
 -' א   לטיפולוגיה הכנה

תקופה/
תרבות

עיקריים תאריך הערותתמונהעיטורכלים

קרמי  ניאולית
-6אלף ירמוכית

5000-5500
כדורי הקנקן- גוף

 , אפשר  גלילי וצוואר
החיבור   את להרגיש

. לגוף   הצוואר בין
שמתחילות   אוזן ידיות
הצוואר  בתחתית

בגוף  ומסתיימות
הגלילי. 
כדורי   קערה- חצי גוף

  , דומה  די שטוח ובסיס
אוזן.  ידיות לקנקן

קטנות. 
- פערור/  כלי קדרה

 . סגור  ידיות 2יחסית
לשפת   שמחוברת זיז

, לבישול.   שימש הכלי
בחלק   טיח נמצא

 . הכלי   של התחתון
תחילת קובעת-

המקטר. 

: עיקריים   מוטיבים שני
1  - של.  דגם טבוע מוטיב

פסים    שני בין אידרה
. רצועה  היוצרים

2 - שימוש.  צבוע מוטיב
 , שימוש  אדמה בצבעי

ברזל  בתחמוצות
ועוכרה. 

יש    צבועים הלא בכלים
עם    אצועה כלל בדרך

מתחת   אידרה עיטור
 . הכלי  לשפת

-9יריחו 
התרבות
הלודית

-6אלף 
5000-5500

- גדול  קצת קנקן
מהקנקן  שונה

סגור.   יותר הירמוכי
נלחץ,   כאילו בקצה

 . בחתך  פנים כלפי
חריצי   לראות אפשר

. כחסמים  קש
- פערורית  קדרה

לתרבות   דומה ממש
להיות,   יכול הירמוכית

. נמוכות   יותר שקצת
דבוקות   זיז ידיות
לשפה. 

אינם   הכלים רוב
צב.    הרבה יש מעוטרים
טבוע     עיטור אין אך אדום

 . חרוט  או

התרבות
הקטיפית

-5אלף 
5000-4500

- פערורים,  קערות
גסים   מאוד כלים

של.   הבסיסים ועבים
ויש   שטוחים הכלים

. באמצע   בליטה להם
את   לראות אפשר

עליה   המחצלת סימני
 . הכלי  נעשה

ובלי   אפורים כלים
מאוד.   מאוד עיטורים

 . וגסים  עבים

 



רבה  -5אלף ואדי
5000-4500

 . קשתי-   בצוואר קנקן
 - עגולות  סרט ידיות

 . אוזן    ידיות כמו שלא
די-  פערורים

סטנדרטים. 
dark faceקערה- 

burnished ware -

את     לחלק אפשר פה גם
פלסטי   לעיטור העיטור

. צבוע  ועיטור
בכמה    טבוע עיטור יש

עםקצה-    טביעה דרכים
.  , קווים,  נוצה הציפורן

. בגלים    מסרק כמו עיטור
 - צבעים  צבוע עיטור

 , אדום  מאוד חזקים
מאוד.   הכלים ושחור

לראות.   אפשר ממורקים
הם   שבחציים כלים
השני   ובחצי שחורים

קשור-   זה אדומים
  . דגש  יש הצריפה לשיטת

 . הכלים    עיטור על גדול

  

קשתי  צוואר

סרט  ידיות

Dark face

עיטור
הכלכוליתית  התקופה

התרבות
סולית' הע

הדפנות  -   V  קערת 4500-3700
של    צורה .Vיוצרות

, קטנים   די כלים
פסים   לראות אפשר

 . אבניים  של
- קורנט/  מופיע בזיך

: 2ב- דמוי  צורות
יותר-   עמוק קליע

.   , נקב  ידיות יותר ושמן
. ורזים-   ארוכים סיגר

בדרך   אותם עשו
ייחודית

מעין    עשו תחילה
מכן  Vקערת  ולאחר

" נקנקיה " חיברו
אלו.   כלים לקצה

להישבר  נוטים
בין   החיבור בנקודת

 . החלקים  שני
שימש  מקטר- כנראה

 . לפולחן  בעיקר

, לכלים    מיוחד עיטור אין
 . המאפיין   צבע הרבה אין

 . הצורה   הוא העיקרי

Cream Wear  -בגוון כלים
  . מאוד   כלים לבן טין של

בהם   שאין בהירים
 . שחורים  חסמים

 

V shaped

דמוי  קורנט
קליע

סיגר  קורנט



של  מחבצה- צורה
בצד    פתח עם אנייה

קנקן.   כמו אחד
שוכב. 
פערור., קדרה

מקטר

מחבצה
התרבות
הגולנית-

.Vקערות 4500-3700 מקטרים, 
ואין   מחבצות אין

קורנטים!

