חקלאות עברית

חידון ליום העצמאות
 .1מהו ְּכ ָרב?
א .להב החרמש
ב .חלקה לגידול כרוב
ג .שדה המצוי במנוחה לצורך
השבחה
ד .שמו של צמח התבלין קימל
בספרות חז"ל

א ָפר הוא:
ֲ .2
א .צורה אחרת של ֵא ֶפר
ב .אדמה מפוררת
ג .שילוב בין אבק ועפר
ד .אחו
 .3נִיר במקורות אינו:
א .שטח פתוח
ב .שדה שנחרש
ג .תלם מעובד
ד .חריש

 .4עידית היא:
א .הגבול שעדיו השדה מגיע
ב .אדמה משובחת
ג .אדמה גרועה
ד .שטח בבעלות החקלאי

 .5מניין לנו חקלאות?
ח ַקל הוא שדה בארמית
אֲ .
בֶ .ח ְל ָקה בשיכול אותיות
ג .מקורה במילה פרסית

 .6איזו מילה אינה מעולם
החקלאות?
אְ .גֵדָרה
ֵקה
בֲ .עז ָ
גֲ .עֵר ָבה
דְ .שֵד ָמה
הְ .שֵד ָפה

 .7איזו מילה אינה מחלה
של צמחים?
ַחלֹון
א .ג ֲ
בַ .מ ְק ֶמ ֶקת
גַ .פ ֶק ֶלת
ח ַל ְגלּוגָה
דֲ .

 .8איזה מושג אינו חקלאי?
ָפיר
א .ג ִ
ב .גִָריד
גָ .מִריש
דָ .ע ִדיר

 .9אילו עוד מילים במשקל הזה
הקשורות לחקלאות?
ָאפיל?
 .10מה ההפך של ִ
אַ .ב ִכיר
בַ .ל ִקיש
גֵ .מ ִאיר
מ ְב ָחר
דֻ .

 .11איזו מילה אינה מן
המקרא?
א .בוסתן
ב .גינה
ג .כרם
ד .מטע
הִ .מ ְק ָשה
ו .פרדס
ז .שדה

 .12איזו מילה אינה קיימת?
אֶ .חְר ֵמ ִשית
בַ .מ ְב ֵצָרה
גַ .מגֹוב
רֹופית
דַ .מ ְג ִ
הַ .א ֶס ֶפת

 .13איזו פעולה אינה
פעולה חקלאית?
א .סיקול
ב .תיחוח
הֹובָרה
גָ .
יכה
דְ .ל ִח ָ
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תשובות והרחבות
ְּ .1כָרב הוא שדה המצוי במנוחה לצורך השבחה.
כרב הוא חלק מ'מחזור זרעים' – שיטה חקלאית שבה מחליפים באופן מחזורי את סוגי הגידולים
הנזרעים בשדה לצורך השבחת הקרקע .יש כמה סוגי כרב :בחלקם נותנים לשדה מנוחה מלאה,
בחלקם חורשים ואין זורעים ובחלקם זורעים רק גידולים המטייבים את הקרקע .המילה כרב מקורה
בארמית התלמוד .צמח התבלין קימל נקרא בספרות חז"ל ְכַרְויָה (על פי היוונית) ,וזהו שמו התקני
בימינו.

א ָפר הוא אחו.
ֲ .2
המילה ֲא ָפר מקורה בספרות חז"ל ,למשל" :ואלו הן מדבריות [בהמות בר] – כל שרועות באפר ואינן
נכנסות ביישוב לא בימות החמה ולא בימות הגשמים" (בבלי שבת מה ע"ב) .בעברית החדשה 'אפר'
עֹולה ַה ְס ָתו" (יורם טהרלב" ,זר של
משמש בטקסטים ספרותיים ,למשלָ " :ב ֲא ָפִרים ֵאין ֵקץ ָ /אדֹם ֶ
נרקיסים").
 .3נִיר במקורות אינו שטח פתוח.
קֹוצים" (ד ,ג) .למילה ניתנו כמה פירושים :שדה חרוש,
בירמיהו נאמר" :נִירּו ָל ֶכם נִיר ְוַאל ִתְזְרעּו ֶאל ִ
שדה שנועד לחרישה ,תלם שנחרש ,פעולת החריש.
ֶרע (שדה
בספרות חז"ל מבחינים בין שלושה סוגי שדותּ :בּור (שדה לא מעובד) ,נִיר (שדה חרוש) ,זַ
זרוע).

