
 ממצא כלי חרס מהתקופות ההלניסטית, הביזנטית והממלוכית.  .5איור 

 סל  לוקוס הכלי  'מס

 1075/2 109 סיר בישול  1

 1015/1 104 קנקן   2

 1055/1 105 קערה   3

 1075/3 109 סיר בישול  4

 1047/2 109 שבר גוף   5

 1009/7 104 בסיס נר  6

 

 מהתקופה העות'מאנית.  קערות וצלחת .6איור 

 סל  לוקוס הכלי  'מס

 1009/6 104 ה  קער 1

 1077/10 111 ה קער 2

 1055/2 105 ה קער 3

 1025/2 109 ה קער 4

 1009/4 104 קערה  5

 1047/4 109 קערה  6

 1001/2 105 קערה   7

 1047/2 109 קערה  8

 1000/1 100 קערה  9

 1098/3 112 קערה  10

 1077/3 111 ה קער 11

 1077/7 111 ה קער 12

 1009/2 104 קערה  13

 1077/1 111 צלחת  14

 1077/4 111 קערה  15

 

 סירי בישול מהתקופה העות'מאנית.  .7איור 

 סל  לוקוס 'מס

1 110 1028/4 

2 105 1001/1 

3 106 1005/1 

4 108 1051/2 

  



 קנקנים ופכים מהתקופה העות'מאנית.  .8איור 

 סל  לוקוס הכלי  'מס

 1098/5 112 קנקן  1

 1015/2 104 קנקן  2

 1009/5 104 קנקן  3

 1075/1 109 קנקן  4

 1025/4 109 פך 5

 1098/4 112 פך 6

 1025/3 109 פך 7

 1015/3 104 פך  8

 1055/4 105 פך 9

 1040/1 108 פך 10

 

 מהתקופה העות'מאנית. כוסות קפה  .9איור 

 סל  לוקוס 'מס

1 108 1051/1 

2 104 1009/1 

3 112 1098/2 

4 105 1104/1 

5 112 1098/1 

6 109 1025/1 

7 111 1077/6 

8 111 1077/9 

9 111 1077/2 

10 111 1077/8 

  



 .מקטרות חרס .14איור 

  קצה  קוטר סל  לוקוס חלק 'מס

 ( ס"מ) קנה

 עיטור  וחיפוי  טין  צבע 

 מקדה  טין אפור בהיר; ללא חיפוי   0.9 1107/1 112 קנה 1

-טין אפור כהה; חיפוי חום 1.3 1107/2 112 קנה 2

 אדמדם ומירוק

 טביעת חותם

קנה וחלק  3

תחתון של  

 קערה 

אדמדם -חיפוי חוםטין אפור;  1.2 1044/2 108

 ומירוק

טביעת חותם; קווים  

 חרותים

אדמדם -טין אפור; חיפוי חום 1.2 1058/1 105 קנה וקערה 4

 ומירוק

 טביעת חותם; מקדה

טין אפור כהה; חיפוי חום   1.5 1044/1 108 קנה 5

 כהה ומירוק 

 טביעת חותם; מקדה

קנה וחלק  6

תחתון של  

 קערה 

אדמדם -חיפוי חוםטין אפור;  1.3 1037/1 109

 ומירוק

מקדה; קווים  

 חרותים

אדמדם -טין אפור; חיפוי חום  1031/1 100 קנה 7

 ומירוק

טביעת חותם;  

מקדה; קווים  

 חרותים

קנה וחלק  8

תחתון של  

 קערה 

W102 1036/1 1.6 חיפוי חום בהיר  ;טין ורוד

 ומירוק

טביעת חותם;  

מקדה; קווים  

 חרותים

אפור; חיפוי ורוד עתיק טין   1034/1 104 קערה  9

 ומירוק

 טביעת חותם

טין אפור; חיפוי חום כהה   1107/3 112 קערה  10

 ומירוק

 טביעת חותם; מקדה

אדמדם -טין אפור; חיפוי חום  1111/1 105 קערה  11

 ומירוק

 תבליט

טביעת חותם; קווים   טין אפור; חיפוי חום ומירוק   1111/2 105 קערה  12

 חרותים

 מקדה  טין אפור; חיפוי חום ומירוק   1111/3 105 קערה  13

חלק תחתון  14

של קנה ושל  

 קערה 

טין אפור; חיפוי חום כהה   1045/1 110

 ומירוק

 מקדה 



  קצה  קוטר סל  לוקוס חלק 'מס

 ( ס"מ) קנה

 עיטור  וחיפוי  טין  צבע 

חלק תחתון  15

של קנה ושל  

 קערה 

טין אפור; חיפוי חום בהיר   1033/1 105

 ומירוק

 טביעת חותם; מקדה

חיפוי חום כהה טין אפור;   1.6 1031/2 100 קנה 16

 ומירוק

טביעת חותם;  

מקדה; קווים  

 חרותים

מקטר  17

)ראש  

 נרגילה(

-טין אפור כהה; חיפוי חום  1037/2 109

 אדמדם ומירוק

 מקדה 

 

 . זכוכית: ממצא 15איור 

מידות   בליה  תיאור  סל  לוקוס פריט  מס'

 )ס"מ( 

גוון ; מעובה וזקופה שבר שפה 1108/2 105 קערה  1

 תכלכל בהיר 

בליה אפורה וססגונית, 

 משקע חולי 

קוטר שפה 

11 

; חסר צבע עם זקופה שבר שפה 1108/1 105 קערה  2

 גוון תכול

קוטר שפה  בליה כסופה, משקע חולי 

16 

  , מעובה וזקופה,שפה שלמה 1049 109 בקבוק  3

תכלכל גוון וחלק מן הצוואר; 

 בהיר 

פיסות קליפה חולית,  

 בליה ססגונית ומאכלת 

קוטר שפה 

2.4 

 3אורך  בליה כסופה וססגונית תכול 1181/1 111 פקק 4

  בליה ססגונית  ולכחמפותל; חתך עגול; צבע  1181/2 111 צמיד 5

; צבע ירקרק מפותל; חתך עגול 1027 109 צמיד 6

 כהה ולבן 

בליה כסופה וססגונית, 

 קליפה חולית 

 

חסר צבע  ; Dחתך דמוי האות  1181/3 111 צמיד 7

 ול  חכפנימי עם חוט 

  בליה ססגונית

כחול עם ; Dחתך דמוי האות  1043 108 צמיד 8

 כתמים בכתום, צהוב, חום ולבן 

  בליה כסופה וססגונית

 


