה: 6ור אי

   לפירוט1טבלה 

  
  דיון

תוצאות הסקר והחפירות בשטח המחקר המחישו את קיומם של שלושה טיפוסי טראסות 
ניתן היה לקבוע אך ורק , בהתבסס על אבחנות מרחביות. טכנולוגית-נבדלים מבחינה טיפו

ניתן להציע , OSL-בשילוב עם תוצאות בדיקות ה, אולם. 1 הינו מאוחר לטיפוס 3שטיפוס 
להתפתחות הנוף החקלאי של המדרון המערבי , מעוגן בתאריכים אבסולוטיים, שחזור מלא
  . של רמת רחל

המתוארך לתקופות הביזנטית המאוחרת והמוסלמית ,  הקדוםOSL- מקבץ גילי ה
כאשר נבחן מקבץ זה . אשון של בניית טראסות בשטח המחקרמצביע על הגל הר, הקדומה

 1נראה כי כל הגילים שבמקבץ מקורם בטראסות מטיפוסים , ביחס לטיפוסי הטראסות
)WT4 ,WT12 (2-ו) WT14( ,4טיפוס , וכן מן החלקה המושקית) WT20 .(יתירה מזאת ,
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). WT3( אחת למעט,  שנדגמו מתוארכות לשלב כרונולוגי זה1כל הטראסות מטיפוס 
שאינה דומה לטראסות הגבוהות והארוכות , האחרונה הינה טראסה נמוכה וקצרה

כי ניתן להציע מתאם בין בניית הטראסות , יוצא מכאן. המאפיינות את הטיפוס הנדון
  .  ובין מקבץ הגילים הקדום ממילויי הטראסות1מטיפוס 

למקבץ ) WT14 (2יפוס יש לבחון את הזיקה שבין הטראסה מט, אם הצעה זו מתקבלת
אלא שיש , 1בדומה למרבית הטראסות מטיפוס , טראסה זו היא ארוכה וגבוהה יחסית. זה

בור הבדיקה שנחפר . 2לה טור פנימי של אבנים בגובה שני נדבכים שמשייכה לטיפוס 
אשר הניבו תוצאות המצויות בסדר , OSLנדגם לארבעה גילי ) T10(בצמוד לטראסה זו 

מתוארך להולוקן , שמקורו בקרקע הגרומוסול הטבעית, הגיל הקדום. ליסטרטיגרפי כל
שני הגילים שמקורם בחלקים התחתון והאמצעי של המילוי משתייכים למקבץ . התיכון

ואילו הגיל הבודד מחלקו העליון של המילוי משתייך למקבץ המאוחר , הקדום הנדון לעיל
מפתה להציע שהטראסה נבנתה , קרה זהבמ). להלן(מאנית 'תוהמתוארך לתקופה הע, ביותר

, כחלק ממערך הטראסות מטיפוס זה המתוארך למקבץ הקדום, 1במקורה כטראסה מטיפוס 
ישנה אפשרות , עם זאת. 2ובשלב מאוחר נוסף הטור הפנימי אשר הפכה לטראסה מטיפוס 

ושסיבת הגיל העליון המאוחר היא שימוש , 2שהטראסה נבנתה במקורה כטראסה מטיפוס 
  . חוזר בטראסה קדומה

שהינו המקבץ הקטן מבין שלושת המקבצים מבחינת גילים , מקבץ הגילים השני
בור , T1 ;WT21בור , WT2( בלבד 2נמצא בזיקה לטראסות מטיפוס , וטראסות כאחד

T13 .(טראסות אחרות מטיפוס זה הניבו תאריכים המשתייכים גם לשני המקבצים , עם זאת
, 2 מטיפוס WT2הטראסה , יתירה מכך). T4בור , T10 ;WT2בור , WT14(האחרים 

 שונים בשני OSLהניבה גילי , )T1, T4(יתה היחידה שנחפרו בצידה שני בורות ישה
.  ובין שלב כרונולוגי מוגדר2לא ניתן להציע מתאם בין טיפוס , מסיבות אלו. הבורות

או , צמאי מראשיתואף לא ניתן לקבוע בביטחון האם אכן מדובר בטיפוס ע, בהתאם לכך
  . WT14כפי שהוצא לעיל לגבי , 1שמא בתוספת לטראסות קיימות מטיפוס 

למעט תאריך (מאנית המוקדמת 'תוהמתוארך לתקופה הע, המקבץ המאוחר ביותר
בחינה מדוקדקת , אולם. התקבל מטראסות מכל שלושת הטיפוסים, )מאני מאוחר בודד'תוע

זיקה ליצירת החלקה המרכזית המכילה טראסות זהו מקבץ שנמצא ב, מצביעה כי במהותו
). T7- וT6בבורות (כיוון שהללו הניבו גילים המשתייכים אך ורק למקבץ זה , 3מטיפוס 
 מצביעים אולי על 2גילים המשתייכים למקבץ שנתקבלו מטראסות מטיפוס , בנוסף

