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 'טיפולוגיה א
 (IBM)ברונזה ביניימית  –( PN) קרמי ניאולית

 'סמסטר א ד"תשע עומר זאבי ואלון ארד
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 ( J.L Myres)" גדול כוחו של החרס בסיפור העבר"

 

 

טיפולוגיה הינה מערך מושגים הנוצר על ידי חלוקת שדה מוגדר של ישויות 

בועה של על פי קבוצה ק, לסדרה שלמה של טיפוסים הנבדלים זה מזה

כל  , בכל טיפולוגיה. הנקבעים בהתאם למטרת עורך הטיפולוגיה קריטריונים

שאליה מייחס ישויות נפרדות  , הטיפולוגטיפוס הוא קטגוריה הנקבעת על ידי 

על מנת להבחין בינם לבין ישויות אחרות בעלות , בעלי מאפיינים מוגדרים

 מאפיינים אחרים באופן המשרת את מטרת הטיפולוגיה



הנחיות והמלצות  3
 למשתמש

ועזרה " דפדפת"ה, תמונות שלנו, הכרטיסיות כתובות נעשו על בסיס הקשבה בשיעור •

 .מהביבליוגרפיה לקורס

לדבר תמונות אינן תחליף )לקחת את הקלסר לחדר האוספים וללמוד שם אפשר ורצוי •

 (!האמיתי

 !לצלם ולהעתיק מהכרטיסיותאפשר ורצוי  •

את  יש להחזיר להוציא מהקלסר וללמוד לא לפי הסדר הכרונולוגי אך אפשר ורצוי  •

 !בסיום השימוש, המופיע בפינה השמאלית העליונה, הכרטיסיות לקלסר לפי מספרן

את כל החומר וההגדרות אלא עוסקות אך ורק בזיהוי כלים  לא כוללות הכרטיסיות  •

 !אינדיקטיביםשברים 

כך אוסף הכלים המצולמים יהיה רב ומגוון ככל  , אנא הוסיפו כרטיסיות, במידה וחסר •

 .האפשר



 סדר פעולות הקדר 4

 השגת חומר הגלם•

 .וחסמים( חרסית) טין –הכנת חומרי הגלם •

 .אובניים/ תבנית / רצועות / צביטה  –עיצוב הכלי •

 ייבוש ראשון•

השלב האחרון שבו עושים שינויים   –( Leather Hard" )קשה כעור" – טיפול לפני צריפה•

תוספות ( / חריטות/דקירות/סירוק)עיטור פלסטי / מירוק / צביעה / בחסר  חיפוי/ חיפוי : בכלי

 .צוואר מולבש/רצועות/ידיות/משפכים –

 ייבוש שני•

 .מחמצנת /מחזרת  –צריפה •

 טיפול לאחר צריפה•

 הפצה•



 הגדרות 5

 :חלקי הכלי
 .בכליבעלת השטח הגדול ביותר  –( Exterior)דופן חיצונית  •
 .שטח קטן יחסית לדופן החיצונית –( Interior)דופן פנימית  •
 .מקום המפגש של הדפנות –( Rim)שפה  •
 .י השפה"חלקו הפתוח של הכלי ומוקף ע –( Mouth)פה  •
 .הכלי בעל ההיקף הגדול ביותרחלק  –( Shoulder)כתף  •
 .הכליתחתית  –( Base)בסיס  •
 (.לרוב)לאחיזה תוספת לכלי שנועדה  –( Handle)ידית  •
 .החלק בין השפה והכתף –( Neck / Collar)צוואר  •

 :כלים פתוחים
 (Bowl)קערה  •
 (Saucer)קערית  •
 (Chalice)קובעת  •
 (Goblet)גביע  •
 (Krater)קתדרה  •
 (Basin)אגן  •

 :כלים סגורים
 (Cooking Pot)סיר בישול  •
 (Holemouth) פערור •
 (Jar)קנקן  •
 (Amphoriskos) קנקנית •
 (Jug)פך  •
 (Juglet)פכית  •
 (Churn)מחבצה  •
 (Lamp)נר  •
 (Phitos)פיטס  •

 (:Wheel)אובניים 
 .ד"סל 60-פחות מ –איטיים  •
 ד"סל 60-90מהירים  •

 :טיפול חיצוני
 (.לעיתים צבע)כיסוי הכלי בתמיסה  –( Slip)חיפוי  •
 ,פעולה לליטוש הכלי –( Burnish)מירוק  •
 (.Polish)ליטוש  •
 (.Paint / Wash)צביעה  •
פעולה שנעשית על פני   –( Decoration)עיטור  •

 .הכלי שלא כתוצר לוואי של עיצוב הצורה 
 .(Combed Decoration)סירוק  •

 חומר וטכנולוגיה
 (Clay / Paste / Fabric)טין  •
 (Temper / Inclusions)חסמים  •
 (Firing)צריפה  •
 (Mold)תבנית  •



 הגדרות 6
 שרטוטי קרמיקה

 דופן חיצונית

 דופן פנימית

 סימון לצבע שחור

סימון קבוע  
 לצבע אדום

 בסיס

 שפה

 חתך של דופן עצמה

 מ"קנ

 עיטור חיצוני

 דופן חיצונית
 דופן פנימית

 בסיס

 שפה

 חתך של דופן עצמה

 עיטור

 ידית

 צוואר

של " מבט על"
 הידית

 פה

 פה

סימני  
 אובניים

דופן פנימית  
 עם עיטור



 קרמיותקבוצות  7

 .עיטור הידרה תחום בין שני קווים –(PN) הירמוכיתהקבוצה •

 . דגמי משולשים מתחת לשפה. חיפוי וחיפוי בחסר –( PN) 9יריחו •

 .Iוידיות  (DFBW)שחור ממורק  –( PN)קבוצת וואדי רבה •

 (.עקב שימוש בחסמים אורגניים)קרמיקה גסה וקלה יחסית  – קטיפיתקרמיקה •

 .ידיות מרובות ולא שימושיות, ידיות חתך משולש, בזיכים, מחבצות – סול'ע כלקולית•

 .צבע כהה ולרוב כלים גדולים, עיטורי חבל –גולני  כלקולית   

כלים אפורים  (. נחלק למוקדם ומאוחר) 1 ק"הבמאפיין את  –( GBW)אפור ממורק •

 .וממורקים

 .'ב1 ק"במאפיין . צביעה לא סדירה של כלים גדולים – Grain Wash –משח פסים •

נעשה במכחול דק ואופייני לבקעת  , רשת פסים על רקע בהיר - Line Painted –צביעת פסים •

 .'ב1 ק"במאפיין . הירדן



 קרמיותקבוצות  8

•NCMW – North Canaan Metallic Ware 

SLMW – South Levant Metallic Ware 

מיוצרת במורדות החרמון ומגיעה עד עמק  

כוללת את כל הכלים פרט . יזרעאל

 .2 ק"במאפיינת . לסירי בישול

כוללת כלים . הקווקאזי מאזור דרום "מסורת המגיעה לאזור צפון א – KKW –כלי בית ירח •

 .3 ק"הבמאפיין של . כוללת גם עיטור פלסטי. אדומים ושחורים ממורקים

כלי  , כוסות)סדרת כלים הכוללת כלים הקשורים בפעילות שתייה  – BWW –כלי מגידו •

 .ב"מאפיין ב. מגיעה מאזור סוריה לבנון(. 'מזיגה וכו
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 ירמוכיתקערה  10

 :זיהוי הכלי

  (.Yarmukian) הירמוכיתהתרבות : כרונולוגיה •

 .BC 6000-5500: תיארוך •

 (.יריחו-עד המרכז לוד)בעיקר באזור הצפון : פריסה•

 

   ג"שב: חלק הכלי •

 .טין גס צריפה גרועה: אופי החומר •

 .לרוב ללא מירוק: טיפול חיצוני  •

 .לעיתים עם חיפוי אדום 

 .לעיתים מופיעות ידיות אוזן או זיז 

 .עיטור הידרה חרוט 

 !ישנם כלים שאינם מחופים או מעוטרים •
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 ירמוכי -עיטור הידרה  12

   ג"שב: חלק הכלי •

 .טין גס צריפה גרועה: אופי החומר •

 .לרוב ללא מירוק: טיפול חיצוני  •

 .לעיתים עם חיפוי אדום 

 .לעיתים מופיעות ידיות אוזן או זיז 

 .עיטור הידרה חרוט 

 מהתקופההכלים מכלל  20%-כלים מעוטרים מהווים כ. ישנם כלים שאינם מחופים או מעוטרים •

 