 .4עידית היא אדמה משובחת.
ההפך מעידית הוא זיבּורית (אדמה גרועה) .בעברית החדשה הורחבה המשמעות של צמד המילים:
עידית מציינת דבר בעל ערך גבוה ,וזיבורית – דבר חסר ערך.
ח ַקל (=שדה).
 .5המילה חקלאות מקורה במילה הארמית ֲ
חקלאי הוא 'איש שדה' ,ומכאן גם השם המופשט ַח ְק ָלאּותַ .ה ְכנסת
ַ
חקלי או
ַ
בארמית של התלמוד
המילה לעברית מיוחסת לדוד ילין.
 .6המילה ֲעֵר ָבה אינה מעולם החקלאות.
ערבה היא קערה גדולה ללוש בה את הבצק וגם גיגית או שוקתְּ .ג ֵד ָרה היא שטח מגודר
בלשון חז"ל ֵ
ש ֵד ָפה היא תבואה שלקתה
מה היא ְשדה תבואה או כרם; ְּ
ש ֵד ָ
ֵקה היא שדה שעדרו אותו; ְּ
לצאן; ֲעז ָ
בשידפון (מכת יובש).
ח ַל ְּגלּוגָה אינה מחלת צמחים אלא שם של צמח.
ֲ .7
ֵלה.
חלגלוגות נזכרות בספרות חז"ל ,והן מזוהות עם הצמח ְרג ָ
ַחלֹון הוא מחלת צמחים שבה נוצר בפרי פצע כהה הדומה לפחם או לגחלת.
גֲ
מ ֶקת היא מחלת צמחים התוקפת נבטים וצמחים צעירים וגורמת לריקבונם.
מ ְּק ֶ
ַ
ַפ ֶק ֶלת פוגעת בגזע העץ וגורמת לו להתקלף .השם בא בעקבות הפועל ִפ ֵקל בלשון חז"ל שמשמעו
'התקלף' ,ואינו אלא שיכול אותיות של ִק ֵלף.
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תשובות והרחבות
מ ִריש.
 .8מושג שאינו חקלאי הוא ָ
ָפיר – עונת הגיפור
מ ִריש משמעו קורת עץ .שאר המילים קשורות לחקלאות ,ומקורן בלשון חז"ל :ג ִ
ָ
ָריד – עונת היובש או אדמה יבשה; ָע ִדיר – פעולת העידור.
(איבוק עצים בגפרית נגד מזיקים); ג ִ
 .9מילים נוספות במשקל ָפ ִעיל הקשורות לחקלאות:
ָכיש (מלאכת הניכוש) ,קטיף ,קציר.
פעולות חקלאיות :אסיף ,בציר ,גדיד ,חריש ,מסיק ,נ ִ
מילים נוספות :אביב ,גדיש ,חצירָ ,ל ִליב (תקופת לבלוב הצמחים בשדה)ָ ,ל ִקיש (עונת הזריעה
ָטיש (ענף ,זמורה)ָ ,ס ִחיש (ספיח של ספיח) ,ספיח (תבואה הצומחת מעצמה – מזרעים
המאוחרת) ,נ ִ
יח (תלמים פתוחים).
שנפלו) ,עמירָ ,פ ִת ַ
ָאפיל הוא ַּב ִכיר
 .10ההפך של ִ
א ִפיֹלת ֵה ָנה" (שמות ט ,לב) ,כלומר
ֻס ֶמת ֹלא נֻכּו ִכי ֲ
ַאחר להבשיל ,ככתוב "ְו ַה ִח ָטה ְו ַהכ ֶ
ָאפיל פירושו ְמ ֵ
ִ
החיטה והכוסמת לא נפגעו מן הברד כי הן מאחרות להבשיל.
ָאפיל; המילה קרובה למלקוש ומצויה בספרות חז"ל.
ַל ִקיש הוא נרדף של ִ
 .11המילה שאינה מן המקרא היא בוסתן.
בוסתן מקורה בפרסית ,והיא מוכרת מן הארמית של התלמוד .שאר המילים מופיעות בתנ"ךִ :גנָה וגם ַגנָה:
ָחל
יח" (ישעיהו); ֶכֶרםַ" :וי ֶ
יה ַת ְצ ִמ ַ
ֵרּוע ָ
ּוכ ַגנָה ז ֶ
תֹוציא ִצ ְמ ָחּה ְ
ָָארץ ִ
" ֶאל ִגנַת ֱאגֹוז יַָר ְד ִתי" (שיר השירים)ִ " ,כי כ ֶ
שה (שדה קישואים
אֹותּה ֵמ ֲעֻרגֹות ַמ ָט ָעה" (יחזקאל); ִמ ְּק ָ
מ ָטעְ " :ל ַה ְשקֹות ָ
ִטע ָכֶרם"; ַ
ֹח ִאיש ָה ֲאָד ָמה ַוי ַ
נַ
יתי ִלי
ְצּורה" (ישעיהו); ַפ ְּר ֵדסָ " :ע ִש ִ
נֹותָרה ַבת ִציֹון ְכ ֻסכָה ְב ָכֶרם ִכ ְמלּונָה ְב ִמ ְק ָשה ְכ ִעיר נ ָ
ושאר דלועים)ְ" :ו ְ
ַא ַל ֳק ָטה ַב ִש ֳב ִלים" (רות).
ש ֶדהֵ " :א ְלכָה נָא ַה ָשֶדה ו ֲ
ָט ְע ִתי ָב ֶהם ֵעץ כָל ֶפִרי" (קהלת); ָ
ּופְרֵד ִסים ְונ ַ
גַנֹות ַ
 .12המילה ַא ֶס ֶפת אינה קיימת (בינתיים).
שית מובאת במילון אבן-שושן במשמעות 'חרמש
מִ
ח ְּר ֵ
שאר המילים מופיעות בספרות העברית ובמילוניםֶ :
מגֹוב הוא כלי חקלאי ידני או מכני לגיבוב קש וכדומה
מ ְּב ֵצָרה היא מעין מזמרה לבציר ענבים; ַ
קטן'; ַ
ְּרֹופית בלשון חז"ל היא מגרפה או ֵאת ,ובימינו ֵחלק במחרשה ,הכנף שאליה מחוברת הסכין.
מג ִ
לערמה; ַ
יכה אינה פעולה חקלאית.
ְּ .13ל ִח ָ
לחיכה היא אכילת עשב מן האדמה ,ככתוב " ִכ ְלחְֹך ַהשֹור ֵאת יֶֶרק ַה ָשֶדה" (במדבר כב ,ד).
המילים האחרות קשורות לחקלאות :סיקול הוא ניקוי שטח אדמה מאבנים ומסלעים .בתיחוח
הֹובָרה היא הפיכת האדמה לאדמת בור ,מתן מנוחה לאדמה
ָ
מפוררים את האדמה ומאווררים אותה.
כדי שתחזור להיות פורייה.

