
 . ממצא כלי חרס מהתקופות הרומית והביזנטית. 4איור 

 )לסה"נ(  תיארוך תיאור סל  לוקוס הכלי  מס'

חומר   ,שבר בסיס של קערה עשויה ביד 1001/3 101 קערה  1

גריסים דקים, מעוטר   ,אדמדם-כתום

ספירלות,    דגמים שלודיקור בבחריתה  

 נקודות וקווים 

 הד' –המאות הג'

שפת קערה פשוטה, חומר אדום מפולם   1009/1 112 קערה  2

  ,היטב, חיפוי אדום, זיווי קל במרכז הקערה

 ARSטיפוס  

 הד' –המאות הג'

חומר   ,שפת קערה עם חריץ עדין במרכזה 1004/11 103 קערה  3

מדמה את   ,אדום עם גריסים דקים לבנים

 כלי כפר חנניה 

 הג' –המאות הב'

  עיטור ועבה עם שני חריצישפת מדף רחבה  1007/4 103 קדרה 4

כתמתם עם גריסים  -חומר ורוד ,רחבים

 גסים 

 הו' –המאות הג'

לפי חוץ, צוואר ארוך  כשפה מקופלת  1004/7 103 אמפורה  5

ורדרד עם גריסים  - מרוכס, חומר כתום

 גסים 

 הז' –המאות הד'

שפה משוכה כלפי חוץ עם חריץ דקורטיבי   1007/5 103 קנקן  6

ורדרד עם  -חומר כתוםרחב, צוואר קצר,  

 גריסים דקים 

 הו' –המאות הד'

 

 . ממלוכיתהאיובית והתקופות הצלבנית, מה ממצא כלי חרס .  5איור 

 )לסה"נ(  תיארוך תיאור סל לוקוס הכלי  מס'

 ,ורדרד-חומר אדום  ,בסיס טבעת גבוה 1010/5 111 קערה  1

פנים הקערה מעוטר בחיפוי לבן מלא  

 ירוק בזיגוג ו

 הי"ד – הי"בהמאות  

פנים   ,חום-חומר אדום  ,בסיס טבעת 1007/3 103 קערה  2

ר  וטיע, ג ירוקוג יהקערה מחופה לבן, ז

 סגרפיטו עדין של דגם גלים 

 ג הי" – בהמאות הי"

חומר אדום עם גריסים    ,בסיס טבעת 1008/2 103 קערה  3

ג  וג יפנים הקערה מחופה לבן, ז ,דקים

ספירלות  ר סגרפיטו עדין של וטיצהוב וע 

 וקווים 

 הי"ד – המאות הי"ב

חומר אדום עם גריסים    ,שפת מדף רחבה 1004/9 103 קערה  4

ג צהוב  ו ג יז ,חום-אדום  חיפוי ,דקים

 פסים בצבע לבן עיטור ו

 ג הי" – בהמאות הי"



חומר אדום עם גריסים    ,בסיס טבעת 1004/1 103 קערה  5

מעוטר  פנים הקערה מזוגג בצהוב ו ,דקים

 צבע לבן פסים בב

 הי"ד – המאות הי"ב

פנים   ,חום-חומר אדום  ,בסיס טבעת 1006/1 106 קערה  6

  בצבעמעוטר בפסים הקערה מזוגג בצהוב ו 

 לבן 

 הי"ד – המאות הי"ב

חומר אדום   ,שפת קערה ישרה עם זיווי קל 1010/3 111 קערה  7

ייתכן   ,ללא עיטור  ,וגריסים לבנים דקים

 ג בעבר וגי וז ויפי והיה ח

 הי"ד – המאות הי"ב

חומר אדום    מזווה, קערה ישרה של  השפ 1005/1 101 קערה  8

פסים  ר וט יג ירוק ועוגי ז ,עם גריסים דקים

 לבן  בצבע

 הי"ד – המאות הי"ב

חומר   ות,קלמזווה  שפת קערה ישרה  1010/4 111 קערה  9

לבן מבפנים ובחלקה    ויפ יח  ,ורדרד-כתום

ר  וטיע ,ג צהובוג יז ,העליון גם מבחוץ

 סגרפיטו עבה בקו בין השפה לגוף 

 הי"ד – המאות הי"ב

חומר אדום    ,שפת מדף ובסיס טבעת 1002 101 קערה  10

  ,לבןצבע ר פסים בוטיע  וגריסים דקים,

  ,קודקודים 6כוכב עם   של רובמרכז צי

 ג צהוב וגיז

 ג הי" – בהמאות הי"

צבע  שפת מדף רחבה מעוטרת בפסים ב 1002/3 101 קערה  11

 חומר אדום וגריסים דקים  ,ג ירוקוג יז ,לבן

 ג הי" – בהמאות הי"