 :זיהוי הכלי

  (.Yarmukian) הירמוכיתהתרבות : כרונולוגיה •

 .BC 6000-5500: תיארוך •

 (.יריחו-עד המרכז לוד)בעיקר באזור הצפון : פריסה•
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 ירמוכיקנקן  14

 קנקן -כלי שלם : חלק הכלי •

 טין גס צריפה גרועה: אופי החומר •

 צורה כדורית •

 .לרוב ללא מירוק: טיפול חיצוני  •

 .לעיתים עם חיפוי אדום 

 (במרכז הגוף)זיז / ידיות אוזן  

 עיטור הידרה חרוט   

 עיטור צבוע המחקה את העיטור החרוט 

 (9איור ) 9ליריחו  ירמוכיישנם כלים שמציגים את המעבר בין 

 
 :זיהוי הכלי

  (.Yarmukian) הירמוכיתהתרבות : כרונולוגיה •

 .BC 6000-5500: תיארוך •

 (.יריחו-עד המרכז לוד)בעיקר באזור הצפון : פריסה•
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 לודי/  9קנקן יריחו  16

 קנקן -כלי שלם : חלק הכלי  •

 .הרבה חסמים אורגניים, צרוף גרוע, טין גס: אופי החומר  •

 .לרוב ללא חיפוי או מירוק: טיפול חיצוני  •

 .ומשולשים תלויים מהשפה, זיגזג! אם יש עיטור אז יהיה צבוע בלבד: עיטור  •

 .כתפיים שמוטות ותעלה בבסיס הצוואר, פה רחב•

•Pebble base – טביעת קרקע ואבנים על בסיס הכלי.   

  

  

 :זיהוי הכלי

 PN, לודית/ XIתרבות יריחו : כרונולוגיה •

 .BC 6000-5500: תיארוך •

 במרכז ובדרום: פריסה•
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 לודי/9עיטור יריחו  18

 ג"שב: חלק הכלי  •

 .הרבה חסמים אורגניים, צרוף גרוע, טין גס: אופי החומר  •

 .לרוב ללא חיפוי או מירוק: טיפול חיצוני  •

 .ומשולשים תלויים מהשפה בצבע, עיטור זיגזג

 תעלה בבסיס הצוואר, כתפיים שמוטות, פה רחב•

•Pebble base – קרקע ואבנים קטנות על בסיס הקנקן טביעת.   

  

 :זיהוי הכלי  

 PN, לודית/ XIתרבות יריחו : כרונולוגיה •

 .BC 6000-5500: תיארוך •

 במרכז ובדרום: פריסה•
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 לודי/9בסיס יריחו  20

 בסיס: חלק הכלי  •

 .הרבה חסמים אורגניים, צרוף גרוע, טין גס: אופי החומר  •

 .לרוב ללא חיפוי או מירוק: טיפול חיצוני  •

 .ומשולשים תלויים מהשפה בצבע, עיטור זיגזג

 .תעלה בבסיס הצוואר, כתפיים שמוטות, פה רחב•

•Pebble base – קרקע ואבנים קטנות על בסיס הקנקן טביעת.   

  

  

 :זיהוי הכלי

  PN, לודית/ XIתרבות יריחו : כרונולוגיה •

 .BC 6000-5500: תיארוך •

 במרכז ובדרום: פריסה•
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 (חופשי)עיטורי וואדי רבה  22

 ג"שב: חלק הכלי  •

 .צרוף גרוע, טין גס: אופי החומר  •

 (.תלוי צריפה)לעיתים צבוע וממורק באדום ושחור : טיפול חיצוני  •

 .אין תבנית –עיטור חופשי  

 .Iידיות , בסיסים צרים, "שפת קשת: "מאפייני התרבות •

  DFBW   וקערות מזוות. 

 (.לבנון אנטוליה, סוריה)קשר צפוני חזק מאוד  •

  

  

 :זיהוי הכלי

 (.PN)תרבות וואדי רבה : כרונולוגיה •

 .BC 4500 – 5500: תיארוך •

 .בעיקר בצפון הארץ: פריסה•
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 קערת וואדי רבה 24

 ג"ש: חלק הכלי •

 .צריפה גרועה, טין גס: אופי החומר •

 (.DFBW)חיפוי אדום ושחור וממורק : טיפול חיצוני  •

 .גם חריטה וגם צבע, לעיתים מופיע עיטור חופשי 

 .Vקערות מזוות ודמויות  •

 :זיהוי הכלי

 (.PN)תרבות וואדי רבה : כרונולוגיה •

 .BC 4500 –5500: תיארוך •

 .בעיקר בצפון הארץ: פריסה•
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 קערת וואדי רבה 26

 ג"ש: חלק הכלי •

 .צריפה גרועה, טין גס: אופי החומר •

 (.DFBW)חיפוי אדום ושחור וממורק : טיפול חיצוני  •

 .גם חריטה וגם צבע, לעיתים מופיע עיטור חופשי 

 .Vקערות מזוות ודמויות  •

 :זיהוי הכלי

 (.PN)תרבות וואדי רבה : כרונולוגיה •

 .BC 4500 – 5500: תיארוך •

 .בעיקר בצפון הארץ: פריסה•
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 (Bow Rim)קנקנן שפת קשת  28

 שפה: חלק הכלי •

 .צריפה גרועה, טין גס: אופי החומר •

 (.DFBW)לעיתים עם חיפוי אדום ושחור וממורק : טיפול חיצוני  •

 .גם חריטה וגם צבע, לעיתים עיטור חופשי 

  

  

 :זיהוי הכלי  

 (.PN)תרבות וואדי רבה : כרונולוגיה •

 .BC 4500 – 5500: תיארוך •

 .בעיקר בצפון הארץ: פריסה•
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 Iידיות  30

 .ידית: חלק הכלי •

 .צריפה גרועה, טין גס: אופי החומר •

.  ניתן לראות את ההדבקה. מודבקות לאחר שהכלי מוכן: טיפול חיצוני  •

 (.I-מה שיוצר את צורת ה)בשני הקצוות 

 .לעיתים פיסול בטין, גם חריטה וגם צבע, לעיתים עיטור חופשי 

 .מאפיין של התרבות •

 :זיהוי הכלי

 (.PN)תרבות וואדי רבה : כרונולוגיה •

 .BC 4500 – 5500: תיארוך •

 .בעיקר בצפון הארץ: פריסה•
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 קטיפי( גדול) פערור/ קנקן  32

 בסיס :חלק הכלי •

 (.חסמים אורגניים)קל משקל , צריפה גרועה, טין גס: אופי החומר •

 .עבים וזקופים, שברים גסים 

 .ללא חיפוי או מירוק: טיפול חיצוני •

 .טביעות מחצלת על הבסיס 

 .כלים גדולים וגסים: מאפייני התרבות•

 .ידיות תקע

 .(Pie Crust)לעיתים עיטור שפה גלי 

 :זיהוי הכלי

 (.PN) הקטיפיתהתרבות : כרונולוגיה •

 .BC 4500 – 5500: תיארוך •

 (.גוש קטיף)אזור דרום הארץ ומישור החוף : פריסה•
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 קטיפיתידית תקע  34

 :זיהוי הכלי

 (.PN) הקטיפיתהתרבות : כרונולוגיה •

 .BC 4500 – 5500: תיארוך •

 (.גוש קטיף)אזור דרום הארץ ומישור החוף : פריסה•

 .ידית :חלק הכלי •

 (.חסמים אורגניים)קל משקל , צריפה גרועה, טין גס: אופי החומר •

 .ללא חיפוי או מירוק: טיפול חיצוני •

 .ידיות מדף אלו יהיו עם בליטה שנועדה להינעץ לגף הכלי, לרוב 

 .כלים גדולים וגסים: מאפייני התרבות•

 .ידיות תקע

 .(Pie Crust)לעיתים עיטור שפה גלי 
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 כלקוליתיתV (V Shape )קערת  36

 קערה -כלי שלם  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, חסמים רבים, טין בהיר: אופי החומר •

 .כלים גדולים מעובדים ביד, כלים קטנים בגלגל איטי: עיבוד •

  .”Lipstick“ללא עיטור פרט לשפה : טיפול חיצוני •

 .ללא חיפוי או מירוק  

 .פעמים-אולי אף שימשו ככלים חד –ייצור סדרתי  •

 .שאריות חומר על הבסיס מניתוק חבל •

 .ש"קערות אלו מאפיינות בעיקר את בקעת ב •

 זיהוי הכלי
 .התרבות הכלקוליתית: כרונולוגיה•
 .ס"לפנה 4500-3800: תיארוך•
 .ש והדרום"בעיקר אזור ב: פריסה•
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 כלקוליתיתV (V Shape )קערת  38

