ב"ה

הָ ֶא ְתרוֹג
בְּ פ ָָרשַׁ ת אֱ מוֹר ) ַויּ ְִק ָרא כ"ג( נֶאֱ מַ ר" :וּל ְַק ְח ֶתּם ָלכֶם ...פְּ ִרי עֵ ץ הָ דָ ר"
וְ דָ ְרשׁוּ חֲ זַ"ל )חֲ כָמֵ ינוּ זִ כְ רוֹנָם לִבְ ָרכָה( שֶׁ זֶּהוּ הָ ֶא ְתרוֹג .פְּ ִרי הָ ֶא ְתרוֹג
תּוֹרה לִטּוֹל בֶּ חָ ג הַ סֻּ כּוֹת.
נ ְִק ָרא "הָ דָ ר" וְ הוּא הַ פְּ ִרי שֶׁ צִּ וְּ ָתה עָ לֵינוּ הַ ָ
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עֵ ץ הָ ֶא ְתרוֹג הוּא עֵ ץ הָ דָ ר ִמ ִמּ ְשׁפַּחַ ת הַ לִּימוֹנִים .עֵ ץ הָ ֶא ְתרוֹג נִבְ דָּ ל
יוֹתר ,בְּ עָ לָיו הַ גְּ דוֹלִים,
ֵ
ִמן הַ לִּימוֹן הֶ חָ מוּץ ,בְּ קוֹמָ תוֹ הַ נְּמוּכָה
יוֹתר ,וּבְ קוֹצָ יו הַ ְקּצָ ִרים וְ הַ מּוּצָ ִקים .עֵ ץ
ֵ
הַ ְמּ ֻע ָגּלִים וְ הַ ָקּ ִשׁים
נוֹטעִ ים אוֹתוֹ בִּ ְמקוֹמוֹת מֻ ָגּנִים וְ חַ ִמּים.
הָ ֶא ְתרוֹג ָרגִ ישׁ ְלקֹר ,וְ ָלכֵן ְ

הַ פְּ ִרי הוּא ְס ַג ְלגַּל אוֹ ְדּמּוּי בֵּ יצָ הְ ,מחֻ דָּ ד בְּ ר ֹאשׁוְֹ ,מחֻ ְספָּס וּבַ עַ ל ְשׁ ָקעִ ים וּבְ לִיטוֹתֵ .אלּוּ
הַ ִסּימָ נִים שֶׁ נּ ְָתנוּ חֲ כ ִָמים בָּ ֶא ְתרוֹג :פִּ ְריוֹ מָ אֲ ָר וּלְעִ ִתּים יֵשׁ בְּ ָקצֵ הוּ פִּ טָּ ם )בְּ לִיטָ ה ְקטַ נָּה
בִּ ְקצֵ ה הַ פְּ ִרי( ,הָ ע ֶֹקץ )הַ חֵ לֶק הַ ְמּחֻ בָּ ר ֶאל הֶ עָ נָף( שֶׁ ל הָ ֶא ְתרוֹג שָׁ קוּעַ .

צִ בְ עוֹ שֶׁ ל הָ ֶא ְתרוֹג צָ ִרי ל ְִהיוֹת צָ הֹב אוֹ י ְַר ְק ַרקַ .א ִ ,אם הוּא יָרוֹק כֵּהֶ ה ,לָבָ ן אוֹ שָׁ חוֹר
– הֲ ֵרי הוּא פָּסוּלֶ .א ְתרוֹג ְמהֻ דָּ ר יָכוֹל ל ְִהיוֹת גָּדוֹל ְמאוֹדַ ,א גַּם ֶא ְתרוֹג ָקטָ ן יָכוֹל
ל ְִהיוֹת ְמהֻ דָּ ר ,בִּ ְתנַאי שֶׁ לּ ֹא י ְִהיֶה ָקטָ ן ִמ ִשּׁעוּר בֵּ יצָ ה .מֶ ה עָ לוּל לִפְ גֹּם בָּ ֶא ְתרוֹג? ִאם הוּא
יָבֵ שִׁ ,אם עָ ל ְָתה בּוֹ חֲ זָזִ ית )אֲ בַ עְ בּוּעוֹת הַ נּוֹבְ עוֹת מֵ עִ פּוּשׁ הָ ֶא ְתרוֹג( אוֹ נ ְִר ָקב.
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רוֹק ִאי
י ְֶשׁנָם כַּמָּ ה סוּגִ ים שֶׁ ל ֶא ְתרוֹגִ יםֶ :א ְתרוֹג ֵתּימָ נִיֶ ,א ְתרוֹג חָ זוֹן ִאישֶׁ ,א ְתרוֹג מָ ָ
וְ ֶא ְתרוֹג חַ בַּ " ִד"י.