מאוד    מעט עם כלים
 . בהירים,   בעיקר צבע

  - של  רצועות חבל עיטור
או    טבועים חבלים כאילו
. הכלי    גבי על חרוטים

 

ק"  - 1ב  + ' ב  3500-2000א
---------------- , מקטרים  ממורקת קערות קרמיקה

אפור- 
Type  1 -  דמוי Sחתך

מהכלי   שבולטים וזיזים
')1לעיתים. ( א 

Type 2 -מאופיינים
שהודבק   חבל בעיטור

) . מבחוץ  ') 1לכלי ב 
Type 3  -אפורים כלים

חתך    עם . Sכהים זוויתי 
Type 4 . הכלים-    שאר כל

ק"    '1בב א 
היא  הטיפולוגיה
עיטור   על בעיקר

 . צורות   על ולא
Type 1

Type 2

Type 3

זרבובית-  קומקום
העליון  בקצה

וידית  למעלה
. השני  בצד

גוף- קנקנית
 . ורחב  פחוס

אוזן-   ידית פכית
וגדולה  ייחודית

בגוף  שמתחילה
מעל   עד ועולה

השפה. 
בסיס  קערות

בסיס-  אומפאלוס
שדחפו  שטוח

כלפי   מבחוץ אותו
כמו   ונראה פנים

טבור. 

קרמיקה
- אדום   מחופה

חום   בגוון כלים
מבריקים  אדמדם

נראים.  מאוד
. מלוטשים  מאוד

הרבה  עם
השקעה. 

 

ק"  3000-2600- 2ב
- מערד  קנקן

מדף  ידיות
  

- מערד  קנקן



מהדופן  שבולטות
 . יכולות  הכלי של

בכמה  להיות
כמו  וריאציות

ישרה,   יותר גלים
יהיה' (  כנראה וכו

מכיוון  במבחן
של   סוג שזהו

.( מנחה  מאובן
יכול פערור-

הוא   גם להופיע
. מדף   ידיות עם

מאוד  עבה
בשפה. 

הגשה  טס- כלי
. וגדול   רחב מאוד
. בבסיס  מחוספס

מורמת  השפה
. למעלה  קצת

הכלי  פנים
ממורק. 

מדף      ידית

פערור

טס

הכלים"
המתכתיים"-
גלם   מחומר כלים

צליל  שעושים
סוגים 3מתכתי. 

של  עיקריים
כלים-

טסים- 
- אבידוס  גוף פכי

אגסי  מאורך
מאמצע  וידיות

. לשפה  הכתף
אלה   כלים כאשר

" ק  לב מתקדמים
שלהם  3 הבסיס

מאוד   צר נהיה
אפשר   ואי וכמעט
להעמידם. 

של    מסוים סוג

מאוד  קנקן- גוף
האוזן,   ידיות עגול

את   דחפו כאילו
פנימה  הדפנו

. שקד  ונוצר
. נמוך   מאוד צוואר

כהה   חום צבע
 . לאדמדם  נוטה

אלו   קנקנים על
סירוק  יש

אלכסוני. 

 
 

 

 

מתכתי  פך

"  - ק  ב אבידוס פך
2

"  - ק  ב אבידוס פכי
3

על   שנוצר שקע
הידית   דחיפת ידי



פנימה

סירוק
ק"  2600-2200- 3ב

 - ירח   בית כלי
מזכירה קדרה-

עם   הכלי את
ידית. Sהחיתוך 

סרט.

דמוי  מכסה- כלי
אשר  קונוס

ידית   יש בקצהו
צינורית. 

הכיריים כופח-
 . כמו  התקופה של

חרוטים  שני
אחד  שמולבשים

. בהיפוך   השני על
של   גזייה מזכיר

היום. 

דופן קערה-
. דקה  מאוד

שטוחה  קערה
שלה  שהבסיס

עם   שקוע מעט
כלפי  בליטה

את.   מזכיר פנימה
הא  בסיס

ומפאלוס
בקרמיקה

. אדום  ממורקת
לא(   לב לשים

בטוח-  להתבלבל
(!!! במבחן  יהיה

מירוק  טכניקת
צריפה,  מושקעת
שחוזרת  מחמצנת

. עצמה  על
בגוף  שחורים

 . בשפה  ואדומים

בראש  לפעמים
תופיע  הידית
דמות. 

יש   הפנימי בחלק
ארבעה  מעין

זיזים. 

כלל  בדרך
וממורק  מחופה

או   באדם או
בשחור. 

 
 

 

 
 

Sחתך 

- פנימיים  זיזים
בשביל  כנראה
סיר  להניח

פנימה  בליטה

 - ב" 2400-2000ב



- צפונית  משפחה
ידיות קנקן-

כמעט  קטנות
את (  מזכיר נקב

( הירמוכי  הקנקן
שטוח   בסיס עם

יחסית,   כלי וגדול
צוואר.  רחב

שאופייני  משפך
 . הצפון  למשפחת

שעומד  נר- כלי
 , השפה  רגל על

מקופלת  כמו
שפה.  פנימה
צבוטה. 