 קערה -כלי שלם  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, חסמים רבים, טין בהיר: אופי החומר •

 .כלים גדולים מעובדים ביד, כלים קטנים בגלגל איטי: עיבוד •

  .”Lipstick“ללא עיטור פרט לשפה : טיפול חיצוני •

 .ללא חיפוי או מירוק  

 .פעמים-אולי אף שימשו ככלים חד –ייצור סדרתי  •

 .שאריות חומר על הבסיס מניתוק חבל •

 .ש"קערות אלו מאפיינות בעיקר את בקעת ב •

 זיהוי הכלי
 .התרבות הכלקוליתית: כרונולוגיה•
 .ס"לפנה 4500-3800: תיארוך•
 .ש והדרום"בעיקר אזור ב: פריסה•
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 Vקערת  -" ליפסטיק"שפת  40
 כלקוליתית

 שפה :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, חסמים רבים, טין בהיר: אופי החומר •

 .כלים גדולים מעובדים ביד, כלים קטנים בגלגל איטי: עיבוד •

  .”Lipstick“ללא עיטור פרט לשפה : טיפול חיצוני •

 .ללא חיפוי או מירוק  

 .פעמים-אולי אף שימשו ככלים חד –ייצור סדרתי  •

 .שאריות חומר על הבסיס מניתוק חבל •

 .ש"קערות אלו מאפיינות בעיקר את בקעת ב •

 זיהוי הכלי
 .התרבות הכלקוליתית: כרונולוגיה•
 .ס"לפנה 4500-3800: תיארוך•
 .ש והדרום"בעיקר אזור ב: פריסה•
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 קובעת כלקוליתית 42

 .קובעת –כלי שלם  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, חסמים רבים, טין בהיר: אופי החומר •

 .או מירוק, ללא חיפוי: טיפול חיצוני •

  .”Lipstick“ללא עיטור פרט לשפה : טיפול חיצוני •

 .ללא חיפוי או מירוק  

.  התחתונה קיבלה בשלבים מאוחרים יותר. מודבקות בבסיסן Vשתי קערות 

 .לעיתים רצועת חומר נוספת בנקודת החיבור(. (Fenestratedחלונות  
 זיהוי הכלי

 .התרבות הכלקוליתית: כרונולוגיה•
 .ס"לפנה 4500-3800: תיארוך•
 .ש והדרום"בעיקר אזור ב: פריסה•
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 קובעת כלקוליתית 44

 קובעת -כלי שלם  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, חסמים רבים, טין בהיר: אופי החומר •

 .או מירוק, ללא חיפוי: טיפול חיצוני •

  .”Lipstick“ללא עיטור פרט לשפה : טיפול חיצוני •

 .ללא חיפוי או מירוק  

.  התחתונה קיבלה בשלבים מאוחרים יותר. מודבקות בבסיסן Vשתי קערות 

 .לעיתים רצועת חומר נוספת בנקודת החיבור(. (Fenestratedחלונות 
 זיהוי הכלי

 .התרבות הכלקוליתית: כרונולוגיה•
 .ס"לפנה 4500-3800: תיארוך•
 .ש והדרום"בעיקר אזור ב: פריסה•
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 Cornet -גביע קרן / בזיך  46

 ג  וידית  "ש: חלק הכלי •

 .טין עדין צריפה בינונית: אופי החומר •

 .ללא מירוק: טיפול חיצוני  •

 (.Cream Ware)לעיתים מופיע עם עיטורים אדומים על רקע לבן  

 (.הכלקוליתמאפיין נוסף של )לעיתים מופיע עם ידיות נקב  

 :זיהוי הכלי

 (Chalcolithic)ש "ב/  סולי'הע כלקולית: כרונולוגיה •

 .BC 3800-4500: תיארוך •

 .צפון הנגב ומדבר יהודה, בקעת הירדן: פריסה•
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 מחבצה כלקוליתית 48

 .וידית / ג "ש: חלק הכלי •

 .טין גס צריפה בינונית: אופי החומר •

 .ללא מירוק: טיפול חיצוני  •

 (.Cream Ware)לעיתים מופיע עם עיטורים אדומים על רקע לבן  

 (.הכלקוליתמאפיין נוסף של )לעיתים מופיע עם ידיות נקב  

 .אחד מחודד ואחד שטוח, למחבצה שני קצוות •

 :זיהוי הכלי

 (Chalcolithic)ש "ב/  סולי'הע כלקולית: כרונולוגיה •

 .BC 3800-4500: תיארוך •

 .צפון הנגב ומדבר יהודה, בקעת הירדן: פריסה•
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 גולאנית כלקולית 50

 .ג"ש: חלק הכלי •

 .  טין גס בעל צבע: אופי החומר •

 .צריפה בינונית, אדום כהה

 .לעיתים מירוק, ללא חיפוי: טיפול חיצוני  •

 הרבה עיטורי חבל וקרניים •

 .לרוב ריבוי ידיות, ידיות נקב •

 .כלים דמויי קערה גדולה עם ידיות ומשפך •

 :זיהוי הכלי

 (.Chalcolithic) גולניתכלקולית : כרונולוגיה •

 .BC 3800-4500: תיארוך •

 .רמת הגולן: פריסה•

 .פיטסים•

 .עיטורי הידרה •

 .עם צוואר, כלים כדוריים - תורמוסייםכלים  •

 .השפעה צפונית. מירוק, (לא נקב)ידית אוזן , ארוך
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52 Ware Hula (תת קבוצה) 

 :זיהוי הכלי

  הגולנית הכלקוליתקבוצה של -תת: כרונולוגיה •

(Chalcolithic.) 

 .BC 3800-4500: תיארוך •

 .עמק החולה: פריסה•

 שפה/ידית / ג "ש: חלק הכלי •

 :  אופי החומר •

 שחור/ צבע כהה  –חיפוי ומירוק : טיפול חיצוני •

 .עיטורי הידרה  

 .ידיות אוזן •

שכן בכל פעם  , קבוצה זו מציגה השפעה צפונית גדולה •

 . שהשפעה זו זולגת לאזור הקרמיקה מתכהה ומשחירה

 .עקב הסטרטיגרפיה בה נמצאה כלקוליתמוגדרת  •
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 ידיות נקב עם חתך משולש 54

 .ידית: חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .ללא חיפוי או מירוק: טיפול חיצוני  •

 .רכס במרכז הידית 

 לעיתים בליטה בחלקו הפנימי של  

 .הכלי עקב ניקוב הידית 

 ,  פלאסטי  לעיתים הכלים יהיו עם עיטור חופשי

 .חריטה וצבע

 :זיהוי הכלי

 (Chalcolithic)ש "ב/  סולי'הע כלקולית: כרונולוגיה •

 .BC 3800-4500: תיארוך •

 .צפון הנגב ומדבר יהודה, בקעת הירדן: פריסה•
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 כף כלקוליתית 56

 .ידית: חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .צורה שאינה נראית ככלי אחר  •

 .לכלקוליתייחודי  •

 :זיהוי הכלי

 (.Chalcolithic)ש "ב/  סולי'הע כלקולית: כרונולוגיה •

 .BC 3800-4500: תיארוך •

 .צפון הנגב ומדבר יהודה, בקעת הירדן: פריסה•
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 מבוהנותידיות מדף  58

 .ידית :חלק הכלי •

 .מעט חסמים, טין כהה: אופי החומר •

 .מעובד ביד:  עיבוד •

 .לעיתים עם חיפוי: טיפול חיצוני •

 .קנקנים –תוצמד בעיקר לכלים גדולים 

 .וממשיך לזמן רב 1 ק"בבמתחיל 

 :זיהוי הכלי
 .'אI מתחיל להופיע בברונזה קדומה : כרונולוגיה•
 .ס"לפנה 3300  - 3700/3800: תיארוך•
 .מרכז הארץ-צפון: פריסה•



59 



 GBWקערת  60

 בסיס/שפה/גוף :חלק הכלי •

 .מעט חסמים, טין כהה: אופי החומר •

 .גימור אובניים, מעובד ביד:  עיבוד •

 .מירוק שמן, חיפוי אפור: טיפול חיצוני •

 .בעיקר קערות וקובעות

 .כלים בזיווי פתוח

 .זיזים בולטים לאורך הזיווי או תחתית הכלי

 !EB1-של ה אינדיקטיביתקבוצה 

 :זיהוי הכלי

 .'אI ברונזה קדומה : כרונולוגיה•

 .ס"לפנה 3300  - 3700/3800: תיארוך•

 (.פלמחים-עד קו מוצא)מרכז הארץ -צפון: פריסה•
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 GBWקערת  62

