
 . A–Cכלי חרס מתקופות הברזל, הפרסית והביזנטית בשטחים ממצא . 7יור א

 הפניות תיארוך ו תיאור  סל  לוקוס כלי ה מס'

חסמים שחורים   ,טין אפרפר 1024 119 פך תלתני 1

 קטנים 

הז'  –המאות הח'

 לפסה"נ

Zimhoni 2004: Figs. 

26.31:9, 26.51:17 

ליבה טין אדום כתום,   1078 108 פך תלתני 2

חסמים לבנים   ,אפורה

גדולים ומעט חסמים  

 שחורים ואפורים 

הז'  –המאות הח'

 לפסה"נ

Zimhoni 2004: Figs. 

26.31:9, 26.51:17 

מעט חסמים   ,טין חום 1050/15 111 קנקן  3

 קטנים לבנים ושחורים 

 הד' לסה"נ–המאות הב'

טין כתום, חסמים קטנים   1050/20 111 קנקן  4

 לבנים 

 הב' לסה"נ –הא'המאות 

 הב' לסה"נ –המאות הא' טין חום בהיר 1016/6 115 קנקן  5

 , CRSת קער 6

Form 8 

 התקופה הביזנטית טין כתום, מפולם היטב  1006 100

Hayes 1972:379, Fig 

81 

 , LRCת קער 7

Form 3F 

טין כתום, מעט חסמים   3013/2 307

 קטנים שחורים ולבנים 

 התקופה הביזנטית

Hayes 1972:329–

338, Fig 69 

חסמים לבנים   טין כתום, 1021 104 קנקן שק  8

 גדולים וקטנים 

 הז' לסה"נ –המאות הה'

טין בהיר, חסמים שחורים   1062/1 121 רעף  9

ולבנים קטנים, חסמים  

אדומים מרסק חרסים,  

 בתחתית שרידי טיח 

 התקופה הביזנטית

 

  



 . A–C המאה הכ' בשטחיםניים ועד יכלי חרס מימי הבממצא . 9איור 

 תיארוך  תיאור  סל  לוקוס כלי ה מס'

)כלי  קערה 1

 ( עזה שחורים

טין שחור, חסמים אפורים   3013/4 307

 גדולים

  התקופה העות'מאנית

 המאוחרת 

טין ורדרד, ליבה שחורה   1067/2 130 סיר בישול 2

באזור הידית, חסמים גדולים 

שחורים ולבנים, גושי קוורץ 

 גדולים

  התקופה העות'מאנית

 המאוחרת 

טין ורדרד, ליבה אפורה,  1029/2 120 סיר בישול 3

חסמים גדולים לבנים  

 ושחורים, גושי קוורץ גדולים 

  התקופה העות'מאנית

 המאוחרת 

טין כתמתם, ליבה אפורה,   1050/3 111 פך 4

 חסמים לבנים קטנים וגדולים 

  התקופה העות'מאנית

 המאוחרת 

)כלי   קנקן 5

 ( עזה שחורים

חסמים לבנים  וטין שחור  2000/1 201

 קטנים 

  התקופה העות'מאנית

 המאוחרת 

)כלי   קנקן 6

 ( עזה שחורים

טין שחור, מעט חסמים   1016/1 115

 קטנים לבנים 

  התקופה העות'מאנית

 המאוחרת 

)כלי  קנקן  7

 ( עזה שחורים

מעט חסמים   ,טין שחור 1050/23 111

 לבנים קטנים וגדולים 

  התקופה העות'מאנית

 המאוחרת 

טין אדום, מעט חסמים   3025 312 קנקן  8

 לבנים קטנים 

  התקופה העות'מאנית

 המאוחרת 

טין אדום, ליבה אפורה, מעט  1050/27 111 קנקן  9

 חסמים קטנים לבנים 

  התקופה העות'מאנית

 המאוחרת 

 ורדרד, ליבה אפורה,טין  1050/10 111 קנקן  10

קטנים   חיפוי בהיר, חסמים

חסמים גדולים   לבנים,

 אורגנים

–תממלוכיהתקופות ה

מאות  ה) תעות'מאניה

 (ז"טה–ג"יה

קצה קנה   ,טין ורדרד ומירוק 1108 111 מקטרת 11

 מעוטר בקו מקדה משונן

יה של  ישנהמחצית ה

 המאה הי"ט

 

  



 .D משטח המאוחרת העות'מאניתכלי חרס מהתקופה ממצא . 21איור 

 תיאור  סל  לוקוס כלי ה מס'

