
 . ממצא כלי חרס.9איור 

 אורית סל לוקוס הכלי מס' 

חומר (; 5YR4/4מדם )אד-חום( עד 5YR4/6הבהב )צ-אדום FBW 114 1025/1קערת  1

 מרוק בחוץכות גבוהה; קשה, מפולם היטב באי

בהיר  מדםאד-( בפנים; חום5YR5/8צהבהב )-אדום 1033 108 קערה 2

(5YR6/4 )ומקצתם זעירים , רובם ניםיסים לבגר ;בחוץ

 גדולים

אדום נים; פ( ב7.5YR6/4ליבה אפורה; חום בהיר ) 1020 111 אגן 3

(2.5YR4/8 )ריסים לבנים זעיריםבחוץ; ג 

ריסים ג( בחוץ; 5YR3/3אדמדם )-כהה; חוםליבה אפורה  1033 108 סיר בישול 4

 לבנים זעירים

 ריסים לבנים זעיריםג (;5YR4/6ם כהה )מדאד-חום 1032 114 ת בישולקדר 5

 ריסים לבנים זעיריםג (;2.5YR3/5אדום כהה ) 1033 108 מכסה 6

אדמדם בהיר -( בפנים; חום5YR4/6צהבהב )-אדום 1052 116 עזהקנקן  7

(5YR6/4בחוץ ) 

( בחוץ; 10YR7/2פנים; אפור בהיר )( ב5YR5/4אדמדם )-חום 1014 113 קנקן 8

 עד בינוניים ריסים לבנים זעיריםג

( 7.5YR6/4)בהיר  ( בפנים; חום10YR3/2אפור כהה מאוד ) 1023 109 פיטס 9

 ומקצתם גדוליםזעירים , רובם ניםיסים לבגרבחוץ; 

 (; מתפורר2.5YR4/6אדום ) 1018 112 נר 10

 

 כלי צלהב. .10איור 

 אורית סל לוקוס הכלי מס' 

 וב חיוורזיגוג צהעל  םוזיגוג ירוק וחדגם ב(; 7.5YR7/2ורדרד )-אפור 1014 113 קערה  1

(2.5Y7/4בפנים ) 

 בפנים; לבן )( בחוץ; גריסים לבנים בינוניים (5YR6/6אדמדם )-צהוב 1042 109 פך  2

 בתבניתשוי עעיטור עד גדולים; 

 פורים זעירים; עיטור עשוי בתבנית(; גריסים א2.5Y8/3צהוב חיוור ) 1042 109 פך 3

 פך 4

 מסננת

 עיטור עשוי בתבנית (;2.5Y8/3צהוב חיוור ) 1042 109

 Fine ware(; 5Y2.5/2שחור ) 1043 108 כוס 5

 (5YR8/2ורדרד )-לבן 1027 117 צפחת 6

 (10YR8/2לבן ) 1051 117 נר 7

 



 .מתכתחפצי  .12איור 

 סל לוקוס ריטהפ מס' 

 1028 114 תליון 1

 1054 116 מסמר 2

 1050 116 מסמר 3

 1057 104 משקולת 4

 

 .נרות .14איור 

 אורית סל לוקוס מס' 

( בחוץ; גריסים 5YR6/4( בפנים; חום אדמדם בהיר )5/5/8מהבהב )-אדום 1025/2 107 1

 לבנים זעירים

 (2.5Y7/2אפור בהיר ) 1043 116 2

( בחוץ; גריסים 5YR6/4( בפנים; חום אדמדם בהיר )5/5/8מהבהב )-אדום 1051 117 3

 לבנים זעירים

 

 .ם מזוגגים וצבועיםכלי .16איור 

 אורית סל לוקוס הכלי מס' 

זיגוג עיטור ב(; 5YR6/2ורדרד )-; אפורSoft-paste glazed ware 1018 112 הקער 1

בזיגוג ; עיטור מבפניםעל חיפוי מזוגג לבן מבלט וקכחול שחור ו

 שחור בחוץ

; לבן גריסים לבנים זעיריםורה בהירה; ; ליבה אפPainted ware 1009 110 כוס 2

(5YR8/2 ;בחוץ )אדום כהה עיטור צבוע ב(10R3/6 ) עד אדום

(10R4/8 ) 

חיפוי  ;גריסים לבנים זעירים (;5/4) אדמדם-חום; Painted ware 1010 112 פך 3

 ( 5YR3/3אדמדם )-חום( בחוץ; עיטור צבוע ב7.5YR6/4ורוד )

( 7.5YR6/4אדמדם )-אפורה בהירה. חום ; ליבהPainted ware 1014 113 פך 4

-חוםעיטור צבוע ב ( בחוץ;10YR7/2יפוי אפור בהיר )בחוץ; ח

 (5YR3/4אדמדם )

( בחוץ; 7.5YR6/4וד )(; חיפוי ור5/4אדמדם )-חום; Painted ware 1018 112 פך 5

 (5YR3/3אדמדם )-חום

(; חיפוי 10YR6/2חום בהיר )-; אפוראפורה ; ליבהPainted ware 1033 108 פך 6

 (2.5YR3/4אדמדם )-חוםעיטור צבוע בבחוץ; ( 7.5YR7/4ורוד )

 



 .פכים .17איור 

 אורית סל לוקוס מס' 

ים עד וני(; מרקם כבד וגס למחצה; גריסים לבנים בינ2.5YR4/8ום )אד 1007/8 108 1

 יםדגדולים אח

גריסים  מרקם כבד וגס למחצה;(;2.5YR4/6ליבה אפורה בהירה; אדום ) 1009 110 2

 עד גדוליםם זעירים לבני

 צבעבשל מחיקת ה בחוץחום  ;(10YR6/4חום בהיר )-ראפו 1009 110 3

 

 