 בסיס/שפה/גוף :חלק הכלי •

 .מעט חסמים, טין כהה: אופי החומר •

 .גימור אובניים, מעובד ביד:  עיבוד •

 .מירוק שמן, חיפוי אפור: טיפול חיצוני •

 .בעיקר קערות וקובעות

 .כלים בזיווי פתוח

 .זיזים בולטים לאורך הזיווי או תחתית הכלי

 !EB1-של ה אינדיקטיביתקבוצה 

 :זיהוי הכלי

 .'אI ברונזה קדומה : כרונולוגיה•

 .ס"לפנה 3300  - 3700/3800: תיארוך•

 (.פלמחים-עד קו מוצא)מרכז הארץ -צפון: פריסה•
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64 
 B1EBאפור ממורק  

 .שפה/  ג"שב  :חלק הכלי •

 .מעט חסמים, טין כהה: אופי החומר •

 .גימור אובניים, מעובד ביד:  עיבוד •

 ,  חיפוי אפור בהיר: טיפול חיצוני •

 פעמים רבות נשחק ונעלם לחלוטין. מירוק רזה

 .כלים בזיווי פתוח  

 .לרוב ללא זיזים, קטן 

 (.Crackle Ware, כלי פרעה, קערה מרובת זיזים :וריאנטים•

 :זיהוי הכלי

 .'בI ברונזה קדומה : כרונולוגיה•

 .ס"לפנה 3050  - 3300: תיארוך•

 בעיקר עמק יזרעאל, אזור הצפון: פריסה•
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66 
 B1EBאפור ממורק  

 :זיהוי הכלי

 .'בI ברונזה קדומה : כרונולוגיה•

 .ס"לפנה 3050  - 3300: תיארוך•

 בעיקר עמק יזרעאל, אזור הצפון: פריסה•

 שפה/  ג"שב  :חלק הכלי •

 .מעט חסמים, טין כהה: אופי החומר •

 .גימור אובניים, מעובד ביד:  עיבוד •

 ,  חיפוי אפור בהיר: טיפול חיצוני •

 פעמים רבות נשחק ונעלם לחלוטין. מירוק רזה

 .כלים בזיווי פתוח  

 .לרוב ללא זיזים, קטן 

 (.Crackle Ware, כלי פרעה, קערה מרובת זיזים :וריאנטים•
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68 
 B1EBאפור ממורק  

 :זיהוי הכלי

 .'בI ברונזה קדומה : כרונולוגיה•

 .ס"לפנה 3050  - 3300: תיארוך•

 .בעיקר עמק יזרעאל, אזור הצפון: פריסה•

 שפה/  ג"שב  :חלק הכלי •

 .מעט חסמים, טין כהה: אופי החומר •

 .גימור אובניים, מעובד ביד:  עיבוד •

 ,  חיפוי אפור בהיר: טיפול חיצוני •

 פעמים רבות נשחק ונעלם לחלוטין. מירוק רזה

 .כלים בזיווי פתוח  

 .לרוב ללא זיזים, קטן 

 (.Crackle Ware, כלי פרעה, קערה מרובת זיזים :וריאנטים•
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 B1EB –" חדק עייף" 70

 כלי שלם :חלק הכלי •

 .טין בהיר: אופי החומר •

 .גימור אובניים, מעובד ביד:  עיבוד •

 .חיפוי אדום: טיפול חיצוני •

 .רכס בבסיס הצוואר

 (.ניקוב)ידית אוזן 

 ".חדק עייף"

 :זיהוי הכלי

 .'בIברונזה קדומה  : כרונולוגיה•

 .ס"לפנה 3300-3050 :תיארוך•

 .כל הארץ –( PUA)מסורת אדומה : פריסה•
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72 High Loop Handle -EBIB  

 פכיות -כלי שלם  :חלק הכלי •

 טין כהה יחסית: אופי החומר •

 .מעובד ביד:  עיבוד •

מאפיין   – High Loop –ידית גבוהה : טיפול חיצוני •

 !אינדיקטיבי

 .חיפוי אדום עד חום כהה -לעיתים עם חיפוי ומירוק 

 .בעיקר פכיות וספלים

 :זיהוי הכלי
 .'בIברונזה קדומה  : כרונולוגיה•
 .ס"לפנה 3050 – 3300 :תיארוך•
אך ניתן ( PUA)משתייך בעיקר למסורת האדומה : פריסה•

 .תפוצה בכל הארץ –( PUB)לראות כלים צבועים 
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74 

 "חדק חצוצרה" –קערה עם חדק מתרחב 

 :זיהוי הכלי
 .'בIברונזה קדומה  : כרונולוגיה•
 .ס"לפנה 3050 – 3300 :תיארוך•
משתייך בעיקר למסורת האדומה : פריסה•
(PUA ) אך ניתן לראות כלים צבועים(PUB )– 

 .תפוצה בכל הארץ

 .כלי שלם :חלק הכלי •

 .טין כהה יחסית: אופי החומר •

 .מעובד ביד:  עיבוד •

 .לתקופה אינדיקטיבית –" חצוצרה"פיית : טיפול חיצוני •

 .חיפוי אדום עד חום כהה -לעיתים עם חיפוי ומירוק 

 (.תלוי במיקום בארץ)לעיתים עם צביעת פסים 
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76 

 קנקן תושבת חלולה

 כלי שלם :חלק הכלי •

 :אופי החומר •

 .מעובד ביד:  עיבוד •

נועדה לנקז טיפות מכלי קטן יותר   –תושבת : טיפול חיצוני •

 .בחזרה לכלי האחסון

 .חיפוי אדום עד חום כהה -לעיתים עם חיפוי ומירוק 

 לעיתים עם צביעת פסים  

 (.תלוי במיקום בארץ)

 :זיהוי הכלי
 .'בIברונזה קדומה  : כרונולוגיה•
 .ס"לפנה 3050 – 3300 :תיארוך•
משתייך בעיקר למסורת האדומה : פריסה•
(PUA ) אך ניתן לראות כלים צבועים(PUB )– 

 .תפוצה בכל הארץ
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 משח פסים 78

 .בסיס/שפה/גוף :חלק הכלי •

 .חסמים רבים, טין כהה: אופי החומר •

 .גימור אובניים, מעובד ביד:  עיבוד •

 . ענפים/ זרדים / צביעה אדומה עם מברשת גסה : טיפול חיצוני •

 הצביעה נראית כך שאינה אחידה והקווים אינם מקבילים  

 .ואחידים לאורך הכלי

 .ופערוריםסגנון צביעה זה מאפיין פיטסים 

 . Grain Washנקרא 

 :זיהוי הכלי
 .'בIברונזה קדומה  : כרונולוגיה•
 .ס"לפנה 3050 – 3300 :תיארוך•
 -(  PUB)משתייך למסורת הצבועה : פריסה•

 .אזור הגליל
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 משח פסים 80

 .בסיס/שפה/גוף :חלק הכלי •

 .חסמים רבים, טין כהה: אופי החומר •

 .גימור אובניים, מעובד ביד:  עיבוד •

הצביעה  . ענפים/ זרדים / צביעה אדומה עם מברשת גסה : טיפול חיצוני •

 .נראית כך שאינה אחידה והקווים אינם מקבילים ואחידים לאורך הכלי

 .ופערוריםסגנון צביעה זה מאפיין פיטסים 

 . Grain Washנקרא 

 :זיהוי הכלי
 .'בIברונזה קדומה  : כרונולוגיה•
 .ס"לפנה 3050 – 3300 :תיארוך•
 -(  PUB)משתייך למסורת הצבועה : פריסה•

 .אזור הגליל
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82 Rail Rim 

 ג"שב/ שפה  :חלק הכלי •

 .חסמים רבים, טין כהה: אופי החומר •

 .גימור אובניים, מעובד ביד:  עיבוד •

קיפול של השפה ויצירת שפה מעובה שחלקה העליון  : טיפול חיצוני •

 ...(מזכיר מסילת רכבת)שטוח 

 .פיטסים –בעיקר כלים גדולים  

 :זיהוי הכלי
 .'בIברונזה קדומה  : כרונולוגיה•
 .ס"לפנה 3050 – 3300 :תיארוך•
 -(  PUB)משתייך למסורת הצבועה : פריסה•

 .אזור הגליל
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 צביעת קוים 84

 .בסיס/שפה/גוף :חלק הכלי •
 .חסמים רבים, טין כהה: אופי החומר •
 .גימור אובניים, מעובד ביד:  עיבוד •
 .ייתכנו וריאנטים, חיפוי לבן וציור פסים אדומים –קלאסי : טיפול חיצוני •

 .עם תושבת מנוקבת, קנקני תושבת, קנקניות, חדק-קערות
 .לעיתים מופיעים כלים סמליים

Line Painted. 

