
 ב"ה

  

ָהֶאְתרֹוג 
    

ָהָדר"    ֵעץ  ָלֶכם... ְּפִרי  ֶנֱאַמר: "ּוְלַקְחֶּתם  ג)"כ  (ַוִּיְקָרא   ֱאמֹור  ְּבָפָרַׁשת

  ָהֶאְתרֹוג   ָהֶאְתרֹוג. ְּפִרי   ִלְבָרָכה) ֶׁשֶּזהּו   ִזְכרֹוָנם  (ֲחָכֵמינּו  ֲחַז"ל   ְוָדְרׁשּו

  ַהֻּסּכֹות.  ֶּבָחג ִלּטֹול  ַהּתֹוָרה ָעֵלינּו ֶׁשִּצְּוָתה  ַהְּפִרי "ָהָדר" ְוהּוא ִנְקָרא 

  

ֵעץ   ִמִּמְׁשַּפַחת   ָהָדר  ֵעץ   הּוא  ָהֶאְתרֹוג   ֵעץ   ִנְבָּדל  ָהֶאְתרֹוג   ַהִּלימֹוִנים. 

ְּבקֹוָמתֹו  ַהִּלימֹון  ִמן ְּבָעָליו  ַהְּנמּוָכה  ֶהָחמּוץ,  ַהְּגדֹוִלים,    יֹוֵתר,  5 

ּוְבקֹוָציו  ְוַהָּקִׁשים   ַהְּמֻעָּגִלים  ֵעץ  ַהְּקָצִרים  יֹוֵתר,   ְוַהּמּוָצִקים. 

  ְוַחִּמים.  ֻמָּגִנים   ִּבְמקֹומֹות אֹותֹו נֹוְטִעים  ְלֹקר, ְוָלֵכן ָרִגיׁש  ָהֶאְתרֹוג 

  

  ּוְבִליטֹות. ֵאּלּו   ְׁשָקִעים   ּוַבַעל  ְּברֹאׁשֹו, ְמֻחְסָּפס  ֵּביָצה, ְמֻחָּדד  ְּדּמּוי   אֹו  ְסַגְלַּגל  הּוא   ַהְּפִרי

  ְקַטָּנה   (ְּבִליָטה  ִּפָּטם  ְּבָקֵצהּו  ֵיׁש  ּוְלִעִּתים  ָמֲאָר�  ָּבֶאְתרֹוג: ִּפְריֹו  ֲחָכִמים  ֶׁשָּנְתנּו  ַהִּסיָמִנים

 10  ָׁשקּוַע.  ָהֶאְתרֹוג ֶהָעָנף) ֶׁשל  ֶאל  ַהְּמֻחָּבר (ַהֵחֶלק ַהְּפִרי), ָהֹעֶקץ  ִּבְקֵצה

  

  ָׁשחֹור   אֹו   ֵּכֶהה, ָלָבן   ָירֹוק  הּוא   ְיַרְקַרק. ַא�, ִאם  אֹו  ָצֹהב  ִלְהיֹות  ָצִרי�  ָהֶאְתרֹוג   ֶׁשל  ִצְבעֹו

ֶאְתרֹוג  הּוא  ֲהֵרי  – ַא�  ָּגדֹול   ִלְהיֹות  ָיכֹול  ְמֻהָּדר  ָּפסּול.    ָיכֹול   ָקָטן  ֶאְתרֹוג  ַּגם  ְמאֹוד, 

  הּוא   ָּבֶאְתרֹוג? ִאם  ִלְפֹּגם  ָעלּול  ֵּביָצה. ֶמה  ִמִּׁשעּור  ָקָטן  ִיְהֶיה  ֶׁשּלֹא  ְמֻהָּדר, ִּבְתַנאי  ִלְהיֹות

  ִנְרָקב.   אֹו  ָהֶאְתרֹוג) ֵמִעּפּוׁש ַהּנֹוְבעֹות  (ֲאַבְעּבּועֹות  ֲחָזִזית  ּבֹו  ָעְלָתה ָיֵבׁש, ִאם

  

  
ֶאְתרֹוג   ֶׁשל  סּוִגים   ַּכָּמה   ֶיְׁשָנם ֶאְתרֹוג   ֶאְתרֹוִגים:  ֶאְתרֹוג   ָחזֹון   ֵּתיָמִני,   15 ָמרֹוָקִאי  ִאיׁש, 

    .ִד"י"ַחּבַ  ְוֶאְתרֹוג 
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  ֲעבֹוָדה 

  : הּוא ֶקַטעָהֶאְתרֹוג ַהֶּקַטע . 1

 ִסּפּוִרי .   ֵמיָדִעי .   ִׁשּמּוִׁשי.   ַמְפִעיל. 

  "? _______ָהֶאְתרֹוג "ַּכָּמה ְּפָסקֹות ֵיׁש ַּבֶּקַטע א. . 2

  . ְלָכל ִּפְסָקהִמְסָּפר  ִּכְתבּו ב.     

  .  ֶׁשל ַהֶּקַטע) ְׁשמֹות ַהְּפָסקֹות(רֹות ִמְׁשֶנה ִלְפֵניֶכם ּכֹוְת . 3

  . ַהִּפְסָקהאֹוָתן ְּבתֹו� ַהִּמְׁשְּבצֹות ֶׁשִּלְפֵני   ַׁשְּבצּו    

  ְּפִרי ָהֶאְתרֹוג   ַהְּתָנִאים ְלֶאְתרֹוג ְמֻהָּדר    ִמְצַות ְנִטיַלת ָהֶאְתרֹוג ְּבַחג ֻסּכֹות  

  ֵעץ ָהֶאְתרֹוג    ַזֵּני ָהֶאְתרֹוג  

  
  ? ___________________________________ֵּכיַצד ִנְקָרא ָהֶאְתרֹוג ִּבְלׁשֹון ַהּתֹוָרה .4

  .ֲהָלכֹות ְּבִעְנַין ָהֶאְתרֹוג ַהּמֹוִפיעֹות ַּבֶּקַטע 3 ָנְסחּו ִּבְלׁשֹוְנֶכם. 5

_________________________________________________________  .א

 _________________________________________________________  

_________________________________________________________  .ב

 _________________________________________________________  

_________________________________________________________  .ג

 _________________________________________________________ 

  ).ִסיָמִנים ְלָפחֹות 3? (ֶאת ָהֶאְתרֹוגְנַזֶהה  ֵּכיַצד. 6

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

ַעל ֵּכן ָקָנה ָׁשִתיל  ,  ַהּגֹוָלן ֶהְחִליט ֶׁשֶאת ָהֶאְתרֹוג ֶׁשּלֹו הּוא ְיַגֵּדל ְּבַעְצמֹוְּבָרַמת  ְיהֹוָנָתן ָהָגר  .  7

אֹותֹו   ְוָׁשַתל  ֶאְתרֹוג  ֵּביתֹו  ַּבִּגָּנה  ֶׁשל  ְיהֹוָנָתן    –ֶׁשַּבֲחַצר  ַיְצִליַח  ְלַדְעְּת�  ְלַגֵּדל    ִּבְמִׂשיָמתֹו ַהִאם 

  .ַנֵּמק? ֶאְתרֹוג ָיֶפה ּוְמֻהָּדר

______________________________________________________________

______________________________________________________________  


