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 תיאור סל לוקוס הכלי מס'
1 

 קערה

 שחוק מאודזיגוג ירוק ולהב צ טין 1027/10 103
 צהוב עם חסמי קלציט-אדמדםטין  1036/17 103 2
 טין צלהב 1027/11 103 3
4 103 1036/21 FBW טיפוס E1 'הט' לסה"נ(–)המאות הח 
 צהוב-טין אדמדם 1011/13 104 5
 צהוב-טין אדמדם 1024/6 105 6
 עם חסמי קלציט צהוב-טין אדמדם 1027/20 103 7
8 105 1024/5 FBW  טיפוסD1 'הט' לסה"נ(–)המאות הח 
; מירוק פנימי צרוף היטבצהוב -אדמדםטין  1010/1 102 9

  וחיצוני
ירוק,  ה שלהתזבזיגוג פנימי  ;טין צלהב 1036/51 103 10

 חום ושחור
11 

 אגן

 תוגלי ותשל רצוע; סרוק צהוב-טין אדמדם 1010/7 102
 מחוץ

על השפה צבוט עיטור טין אדמדם צהוב;  1027/14 103 12
 רצועות ישרות וגליות מחוץסרוק של ו

 הישר ה; סרוק של רצועצהוב-טין אדמדמם 1027/6 103 13
 וגלית מחוץ

 מחוץ תגלירצועה טין צלהב ורדרד; סרוק  1004/3 102 14
סרוק של רצועה ישרה טין צלהב ורדרד;  1017 103 15

על השפה חריתה של בעל חיים ; וגלית מחוץ
 ואותיות

 

 : כלי בישול ואגירה.עבאסיתהתקופה הכלי חרס מ שברי .10איור 

 תיאור סל לוקוס הכלי מס'
השפה פחמון  ; עלטין צלהב 1004/4 102 מכסה 1

 )קרבוניזציה(
 עם חסמי קלציט טין אדום כהה 1004/11 102 מכסה 2
מכסה כלי  3

 בישול
 צהוב-טין אדמדם 1036/3 103

 צהוב-טין אדמדם 1027/22 103 ת בישולרקד 4
 צהוב-טין אדמדם 1011/17 104 קדרת בישול 5
 עם חסמי קלציט אדום רךטין  1004/18 102 סיר בישול 6
 טין אדום רך עם חסמי קלציט 1006/3 102 סיר בישול 7
 אפור-טין אדום כהה 1040/5 103 קנקן 8
 אפור-טין אדמדם 1027/2 103 קנקן 9

 אפור-טין אדמדם 1027/15 103 קנקן 10
 צהוב-טין אדמדם 1011/6 104 קנקן 11
 טין צלהב 1024/26 105 קנקן 12
 טין צלהב 1036/4 103 פקק 13
 טין צלהב 1036/16 103 פך 14
טין צלהב; גבוה;  חצוצרהבסיס  1024/4 105 פך 15

 מחוץ סרוק רצועה גלית
  צהוב-טין אדמדםכלי שלם;  1013 104 פכית 16
 ידית שיוצרה בתבנית; טין צלהב 1008/9 103 פך 17

 