 :זיהוי הכלי
 .'ב Iברונזה קדומה  : כרונולוגיה•
 .ס"לפנה 3050-3300: תיארוך•
 .בקעת הירדן: פריסה•
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 (Metallic Platter)טס מתכתי  86

 .שפה/גוף :חלק הכלי •

 (חשוב לזכור)צריפה בחום גבוהה , טין עם חסמים רבים: אופי החומר •

דבר שיוצר תעלה מתחת השפה  , השפה נעשית באובניים איטיים, הגוף בתבנית: עיבוד •

 .ולעיתים משאיר סימני אובניים באזור השפה

 .חיפוי אדום ומירוק: טיפול חיצוני •

 .הקפדה על טיפול פנימי וחיצוני 

 .כ מקופלת"שפה נמוכה ובד •

 :זיהוי הכלי
 IIברונזה קדומה  : כרונולוגיה•
 .ס"לפנה 3050-2850: תיארוך•
 (.ג"רמהבית יוצר בצפון )צפון הארץ : פריסה•
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 קרמיקה מתכתית מסורקת 88

 .שפה/גוף :חלק הכלי •

 (חשוב לזכור)צריפה בחום גבוהה , טין עם חסמים רבים: אופי החומר •

 .ביד ובאובניים: עיבוד •

 .סירוק  היוצר דגם, חום –חיפוי אדום : טיפול חיצוני •

 .טיפוסי לכלים גדולים -סירוק לא אחיד על הכלי  •

 -לעיתים עם ידיות אוזן  •

 (.משאירות שקע בגוף הכלי –ידיות לחיצה ) 

 :זיהוי הכלי
 IIברונזה קדומה  : כרונולוגיה•
 .ס"לפנה 3050-2850: תיארוך•
 (.ג"רמה)צפון הארץ : פריסה•
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 סירוק-קרמיקה מתכתית עם חיפוי 90

 פך -כלי שלם  :חלק הכלי •

 (חשוב לזכור)צריפה בחום גבוהה , טין עם חסמים רבים: אופי החומר •

 .ביד ובאובניים: עיבוד •

חום הנעשה בסירוק ויוצר דגם פסים אורכים  –חיפוי אדום : טיפול חיצוני •

 .טיפוסי לכלים קטנים –שאינם מקבילים 

 .לעיתים עם ידיות אוזן

 :זיהוי הכלי
 .IIברונזה קדומה  : כרונולוגיה•
 .ס"לפנה 3050-2850: תיארוך•
 (.ג"רמה)צפון הארץ : פריסה•
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 קנקן תושבת עם פיה אטומה 92

 .קנקן –כלי שלם : חלק הכלי •

  .חומר גס: אופי החומר •

 .ללא חיפוי ומירוק: טיפול חיצוני  •

התושבת  . שנועדה לפכית דליה, עם תושבת העולה לשפה, קנקנים •

 .סתומה והנוזלים מטפטפים דרך פה הכלי

 .וכלים צפוניים על ידיות אוזן, כלים דרומיים עם ידיות מדף •

 :זיהוי הכלי
 IIברונזה קדומה  : כרונולוגיה•
 .ס"לפנה 3000-2400: תיארוך•
 .כל הארץ: פריסה•
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 "אבידוספכי " 94

 :זיהוי הכלי
 IIברונזה קדומה  : כרונולוגיה•
 .ס"לפנה 3000-2400: תיארוך•
 .כל הארץ: פריסה•

 

 כלי שלם :חלק הכלי •
 .טובה-צריפה בינונית, טין בינוני: אופי החומר •
 .עשוי באובניים: עיבוד •
 .או ללא חיפוי ומירוק, חיפוי אדום ומירוק: טיפול חיצוני •
 .  וידית אוזן היורדת מהשפה לכתף, עם בסיס צר, גוף אגסי •
 .לעיתים הידית תצא מהצוואר •
 .לעיתים מעוטר בזיזים אנכיים•
 .קיימים וריאנטים מתכתיים ולא מתכתיים •
 .מכיוון שזוהו לראשונה באבידוס בחפירות פיטרי, השם ניתן להם •
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 III-EB II –פיטס מתכתי  96

 פיטס -כלי שלם  :חלק הכלי •

 .טובה -צריפה בינונית , טין עם חסמים רבים: אופי החומר •

 .ביד ובאובניים: עיבוד •

 .סירוק  היוצר דגם, חום –חיפוי אדום : טיפול חיצוני •

 צוואר צר ושפה מקופלת  , בסיס שטוח, גוף גבוה ומאורך •

 .החוצה מוקפדת

 :זיהוי הכלי
 IIברונזה קדומה  : כרונולוגיה•
 .ס"לפנה 3050-2400: תיארוך•
 (.ג"רמה)צפון הארץ : פריסה•
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 III-EB IIסיר בישול  98

 .שפה/גוף :חלק הכלי •
 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •
הגירוד  )ולאחר מכון מגורד ליצירת דופן אחידה , בשיטת רצועות, עשוי ביד: עיבוד •

 (.הפנימי מהווה אמצעי זיהוי
 .ללא טיפול חיצוני: טיפול חיצוני •
 .מגיע בכל הגדלים •
 .כדורי-פערורי –צפון : שלושה וריאנטים•

 .דמוי ביצה עם צוואר ושפה מתרחבת –דרום  
 .עם בסיס שטוח, מאורך, פערורי –מרכז  

 :זיהוי הכלי
 II - IIIברונזה קדומה  : כרונולוגיה•
 .ס"לפנה 3050-2400: תיארוך•
 .בכל הארץ: פריסה•
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 אגן 100

 .  ידית/שפה/חדק/גוף: חלק הכלי •

   חומר גס: אופי החומר •

 .חיפוי אדום ומירוק דגמים: טיפול חיצוני  •

 .עם בסיס שטוח וחדק, כלים גדולים מאוד •

 .וכלים צפוניים על ידיות אוזן, כלים דרומיים עם ידיות מדף •

 :זיהוי הכלי
 IIIברונזה קדומה : כרונולוגיה•
 .ס"לפנה 2850-2400: תיארוך•
 (.ג"רמהבית יוצר בצפון )צפון הארץ : פריסה•
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 פכית עם בסיס גדום 102

 .כלי שלם: חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין עדין: אופי החומר •

 חיפוי אדום ומירוק: טיפול חיצוני  •

 .ללא עיטור

 .לעיתים מלא ולעיתים חלול, בסיס גדום •

 .לעיתים עם ידית ולעיתים בלי •

 :זיהוי הכלי

 .IIIברונזה קדומה : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2850-2400: תיארוך •

 בכל הארץ יש תעשיות מקומיות  : פריסה•

 שמייצרות אותם טיפוסים קרמים באופנים

 .שונים 



103 



 3EB  -טס  104

 .שפה/גוף :חלק הכלי •
 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •
דבר שיוצר , השפה חוברה באובניים איטיים, הגוף בתבנית, עשוי בשני חלקים: עיבוד •

 .תעלה מתחת השפה
לרוב נמצא כאשר החיפוי שרד רק תחת  )מירוק דגמים , חיפוי אדום: טיפול חיצוני •

 (.המירוק
Platter. 

 :זיהוי הכלי

 .IIIברונזה קדומה : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2850-2400: תיארוך •

 בכל הארץ יש תעשיות מקומיות  : פריסה•

 שמייצרות אותם טיפוסים קרמים באופנים

 .שונים 
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 EBIII -טס   106
 .שפה/גוף :חלק הכלי •
 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •
דבר שיוצר , השפה חוברה באובניים איטיים, הגוף בתבנית, עשוי בשני חלקים: עיבוד •

 .תעלה מתחת השפה
לרוב נמצא כאשר החיפוי שרד רק תחת  )מירוק דגמים , חיפוי אדום: טיפול חיצוני •

 (.המירוק
Platter. 

