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בס"ד

סגנוני כלים לפי תקופה – ב"מ וברזל

 *** - מאובן מנחה לתקופה
 (הערות לא רסמיות)

LB I ברונזה מאוחרת

תל אל-יהודיה
שוקולד על לבן – I , II
קערה וקדרה מזווה
ארבעתונית
קערה ישרת צוואר ***
פך דו-גוני
Red, grey, black lustrous ware (לפעמים הצבע ירד) בסיס שטוח
פך "בילבל" בסיס טבעת I Base Ring – פלסטיק
צלחת מסדרת בסיס טבעת 
White Painted
מונוקרום Monochrome
White Slip I – עיטור יותר יפה, 2 צבעים
קנקן א"י, גוף מעוגל, צוואר מוארך ושפה משתפלת החוצה 
סיר בישול שפה פשוטה, מעובה, אין בסיס ואין ידיות  (פרופיל: זיווי מחת לשפה, יוצא כתף, זיויי יורד ומתעגל)
צפחת – V מתחבר ***

מעבר LB I-II

קנקן דמוי טיפה מצרי *** המצרים מגיעים! 


ברונזה מאוחרת II LB

בסיס טבעת II Base Ring צבוע ללא פלסטיק
קערת דמוית S "איילות ותמר" – באוסף: שבר קערה עם זיזים
White Slip II צבע אחד, סולמות, ידית אתנח
White Slip II מנוון –LB II  מאוחר, חיקוי מקומי
קנקן ביתי מעוטר -  צוואר מוארך, ידית צלב כפול
פך דו-קוני- עיטורים, בסיס דיסקוס/טבעת
פכית דליה מקורצפת קיפרי – ידיצ סרט עולה על גובה הפה
פכית דליה "מקורצפת" חיקוי מקומי – אדמדם, ידית אינה עולה על הפה
קנקנית אגסית מיקנית – 3 ידיות, מעוטרת    
קנקנית אגסית חיקוי מקומי, פחות יפה
קיראמיקה, וכד ארכוב מיקני Stirrup jar צוואר סתום לחבר ידיות, זרבובית
פיקסוס מיקני עם ידיות, מחופה וממורק 
פיקסוס חיקוי – לא מחופה ולא ממורק
ספל חיקוי כלי בהט מצרי, לבירה
קערה מצרית- V פרופיל וחומר גס
*(כלי צבוע- פכית- תן הגדרה)
קנקן כנעני מסחרי – בסיס גדום, מחודד יותר, עדיין שפה מעובה
סיר בישול עם חיתוך *** ללא ידיות, בסיס מתעגלת


ברזל א

צפחת ללא V
כד ארכוב מונוקרום Philistine Monochrome– פלשתי של ברזל א' מוקדם: בסיס טבעת, חיפוי לבן, עיטור גיאומטרי  שחור
קדרה מרובה ידיות, עמוקה, 3 פסים, ידיות עם שקע במרכז
קדרה ארבע ידיות- עיטור פלסטי בשפה, עמוק - ההר והגליל (באוסף: מעגל  השפה, מעוטרת במשולשי קווים משתלבים)
קדרה מרובה ידיות – 9, על רגל חלולה
קערות דמויות פעמון- מונוקרום – (ידיות עבות אנכיות-זיווי החוצה מתחת לשפה כאוזניים)
קיראמיקה – קדרה "דו-גונית" Philistine Bichrome - עיטורים גיאומטריים וציפורים
פיקסוס עם מסננת – דו-גונית עם 2 ידיות, לא מיקני,עיטור שחור ואדום בעיגולים וסלילים
גביע פלשתי- גוף כדורי, אדום לא ממורק, בסיס טבעת רחב יחסית, באוסף: צאוור ארוך ושפה מעובה כטבעת
צפחת עם קערית, קטנה, חוף פלשת
קיראמיקה פלישתית מנוונת, ידיות סרט וחיפוי כהה ולא בהיר, לא מיקני כלל
קערת טביעה – 2 טבעות במרכז, שפה נוטה פנימה, מתחיל ב-LB, אזורים פלשתיים
פך בישול, ידית אחת, בסיס עגול, אזוריים פלשתיים, באסף: משוחזר משברים ועם תיקון
קובעת קטנה
פיקסוס, דומה למיקני, 2 ידיות ועיטור אדום לא "פלשתי", באוסף: ידית אחת נשברה, השפה כאילו נקרעה בצד אחד 
קנקון צורי –צפון הארץ, פיניקיה
קנקן ברזל א'- אשור ההר
פיטס שפת הצאוורון, רכס בולט בתחתית הצוואר, שפה מעובה
סיר בישול – - שפה ישרה וזקופה בעלת חתך משולש (בדוק תיאור)  

