
 . חרס  קערות.  4איור 

  אורית סל לוקוס מס' 

 פסים בצהוב עם  זיגוג חום   ,חסמים חומים ולבנים קטנים ,טין ורדרד 1034/4 115 1

 זיגוג עופרת על ירוק וצהוב  ,חסמים שחורים ולבנים קטנים ,טין ורדרד 1006/2 108 2

  ,זיגוג עופרת על צהוב וירוק ,חסמים לבנים ,טבימפולם ה  טין ורדרד 1010/3 108 3

 סגרפיטו על חלקו הפנימי וחום בחלקו החיצוני 

 זיגוג צהוב וירוק  ,חסמים שחורים ולבנים ,טין חום 1019 108 4

 סגרפיטו  ליועו זיגוג ירוק  ,חסמים לבנים קטנים ,טין חום 1008 106 5

עיטור בצבעי ירוק    ,חסמים לבנים וחומים זיגוג בצבע קרם ,טין חום 1006/3 108 6

 וצהוב ועליו סגרפיטו 

 זית  זיגוג ירוק ,חסמים לבנים קטנים ,טין חום 1005 106 7

 זיגוג אלקליועליו עיטור בכחול ולבן    ,(soft pasteטין לבן ) 1006/4 108 8

 כחול ולבן טין צלהב עם זיגוג דמוי פורצלן בצבעים  1010/2 108 9

סימני  , חסמים לבנים רבים וגדולים ,צלהב צבעצרוף עד ל טין חום 1031 107 10

 אובניים בולטים 

 גדלים מגוון  חסמים לבנים ב ,טין חום 1034/1 115 11

 

 . . ממצא כלי חרס5איור 

  אורית סל לוקוס הכלי  מס' 

 טביעות קש  ,ליבה שחורה ,טין אפור 1010/1 106 קדרה 1

 חסמים לבנים וחומים  ,טין חום צרוף לצבע צלהב 1007 106 קדרה 2

  סיר בישול 3

 )ידית( 

חרוט של עיטור  ,רבים ץ )מיקה(נצי חסמי  טין אפור כהה עם  1010/4 108

 פסים ונקודות 

 ץ )מיקה(נציחסמי  ,טין אפרפר 1006/1 108 סיר בישול  4

 חסמים לבנים גדוליםטין חום צרוף לצבע אפרפר,   1029/1 110 קנקן  5

 חסמים חומים ולבנים  ,טין חום 1034/3 115 קנקן  6

 צלהב, חסמים לבנים גדולים צבע טין חום צרוף ל 1034/2 115 קנקן  7

 גדליםמגוון חסמים לבנים ב  ,טין חום צרוף לצבע צלהב 1009 107 פך  8

זיגוג עופרת על  ,חסמים שחורים ולבנים קטנים ,טין צלהב 1032/4 114 )ידית(  פך 9

 צבע ירוק 

 זיגוג עופרתועליו עיטורים בכחול לבן    ,(soft pasteטין לבן ) 1022/3 107 פך 10

 ם גדלימגוון חסמים חומים ב  ,טין צלהב 1032/1 114 פך מסננת  11

 