 :זיהוי הכלי

 .IIIברונזה קדומה : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2850-2400: תיארוך •

 בכל הארץ יש תעשיות מקומיות  : פריסה•

 שמייצרות אותם טיפוסים קרמים באופנים

 .שונים 
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 EBIII -קערה  108

 .שפה/גוף :חלק הכלי •
 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •
 .או עובר גימור באובניים, עשוי באובניים: עיבוד •
לרוב נמצא כאשר החיפוי שרד רק תחת  )מירוק דגמים , חיפוי אדום: טיפול חיצוני •

 (.המירוק

מירוק  

דגמים  

 לדוגמא

 :זיהוי הכלי

 .IIIברונזה קדומה : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2850-2400: תיארוך •

 בכל הארץ יש תעשיות מקומיות  : פריסה•

 שמייצרות אותם טיפוסים קרמים באופנים

 .שונים 



109 



 EBIII -קערה  110

 .שפה/גוף :חלק הכלי •
 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •
 .או עובר גימור באובניים, עשוי באובניים: עיבוד •
לרוב נמצא כאשר החיפוי שרד רק תחת  )מירוק דגמים , חיפוי אדום: טיפול חיצוני •

 (.המירוק

מירוק  

דגמים  

 לדוגמא

 :זיהוי הכלי

 .IIIברונזה קדומה : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2850-2400: תיארוך •

 בכל הארץ יש תעשיות מקומיות  : פריסה•

 שמייצרות אותם טיפוסים קרמים באופנים

 .שונים 
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 Sקערות  –כלי בית ירח  112

 :זיהוי הכלי

 .IIIברונזה קדומה : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2850-2400: תיארוך •

בעיקר בצפון הארץ  : פריסה•

מסורת המגיעה מאזור דרום )

 (.הקווקאז

 בסיס/שפה/גוף :חלק הכלי •
 .בינונית-טין עדין צריפה גרועה: אופי החומר •
 !!עשוי ביד: עיבוד •
,  מירוק שמן, שלעיתים גולש לשפה, פנימי אדום, חיפוי חיצוני שחור: טיפול חיצוני •

 .ולעיתים עיטור פלסטי וידיות אוזן
 .Sחתך הדופן יוצר צורת  •
 .אומפלוסבסיס •
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 עיטור פלאסטי –בית ירח  114

 שפה/על גבי גוף :חלק הכלי •

 .בינונית-טין עדין צריפה גרועה: אופי החומר •

 !!עשוי ביד: עיבוד •

 אדום/חיפוי חיצוני שחור: טיפול חיצוני •

 .מירוק שמן

 .תוספת טין היוצרת עיטור גיאומטרי •

 ".קשה כעור"נוסף בשלב ה•

 :זיהוי הכלי

 .IIIברונזה קדומה : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2850-2400: תיארוך •

מסורת המגיעה מאזור דרום )בעיקר בצפון הארץ : פריסה•

 (.הקווקאז
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 קערות דופן ישרה –בית ירח  116

 בסיס/שפה/גוף :חלק הכלי •

 .בינונית-טין עדין צריפה גרועה: אופי החומר •

 !!עשוי ביד: עיבוד •

 .מירוק שמן, חיפוי אדום בלבד: טיפול חיצוני •

 .חתך דופן ישר •

 .אומפלוסבסיס •

 :זיהוי הכלי

 .IIIברונזה קדומה : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2850-2400: תיארוך •

מסורת המגיעה מאזור  )בעיקר בצפון הארץ : פריסה•

 (.הקווקאזדרום 
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 קערות דופן ישרה –בית ירח  118

 .בסיס/שפה/גוף :חלק הכלי •

 .בינונית-טין עדין צריפה גרועה: אופי החומר •

 !!עשוי ביד: עיבוד •

 לעיתים יכול להופיע  , מירוק שמן, חיפוי אדום בלבד: טיפול חיצוני •

 .עיטור פלסטי

 .חתך דופן ישר •

 .אומפלוסבסיס •

 :זיהוי הכלי

 .IIIברונזה קדומה : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2850-2400: תיארוך •

מסורת המגיעה מאזור  )בעיקר בצפון הארץ : פריסה•

 (.הקווקאזדרום 
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 קערות דופן ישרה –בית ירח  120
 ועיטור פלאסטי

 .בסיס/שפה/גוף :חלק הכלי •

 .בינונית-טין עדין צריפה גרועה: אופי החומר •

 !!עשוי ביד: עיבוד •

 לעיתים יכול להופיע  , מירוק שמן, חיפוי אדום בלבד: טיפול חיצוני •

 .עיטור פלסטי

 .חתך דופן ישר •

 .אומפלוסבסיס •

 :זיהוי הכלי

 .IIIברונזה קדומה : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2850-2400: תיארוך •

מסורת המגיעה מאזור  )בעיקר בצפון הארץ : פריסה•

 (.הקווקאזדרום 
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 אומפלוסבסיס  –בית ירח  122

 .בסיס :חלק הכלי •

 .בינונית-טין עדין צריפה גרועה: אופי החומר •

 !!עשוי ביד: עיבוד •

 .מירוק שמן, חיפוי אדום או שחור: טיפול חיצוני •

 .גומה בבסיס הכלי •

 .או לחלופין לשיפור האחיזה, ייתכן ומעניק חוזק מבני •

 :זיהוי הכלי

 .IIIברונזה קדומה : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2850-2400: תיארוך •

מסורת המגיעה מאזור דרום )בעיקר בצפון הארץ : פריסה•

 (.הקווקאז
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 כן –בית ירח  124

 .שפה/גוף :חלק הכלי •
 .בינונית-טין עדין צריפה גרועה: אופי החומר •
 !!עשוי ביד: עיבוד •
 לעיתים ללא חיפוי או , מירוק שמן, חיפוי אדום בלבד: טיפול חיצוני •

 .מירוק כלל
 .  עם שתי שפות, קוני-כלי דו•
 .שימש כמעמד לכלים•
 .מופיע לרוב עם רכסים אופקיים פלסטיים לאורך גופו•
 .לעיתים עם זיזים בחלקו הפנימי•

 :זיהוי הכלי

 .IIIברונזה קדומה : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2850-2400: תיארוך •

מסורת המגיעה מאזור  )בעיקר בצפון הארץ : פריסה•

 (.הקווקאזדרום 
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 כן –בית ירח  126

 .שפה/גוף :חלק הכלי •
 .בינונית-טין עדין צריפה גרועה: אופי החומר •
 !!עשוי ביד: עיבוד •
 לעיתים ללא חיפוי או , מירוק שמן, חיפוי אדום בלבד: טיפול חיצוני •

 .מירוק כלל
 .  עם שתי שפות, קוני-כלי דו•
 .שימש כמעמד לכלים•
 .מופיע לרוב עם רכסים אופקיים פלסטיים לאורך גופו•
 .לעיתים עם זיזים בחלקו הפנימי•

 :זיהוי הכלי

 .IIIברונזה קדומה : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2850-2400: תיארוך •

מסורת המגיעה מאזור  )בעיקר בצפון הארץ : פריסה•

 (.הקווקאזדרום 
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 קערה שטוחה –בית ירח  128

 .זיז/בסיס/שפה/גוף :חלק הכלי •

 .בינונית-טין עדין צריפה גרועה: אופי החומר •

 !!עשוי ביד: עיבוד •

 .מירוק שמן, חיפוי אדום בלבד: טיפול חיצוני •

 ייצוב הכלי או עיטור  , לתליה, עם חירור, קערית שטוחה בעלת זיזים חיצוניים•

 .נדיר באוסף•
 :זיהוי הכלי

 .IIIברונזה קדומה : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2850-2400: תיארוך •

בעיקר בצפון הארץ  : פריסה•

מסורת המגיעה מאזור דרום )

 (.הקווקאז
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 מכסה לסיר בישול –בית ירח  130

 .ידית/שפה/גוף :חלק הכלי •
 .בינונית-טין עדין צריפה גרועה: אופי החומר •
 !!עשוי ביד: עיבוד •
 לעיתים ללא חיפוי או  , מירוק שמן, או אפור, שחור, חיפוי אדום: טיפול חיצוני •

 .מירוק כלל
 .וידית בראשו, כלי חרוטי עם דפנות תלולות•
 .עם חור/ידית סתומה•
 .חרוט/עם עיטור פלסטילעיתים •
 .שימש את אנשי בית ירח בבישול עם הסיר המקומי•

 :זיהוי הכלי

 .IIIברונזה קדומה : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2850-2400: תיארוך •

מסורת המגיעה מאזור  )בעיקר בצפון הארץ : פריסה•

 (.הקווקאזדרום 
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 מכסה לסיר בישול –בית ירח  132

 .ידית/שפה/גוף :חלק הכלי •
 .בינונית-טין עדין צריפה גרועה: אופי החומר •
 !!עשוי ביד: עיבוד •
 לעיתים ללא חיפוי או  , מירוק שמן, או אפור, שחור, חיפוי אדום: טיפול חיצוני •

