
 . ממצא כלי חרס. 5איור 

 תיאור סל לוקוס כלי  מס'

 ים שחור לבנים, חומים וחסמים הרבה טין חום,  1000/1 100 קדרה 1

 מעט חסמים  ,טין חום ממורק אדום 1035 100 קערה  2

 , חיפוי לבן טין צלהב 1046/1 109 קערה  3

 חסמים לבנים  ,טין צלהב 1036/1 106 קערה  4

 ורוד מפולם היטב טין  1024 107 קערה  5

 זיגוג עופרת עבה  ,טין צהוב בהיר מפולם היטב  1002/1 102 קערה  6

 טין ורוד מפולם היטב  1008 103 קערה  7

זיגוג בצבע קרם עם כתמים בירוק בהיר על   ,טין חום 1002/2 102 קערה  8

 חיפוי לבן 

 חסמים לבנים וחומים  ,טין חום כהה 1036/2 106 מחבת  9

 נים חסמים לבהרבה    ,אדום-טין חום 1032/1 110 סיר בישול  10

 מעט חסמים לבנים   ,אדום-טין חום 1023 106 סיר בישול  11

 יםושחור  לבניםחסמים הרבה  ,טין חום 1002/3 102 סיר בישול  12

 ים ושחור לבניםחסמים  ,טין חום 1022/1 105 סיר בישול  13

 מעט חסמים לבנים   ,אדום-טין חום 1007/1 102 בישול סיר  14

 לבנים חסמים  ,טין חום 1006 101 סיר בישול  15

 לבנים  חסמיםמעט  ,כתום מפולם היטב-טין חום 1000/2 100 סיר בישול  16

 לבנים  חסמיםמעט  ,כתום מפולם היטב-טין חום 1007 102 סיר בישול  17

 ים חסמים שחור  ,טין חום 1005 100 קנקנן  18

 נים במגוון גדלים חסמים לב,  כתום-טין חום 1007/2 102 קנקן  19

 לבניםחסמים    ,כתום-טין חום 1006/1 101 קנקן ירושלמי  20

 קטנים לבנים סמיםח ,טין ורוד 1032/2 110 קנקן  21

 קטנים לבנים סמיםח ,טין ורוד 1000/3 100 פך מסננת  22

 חסמים לבנים גדולים, טין חום 1022/2 105 פך 23

 מיםחו לבנים וחסמים  ,טין צלהב 1046/2 109 פך 24

 מיםחו לבנים וחסמים  ,טין צלהב 1041 109 צפחת  25

 חסמים לבנים , טין חום 1020 103 פכית  26

 טין אפור כהה  1006/2 101 כלי מעוות  27

 

 . נרות  .6איור 

 תיאור סל  לוקוס מס'

 יםושחור  ניםחסמים לב , מעט  טין צלהב 1039 100 1

 ים גדל מגוון בלבנים, חומים ושחורים חסמים  ,טין צלהב 1055 109 2

 

 . כלי זואומורפי .7איור 

 תיאור סל לוקוס  מס'

 נים מעט חסמים לב  ,טין חום מפולם היטב 1049 110 1

 


