
 ב'. 2מתקופת הברזל וכלי אבן ממצא כלי חרס    .7איור 

 תיאור סל לוקוס הכלי  מס'

 סימני מירוק על פנים הכלי  ;כתום-חומר חום 1022.15 108 קערה  1

 צילוע על חלקו החיצוני של הכלי  ;חומר כתום בהיר 1037.9 108 קערה  2

 אדום-על פנים הכלי חיפוי בצבע חום ;ליבה אפורה ,חומר חום בהיר 1037.11   108 קערה  3

 קטנים ו גדולים סמים לבנים רבים, חחומר אדום 1013.11 104 קערה  4

סימני מירוק על שפת הכלי ועל חלקו   ;ליבה אפורה,  אדום-חומר חום 1022.8 108 קערה  5

 סימני פיח על שפת הכלי מחוץ  ;הפנימי

מירוק על פנים הכלי והשפה   ;חסמים, ליבה אפורה ,חומר חום 1022 108 קערה  6

 החיצונית 

מירוק על השפה   ;חסמים לבנים ,כתום, ליבה אפורה-חומר חום 1022.19 108 קערה  7

 החיצונית של הכלי  

 חסמים רבים , ליבה אפורה ,אפור-חומר חום 1036.1 109 קערה  8

סימני מירוק   ;חסמים לבנים רבים ,ליבה אפורה, חומר חום בהיר 1037.10 108 קרטר 9

 שפה  על הו  ם הכליפניב

חיפוי בהיר   ;חסמים לבנים רבים ,ליבה אפורה עבה , חומר חום 1022.21 108 קרטר 10

 וסימני מירוק 

 ליבה אפורה עבה   ,אדום-חומר חום 1022.14 108 סיר בישול  11

 קטנים  גדולים וחסמים לבנים  ,אדום, ליבה אפורה-חומר חום 1022.28 108 קנקן בישול  12

 גוף הסימני מירוק על  ;חומר שחור ;גוף כדורי 1036.3 109 פכית  13

 ליבה אפורה    ,כתום בהיר-חומר חום 1037.15 108 קנקן  14

 חסמים לבנים קטנים רבים   ,חומר חום בהיר 1037.11 108 קנקן  15

 אפורה ליבה , צהוב בהיר-חומר אדום 1029.12 109 פערור  16

 חסמים לבנים רבים   ,כתום, ליבה אפורה-חומר חום 1022.18 108 פערור  17

 מעט סימני פיח  ;אדום-חום חומר 81028 108 פלך  18

 

 

 

  



 הבית השני.   ימישלהי  מואבן חרס   י כל ממצא.  9איור 

 תיאור סל לוקוס הכלי  מס'

 ושחורים אפור בהיר, מעט חסמים לבנים  -חומר חום 1010.3 106 קערה  1

ות על פנים  תחרי ;חיפוי אדום עבה ;חומר ורוד בהיר, מפולם היטב 1001.6 103 בסיס קערה  2

 הבסיס 

סימני פיח על   ;חסמים לבנים קטנים ,אדום, ליבה אפורה-חומר חום 1029.14   109 סיר בישול  3

 שפת הכלי 

 על גוף הכלי  סימני פיח  ;אדום-חומר חום 1016.11 105 סיר בישול  4

 סימני פיח על שפת הכלי  ;אדום-חומר חום 1008 102 סיר בישול  5

 הכלי כולו שחור מפיח  ;ליבה אדומה 1008.4 102 סיר בישול  6

 ללא סימני פיח  ;חריץ עדין בשפה ;אדום-חומר חום 1008.2 102 סיר בישול   7

 ידית ה על  סימני פיח  ;אדום-חומר חום 1022.17 108 סיר בישול  8

 חסמים לבנים קטנים   ,ליבה אפורה ,ורוד בהיר-חומר צהוב 1016.9 105 קנקן  9

 שאריות חיפוי בהיר   ;ליבה ורודה, חומר אפור 1001.13 102 קנקן  10

 מעט חסמים לבנים  חומר חום בהיר, 1016.15 105 קנקן  11

על הצוואר   , הצוואר שאריות של חיפוי בהירתוך ב ;חומר כתום בהיר 1001.14 102 קנקן  12

 שאריות חומר שלא הוחלקו 

 ליבה דקה אפורה  ,חומר חום בהיר 1001.4 102 קנקן  13

 פס צבוע בחום כהה  ;חום בהירחומר  ;שבר גוף 100.1 100 קנקן  14

 חיפוי לבן חיצוני  ;חומר כתום בהיר, חסמים לבנים קטנים 1029.13 109 בקבוק  15

 מעט חסמים לבנים  ,צהוב בהיר-חוםחומר  1016.10 105 פך 16

 חוץ הכלי לא מוחלק לגמרי מ מפנים ו ;חומר חום בהיר 1008.3 102 פך 17

 בחתך חסמים לבנים קטנים  ;צהוב בהירוץ פנים הכלי ורוד והח  1001.7 102 פך 18

 חומר ורוד בהיר, מעט חסמים 1001.11 102 פכית  19

 על הידית שני שקעים אנכיים  ;חסמים לבנים  ,בהירכתום  חומר 1022.9 108 קנקן  ידית 20

 הידית מסובבת מן הצוואר לכיוון גוף הכלי   ;חומר אפור 1001.10 102 צפחת  ידית 21

 סימני קרצוף על גוף הכלי   ;חסמים לבנים  ,חומר חום בהיר ;עין הנר 1004 102 נר 22

 אבן קירטון  של כלי מ השפ 1016 105 כלי אבן  23

 

 


