תמצות ערך א ציקלופדי
לפ יכם טקסט שישמש דוגמה לתמצות

ַה ָשּׁ ֵקד
"מכְּ לָל"(
)מעוּבָּ ד ִמתּוֹ א ציקלופדיית ִ
ְ
יחים
הַ שָּׁ ֵקד ְִמ ֶה עִ ם ִמ ְשׁפַּחַ ת הַ וַּ ְרדָ ִ יִים ,וְ הוּא כּוֹלֵל כְּ ִ 40 -מי ִים ֶשׁל עֵ צִ ים וְ ִשׂ ִ
)עוֹמ ִדים בְּ שַׁ ֶלּכֶת( .בֶּ עָ בָ ר ִכְ לַל הַ שָּׁ ֵקד בְּ ִמ ְשׁפַּחַ ת פְּ רוֹ וֹםֶ ,שׁבָּ ה כְּ לוּלִים
ְ
ְ ִשׁ ִירים
צוּרת
שּׁ ִי בְּ ַ
גַּם עֲצֵ י הַ פְּ ִרי הַ נְּפוֹצִ ים :שָׁ זִ יףִ ,מ ְשׁמֵ שׁ ,אֲ פ ְַרסֵ ק וְ דֻ בְ ְדּבָ ןַ ,א בְּ ֶשׁל הַ ֹ
ַהפְּ ִרי ,הֻ גְ דַּ ר כְּ זָן ִפְ ָרד.
זוֹרי
ֶאחָ ד ִמ ִמּי ֵי הַ שָּׁ ֵקד הַ נְּפוֹצִ ים בָּ ָא ֶרץ הוּא הַ שָּׁ ֵקד הַ מָּ צוּי ,הַ גָּדֵ ל בְּ עִ ָקּר בַּ אֲ ֵ
ָה ָהר .גָבְ הוֹ עָ שׂוּי לְהַ גִּ יעַ לִ ְשׁמוֹ ָה מֶ ְט ִרים ,עָ לַיו ְדמוּיֵי ִאזְ מֵ ל ,וְ ָא ְרכָּם מַ גִּ יעַ עַד
לִ ְשׁמוֹ ָה סֶ ְִטימֶ ְט ִרים .בַּ ח ֶֹרף עוֹמֵ ד עֵ ץ הַ שָּׁ ֵקד ,כּ ָָאמוּר ,בַּ שַּׁ ֶלּכֶת ,וּבְ סוֹף ַהח ֶֹרף
הוּא ִמ ְתכַּסֶּ ה בְּ שֶׁ פַע פְּ ָר ִחים גְּ דוֹלִים ,לְ בָ ִים אוֹ וְ רֻ ִדּים ,שֶׁ ָקּ ְט ָרם מַ גִּ יעַ עַ ד
לִ ְשׁ שָׁ ה סֶ ְִטימֶ ְט ִרים.
כּוֹת ֶרתִ .מ ְספַּר
ֶ
פֶרח הַ שָּׁ ֵקד יֵשׁ גָּבִ יעַ בַּ עַ ל ָחמֵ שׁ אוּ וֹת יְרֻ קּוֹת וַחֲ ִמשָּׁ ה ֲעלֵי
לְ ַ
ָה ַאבְ ָק ִים בֵּ ין  10ל ,30-וּבֵ י ֵיהֶ ם ֱעלֵי ֶאחָ דֵ .ריחָ ם שֶׁ ל הַ פְּ ָר ִחים ָעִ ים ,וְ שֶׁ פַ ע
אוֹתם.
ָ
יקים
בוֹרים ,הַ מַּ אֲ בִ ִ
הַ צּוּף שֶׁ בָּ הֶ ם מוֹשֵׁ אֲ לֵיהֶ ם חֲ ָר ִקים ָרבִּ ים ,בְּ עִ ָקּר ְדּ ִ
לְאחַ ר הַ הַ אֲ בָ ָקה ִמ ְתפּ ֵַתּחַ הַ פְּ ִרי .פִּ ְריוֹ שֶׁ ל הַ שָּׁ ֵקד ְִק ָרא בְּ פִ י הַ בּוֹטָ ִָאים "בֵּ ית
ַ
ירה .לְעִ ִתּים ְִמכּ ִָרים הַ ְשּׁ ֵק ִדים הַ צְּ עִ ִירים
וּשׂעִ ָ
גַּלְעִ ין" ,וְ יֵשׁ לוֹ צִ יפָה יְרֻ ָקּה ְ
יסיתַ ,א כַּאֲ שֶׁ ר
"שׁ ֵק ִדים ַרכִּ ים" ,שֶׁ הַ צִּ יפָה שֶׁ לָּהֶ ם עֲדַ יִן ְירֻ ָקּה ַוע ֲִס ִ
לְמַ אֲ כָל כִּ ְ
ַמבְ ִשׁיל הַ פְּ ִריִ ,מ ְתיַבֶּ שֶׁ ת הַ צִּ יפָה .ל ְַאחַ ר ִקלּוּפָהּ )בִּ ידֵ י הַ ְמּג ְַדּלִים ֶשׁל עֲצֵ י הַ שָּׁ ֵקד(
ְֶחשֶׂ פֶת ְקלִיפָּתוֹ הַ חוּמָ ה וְ הַ ָקּשָׁ ה שֶׁ ל הַ ַגּלְעִ ין ,שֶׁ ַרק עַ ל-יְדֵ י פִּ צוּחָ הּ ֶאפְ שָׁ ר לְהַ גִּ יעַ
ֶאל הַ זּ ֶַרע הַ טָּ עִ ים וְ הַ נֶּאֱ כָל .ז ֶַרע שָׁ ֵקד הַ בַּ ר מֵ כִ יל חֹמֶ ר ָרעִ יל הַ נּ ְִק ָרא ַא ִמיגְ ְדלִין,
פּוּסי וְ טַ עַ ם מַ ר.
