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  תמצות ערך אנציקלופדי

  לפניכם טקסט שישמש דוגמה לתמצות

  

  ַהָּׁשֵקד

  יקלופדיית "ִמְּכָלל")(ְמעּוָּבד ִמּתֹו אנצ

  

ִמיִנים ֶׁשל ֵעִצים ְוִׂשיִחים  40 -ַהָּׁשֵקד ִנְמֶנה ִעם ִמְׁשַּפַחת ַהַּוְרָדִנִיים, ְוהּוא ּכֹוֵלל ּכְ 

ְנִׁשיִרים (עֹוְמִדים ְּבַׁשֶּלֶכת). ֶּבָעָבר ִנְכַלל ַהָּׁשֵקד ְּבִמְׁשַּפַחת ְּפרֹונֹום, ֶׁשָּבה ְּכלּוִלים 

י ַהְּנפֹוִצים: ָׁשִזיף, ִמְׁשֵמׁש, ֲאַפְרֵסק ְוֻדְבְּדָבן, ַא ְּבֶׁשל ַהֹּׁשִני ְּבצּוַרת ַּגם ֲעֵצי ַהְּפִר 

  ַהְּפִרי, ֻהְגַּדר ְּכָזן ִנְפָרד.

ֶאָחד ִמִּמיֵני ַהָּׁשֵקד ַהְּנפֹוִצים ָּבָאֶרץ הּוא ַהָּׁשֵקד ַהָּמצּוי, ַהָּגֵדל ְּבִעָּקר ַּבֲאזֹוֵרי 

ְלַהִּגיַע ִלְׁשמֹוָנה ֶמְטִרים, ָעַליו ְדמּוֵיי ִאְזֵמל, ְוָאְרָּכם ַמִּגיַע ַעד ָהָהר. ָגְבהֹו ָעׂשּוי 

ִלְׁשמֹוָנה ֶסְנִטיֶמְטִרים. ַּבֹחֶרף עֹוֵמד ֵעץ ַהָּׁשֵקד, ָּכָאמּור, ַּבַּׁשֶּלֶכת, ּוְבסֹוף ַהֹחֶרף 

, ֶׁשָּקְטָרם ַמִּגיַע ַעד הּוא ִמְתַּכֶּסה ְּבֶׁשַפע ְּפָרִחים ְּגדֹוִלים, ְלָבִנים אֹו ְוֻרִּדים

ָׁשה ֶסְנִטיֶמְטִרים.   ִלְׁש

ַהָּׁשֵקד ֵיׁש ָּגִביַע ַּבַעל ָחֵמׁש אּונֹות ְיֻרּקֹות ַוֲחִמָּׁשה ֲעֵלי ּכֹוֶתֶרת. ִמְסַּפר  ְלֶפַרח

, ּוֵביֵניֶהם ֱעֵלי ֶאָחד. ֵריָחם ֶׁשל ַהְּפָרִחים ָנִעים, ְוֶׁשַפע 30-ל 10ָהַאְבָקִנים ֵּבין 

ּוף ֶׁשָּבֶהם מֹוֵׁש ֲאֵליֶהם ֲחָרִקים ָרִּבים, ְּבִעָּקר ְּדבֹוִרים, ַהַּמֲאִביִקים אֹוָתם. ַהּצ

ְלַאַחר ַהַהֲאָבָקה ִמְתַּפֵּתַח ַהְּפִרי. ִּפְריֹו ֶׁשל ַהָּׁשֵקד ִנְקָרא ְּבִפי ַהּבֹוָטָנִאים "ֵּבית 

ִּתים ִנְמָּכִרים ַהְּׁשֵקִדים ַהְּצִעיִרים ַּגְלִעין", ְוֵיׁש לֹו ִציָפה ְיֻרָּקה ּוְׂשִעיָרה. ְלעִ 

ְלַמֲאָכל ִּכ"ְׁשֵקִדים ַרִּכים", ֶׁשַהִּציָפה ֶׁשָּלֶהם ֲעַדִין ְיֻרָּקה ַוֲעִסיִסית, ַא ַּכֲאֶׁשר 