מוש חוזר או על שי, התווספות הטור הפנימי לטראסות קדומות בשלב הכרונולוגי המאוחר
, 1מטיפוס , WT3הגיל הבודד מטראסה . 2בטראסות קדומות שנבנו מלכתחילה כטיפוס 

מצביע על האפשרות שבשלב כרונולוגי זה אף נבנו טראסות קטנות מקומיות גם בעלות טור 
  . אבנים בודד

מלבד ההיבטים הכרונולוגיים של תקופות הבנייה והשימוש במרחב מדורג המכיל 
 לצרכי תיארוך OSL-המחקר הנוכחי מצביע על ישימות שיטת ה, שוניםטיפוסי טראסות 
והעובדה שהן יוצרות מספר מקבצים , העקביות הפנימית של הדגימות. טראסות ככלל

, יהא מקורם אשר יהא, מעידות על היחס הישיר שקיים בין הנחת מילויי הטראסות, מוגדרים
אם האיפוס היה חלקי או לא . מילויים הרדומטרי בגרגרי הקוורץ שב"איפוס השעון"ובין 

. מר המילויובהתאם למקור ח, סביר להניח שהיה מתקבל מגוון גילים אקראי, משמעותי
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, ישימות השיטה מתחזקת עוד יותר עקב המתאם שבין מקבצי גילים וטיפוסי טראסות
- כאשר האחרונים משמשים כעוגן ארכיאולוגי עליו מושתתת בהיזון חוזר הבנת גילי ה

OSL .  
תוצאות המחקר תורמות גם ללימוד טכנולוגיית בניית הטראסות ותהליכי ההיווצרות 

הנחת היסוד היא שחומר , מבחינה ארכיאולוגית וסדימנטולוגית כאחד. הקשורים בהן
הובא בידי , כביתר המערכות החקלאיות בהר המרכזי, המילוי בטראסות במדרון רמת רחל
עמקים (ובין מרחוק ) מן המדרון עצמו(בין מקרוב , אדם והונח כנגד קירות הטראסה

בהן קיר , 2- ו1הנחה זו מתבארת בבהירות באם בוחנים את טיפוסי הטראסות ). סמוכים
. בזמן שתומך בו-ונשען למעשה על המילוי בו, הטראסה נטוי מעט עם שיפוע המדרון

אשר נדגמו עבור כיוון שמתוך הבורות , OSL-הנחה זו נתמכת כעת גם בתוצאות בדיקות ה
הגילים שנתקבלו תמיד , )T1 ,T3 ,T5, T7למשל (מכל טיפוסי הטראסות , יותר מגיל אחד

רק במקרה אחד . ובכך מעידים על אירוע בודד של הנחת המילוי, משתייכים לאותו מקבץ
)T10 (עם או ללא שינוי צורני , ניתן היה לקבוע שימוש חוזר בטראסה קיימת) הוספת טור

  ).מיאבנים פני
  

  סיכום
מאפשרים להציע שחזור , OSL-בצוותא עם גילי בדיקות ה, הבחינה הארכיאולוגית הנופית

. ממצבו הטבעי ועד לימינו, להתפתחות הנוף החקלאי במדרון המערבי של גבעת רמת רחל
בשחזור פרטיקולארי זה יש כדי ללמד על כוחה של השיטה המשולבת שהוצגה במאמר גם 

  . עילות האדם בנוף מדורגלמקרים אחרים של פ
הקרקע הפלייסטוקנית שנוצרה על גבי המדרון הטבעי שרדה במספר מקומות בבסיס 

מהווה את בסיס הרצף , OSLואשר מיוצגת על ידי שלושה גילי , מילויי הטראסות
דהיינו , אנו משערים כי קודם להתערבות האינטנסיבית של האדם בהר המרכזי. הכרונולוגי

ומן הסתם גם , תה עבה יותר ורציפה על גבי המדרוןיקרקע זו הי, יכוןעד ההולוקן הת
, )שהואצה עקב פעילות אנושית(עם הסרת הקרקע על ידי בלייה . נתמכה על ידי צומח טבעי

דבר שהוביל לניצולו בשלב הארכיאולוגי הקדום ביותר , נחשף סלע האם במקומות רבים
כגון , סלע האם החשוף לצרכים שוניםבשלב זה נעשה שימוש ב. המזוהה בשטח המחקר

כיוון , תיארוך שלב זה הינו קשה. מתקנים ומערות קבורה, חציבת אגנים, כריית אבן לבנייה
למעט מערת קבורה בודדת המתוארכת , שאינו מעוגן בנתונים ארכיאולוגיים ברורים

, ו העיקרילפחות בחלק, שלב זה קדום, עם זאת. מבחינה טיפולוגית לשלהי ימי הבית השני
כיוון ששרידי החציבות נתגלו גם בבסיס , לראשית פעולות הדירוג המשמעותיות במדרון

מקביל לפחות בחלקו , שאורכו לא ידוע, יש להניח כי שלב זה. חלק ממילויי הטראסות
ראויה לציון גם העובדה . לתקופות בהן התקיים האתר בראש הגבעה עד לתקופה הביזנטית

