
   .A . ממצא כלי חרס מגת 4

 תיאור סל לוקוס כלי  מס'

טין חום בהיר, ליבה אפורה, גריסים   1028 110 קדרה 1

 לבנים קטנים 

טין כתום בהיר, ליבה אפורה,  1008 101 קנקן   2

 גריסים לבנים ושחורים קטנים

טין כתום, ליבה אפורה, גריסים   1012 101 קנקן   3

 לבנים קטנים 

טין כתום בהיר, מפולם היטב,  1028/1 110 קנקן  4

 גריסים לבנים קטנים 

, גריסים לבנים טין חום בהיר 1028/2 110 קדרה 5

מעטים, צימדה לבנה פנימית 

 וחיצונית 

טין חום בהיר, גריסים לבנים  1006/4 101 קדרה 6

 וחומים קטנים 

חיפוי  טין כתום בהיר, מפולם היטב,  1028/5 110 צלחת מיובאת  7

 חיצוני ופנימי אדום 

 , גריסים שחורים קטנים טין כתום 1006 101 קערה  8

לבנבן, גריסים חומים  -טין חום בהיר 1001/1+2 101 נר בית נטיף  9

 קטנים, חיפוי  אדום חיצוני ופנימי 

 

 

 .1B. ממצא כלי חרס מגת 7

 תיאור סל לוקוס כלי  מס'

כתום, ליבה אפורה, גריסים  טין  2004/2 201   סיר בישול 1

 לבנים בינוניים 

טין כתום, ליבה אפורה, גריסים   2004/9 201 סיר בישול  2

 לבנים קטנים 

הבהב, ליבה כתומה, גריסים  צטין  2002 201 קנקן  3

 שחורים קטנים 

- ורדרד, ליבה חומה-טין כתום 2004/3 201 קנקן   4

 צהבהבה, גריסים חומים קטנים 

קערה   5

   מיובאת

טין כתום בהיר, ליבה חומה, גריסים   2004/7 201

 לבנים קטנים רבים 

 

 

 . 3B. ממצא כלי חרס מגת 11

 תיאור סל לוקוס כלי  מס'

טין חום כהה גס, ליבה כתומה גסה,   2035/1 214 מורטריה   1

 גריסים לבנים, חומים בינוניים

אפורה,  - חומהטין חום בהיר, ליבה  2030 215 קדרה 2

 גריסים שחורים קטנים 



טין כתום, חיפוי אדום חיצוני ופנימי,   2035/2 214 קדרה   3

 גריסים לבנים מעטים 

טיו כתום בהיר, ליבה אפורה,  2029/2 214 קנקן   4

 גריסים לבנים, צימדה חיצונית לבנה 

טין חום בהיר, ליבה חומה, גריסים   2029/1 214 קנקן  5

 שחורים קטנים 

לבנבן, מפולם היטב,  -טין חום בהיר 2037 214 נר בית נטיף  6

 חיפוי אדום חיצוני ופנימי 

 

 .3B. ממצא כלי הזכוכית מגת 12

 סל לוקוס כלי  מס'

 2038 214 צלחת זכוכית  1

 2043 214 קערת זכוכית  2

 2033 214 בסיס בית כוחל מזכוכית  3

 2040 214 בסיס בית כוחל מזכוכית  4

 2020 214 זכוכית חרוז  5

 

 . 2C. ממצא כלי חרס מגת 19

 תיאור סל לוקוס כלי  מס'

קערה רומית מאוחרת מתוך הטיח   1

 של בור האיסוף 

טין כתום, מפולם היטב, גריסים   3033 314

מכוסה בשכבת טיח   ;לבנים קטנים

 לבנה עם גריסים בינוניים 

חיפוי אדום, , שרידי  טין כתום 3014/3 308 קערה מיובאת  2

 גריסים לבנים קטנים מעטים

טין כתום, ליבה חומה בהירה,  3021 308 קדרה 3

 גריסים לבנים בינוניים 

טין כתום בהיר, ליבה אפורה עם  3023/2 308 קדרה 4

כתמים שחורים, גריסים לבנים 

 קטנים 

טין חום בהיר, שרידי חיפוי בצבע  Rouletted 309 3026קדרת  5

חומה בהירה, גריסים  כתום, ליבה 

 כתומים ולבנים בינוניים 

טין כתום בהיר בפן החיצוני וכתום   3031 312 קנקן   6

 בפן הפנימי, גריסים שחורים קטנים 

 , גריסים לבנים קטנים טין כתום 3025/1+2 308 קנקן   7

טין כתום, ליבה חומה, גריסים  3023/5 308 קנקן   8

 לבנים בינוניים 

 

 

 

 

 



 . 5Fממצא כלי חרס מגת . 32

 תיאור סל לוקוס כלי  מס'

טין כתום בהיר, ליבה אפורה,  6037 617 קדרה   1

 גריסים לבנים קטנים 

אפרפר בפן החיצוני, ליבה  -טין חום 6036 617 קדרה   2

חום  - כתומה, מחופה בצבע אדום 

 כהה בפן הפנימי ועל גבי השפה 

ליבה אפורה, גריסים  טין חום בהיר,  6037 617 בסיס פכית   3

 לבנים קטנים 

טין בהיר ואחיד, חיפוי חום כהה בפן   6032 617 נר בית נטיף  4

 החיצוני, גריסים לבנים קטנים

 

  

 .3G. ממצא כלי חרס משטח 37

 תיאור סל לוקוס כלי  מס'

טין חום כהה, ליבה אפורה, גריסים    7017 705 סיר בישול  1

 לבנים קטנים 

טין כתום, ליבה אפורה, גריסים   7011/3 701   סיר בישול 2

 לבנים 

טין חום בהיר, גריסים לבנים קטנים   7012/2 703 קנקן  3

 רבים

טין חום בהיר, ליבה כתומה, גריסים   7000/3 700 קנקן   4

 לבנים מעטים 

 אפור, ליבה חומה בהירהטין  7016/6 701 קנקן   5

טין כתום, ליבה אפורה, גריסים   7016/1 701 קנקן  6

 לבנים קטנים 

טין כתום בהיר, גריסים לבנים  7013/1 701 קנקן   7

 קטנים 

טין כתום בהיר, ליבה אפורה,  7017/2 705 קנקן  8

 גריסים לבנים קטנים 

טין חום בהיר, ליבה אפורה, גריסים   7012/4 703 פך 9

 לבנים קטנים רבים 

  תדמוי פכיתבסיס  10

 כישור 

טין כתום, ליבה אפורה, גריסים   7011/1 701

 חומים קטנים 

טין חום בהיר בפן החיצוני, אפור   7012/5 703 כישור  תדמויפכית  11

 בצד הפנימי, גריסים לבנים קטנים 

  תדמוי פכיתבסיס  12

 כישור 

 קטנים טין חום בהיר, גריסים לבנים  7012/3 703

 

 


