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 מקבילות  תיאור  סל  כלי ה מס' 
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צבע   סל  לוקוס   כליה מס' 
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 מקבילות  )לסה"נ( תיארוך תיאור  סל  לוקוס מס'

חיפוי  טין חום,  2007/1 213 1

 צהוב וזיגוג 

 –ב "אמצע מאה י

 עות'מאנית תקופה 

Avissar and Stern 2005: 

Fig. 7, Type I.1.6.1 

חיפוי  טין חום,  2083/1 233 2

 צהוב וזיגוג 

 –ב "אמצע מאה י
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 1מס'  'ר

 ג"י–ב"מאות י צלהבטין  2083/2 233 3
 

 

 זכוכית.  . ממצא 19איור 

 תיאור  סל  לוקוס פריט ה מס'

ירקרק מכוסה בלייה -זכוכית בגוון כחלחל 2096/6 235 בקבוק  1

 כסופה וחולית

ירקרק מכוסה בלייה -זכוכית בגוון כחלחל 2019 219 בקבוק/פך  2

 כסופה וחולית

כחלחל בהיר מכוסה  -ירקרק זכוכית בגוון  2039/6 219 בקבוק/פך  3

 במרכז הבסיס צלקת מוט הזגג  ,צמידה חולית

ירקרק, מכוסה בלייה  -זכוכית בגוון כחלחל 2100 236 דיסקית /עבה לוחית 4

 כסופה שחורה, מאכלת 

 

 אבן. . ממצא כלי 20איור 

 תיאור  גלם חומר סל  לוקוס הפריט  'מס

 לא עגול לגמרי, שלם  שיש  2090 221 פקק 1

 פן פעיל מיושר ומלוטש, שלם  בזלת דקת גרגר  2091 221 שחיקהאבן  2

 חריתות על הקצוות, שבור צפחה ירוקה  2034 214 משחזת 3

 