- בישול  סיר
ראשונה  הופעה

. הבישול   סיר של
אך   מעוגל בסיס

שנוח  יציב
על  להעמיד

מתחיל.  כיריים
. קטן   צוואר לקבל

צווארקומקום- 
אחד   ובמצד קטן
 . כלי  זרבובית יש
יותר   הרבה כבר

מלוטש. 

בסיס גביע-
ביחס   צר טבעת

גביעים,   יש לגוף
מאורכים  יותר

ויש   מעלה כלפי
נמוכים  יותר

ושמנמנים. 

כלל   בדרך כלים
מעוטרים  לא

כלי,   יש בצבע
ספציפי  אחד

קצה   עם שעוטר
בדגם   נוצה של

 . פרסה  של

יותר   גלם חומר
אדמדם. 

 
 

 

משפחת
העמקים

הצפוניים-
,קנקן- מדף   ידית

 . כדורית  צורה

/ מדף  ידית

עיטורים  מעט
מעין,  בצבע

 . בשפה  תלתלים



"מעטפה- ב  בב
ידית   את לוקחים

הישרה  המדף
- אותה  ומקבלים

את   קיבלה ומכאן
ידית   החדש שם

מעטפה. 

,פך- גבוה   צוואר
בין   שמחברת ידית
 . לכתף  הצוואר

וצבוע  מחופה
יש.   לעיתים אדום

. נוספים  עיטורים

משפחה
מרכזית-

ידית קנקן-
דבוקה  מעטפה

לגוף. 

ידיותקנקנית-
- " ב  לב אופייניות

ספק   אוזן ספק
נקב. 

- שמן  שטוח נר
עם   4ומרובע

 . פנימה  צביטות

בעל קומקום-
. ארוכה  זרבובית

עם   קומקום או
קצרה  זרבובית
מעל   ידית עם
השפה. 

ספל/  גביע
.שתייה- ודק   קטן

כמו   ממש נראה
. ידית   ללא ספל

ממשיך  לא
יותר  לתקופות
מאוחרות.

כל   על בכללי
יש  הכלים

פלסטיים  עיטורים
או   חריטה של

נראה,  טביעה
של   עיטור שיש

שאולי  סירוק
סיבוב   בעת נעשה

על  הכלי
האבניים. 

 

 
 
 



- בירה  קצת מאג
גדול  יותר

. ידית   ועם מהספל

משפחה
דרומית-

דומה  קנקן- די
לפני   שהיה למה

מאורך   אך כן
יותר.

- מסורק  קומקום
רגילה  זרבובית

ידית   השני ובצד
נקב.

- שמן  נר  נר אותו
ארבע   עם שמן

גם   נמצא צביטות
 . זו  במשפחה

לחלוטין  מסורק
 . גופו   כל על

 

 - ת"  2000-1550ב
- מזווה  קערת

. זווית   עם קערה
. דקה   מאוד דופן

מקבלת"  ת בב
בסיס  הקערה

סוגי.   שני טבעת
בסיס-  בסיסים
טבעת-  דיסקוס

ושטוחה  מלאה
לכלי  הגורמת

יציב  להיות
בסיס.  במיוחד
כפתור- 

 - פעם  שמן נר
שמופיע  ראשונה

בעל   קערתי ככלי
 . אחת  פיה

אגסי-   גוף פכית
. כפתורי   בסיס עם

על   כנראה עמק
משהו   או חצובה

בסגנון. 

אל   תל פכיות

אדום  חיפוי
חיפוי   או וממורק

לבן. 

כלל  בדרך
, אדום  ממורקת

בגדלים  אך
יכולה  אחרים

בצבע   גם להיות
או   כהה חום

שחור. 

 

 

 

 

אדום  חיפוי

לבן  חיפוי



עגול-   גוף יהודיה
וצוואר  במיוחד

. ודק   ארוך ממש
שיוצאת  ידית

אל  מהשפה
הגוף.

יחסית-   גוף פכים
צוואר   עם עגול

יוצאת.   ידית ארוך
אל  מהשפה

בסיס.   אין הגוף
יכולות   ואינן ישר

לעמוד. 

 - די  כנעני קנקן
שתי,  סטנדרטי

בסיס,  ידיות
נועד.  מאורך

המזרח   של לסחר
- ה   במאות התיכון

13- אך. 14וה 
- " ת  בב התחיל

לאחסון  נועד
,  , בשר,  יין שמן

דבש. 

 - בישול  2סירי
- עיקריים  סוגים

סיר   הוא הראשון
למה   דומה בישול

- כן   לפני שראינו
" ת   לב המיוחד אך

בשפה   תעלה זה
הייתה  שכנראה

למכסה  מיודעת
הסיר.  

הוא   השני הסוג
דופן   בעל סיר

שטוח-  ישרה
. זקופה   דופן ובעל
 . זוויתי    חתן לה אין

שמדגיש   לבן סיד
העדין   העיטור את

מחריטות  שנעשה
דקות. 

. אדמדם  חום

רגיל   בישול סיר

בעל   בישול סיר
ישרה  דופן