נתקבל ולו גיל בודד מאלף השנים הראשונות לקיום האתר ברמת  לא OSL-שבבדיקות ה
או ,  שמדרון האתר לא נוצל בשלב זה לצרכים חקלאיים כללכךמה שאפשר ומעיד על , רחל

  . לכל הפחות לא כאלו שהובילו להקמת מערכת טראסות
הטראסות המתוארכות הקדומות ביותר במדרון המערבי של רמת רחל הינן מן 

מקבץ גילים זה מקביל לתקופת . נטית המאוחרת והמוסלמית הקדומההתקופות הביז
על מתקני עיבוד , נ"הפריחה של היישוב הכפרי שהתקיים באתר באלף הראשון לסה
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מקביל המקבץ גם לשלבים המתקדמים של , בנוסף. התוצרת החקלאית הרבים שנתגלו בו
, נ" לסה5-ה המערב לשטח המחקר במא-אשר נבנתה מעט מדרום, כנסיית הקתיסמה

 Avner-Levy(והמשיכה להתקיים בשינויים מסוימים בתקופה המוסלמית הקדומה 
וכן להקמתה של , 1מקבץ הגילים הקדום מתאים להקמת טראסות מטיפוס ). 2007–2006

, אשר בצידה נחקרה גם גת גדולה מרוצפת פסיפס לבן, )4טיפוס (חלקת השלחין הקטנה 
  . ח המחקרמתקן העיבוד היחיד בתחומי שט

 10–11המאות (לאחר תקופה קצרה בה אין סימן ברור לפעילות חקלאית במדרון 
תקופה המקבילה לנטישתו הסופית של האתר ברמת רחל ושל כנסיית הקתיסמה , )נ"לסה

המתוארך למאות , חידוש הפעילות החקלאית מתבטא במקבץ הגילים השני, שלמרגלותיו
קשה לזהות את הגורם , לוגיים סמוכים מפרק זמן זהבהעדר שרידים ארכיאו. נ" לסה13–12

או שימוש חוזר בטראסות הקיימות בשלב /היישובי העומד מאחורי הקמתן של טראסות ו
אשר לימים הפך לבעל קרקעות מרכזי , ייתכן שראשיתו של מנזר מר אליאס, עם זאת. זה

  .הינה כבר בתקופה מוקדמת זו, בסביבת רמת רחל
ונה של טראסות בשטח המחקר ארעה במהלך התקופה תקופת הבנייה האחר

 שנים 200-לאחר פער של כ, )נ" לסה17–16מאות (בעיקר בחלקה המוקדם , מאנית'תוהע
שלב כרונולוגי זה מתאים להקמת החלקה המרכזית של טראסות . OSL-ברקורד גילי ה

ת החקלאית הפעילו, מבחינה יישובית. במקביל לשימוש חוזר בטראסות קיימות, 3מטיפוס 
כגון בית , או באחד מן הכפרים הערביים הסמוכים, עשויה להיות קשורה במנזר מר אליאס

הנטישה הסופית של המערכת החקלאית ארעה במחצית הראשונה . צפאפא או צור באהר
  . 20-של המאה ה

  
  שלמי תודה

, )"אופקים חדשים"פרוייקט  ("ראשית ישראל"המחקר הנוכחי נתמך על ידי קרן 
.  של החפירות ברמת רחל2009עבודת השדה בוצעה כחלק מעונת . ניברסיטת תל אביבאו

השותף של משלחת -המנהל,  אומינג מאוניברסיטת היידלברג'מ' ברצוננו להודות לפרופ
סיוע ( אפלר 'המחקר הארכיאולוגי בוצע בעזרתם של ד. על תמיכתו במחקר זה, החפירות

 'ש. ומתנדבים רבים, )מדידות( עמנואלוב 'ארובס וש 'ב, )צילום( שרגו 'פ, )בניהול שטח
 ברדה מרשות 'הסקר המוקדם נסתייע בעזרתה של ל. 4עמונאלוב הכין גם את איור 

 שטובר על ' יופה ולד'וכן לא, OSL- דולגין על הכנת דוגמאות ה'אנו מודים לצ. העתיקות
  . האנליזות הכימיות
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Dating agricultural terraces, one of the most prominent features of the 
agricultural sphere in the Highlands of the Southern Levant, constitutes a 
continuous problem for archaeologists and geographers alike. The present 
study offers a new interdisciplinary approach, combining landscape 
archaeological investigations with direct sediment dating of terrace fills using 
the optically stimulated luminescence (OSL) method. The study focuses on 
the site of Ramat Rahel, a multi-period site located in the southern outskirts 
of modern Jerusalem, where, in a defined terraced slope, three main phases of 
terrace construction and use were identified. The earliest phase dates to the 
Late Byzantine/Early Islamic period, the second to  medieval times, and the 
latest to the Ottoman period. The results not only enable a comprehensive 
reconstruction of the changing landscape through time, but also demonstrate 
the validity of the OSL method, when combined with thorough 
archaeological inspections, as a reliable method for terrace dating. 
 

  