הַ מַּ ֲע ִיק לוֹ ֵריחַ ִט ִ
יהם ֵאי ָם
ימי ֶק ֶדם וּפִ ַתּח זָ ִים ַרבִּ יםֶ ,שׁזִּ ְרעֵ ֶ
הָ ָאדָ ם ִתּ ְרבֵּ ת ֶאת הַ שָּׁ ֵקד עוֹד ִבּ ֵ
מָ ִרים וְ טַ עֲמָ ם ְמשֻׁ בָּ ח .עֶ ְרכָּם ַה ְתּזוּ ִָתי שֶׁ ל זִ ְרעֵ י הַ שָּׁ ֵקד הוּא ַרב ,וְ הֵ ם ְמכִ ילִים
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יוֹתר ִמ 50% -שֻׁ מָּ ןַ .רק אֱ גוֹזִ ים אֲ חָ ִדים ,כְּ גוֹן
כ 18% -חֶ לְבּוֹן 20% ,פַּ ְחמֵ ימוֹת וְ ֵ
אֱ גוֹזֵי הַ פּ ֶָקן ,עוֹלִים עַ ל הַ שָּׁ ֵקד ְבּעֶ ְרכָּם ַה ְתּזוּ ִָתיִ .משּׁוּם כָּ ִמשַׁ ְמּ ִשׁים הַ ְשּׁ ֵק ִדים
יּוֹמי שֶׁ ל הַ צִּ ְמחוֹ ִים וְ הַ ִטּבְ עוֹ ִים ,שֶׁ ֵאי ָם אוֹכְ לִים ֶאת
מַ ְרכִ יב חָ שׁוּב בְּ ַתפְ ִריטָ ם הַ ִ
הַ בָּ שָׂ ר וּמוּצָ ָריו.
פְּ ִרי הַ שָּׁ ֵקד ,הַ ָיּרֹק לִפְ ֵי הַ בְ שָׁ לָתוֶֹ ,אֱ כָל חַ י אוֹ ְמשַׁ ֵמּשׁ לְ יִצּוּר ִרבּוֹת וּמֶ ְר ָקחוֹת.
יקה ֵהם
זִ ְרעֵ י הַ ָשּׁ ֵקד ֶאֱ ָכלִים ְט ִריִּים אוֹ ְקלוּיִים .בְּ ַתע ֲִשׂיַּת ִדבְ ֵרי הַ ְמּ ִת ָ
ְמ ַשׁ ְמּ ִשׁים לַהֲ כָ ַת מַ ְרצִ פָּן וְ שׁוֹקוֹלָד ְממֻ לָּא וְ לַאֲ פִ יַּת עוּגוֹת וְ עוּגִ יּוֹתְ .שׁ ֵק ִדים
וּמינֵּי מַ אֲ פֵהִ .מן הַ ְשּׁ ֵק ִדים ְמכִ י ִים גַּם
יקה ִ
ְמשַׁ ְמּ ִשׁים גַּם לַהֲ כָ ַת ִדּבְ ֵרי ְמ ִת ָ
מַ ְשׁ ֶקה ַקל ,לַבָ ן וּמֵ זִ יןְ ,דּמוּי חָ לָב ,הַ נּ ְִק ָרא בְּ עַ ְרבִ ית "לוּז" )בַּ ת "ך ְִק ָרא הַ ָשּׁ ֵקד
ִיפוֹר ִ יָה
גַּם "לוּז"( .יַצְ ָר ִיּוֹת הַ ְשּׁ ֵק ִדים הַ גְּ דוֹלוֹת בָּ עוֹ ָלם הֵ ן ְמ ִדי וֹת ָקל ְ
פָרד .גַּם בְּ י ְִשׂ ָר ֵאל ְמצוּיִים מַ ָטעֵ י ְשׁ ֵק ִדים.
וּס ַ
שֶׁ בְּ ַא ְרצוֹת-הַ בְּ ִרית ְ
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