ב"ה

בוֹדה
ﬠֲ ָ
 .1הַ ֶקּטַ ע הָ ֶא ְתרוֹג הוּא ֶקטַ ע:

פּוּרי.
ִ ס ִ

 מֵ ידָ עִ י.

מּוּשׁי.
ִ שׁ ִ

 מַ פְ עִ יל.

 .2א .כַּמָּ ה פְּ סָ קוֹת יֵשׁ בַּ ֶקּטַ ע "הָ ֶא ְתרוֹג"? _______
ב .כִּ ְתבוּ ִמ ְספָּר ְלכָל פִּ ְס ָקה.
כּוֹתרוֹת ִמ ְשׁנֶה ) ְשׁמוֹת הַ פְּ סָ קוֹת( שֶׁ ל הַ ֶקּטַ ע.
 .3לִפְ נֵיכֶם ְ
אוֹתן בְּ תוֹ הַ ִמּ ְשׁבְּ צוֹת שֶׁ לִּפְ נֵי הַ פִּ ְס ָקה.
שַׁ בְּ צוּ ָ

 פְּ ִרי הָ ֶא ְתרוֹג
 עֵ ץ הָ ֶא ְתרוֹג

 הַ ְתּנ ִָאים ל ְֶא ְתרוֹג ְמהֻ דָּ ר ִ מצְ ַות נ ְִטי ַלת הָ ֶא ְתרוֹג בְּ חַ ג סֻ כּוֹת
ַ זנֵּי הָ ֶא ְתרוֹג

תּוֹרה? ___________________________________
 .4כֵּיצַ ד נ ְִק ָרא הָ ֶא ְתרוֹג בִּ לְשׁוֹן הַ ָ
 .5נ ְָסחוּ בִּ לְשׁוֹ ְנכֶם  3הֲ ָלכוֹת בְּ עִ ְניַן הָ ֶא ְתרוֹג הַ מּוֹפִ יעוֹת בַּ ֶקּטַ ע.
א_________________________________________________________ .
_________________________________________________________
ב_________________________________________________________ .
_________________________________________________________
ג_________________________________________________________ .
_________________________________________________________
 .6כֵּיצַ ד ְנזַהֶ ה ֶאת הָ ֶא ְתרוֹג? )ִ 3סימָ נִים ְלפָחוֹת(.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .7יְהוֹנ ָָתן הָ גָר בְּ ָרמַ ת הַ גּוֹלָן הֶ ְחלִיט שֶׁ ֶאת הָ ֶא ְתרוֹג שֶׁ לּוֹ הוּא ְיגַדֵּ ל בְּ עַ צְ מוֹ ,עַ ל כֵּן ָקנָה שָׁ ִתיל
שֶׁ ל ֶא ְתרוֹג וְ שָׁ ַתל אוֹתוֹ בַּ גִּ נָּה שֶׁ בַּ חֲ צַ ר בֵּ יתוֹ – הַ ִאם לְדַ עְ ְתּ יַצְ לִיחַ יְהוֹנ ָָתן בִּ ְמ ִשׂימָ תוֹ ְלגַדֵּ ל
וּמהֻ דָּ ר? נַמֵּ ק.
ֶא ְתרוֹג ָיפֶה ְ
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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