
 קערות מן התקופה הממלוכית. . 4איור 

 אור ית סל  לוקוס מס'

 אפורה בהירה ; ליבה (5YR6/4)חום  –אדום בהיר  1138 146 1

 ; ליבה חומה בהירה גדולים-(; גריסים לבנים בינוניים2.5Y7/3חיפוי צהוב חיוור ) 1158 152 2

 ; ליבה אפורה בהירה (7.5YR7/3ורוד ) 1093 132 3

; ליבה  (; גריסים לבנים זעירים7.5YR7/3; חיפוי ורוד )(2.5YR6/6אדום בהיר ) 1158 151 4

 חומה -אפורה

 (; גריסים לבנים זעירים 5YR6/8חיפוי ורוד )(; 5YR6/8אדמדם )-צהוב 1186 148 5

 ט בחוץ ועל השפה(; עיטור חרו7.5YR6/4חום בהיר ) 1121 127 6

 

 הממלוכית. קנקנים ופיטס מן התקופה . 5איור 

 אור ית סל  לוקוס כלי  מס'

   (2.5Y8/3פה חיצונית צהוב בהירה )(; ש5YR4/6אדום ) 1186 146 קנקן  1

 ( 2.5Y8/3צהוב חיוור בחוץ )(; 5YR6/4)אדום בהיר -חום 1093 132 קנקן  2

 ( 2.5Y8/3חיפוי צהוב חיוור )(; 5YR5/8)צהבהב -אדום 1187 151 קנקן  3

 ( 2.5Y8/3חיפוי צהוב חיוור )(; 5YR5/8)צהבהב -אדום 1147 135 קנקן  4

(; 2.5Y8/3ליבה אפורה בהירה; צהוב חיוור בחוץ ) (;5YR5/6צהבהב )-אדום 1206 163 פיטס 5

 גריסים לבנים זעירים 

 

 פך גיאומטרי צבוע עשוי ביד. . 6איור 

 אור ית סל  לוקוס

ליבה אפורה כהה; עיטור בינוניים; מרקם גס; -(; גריסים לבנים קטנים7.5YR7/3ורוד ) 1240 160

 (2.5YR4/4אדמדם דהוי )-חום

 

 ביד. יםעשויו יםצבוע יםגיאומטריכלי חרס . 7איור 

 סל  לוקוס כלי  מס'

 1169 141 פך 1

 1116 157 לא זוהה 2

 1118 137 לא זוהה 3

 1020 178 לא זוהה 4

 1032 110 לא זוהה 5

 1123 132 לא זוהה 6

 1032 110 לא זוהה 7

 1201 162 ידית פך 8

 

  



 . קערות מזוגגות מן התקופה הממלוכית. 8איור 

 סל  לוקוס מס'

1 132 1093 

2 128 1092 

3 127 1121 

4 135 1118 

5 136 1173 

6 136 1190 

7 136 1190 

 

 נרות. . 10איור 

 אור ית סל  לוקוס מס'

 (; מרקם מתפורר2.5YR3/6אדום ) 1136 138 1

 ( 5YR7/40ורוד ) 1138 146 2

 

 . ממצא זכוכית. 12איור 

 אור ית סל  לוקוס כלי  מס'

בליה   ;השתמרו בחלקן, מהן ארבע אנכיות צלעותמעוטרת בדופן של שבר  1176 136 קערה  1

 קשה

צבע לא  מ"מ(;   5–4ל )וגעחתך "מ קוטר פנימי; ס  6"מ קוטר חיצוני, ס 7 1019 109 צמיד 2

בצבעים שחור, כרוכים ומסובבים בזכוכית אטומה ; עיטור בחוטים מזוהה

 ; בליה קשהצהוב ולבן

 