מעבר ברזל א' מאוחר- ברזל ב' מוקדם

פך דו-גוני פיניקי, גוף כדורי, עיטור עיגול, רכס על הצאוור מול מקום חיבור הידית. ידית אוזן כפולה, באוסף: 2- שלם העשוי משברים; שלם ממש חסר כל הצוואר, רק ידית
קנקן דו-גוני פיניקי, גוף כדורי – באוסף: ללא צבע, לבן, שרידי עיגולים
צפחת 
 

ברזל 2א Iron IIA

White Painted, קפריסאי. באוסף: שבר עם זיזים קטנים.
קערה מזווה, מירוק פרוע. באוסף: קערה עמוקה שבורה שחורה עם חצי ידית בולט;
קערה עגולה שבורה עם דופן ישר וידית, נשבר חלק מהדופן
קערות עם מירוק פרוע. באוסף: צבעים שונים, יש ישרים ויש עם שקע, ויש עם רכסים על הופן החיצוני. 
כלים "נגביים" שחורים ופחותים. באוסף: אחד עגול פתוח לבישול ואחד דיקנטור קטן. 
פך צוואר רחב
פך צוואר דק
פכית מחופה אדום עם מירוק יד
קנקן תושבת
פכיות black on red *** קיפרו-פיניקי- קטנים, amphoriskos, juglet, flask.
פכית שחורה קטנה black on black, צוואר משוך שהידית יוצא מאמצעו לגוף הכדורי ***
קנקן פערורי צפוני
קנקן צפוני
קנקן היפו – לבן ורחב עם שפה מעובה ושרטוט עיגולים על הכתף
קנקן פרוטו-למלך
סיר בישול


ברזל 2ב Iron IIB
(מירוק על אבניים)

קערה דקה – (חיתוך קווי בין הדופן לבסיס)
קערה עבה שומרונית
קערה עם מירוק ספירילה, שפה נוטה פנימה
דקאנטור- פך צוואר צר
קדרה צפונית – (ידיות יוצאות מהשפה, קטנים ועבים)
קדרה דרונית – כנע"ל, ידיות יותר רחבות
פכית שפה פטריה
פכיות שחור על שחור black on black, ידית יוצא מהשפה, כדורי ***
קערה שטוחה-מירוק אבניים 
קדרת איסוף scoop
כן, רק דופן מעוגל
פערור 3 רכסים (נראים כגלים מתרחבים)
קנקן פערורי (רכסים, שפה רחבה אופקית, ידיות רחבות)
קנקן "למלך", 4 ידיות יש טביעה
סיר בישול – רכס וידיות
פך בישול- 3 רכסים וידיות
סיר בישול "חופי" 


ברזל 2ג Iron IIC

פך כדורי- רכס חד בולט על הצוואר, לבן, ידית יוצא מקצה השפה ויורד לגוף, משפך צבוט
דקאנטור-פך צוואר צר (גוף מאורך, שפה כפתורי יושב על צררואר ישר ואז מתעבה וידית רחבה יוצאת ממנו בקשת לגוף)
דקאנטור-פכות צוואר צר, מבנה דומה לידית
קנקן דמוי גזר גדול (שפת פטריה, בסיס טבעת, שני חלקי לצוואר, פסים שונים מסביב)
קנקניות דמוי גזר, בסיס טבעת, מוארך, שפה פטריה
אלבסטרון-  באוסף: אחד מוארך ע בליטה ליד הצוואר, בייג', וחד יותר עבה ויותר לבן
כלי "ארמון" אשוריים
קנקנים, חיקוי אשוריים (צוואר גבוה עם שפה שבולטת החוצה, גוף מתרחב)
קערת כתישה-מרטריום ( על רגל עם טבעת למטה, רכסים בדופן)
נר עם בסיס מוגבה-רגל ***
פך "יווני מזרחי" (ידית מוארך יוצא למעלה בלופ, שפה שבורה צבוטה, צבועה (תיקונים בחלקים צהובים)
פערור שפה חתוכה 
קנקן "רוזטה" 
קנקן "חופי" נפוח ((TAU 529
קנקן דמוי שק
סיר בישול –שפת מדף
סיר בישול "אדומי"
פך בישול "יווני" –ידית אחת
פך בישול – 2 ידיות (רכס S קצת חתוך מלמטה)

רשם לפי תצוגה של אלון: ברנע