 .מירוק כלל
 .וידית בראשו, כלי חרוטי עם דפנות תלולות•
 .עם חור/ידית סתומה•
 .חרוט/עם עיטור פלסטילעיתים •
 .שימש את אנשי בית ירח בבישול עם הסיר המקומי•

 :זיהוי הכלי

 .IIIברונזה קדומה : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2850-2400: תיארוך •

מסורת המגיעה מאזור  )בעיקר בצפון הארץ : פריסה•

 (.הקווקאזדרום 
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 מכסה לסיר בישול –בית ירח  134

 .ידית/שפה/גוף :חלק הכלי •
 .בינונית-טין עדין צריפה גרועה: אופי החומר •
 !!עשוי ביד: עיבוד •
 לעיתים ללא חיפוי או  , מירוק שמן, או אפור, שחור, חיפוי אדום: טיפול חיצוני •

 .מירוק כלל
 .וידית בראשו, כלי חרוטי עם דפנות תלולות•
 .עם חור/ידית סתומה•
 .חרוט/עם עיטור פלסטילעיתים •
 .שימש את אנשי בית ירח בבישול עם הסיר המקומי•

 :זיהוי הכלי

 .IIIברונזה קדומה : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2850-2400: תיארוך •

מסורת המגיעה מאזור  )בעיקר בצפון הארץ : פריסה•

 (.הקווקאזדרום 
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 אח נייד – אנדירון –בית ירח  136

 .זיזים/זרועות/גוף אחורי :חלק הכלי •
 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •
 !!עשוי ביד: עיבוד •
 ,  מירוק שמן, או אפור, שחור, חיפוי אדום: טיפול חיצוני •

 .לעיתים ללא חיפוי או מירוק כלל
 .וידית בראשו, כלי חרוטי עם דפנות תלולות•
 .עם חור/ידית סתומה•
 .חרוט/עם עיטור פלסטילעיתים •
 .שימש את אנשי בית ירח בבישול עם הסיר המקומי•

 :זיהוי הכלי

 .IIIברונזה קדומה : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2850-2400: תיארוך •

מסורת המגיעה מאזור דרום )בעיקר בצפון הארץ : פריסה•

 (.הקווקאז
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 ידית מעטפה 138

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .כל הארץ: פריסה•

 .ידית :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .  ידית שהינה תוספת לכלי עצמו: עיבוד •

 .ידיות מדף שהקדר מקפל אותן על עצמן: טיפול •

 .ולא רק פונקציונאליות" מנוונות"יכולות להיות גם ידיות  

 .יכולות להופיע על רוב רפרטואר כלים מתקופה זו •

 !לתקופה זו אינדיקטיביות •
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 ידית מעטפה 140

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .כל הארץ: פריסה•

 .ידית :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .  ידית שהינה תוספת לכלי עצמו: עיבוד •

 .ידיות מדף שהקדר מקפל אותן על עצמן: טיפול •

 .ולא רק פונקציונאליות" מנוונות"יכולות להיות גם ידיות  

 .יכולות להופיע על רוב רפרטואר כלים מתקופה זו •

 !לתקופה זו אינדיקטיביות •
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 BWW -" כלי מגידו" -פך  142

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 (.לבנונית-מסורת סורית)צפון הארץ : פריסה•

 .בקבוק –כלי שלם  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .כלי עשוי אובניים: עיבוד •

 .צביעה שחורה עם עיטורים לבנים: טיפול •

 .ללא מירק 

  

משפחת כלים זו מתאפיינת בקשר צפוני חזק וכן  

 .כוללת רק כלים הקשורים בפעולת השתייה

 .הקומקום הינו כלי אופייני מאוד לתקופה

 .ביותר לתקופה אינדיקטיביתמשפחת כלים זו 

  

Black Wheel Ware 



143 



 BWW -" כלי מגידו" -קומקום  144

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 (.לבנונית-מסורת סורית)צפון הארץ : פריסה•

 .קומקום –כלי שלם  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .כלי עשוי אובניים: עיבוד •

 .צביעה שחורה עם עיטורים לבנים: טיפול •

 .ללא מירק 

משפחת כלים זו מתאפיינת בקשר צפוני חזק וכן  

 .כוללת רק כלים הקשורים בפעולת השתייה

 .הקומקום הינו כלי אופייני מאוד לתקופה

 .ביותר לתקופה אינדיקטיביתמשפחת כלים זו 

  

Black Wheel Ware 
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 BWW -" כלי מגידו" -קומקום  146

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 (.לבנונית-מסורת סורית)צפון הארץ : פריסה•

משפחת כלים זו מתאפיינת בקשר צפוני חזק וכן  

 .כוללת רק כלים הקשורים בפעולת השתייה

 .הקומקום הינו כלי אופייני מאוד לתקופה

 .ביותר לתקופה אינדיקטיביתמשפחת כלים זו 

  

 .קומקום –כלי שלם  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .כלי עשוי אובניים: עיבוד •

 .צביעה שחורה עם עיטורים לבנים: טיפול •

  .ללא מירק 

Black Wheel Ware 
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 BWW -" כלי מגידו" -כוס  148

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 (.לבנונית-מסורת סורית)צפון הארץ : פריסה•

 .גביע/ כוס  –כלי שלם  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .כלי עשוי אובניים: עיבוד •

 .צביעה שחורה עם עיטורים לבנים: טיפול •

  

משפחת כלים זו מתאפיינת בקשר צפוני חזק וכן  

 .כוללת רק כלים הקשורים בפעולת השתייה

 .הקומקום הינו כלי אופייני מאוד לתקופה

 .ביותר לתקופה אינדיקטיביתמשפחת כלים זו 

  

Black Wheel Ware 
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 ב דרומית"ב –כוס  150

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .דרום הארץ –מרכז : פריסה•

 .גביע/ כוס  –כלי שלם  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .כלי עשוי אובניים: עיבוד •

לעיתים יהיה עיטור חרוט של קווים דקים סביב בסיס : טיפול •

 .השפה

כלים אלו ממשיכים את המסורת של כלי השתייה הצפוניים אבל   •

 .מעניקים לכלים חזות מקומית
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 ב דרומית"ב –כוס  152

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .דרום הארץ –מרכז : פריסה•

 .גביע/ כוס  –כלי שלם  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .כלי עשוי אובניים: עיבוד •

לעיתים יהיה עיטור חרוט של קווים דקים סביב בסיס : טיפול •

 .השפה

כלים אלו ממשיכים את המסורת של כלי השתייה הצפוניים אבל   •

 .מעניקים לכלים חזות מקומית
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 ב דרומית"ב –כוס  154

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .דרום הארץ –מרכז : פריסה•

 .גביע/ כוס  –כלי שלם  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .כלי עשוי אובניים: עיבוד •

לעיתים יהיה עיטור חרוט של קווים דקים סביב בסיס : טיפול •

 .בנוסף יכולים להופיע עיטורים גליים חרוטים, השפה

כלים אלו ממשיכים את המסורת של כלי השתייה הצפוניים אבל   •

 .מעניקים לכלים חזות מקומית
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 ב דרומית"ב –כוס  156

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .דרום הארץ –מרכז : פריסה•

 .גביע/ כוס  –כלי שלם  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .כלי עשוי אובניים: עיבוד •

לעיתים יהיה עיטור חרוט של קווים דקים סביב בסיס : טיפול •

 .השפה

כלים אלו ממשיכים את המסורת של כלי השתייה הצפוניים אבל   •

 .מעניקים לכלים חזות מקומית
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 קנקן עם פייה 158
 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .דרום הארץ –מרכז : פריסה•

 קנקן עם פייה :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .כלי עשוי אובניים: עיבוד •

 .ניקוב או סרט מהשפה אל בסיס הצוואר –ידיות אוזן  

 .ידיות אלו לעיתים יהיו קטנות ולא פונקציונאליות 

לעיתים יהיה עיטור חרוט של קווים דקים סביב בסיס : טיפול •

 .בסיס הצוואר או על הכתף, השפה

 כלים אלו ממשיכים את המסורת של כלי השתייה הצפוניים   •

 .אבל מעניקים לכלים חזות מקומית
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 ב דרומית"ב –קומקום  160

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .דרום הארץ –מרכז : פריסה•

 .קנקן עם פייה :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .כלי עשוי אובניים: עיבוד •

 .ניקוב או סרט מהשפה אל בסיס הצוואר –ידיות אוזן  

 .ידיות אלו לעיתים יהיו קטנות ולא פונקציונאליות 

 .בסיס הצוואר או על הכתף, לעיתים יהיה עיטור חרוט של קווים דקים סביב בסיס השפה: טיפול •