חומר אדום וגריסים    ,שפה ישרה פשוטה 1006/3 106 קערת סוכר  12

 ללא עיטורים  ,דקים

 הי"ד – המאות הי"ב

אדמדם עם  - חומר ורוד   ,שפת מדף רחבה 1010/1 111 קדרה 13

  ת, על השפה עיטור גלי חרו ,גריסים גסים

 עיטור גלי כפול חרות על הדופן החיצונית 

 הי"ג – המאות הי"ב

אדמדם עם  - שפת מדף רחבה, חומר ורוד  1010/2 111 קדרה 14

אדום, ללא עיטורים,   ויפיח  ,גריסים גסים

 עשוי ביד 

 הי"ג – המאות הי"ב

ג שקוף  וגיז ,חום-חומר אדום  ,שפת קרדום 1007/1 103 קערת בישול  15

 בפנים הכלי 

 המאה הי"ג 

- חומר אדום  ,משולש שחתכהשפה ישרה  1010/8 111 קערת בישול  16

 ג שקוף בפנים הכלי וג יז ,חום

 הט"ו – י"גהמאות ה

ידית אנכית    ,משולש שחתכהשפה ישרה  1005/5 101 קערת בישול  17

- חומר אדום  ,שפהלקטנה צמודה לדופן ו

 פנים הכלי זיגוג שקוף ב  ,כתמתם

– המאות הי"ד

 הט"ו 



ידית   ,עשוי ביד  ,שפה ישרה חתוכה 1010/6 111 קערת אפייה  18

דקורטיבית צמודה לדופן ומעוטרת  

ועליו  חום -חומר אדום  ,בטביעות אצבע

 חומר אורגני סימני 

 הט"ו – המאות הי"ג

שפה פשוטה ישרה , חומר אדום עם   1006/2 106 סיר בישול  19

שרידי זיגוג   ,דופן דקה ,גריסים דקים

 שקוף על כתף הכלי 

 המאה הי"ב 

פשוטה ישרה עם חריץ המדגיש את  שפה  1002/6 101 סיר בישול  20

- חומר אדום ,המעבר מהכלי לשפה

 ללא עיטורים  ,דופן דקה ,כתמתם

 הי"ג – המאות הי"ב

שפה פשוטה ישרה עם חריץ המדגיש את   1010/7 111 סיר בישול  21

- חומר אדום ,המעבר מהכלי לשפה

 ללא עיטורים  ,דופן דקה ,כתמתם

 הי"ג – המאות הי"ב

- חומר שחור  ,שפת קרדום של סיר כדורי 1007/2 103 סיר בישול  22

 פור עם גריסים דקים א

 המאה הי"ג 

שפה מקופלת   ,סיר בישול כדורי/פערורי 1005/2 101 סיר בישול  23

כתמתם עם גריסים  -חומר אדום  ,כלפי חוץ

 הכלי ועל השפה בתוך זיגוג שקוף  ,דקים

 הט"ו – המאות הי"ג

שפה מקופלת   ,כדורי/פערוריסיר בישול  1005/3 101 סיר בישול  24

כתמתם עם גריסים  -חומר אדום  ,כלפי חוץ

 שרידי זיגוג שקוף על פנים הכלי  ,דקים

 הט"ו – המאות הי"ג

שפה מקופלת   ,סיר בישול כדורי/פערורי 1008/3 103 סיר בישול  25

ר חריצים אופקיים על דופן  וטיע  ,כלפי חוץ

כתמתם עם גריסים  -חומר אדום ,הכלי

 דקים

 הט"ו – המאות הי"ג

ה מעט כלפי חוץ עם רכס מודגש  נוטשפה  1005/4 101 פך 26

כתמתם וגריסים  -חומר אדום  ,בצוואר

 כפר נחום ב יוצר ,דקים

 הט"ו – המאות הי"ג

מבחוץ  צהוב  בגג מזושבר גוף של פך  1001/42 101 פך 27

 מעוטר בחיפוי לבן ומפנים, 

 הט"ו – המאות הי"ג

ידית של אמפורה מיובאת מהאימפריה   1008/1 103 אמפורה  28

 כתמתם חולי -חומר צהבהב  ,הביזנטית

 הי"ג – המאות הי"ב

חומר   הנר,ללא קערית   ,גוףובסיס שבר  1004/10 103 נר 29

 חיפוי לבן וג צהוב  וגיז  ,ורדרד-כתום

 הי"ד – גהמאות הי"

  ,שבר  שפה פשוטה ישרה של קערית הנר 1008/2 101 נר 30

 כתומה -חומר אפור עם ליבה אדומה 

 הט"ו – המאות הי"ג

 


