אפשר לתמצת ערך גם בעזרת ראשי פרקים.
ה ה דוגמה:

פִ יקוּס ַה ְתּ ֵא ָ ה
ת"ז
תּוּתיִּים ,גָּבְ הוֹ בֵּ ין ִשׁשָּׁ ה לִ ְשׁמוֹ ָה מֶ ְט ִריםִָ ,שׁיר בַּ ח ֶֹרף.
ִמ ִמּ ְשׁפַּחַ ת הַ ִ
ֵתּאוּר
צוּר ָתם כְּ עֵ ין הָ ַאגָּס אוֹ הַ ַתּפּוּחַ .
לְתפְ ַרחַ ת ,וְ ָ
פִּ ְרחֵ י הַ ְתּ ֵא ִים ְמ ֻקבָּ צִ ים ִ
הֶ עָ לִים ְשׁסוּעִ ים לְאוּ וֹת ,צִ דָּ ם הָ עֶ לְיוֹן ְמחֻ ְספָּס ,וְ צִ דָּ ם הַ ַתּ ְחתּוֹן שָׂ עִ יר .הֶ עָ לִים
עוֹר ִקים בּוֹל ְִטים ְמאוֹד הָ עֲרוּכִ ים כְּ עֵ ין
עָ בִ ים ,בַּ ֲעלֵי פְּ טוֹטָ רוֹת אֲ רֻ כּוֹת וּבַ ֲעלֵי ְ
ְמ ִיפָהָ .א ְרכָּ ם  20-10ס"מ.
יקי הֶ עָ לִים.
הַ פֵּרות ְדּמוּיֵי ַאגָּס וְ יוֹצְ ִאים ֶאחָ דֶ -אחָ ד מֵ חֵ ִ
ִשׁמּוּשׁ
פֵּרוֹת הַ ְתּ ֵא ָה ְמשַׁ ְמּ ִשׁים כְּ מַ אֲ כָל טָ ִרי אוֹ יָבֵ שׁ וְ כֵן לַהֲ כָ ַת ִרבּוֹת ,לִפְ ָתּ ִיםְ ,דּבַ שׁ
ְתּ ֵא ִים וּמַ ְשׁ ָקאוֹת חֲ ִריפִ ים )כְּ גוֹן עָ ָרק( .בָּ צֵ ק ְתּ ֵא ִים אֲ שֶׁ ר ְמכִ י ִים ִמגְּ רוֹגָרוֹת
יטים ,עוּגוֹת ,שׁוֹקוֹלָד וְ סֻ כּ ִָריּוֹת .בַּ אֲ ָרצוֹת
יס ְקוִ ִ
לְמלּוּי בִּ ְ
ְטחוּ וֹתְ ,משַׁ מֵּ ש ִ
אֲ חָ דוֹת בְּ ֵאירוֹפָּה ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים בִּ גְ רוֹגָרוֹת כְּ ַתחֲ לִיף ל ְָקפֶה ֵמזִּ ין וּמָ תוֹק.
ירק וְ ַא ְסיָה ַה ְקּ ַטנָּה ,עַ ד
ירן ,עִ ָ
הַ ְתּ ֵא ָה גְּ דֵ לָה בְּ ַא ְרצוֹת ַא ְסיָה הַ ִקּ ְד ִמית ְ)דּרוֹם ִא ָ
ל ְִדרוֹם ע ֲָרב(.
עֵ ֶר ְתּזוּ ִָתי
עֶ ְרכָּהּ ַה ְתּזוּ ִָתי שֶׁ ל ַה ְתּ ֵא ָה הוּא ַרבִ :היא ְמכִ ילָה כַּמּוּת גְּ דוֹלָה שֶׁ ל סֻ ָכּר )עַד
ירה בִּ ְמיֻחָ ד בְּ ַא ְשׁ ְלגָן ,בְּ ִסידָ ן וּבְ בַ ְרזֶל 100 .גְּ ָרם ְתּ ֵא ִים יֵבֵ שׁוֹת
 ,(75%ע ֲִשׁ ָ
לְאדָ ם.
יּוֹמית ָ
ְמסַ פְּ קוֹת ֶאת כָּל ִתּצְ ֹרכֶת הַ בַּ ְרזֶל הַ ִ
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