
 .מההקדו תהרומי –ההלניסטית  ותמהתקופ חרס יכלממצא . 7איור 

 תיאור סל לוקוס הכלי 'מס

 טין כתום בהיר 1005/8 114 כוס/ספל 1

חיפוי ; ליבה אפורה ;חסמים זעיריםעם  טין כתום בהיר 1005/21 114 קערה 2
 שחור

חיפוי ; ליבה אפורה ;חסמים זעיריםעם  טין כתום בהיר 1005/31 114 קערה 3
 שחור

 ליבה אפורה ;טין כתום ;שפת קרדום 1004/4 111 קערה 4

טין  ;שפהעל הרכס  ;כפר חנניהמקומי של קערת חיקוי  1005/22 114 קערה 5
 אדום מפולם היטב

מכסה /קערה 6
 סיר

 חיפוי צהוב ;טין אפור על השפה; רכס 1005/17 114

 ;עם חסמים שחורים דקים טין אפור ;משתפלת מטהשפה  1004/15 111 קדרת בישול 7
 ליבה כתומה

 אדום-טין כתום ;השפהן מהנמשכת ידית ושפה ישרה  1005/10 114 סיר בישול 8

 ;רכס בתחילת הכתף ,השפהן מהנמשכת ידית ושפה ישרה  1005/11 114 סיר בישול 9
 צהוב-טין כתום

טין כתום  ;וחריץ מתחת לשפהשפה על הרכס  ,צוואר גבוה 1004/14 111 פך 10
 ליבה אפורה; עם חסמי גיר ובזלת דקים

 טין כתמתם עם חסמי קוורץ ;שפה פשוטה 1004/17 111 קנקן 11

ורוד עם חסמי גיר -טין כתום ;מעוטרת בטביעות אצבע השפ 1005/1 114 פיטס 12
 גסים

ורוד עם חסמי -טין כתום ;מעוטרת בעיטור חבל עדין השפ 1005/2 114 פיטס 13
 גיר גסים

 

  



 הביזנטית. –הרומית המאוחרת  ותמהתקופ חרס יכלממצא  .8איור 

 תיאור סל לוקוס הכלי  'מס

 טין אדום מפולם 1003/4 111 )צלחת( קערה 1

 טין אדום מפולם עם חסמי חול דקים 1002/32 103 קערה 2

 חסמים דקים עם כתמתם-טין צהובעשויה ביד;  1022/14+15 119 אמפורה 3

 חסמים דקים עם כתמתם-טין צהובעשויה ביד;  1007/6 115 אמפורה 4

 ליבה אפורה ;חסמי קורץ ובזלת דקיםעם  טין כתמתם 1025/3 120 קנקן/אמפורה 5

 גסים בזלת וקוורץ ורדרד עם חסמי-טין אדום 1025/1 120 פיטס 6

 בזלת וקוורץ גסים עם חסמיורדרד -טין אדום 1020/1 119 פיטס 7

 ליבה אפורה ;טין כתום 1020/7 119 נר 8

 ורדרד -כתוםטין  35 ,1002/16 103 נר 9

 

 מהתקופה הממלוכית.חרס י כלממצא . 9איור 

 תיאור סל לוקוס הכלי 'מס

 זיגוג שקוף  ;שפה מקופלת מטה 1003/1 111 קערה 1

2 

 

 עיטור סרוק וזיגוג ירוק ; עם חסמי גיר דקים, מפולם היטב ,טין ורוד 1002/24 103 קערה

 עיטור סרוקוזיגוג ירוק  ה;אפור; ליבה מפולם היטב ,טין אדום 1002/25

טין אפור עם חסמי קוורץ וגיר  ;שפת קרדום עם רכס בקצה החיצוני 1025/2 120 קדרה 3
 גסים

 חסמי גיר דקים  עם טין אדום ;צוואר גבוה 1002/21 103 פך 4

  



 הביזנטית. –הרומית המאוחרת  ותממצא מתכת מן התקופ .10איור 

 חומר סל לוקוס כלי 'מס

 ברזל  1019 117 צמיד/טבעת 1

 ברזל  112W 1015 חותםטבעת  2

 סגסוגת נחושת 1026 120 הקשה פעמון 3

 מצופה זהב  סגסוגת נחושת 1027 120 פיבולה 4

 

 

 


