
 , מורטריה וסיר בישול. קערות.  4איור 

 תיאור  סל לוקוס הכלי  מס' 

 קערה מזווה  1079 30 קערה  1

 שפת מדף  שלה קערה  1080 26 קערה  2

שפה המשתפלת   שלה קערה  1079 30 קערה  3

 כלפי חוץ 

שפה המשתפלת   שלה קערה  1080 20 קערה  4

 כלפי חוץ 

שפה   שלהקערה מחופה באדום  29W 1088 קערה  5

 הנוטה כלפי פנים 

שפה   שלהקערה מחופה באדום  29W 1107 קערה  6

 הנוטה כלפי פנים 

שפה הנוטה כלפי  שלה קערה  1079 30 קערה  7

 פנים 

 שפה מעובה  שלה קערה  1058 28 קערה  8

שפה מעובה הנוטה קלות לפנים   1079 30 קערה  9

חלקו הפנימי של הכלי  ,הכלי

 מחופה באדום 

 שפה מעוצבת ישרה  31W 1090 מורטריום 10

 שפה מעוצבת ישרה  1108 36 מורטריום 11

 שפה מעוצבת נוטה כלפי חוץ  1079 30 מורטריום 12

שפה מעוצבת נוטה כלפי חוץ  1080 26 מורטריום 13

 וצילוע על גוף הכלי 

ידיות היוצאות   שלו סיר בישול  1015 11 סיר בישול  14

 משפת הכלי 

 

 .  קנקנים, אמפורות, פכיות וסקיפוס. 5איור 

 תיאור  סל לוקוס הכלי  מס' 

 קנקן ישר כתף  1010 11 קנקן  1

 קנקן ישר כתף  1090 30 קנקן  2

 קנקן ישר כתף  1055 26 קנקן  3

 קנקן ישר כתף  1023 14 קנקן  4

קנקן   5

 טורפדו 

 מקופלת כלפי חוץ שפה  1010 11

קנקן   6

 טורפדו 

 שפה הנוטה כלפי חוץ  1069 30

 שפת פטריה  1010 11 אמפורה  7



 צוואר צר וגבוה ושפת מדף  32W 1085 אמפורה  8

שפה מעובה וזוג ידיות   1010 11 אמפורה  9

 היוצאות משפת הכלי 

 10 אמפורה  10

 

שפה ישרה וזוג ידיות היוצאות   1000

 ממרכז הצוואר 

בסיס   11

 אמפורה 

 בסיס מעוצב מחודד  1004 10

בסיס   12

קנקן  

 טורפדו 

 בסיס מחודד  1023 14

בסיס   13

 אמפורה 

 בסיס כפתור  100 10

בסיס   14

 אמפורה 

17 1022  

בסיס   15

 אמפורה 

33 1097  

ידית היוצאת משפת   שלה פכית  1188 36 פכית   16

 הכלי 

ידית היוצאת   שלה פכית  29W 1080 פכית  17

 מצוואר הכלי 

בסיס   18

 סקיפוס 

 בסיס מזוגג בשחור  1101 34

 

 . צלמית ראש סוס ומשקולת נול. 6איור 

 תיאור  סל לוקוס הכלי  מס' 

 טין אדום  7009 11 צלמית ראש סוס  1

 טין אדום  100 10 משקולת נול  2

 

 . ממצא כלי חרס מהתקופה ההלניסטית. 7איור 

 תיאור  סל לוקוס הכלי  מס' 

 שפה מדף מעובה  100 10 סיר בישול פתוח   1

  שלוקנקן ללא צוואר  1048 27 קנקן  2

 שפה מעובה 

שפה מעובה הנוטה כלפי   1025 18 אמפורה  3

 תפוח וצוואר    חוץ

שפה מעובה הנוטה כלפי   1079 30 אמפורה  4

 תפוח חוץ וצוואר  

 



 . חפצי מתכת. 9 איור

 סל לוקוס חפץ מס'

 1003 30 משקולת  1

 1030 28 מחט  2

 1060 28 ראש חץ  3

 