ַמְבִׁשיל ַהְּפִרי, ִמְתַיֶּבֶׁשת ַהִּציָפה. ְלַאַחר ִקּלּוָפּה (ִּביֵדי ַהְּמַגְּדִלים ֶׁשל ֲעֵצי ַהָּׁשֵקד) 

ְיֵדי ִּפצּוָחּה ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע -ֶנְחֶׂשֶפת ְקִליָּפתֹו ַהחּוָמה ְוַהָּקָׁשה ֶׁשל ַהַּגְלִעין, ֶׁשַרק ַעל

ֶאל ַהֶּזַרע ַהָּטִעים ְוַהֶּנֱאָכל. ֶזַרע ָׁשֵקד ַהַּבר ֵמִכיל ֹחֶמר ָרִעיל ַהִּנְקָרא ַאִמיְגְדִלין, 

  .ַהַּמֲעִניק לֹו ֵריַח ִטּפּוִסי ְוַטַעם ַמר

ָהָאָדם ִּתְרֵּבת ֶאת ַהָּׁשֵקד עֹוד ִּביֵמי ֶקֶדם ּוִפַּתח ָזִנים ַרִּבים, ֶׁשִּזְרֵעיֶהם ֵאיָנם 

ָמִרים ְוַטֲעָמם ְמֻׁשָּבח. ֶעְרָּכם ַהְּתזּוָנִתי ֶׁשל ִזְרֵעי ַהָּׁשֵקד הּוא ַרב, ְוֵהם ְמִכיִלים 
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ן. ַרק ֱאגֹוִזים ֲאָחִדים, ְּכגֹון ֻׁשּמָ  50% - ַּפְחֵמימֹות ְויֹוֵתר ִמ  20%ֶחְלּבֹון,  18% -כ

ֱאגֹוֵזי ַהֶּפָקן, עֹוִלים ַעל ַהָּׁשֵקד ְּבֶעְרָּכם ַהְּתזּוָנִתי. ִמּׁשּום ָּכ ִמַׁשְּמִׁשים ַהְּׁשֵקִדים 

ַמְרִכיב ָחׁשּוב ְּבַתְפִריָטם ַהּיֹוִמי ֶׁשל ַהִּצְמחֹוִנים ְוַהִּטְבעֹוִנים, ֶׁשֵאיָנם אֹוְכִלים ֶאת 

  ר ּומּוָצָריו.ַהָּבׂשָ 

ִיּצּור ִרּבֹות ּוֶמְרָקחֹות. ְּפִרי ַהָּׁשֵקד, ַהָּיֹרק ִלְפֵני ַהְבָׁשָלתֹו, ֶנֱאָכל ַחי אֹו ְמַׁשֵּמׁש לְ 

ִזְרֵעי ַהָּׁשֵקד ֶנֱאָכִלים ְטִרִּיים אֹו ְקלּוִיים. ְּבַתֲעִׂשַּית ִדְבֵרי ַהְּמִתיָקה ֵהם 

ֹוקֹוָלד ְמֻמָּלא ְוַלֲאִפַּית עּוגֹות ְועּוִגּיֹות. ְׁשֵקִדים ְמַׁשְּמִׁשים ַלֲהָכַנת ַמְרִצָּפן ְוׁש

ְמַׁשְּמִׁשים ַּגם ַלֲהָכַנת ִּדְבֵרי ְמִתיָקה ּוִמיֵּני ַמֲאֵפה. ִמן ַהְּׁשֵקִדים ְמִכיִנים ַּגם 

ָּׁשֵקד ֵמִזין, ְּדמּוי ָחָלב, ַהִּנְקָרא ְּבַעְרִבית "לּוז" (ַּבתנ"ך ִנְקָרא הַ ּוַמְׁשֶקה ַקל, ַלָבן 

ַּגם "לּוז"). ַיְצָרִנּיֹות ַהְּׁשֵקִדים ַהְּגדֹולֹות ָּבעֹוָלם ֵהן ְמִדינֹות ָקִליפֹוְרִנָיה 

  ַהְּבִרית ּוְסָפַרד. ַּגם ְּבִיְׂשָרֵאל ְמצּוִיים ַמָטֵעי ְׁשֵקִדים.-ֶׁשְּבַאְרצֹות

  

  

  

  

 


