
 

 . ממצא כלי חרס.8איור 

 תיאור סל לוקוס הכלי מס'

 קערה פוקאית 1

PRSW Form 10A 

חומר כתום מפולם היטב, שפה מופשלת מעובה  1023/10 104

 וחיפוי אדום

 קערה פוקאית 2

PRSW Form 3F 

חומר כתום מפולם היטב, שפה מזווה, חיפוי אדום  1088/6 120

 ועיטור בצדה החיצוני

 קפריסאיתקערה  3

CRSW Form 9 

חומר כתום מפולם היטב, שפה מעובה ומרוכסת,  1007/1 104

 חיפוי אדום ועיטור בצדה החיצוני

 קערה קפריסאית 4

CRSW Form 9 

חומר כתום מפולם היטב, שפה מעובה, חיפוי אדום  1067/5 120

 ועיטור בצדה החיצוני

עם חסמים רבים, שפה מעובה אפור -חומר חום 1007/7 104 סורימורטריום צפון  5

 ומרובעת, גוף עבה

 כתףה ,זקופהאדום, חסמים רבים, שפה -חומר חום 1022/2 103 סיר בישול 6

ידית עם שני רכסים  ים,כדורי מצולעהגוף וה

 הנמשכת משפה

 חוצה,ום, מעט חסמים, שפה נוטה אד-חומר חום 1067/1 120 סיר בישול 7

 כתף מצולעתו צוואר זקוף

אדום שרוף, שפה ישרה ובה מגרעת, גוף -חומר חום 1088/1 120 בישול קדרת 8

 מצולע וידית אופקית

אדום שרוף, שפה ישרה, גוף מצולע וידית -חומר חום 1023/5 104 קדרת בישול 9

 אופקית

 גוף מצולעואדום שרוף, שפה עם מגרעת -חומר חום 1022/7 103 מכסה כלי בישול 10

 חוצהחום, שפה נמוכה מופשלת -חומר כתום 1090/1 121 קנקן עזה 11

 חום, שפה נמוכה מעובה-חומר כתום 1064/4 121 עזהקנקן  12

חומר כתום, שפה ניצבת מעובה, כתף וגוף מצולע,  1092/1 120 שקקנקן  13

 ידית שלה רכס אחד

 תבנית עם עיטור אותיות ודקלעשוי בחומר בהיר,  1048 113 נר  14

 14מס'  ר' 1026 104 נר  15

 

  



 . ממצא זכוכית.9איור 

 קוטר  סל לוקוס הכלי מס'

 )מ"מ(

 תיאור

 ; בליה כסופה וססגונית עם משקעי חולירקרקצבע  110שפה  1030/1 103 קערה 1

 משקעי חול ומאכלת מעט  בליה כסופה; תכלכל בהירצבע  38שפה  1094 123 בקבוק 2

כתמים של בליה צהובה, תכלכל בהיר; -צבע ירוק 48שפה  1054 113 בקבוק 3

  ססגונית ומאכלת

 צבע ירוק בהיר; בליה כסופה וססגונית ומשקעי חול  48שפה  1086 121 בקבוק 4

לבנבנה ססגונית -תכלכל בהיר; בליה כסופה-צבע ירוק 122שפה  1030/2 103 בקבוק  5

 ומאכלת 

 חוליקרום צבע ירקרק; בליה כסופה וססגונית עם  38בסיס  1051 105 ספל/פך 6

 