 .כלים אלו ממשיכים את המסורת של כלי השתייה הצפוניים אבל מעניקים לכלים חזות מקומית •
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 ב דרומית"ב –פכית  162

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .עמק הירדן: פריסה•

 .פך :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .כלי עשוי אובניים: עיבוד •

 .ידית סרט 

 .ידיות אלו לעיתים יהיו קטנות ולא פונקציונאליות 

בסיס הצוואר או על  , לעיתים יהיה עיטור חרוט של קווים דקים סביב בסיס השפה: טיפול •

 .הכתף

 .לעיתים יהיה עם חיפוי ומירוק אדום, בנוסף
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 ידית סרט 164

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .כל הארץ: פריסה•

 (.חלק מכלי שלם)ידית  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .ידיות עשויות ביד: עיבוד •

 .מודבקות על הכלי לפני הצריפה 

 ידיות אלו לעיתים יהיו קטנות ולא פונקציונאליות 

בסיס הצוואר או על  , לעיתים יהיה עיטור חרוט של קווים דקים סביב בסיס השפה: טיפול •

 .עיטור נוסף הינו עיטור נקודות שיכול להופיע גם על הידיות עצמן. הכתף

 .לעיתים יהיה עם חיפוי ומירוק אדום, בנוסף
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 מרוכסותקערות  166

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .דרום הארץ –מרכז : פריסה•

 .ג"שב/ שפה  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .קערות עשויות אובניים: עיבוד •

 .עשויות רכסים הבולטים בחלק החיצוני 

 .לרוב ללא חיפוי או מירוק: טיפול •

 .לעיתים יהיו עם עיטור חרוט 
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  מרוכסותקערות  168

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .דרום הארץ –מרכז : פריסה•

 .ג"שב/ שפה  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .קערות עשויות אובניים: עיבוד •

 .עשויות רכסים הבולטים בחלק החיצוני 

 .לרוב ללא חיפוי או מירוק: טיפול •

 .לעיתים יהיו עם עיטור חרוט 
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 ב"רכסים  ב/ קערה מזווה  170

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .דרום הארץ –מרכז : פריסה•

 .ג"שב/ שפה  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .קערות עשויות אובניים: עיבוד •

 .עשויות רכסים הבולטים בחלק החיצוני 

 .לרוב ללא חיפוי או מירוק: טיפול •

 .לעיתים יהיו עם עיטור חרוט 

 .צבע הכלים בהיר 



171 



 ב דרומית"ב –פך  172

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .דרום הארץ –מרכז : פריסה•

 .ג"שב/ שפה  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .קערות עשוי ביד: עיבוד •

 !מאפיין עיקרי –כתף שמוטה ומרכז כובד נמוך  

 .צבע הכלים בהיר, לרוב ללא חיפוי או מירוק: טיפול 

, לעיתים יהיה עיטור חרוט של קווים דקים סביב בסיס השפה  

 .בסיס הצוואר או על הכתף



173 



 ב דרומית"ב –עיטור חבל  174

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .דרום הארץ –מרכז : פריסה•

 .ג"שב/ שפה  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .קערות עשוי ביד: עיבוד •

 !מאפיין עיקרי –כתף שמוטה ומרכז כובד נמוך  

 .צבע הכלים בהיר, לרוב ללא חיפוי או מירוק: טיפול 

 .לעיתים יופיע עיטור חבל על בסיס הצוואר או על הכתף  



175 



 קנקן צבוע 176
 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .דרום הארץ –מרכז : פריסה•

 .קנקן –כלי שלם  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .קערות עשוי ביד: עיבוד •

 !אינדיקטיבימאפיין  –כתף שמוטה ומרכז כובד נמוך  

 !אינדיקטיבימאפיין  –ידיות מעטפה  

 .צבע הכלים בהיר, לרוב ללא חיפוי או מירוק: טיפול 

 .העיטור הצבוע יראה כמו שפיכות צבע המתחילות מהשפה  



177 



 ב דרומית"ב –קנקן צבוע  178

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .דרום הארץ –מרכז : פריסה•

 .ג"שב :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .קערות עשוי ביד: עיבוד •

 !אינדיקטיבימאפיין  –כתף שמוטה ומרכז כובד נמוך  

 !אינדיקטיבימאפיין  –ידיות מעטפה  

 .צבע הכלים בהיר, לרוב ללא חיפוי או מירוק: טיפול 

 .העיטור הצבוע יראה כמו שפיכות צבע המתחילות מהשפה  



179 



 ב דרומית"ב –קרמיקה צבועה  180

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .דרום הארץ –מרכז : פריסה•

 .קנקן –כלי שלם  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .קערות עשוי ביד: עיבוד •

 !אינדיקטיבימאפיין  –כתף שמוטה ומרכז כובד נמוך  

 !אינדיקטיבימאפיין  –ידיות מעטפה  

 .צבע הכלים בהיר, לרוב ללא חיפוי או מירוק: טיפול 

 .העיטור הצבוע יראה כמו שפיכות צבע המתחילות מהשפה  



181 



 ב דרומית"ב –קנקן מעוטר  182

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .דרום הארץ –מרכז : פריסה•

 .קנקן –כלי שלם  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .קערות עשוי ביד: עיבוד •

 !אינדיקטיבימאפיין  –כתף שמוטה ומרכז כובד נמוך  

 !אינדיקטיבימאפיין  –ידיות מעטפה  

 !אינדיקטיבימאפיין  -שפה לחוצה  –לעיתים   

 צבע הכלים  , לרוב ללא חיפוי או מירוק: טיפול 

 .בהיר

 .קווים דקים/ עיטור ניקוד 

  



183 



 ב דרומית"ב –קנקן צבוע  184

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .דרום הארץ –מרכז : פריסה•

 .קנקן –כלי שלם  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .קערות עשוי ביד: עיבוד •

 !אינדיקטיבימאפיין  –כתף שמוטה ומרכז כובד נמוך  

 !אינדיקטיבימאפיין  –ידיות סרט 

 !אינדיקטיבימאפיין  -שפה לחוצה היוצרת פיה  

 .צבע הכלים בהיר, לרוב ללא חיפוי או מירוק: טיפול 

 .קווים דקים/ עיטור ניקוד  

  



185 



 ב דרומית"ב –קנקן 186

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .דרום הארץ –מרכז : פריסה•

 .קנקן –כלי שלם  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .קערות עשוי ביד: עיבוד •

 !אינדיקטיבימאפיין  –כתף שמוטה ומרכז כובד נמוך  

 !אינדיקטיבימאפיין  –ידיות סרט 

 !אינדיקטיבימאפיין  –שפה לחוצה היוצרת פיה  

 .צבע הכלים בהיר, לרוב ללא חיפוי או מירוק: טיפול 

 .קווים דקים/ עיטור ניקוד  

  



187 



 "נר ארבעתן" 188

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .דרום הארץ –מרכז : פריסה•

 .נר –כלי שלם  :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 קערות עשוי ביד עם ארבע לחיצות היוצרות את פיות הנר: עיבוד •

 .לרוב ללא חיפוי או מירוק: טיפול 

 .לעיתים יהיה עם עיטור חרוט 

 .צבע הכלים בהיר 

 .לעיתים נוכל להבחין בשאריות שריפה על הפיות

  



189 



 "נר ארבעתן" 190

 :זיהוי הכלי

 (.\IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .דרום הארץ –מרכז : פריסה•

 .נר – ג"שב :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 קערות עשוי ביד עם ארבע לחיצות היוצרות את פיות הנר: עיבוד •

 .לרוב ללא חיפוי או מירוק: טיפול 

 .לעיתים יהיה עם עיטור חרוט 

 .צבע הכלים בהיר 

 .לעיתים נוכל להבחין בשאריות שריפה על הפיות

  



191 



 עם רגל" נר ארבעתן" 192

 :זיהוי הכלי

 (.IMB)ברונזה ביניימית : כרונולוגיה •

 .ס"לפנה 2400 –2000: תיארוך •

 .עמק הירדן: פריסה•

 .נר – ג"שב :חלק הכלי •

 .צריפה בינונית, טין גס: אופי החומר •

 .קערות עשוי ביד עם ארבע לחיצות היוצרות את פיות הנר: עיבוד •

 .באזור עמק הירדן ישנם נרות עם תוספת רגל 

 .בעמק הירדן יופיעו לעיתים בחיפוי אדום, לרוב ללא חיפוי או מירוק: טיפול 

 .לעיתים יהיה עם עיטור חרוט 

 .לעיתים נוכל להבחין בשאריות שריפה על הפיות

  


