
 .II. כלי חרס משכבה 3איור 

 תיאור  סל  לוקוס הכלי  מס'

מחופה אדום מבפנים ושחור   ,קערה מעוגלת 1017/1 115 קערה  1

 מפולמת היטב ,מבחוץ

  ,קערה מעוגלת, מחופה שחור מבפנים ומבחוץ 1024/1 119 קערה  2

 מפולמת היטב

  ,כמות גדולה של חסמים לבנים ,טין כתום 1024/2 119 וםמורטרי 3

 שלושה חריצים ,שפה מעובה מקופלת חוצה

 רחבים על השפה מבפנים

קדרת   4

 בישול 

  ,מעט חסמים לבנים קטנים ,ורוד-טין חום 1016 114

שפה חתוכה המותאמת  ,הכלי פתוח ורדוד

 שתי ידיות אופקיות  ,להנחת מכסה

סיר  5

 בישול 

השפה  ,כלי סגור כדורי ,כתום-חוםטין  1003/1 103

וואר קצר  , צחתוכה ומותאמת להנחת מכסה

 צילוע על הכתף, ובתחתיתו חריץ ואנכי

סיר  6

 בישול 

  ,שפה פשוטה ,כלי סגור כדורי ,כתום-טין חום 1017/2 115

שתי ידיות לולאה גדולות  ,צוואר אנכי וקצר

 צילוע על הכתף ,משוכות מהשפה אל הכתף

סיר  7

 שול בי

כלי סגור  ,מעט חסמים לבנים  ,טין כתום 1024/3 127

שתי ידיות   ,צוואר קצר ,שפה פשוטה ,כדורי

 ףאוזן היוצאות מהשפה אל הכת

  ,מעט חסמים לבנים זעירים  ,כתום-טין ורוד 1003/2 103 קנקן  8

 צוואר ארוך ,מעוגלת נוטה מעט חוצה שפה

 

 . I. כלי חרס משכבה 8איור 

 תיאור  סל  לוקוס הכלי  מס'

עיטור  ,מעוטרת ביד ,יבוא מיפן או מסיןי 1005 101 ספל קפה 1

 צמחי ומוזהב 

שפה  ,מעט חסמים לבנים ,כתום-טין ורוד 1030/1 127 קערה  2

דופן מעט   ,נוטה פנימה ומקופלת החוצה

 מעוגלת

מעט חסמים   ,משפחת כלי עזה השחורים 1030/2 127 קערה  3

רכוס עדין על  , שפה מעוגלת זקופה ,לבנים

 כפתור   במרכזושבסיס טבעת רדוד  ,הדופן

 .3ר' מס'  1030/3 127 קערה  4

ידית של   5

 סיר בישול

טין   ,של סיר בישול עשוי ביד  'אוזן פיל'ידית  1030/4 127

כמות גדולה של חסמים לבנים  ,ורוד-כתום

 ומיקה



בסיס טבעת   ,גוף דמוי ביצה,ורוד-טין אפור 1030/5 127 כד חלב  6

 רדוד 

 ,שפה מעוגלת נטויה חוצה ,ורוד-טין צלהב 1002 102 פך 7

 צוואר ארוך 

מעט חסמים   ,משפחת כלי עזה השחורים 1010 112 פך )בריק( 8

 רכוס עדין על הצוואר ,שפה משולשת ,לבנים

 

 

 

 


