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 טין סל  לוקוס  הכלי  'מס

 אדום -חיפוי אדום, טין מפולם חום  1003/1 10 קערה  1

 טין חום  1010/1 13 קערה  2

 טין חום אדום בהיר, מעט גריסים לבנים  1017/1 14 מכסה  3

 גדלים מגוון טין חום אדום כהה, הרבה גריסים כהים ב 1003/2 10 קדרה /בסיס קערה 4

 ומעט כהים   , הרבה גריסים לבניםבהיר טין חום 1017/2 14 קדרה 5

כתום בחוץ, ליבה חומה כהה,   טין חוםפני הכלי צהלהב,  1004 14 קדרה 6

 גריסים לבנים 

 בהיר, גריסים לבנים טין חום 1003/3 10 קדרה 7

 גריסים לבניםמעט טין חום אדמדם, ליבה חומה אפורה,  1024 1 עזה  קנקן 8

 גריסים לבנים מעט  אדום, -פני הכלי חום בהיר, טין חום  1003/4 10 קנקן עזה  9

 טין חום אדום בהיר, גריסים לבנים  1023 5 קנקן עזה  10

 טין חום כתום, ליבה חומה כהה יותר, מעט גריסים לבנים 1010/2 13 קנקן עזה  11

 טין חום אדום, ליבה חומה צהבהבה, גריסים לבנים רבים 1008/1 13 קנקן עזה  12

 טין חום אדום בהיר, ליבה חומה, גריסים לבנים  1017/3 14 עזה  קנקן 13

טין חום אדום בהיר, חום כהה יותר בפנים, מעט גריסים  1014/1 14 קנקן עזה  14

 לבנים 

 ליבה חומה אפורה, גריסים לבניםטין חום כתום,   1012/1 11 קנקן שק  15

 טין חום כתום, ליבה חומה כהה יותר  1014/2 14 קנקן שק  16

 גריסים לבנים גדולים מעט   , טין חום אפור 1017/4 16 קנקן שק  17

 גריסים לבנים וכהים מעט טין חום אדום בהיר,  1010/3 13 בסיס קנקן  18

 אדום, מעט מאוד גריסים לבנים טין חום  1002 5 בסיס קנקן/אמפורה  19

 טין חום אדום, גריסים לבנים 1010/4 13 בסיס קנקן  20

 פני הכלי צהבהב, טין חום אדום, גריסים לבנים רבים  1015/1 11 בסיס קנקן  21

 פני הכלי צהבהב, טין חום כתום, גריסים לבנים  1012/2 11 בסיס קנקן  22

 אדום, ליבה חומה שחורה, גריסים לבנים רבים טין חום  1010/5 13 בסיס קנקן  23

גריסים לבנים  מעט פני הכלי צהלהב, טין חום כתום,  1015/2 11 בסיס קנקן  24

 גדולים 

טין חום אדום, בדופן הפנימית של הבסיס שכבת טין דקה  1015/3 11 בסיס קנקן  25

 שחורה 

 גריסים לבנים קטנים טין חום אדום בהיר, מעט  1015/4 11 בסיס קנקן  26

 טין חום אדום, מעט גריסים לבנים וכהים  1008/2 13 בסיס קנקן  27

 חיפוי צהלהב, טין חום אדמדם בהיר  1020 22 פכית  28

 טין חום אדום, גריסים לבנים 1035 1 משקולת נול  29



 ר טין חום אדמדם בהי ,צמידה על פני הכלי 1017/5 14 רעף 30

 

 

 

 

 

 