קערה מזוגגת   1

 מיובאת

טין בהיר, מפולם היטב, זיגוג לבן משני   ,פורצלן 4094 419

צדי הכלי עיטור פרחוני בצבעים אדום, כחול 

 וצהוב 

טין בהיר מזוגג אפור מצדו החיצוני וכחול, צהוב,  4159 429 קערה מזוגגת  2

 ואפור מצדו הפנימישחור 

מצדו  ,טין כתום מחופה לבן מצדו החיצוני 4156/10 412 קערה מזוגגת  3

 הפנימי מחופה לבן וחום ומזוגג

 טין אפור בהיר, מעט חסמים קטנים לבנים  4120/2 422 קערה פשוטה 4

טין אפור בהיר, חסמים שחורים קטנים ומעט   4162/5 418 קערה מזווה 5

 חסמים לבנים 

 קערה מיובאת 6

 מאלביסולה

 טין כתום, מפולם היטב, מזוגג חום מצידו הפנימי  4130 427

טין חום בהיר, ליבה אפורה, חסמים גדולים   4211 421 קערה  7

 לבנים 

 פורצלן טין בהיר מזוגג צהוב משני צדי הכלי 4120/2 422 ספל 8

 פס זהב על השפה בפורצלן מעוטר  4202/3 438 ספל 9

 כחול בצדו החיצוני של הכליבפורצלן מעוטר  4160 430 ספל 10

אומטרי ועלים ירוקים  יפורצלן מעוטר בדגם ג 4156/2 412 קערה  11

 מצדו החיצוני של הכלי

)כלי עזה  קדרה  12

 ( שחורים

 טין שחור, מעט חסמים לבנים קטנים  4123 423

 

  



 .D משטח המאוחרת העות'מאניתמהתקופה כלי חרס ממצא . 22איור 

 

  

 תיאור  סל  לוקוס כלי ה מס'

טין אדום עם טבילת מלח? מעט חסמים לבנים   4212 430 פערורי סיר בישול 1

 קטנים 

טין חום בהיר מבחוץ ואפור מבפנים, חסמים   4162/6 418 יפערורסיר בישול  2

 קטנים לבנים 

מבחוץ ואפור מבפנים, חסמים  טין חום בהיר  4156/7 412 יפערורסיר בישול  3

 קטנים לבנים 

 קנקן/סיר בישול 4

 ( )כלי עזה שחורים

 טין שחור, ליבה אפורה, חסמים קטנים לבנים  4056 412

חסמים   ,חיפוי בהיר משני צדי הכלי טין ורדרד, 4206/4 427 פך 5

 קטנים לבנים 

)כלי עזה פך  6

 ( שחורים

 לבנים קטנים טין שחור, מעט חסמים  4170 436

)כלי עזה פך  7

 ( שחורים

 טין שחור, מעט חסמים לבנים קטנים  4202/2 438

)כלי עזה  קנקן  8

 ( שחורים

טין שחור, מעט חסמים לבנים, צביעה כתומה בצדו   4255 422

 החיצוני של הכלי

 טין ורדרד, מעט חסמים לבנים קטנים  4162/4 418 קנקן  9

 ורדרד, מעט חסמים קטנים לבנים טין  4027/1 402 קנקן  10

טין אדום, ליבה אפורה, חיפוי בהיר, מעט חסמים  4206/3 427 קנקן  11

 לבנים ושחורים 

טין שחור, ליבה אפורה, מעט חסמים שחורים   4296 421 מקטרת 12

וקטנים מאוד, עיטור צמחי חרוט בצדו החיצוני של 

 הכלי

מוחלק? עיטור צמחי טבוע  טין חום בהיר, מעט  4035 407 מקטרת 13

 בצדו החיצוני של כלי 



 . D כלי חרס מהתקופות הפרסית, הרומית והביזנטית משטחממצא . 23איור 

 תיארוך  תיאור  סל  לוקוס כלי ה מס'

טין בהיר חסמים אדומים  4158/1 428 פך 1

מרסק חרסים, מעט 

 חסמים גירניים 

 התקופה הפרסית 

בהיר, חסמים אדומים  טין  4162/2 418 אמפורה 2

 קטנים של רסק חרסים

 התקופה הפרסית 

טין אדמדם, חסמים לבנים   4156/1 412 בסיס אמפורה  3

מגיר וחסמים אדומים של  

 רסק חרסים

 התקופה הפרסית 

טין בהיר, חסמים קטנים   4158/2 428 קנקן  4

  מיםדואולבנים וחסמים 

 של רסק חרסים

 ,רומיתהתקופה ה

–ה"נא' לפסהמאות ה

 "נא' לסהה

 , LRCת קער 5

Form 10   

, סוף התקופה הביזנטית טין כתום  4156/11 412

תחילת –המאה הו'

 לסה"נ  המאה הז'

 , LRCת קער 6

Form 3F/H 

טין כתום, מעט חסמים   4204/1 428

 קטנים שחורים ולבנים 

, התקופה הביזנטית

 המאה הו' לסה"נ

  בסיס קערה 7

 מיובאת

צלהב, חסמים שחורים  טין  4089 416

 קטנים 

 התקופה הביזנטית

 


