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 . ממצא כלי חרס מהתקופה הממלוכית.11איור 

 תיאור סל לוקוס הכלי מס'

 חיפוי אדום, עיטור בצבע שחורעשויה ביד, טין צלהב,  1142/1 144 קערה 1

 חום זיגוגטין חום בהיר,  1138/1 142 קערה 2

 ביד הטין חום אדמדם, עשוי 1137/1 143 קערה 3

 טין צלהב, עשוי ביד, חיפוי בהיר, עיטור בצבע שחור 1123/2 138 קערה 4

 טין אדמדם 1116/1 134 פך 5

 טין חום בהיר 1122/1 135 פך 6

כלי בישול  7

 פתוח

 טין חום אדמדם, זיגוג חום בפנים ועל השפה מבחוץ 1104/1 128

 צביעה בפסי חיפוי בגוון צהוב ,חום בהיר זיגוגטין ורדרד,   1123/1 138 קערה 8

 צביעה בפסי חיפוי בגוון צהוב ,חום זיגוגטין ורדרד,  1112/1 133 קערה 9

 צביעה בפסי חיפוי בגוון צהוב ,חום זיגוגטין ורדרד,  1112/3 133 קערה 10

 מבפנים חוםטין ורדרד, זיגוג  1124/1 130 קערה 11

 , צביעה בפסי חיפוי בגוון צהובחום זיגוגורדרד, -טין אדום 1112/2 133 קערה 12

 חום כהה, עיטור בצבע באובנייםטין צלהב, עשוי  1109/1 130 פך 13

 ורדרד, עשוי ביד, חיפוי בהיר, עיטור בצבע חום-וםחטין  1112/8 133 פך 14

 בצבע שחורפסים טין צלהב, עשוי ביד, חיפוי אדום, עיטור  1116/2 134 קנקן 15

  עשוי ביד, צביעה בפסי חיפוי בגוון צהובאדמדם, -טין חום 1131/1 140 פך 16

 עשויה בדפוס ,טין צלהב 1002/1 126 צפחת 17

 

 

 

 תיאור סל לוקוס הכלי מס'

 טין אדמדם, חיפוי בהיר, עיטור בשחור 1045/1 110 'קערת חלב'ידית  1

 בהיר, סימני עיטור אדום על השפה טין חום 1040/2 117 פערור 2

 טין אמדמם 1010/1 110 סיר בישול 3

 טין חום בהיר 1040/2 117 קנקן 4

 באדום מרכזיים-חדורדרד, עיטור מעגלים -טין חום 1041/1 116 צפחת 5

בשחור  מרכזיים-חדטין צלהב, עיטור מעגלים  1046/1 118 קנקן 6

 ואדום

 אבן בזלת 1039 116 קובעת 7



 . ממצא כלי חרס מהתקופה העות'מאנית.13איור 

 תיאור סל לוקוס הכלי מס'

 אפרפר-טין חום 1056 111 קנקן 1

 וחיפוי לבן, עיטור בצביעהחומר צלהב, זיגוג  1044/2 120 כוס קפה 2

 טין אפרפר, עיטור אפור 1043/1 111 פך 3

 בחריטה, עיטור קווים סיר בישולחומר  1044/1 120 ולשיביר ס 4

 טין אפרפר, עיטור בהטבעה ובחריטה 1130 111 מקטרת 5

 

 


