
עץ הזית

עץ הזית הוא עץ חשוב ביותר. גובה העץ יכול להגיע ל-6 מטרים, 
והוא יכול לחיות מאות שנים. בישראל, בֵאזור הגליל יש עצי זית 
בני 600 שנים ויותר. ארץ-ישראל וסוריה היו כנראה המקומות 
הראשונים, שבהם גידלו אנשים עצי זית. ארכיאולוגים מצאו, 
ֹ ּפה העבירו את  שבֵאזור הזה גידלו זיתים כבר לפני כ-6,000 שנים. ִמ
עצי הזית למצרים וליוון. הרומאים הביאו אותו לכל ארצות 
הים-התיכון, והספרדים הביאו אותו לאמריקה. כיום מגדלים 

זיתים גם בדרום-אפריקה ובאוסטרליה.
עץ הזית ָגֵדל בישראל באזורים שבהם הטמפרטורה היא מעל °0 
בחורף, עונת האביב יבשה, והקיץ ארוך וחם. העץ מתחיל להניב 
(לתת) זיתים רק אחרי 6 שנים. בסוף הקיץ ובסתיו צבע הזיתים 
ירוק, ובחודש נובמבר הצבע הופך לאדום-שחור. הזיתים הם 
בטעם מריר, וכדי שאפשר יהיה לאכול אותם צריך להוציא מהם 
את המרירות. עושים זאת בתהליך ארוך שנקרא – כבישה. לעץ 
הזית יש שימושים רבים: את הזיתים אוכלים וגם מפיקים 
(עושים) מהם שמן. בשמן משתמשים למאכל, לאפייה, לטיגון 
ולבישול. משתמשים בו גם בתעשיית סבון ובתעשיית קוסמטיקה. 
בגזע של העץ משתמשים להכנת רהיטים, קופסאות, תכשיטים 

ועוד.
הזית הוא פרי חשוב בהיסטוריה ובתרבות של ארץ-ישראל. בתנ"ך 
הוא סמל של קודש, של יופי ורעננות ושל שלום. הוא גם אחד 
משבעת-המינים (עצים, צמחים) החשובים של ישראל. הענפים של 

עץ הזית הם חלק מהסמל של מדינת ישראל.
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ֵעץ ַהַ ּזִית

ִ ּגיַע ל-6 ֶמְטִרים,  ֹכל ְלַה ֹ ּגַב ּה ָהֵעץ ָי ְ ּבי ֹוֵתר.  ַ ּזִית ה ּוא ֵעץ ָח ׁש ּוב  ֵעץ ַה
ְ ּבֵאז ֹור ַהָ ּגִליל ֵי ׁש ֲעֵצי ַזִית  ְ ׂשָרֵאל,  ְ ּבִי ָ ׁשִנים.  ְוה ּוא ָיכ ֹול ִלְחי ֹות ְמא ֹות 
ְ ּמק ֹומ ֹות  ִ ּנְרֶאה ַה ַ ּכ ְ ׂשָרֵאל ְוס ּוְרָיה ָהי ּו  ָ ׁשִנים ְוי ֹוֵתר. ֶאֶרץ-ִי ְ ּבֵני 600 
ִ ׁשים ֲעֵצי ַזִית. ַאְרֵכא ֹול ֹוִגים ָמְצא ּו,  ְ ּדל ּו ֲאָנ ִ ּג ָ ּבֶהם  ֶ ׁש ָהִרא ׁש ֹוִנים, 
ֹ ּפה ֶהֱעִביר ּו ֶאת  ָ ׁשִנים. ִמ ְ ּכָבר ִלְפֵני כ-6,000  ְ ּדל ּו ֵזיִתים  ִ ּג ָ ּבֵאז ֹור ַהֶ ּזה  ֶ ׁש
ַ ּזִית ְלִמְצַרִים  ּוְלָיָון. ָהר ֹוָמִאים ֵהִביא ּו א ֹות ֹו ְלָכל ַאְרצ ֹות  ֲעֵצי ַה
ְ ּדִלים  ַ ּכ ּי ֹום ְמַג ִ ּדים ֵהִביא ּו א ֹות ֹו ְלָאֶמִריָקה.  ְ ּסָפַר ִ ּתיכ ֹון, ְוַה ַהָ ּים-ַה

ִ ּבְדר ֹום-ַאְפִריָקה  ּוְבא ֹוְסְטַרְלָיה. ֵזיִתים ַ ּגם 
ֶ ּפָרט ּוָרה ִהיא ֵמַעל °0  ֶ ּטְמ ָ ּבֶהם ַה ֶ ׁש ָ ּבֲאז ֹוִרים  ְ ׂשָרֵאל  ְ ּבִי ַ ּזִית ָ ּגַדל  ֵעץ ַה
ֹרְך ְוַחם. ָהֵעץ ַמְתִחיל ְלָהִניב  ָ ׁשה, ְוַהַ ּקִיץ ָא ֹחֶרף, ע ֹוַנת ָהָאִביב ְיֵב ַ ּב
ֵ ּזיִתים  ְ ּסָתו ֶצַבע ַה ְ ּבס ֹוף ַהַ ּקִיץ  ּוַב ָ ׁשִנים.  (ָלֵתת) ֵזיִתים ַרק ַאֲחֵרי 6 
ְ ּבַטַעם  ֵ ּזיִתים ֵהם  ֹחר. ַה ָ ׁש ֹדם- ֶ ּצַבע ה ֹוֵפְך ְלָא ֶ ּבר ַה ֹחֶד ׁש נ ֹוֶבְמ ֹרק,  ּוְב ָי
ֹכל א ֹוָתם ָצִריְך ְלה ֹוִציא ֵמֶהם ֶאת  ָ ׁשר ִיְהֶיה ֶלֱא ֶ ׁשֶאְפ ָמִריר,  ּוְכֵדי 
ַ ּזִית ֵי ׁש  ָ ׁשה. ְלֵעץ ַה ְ ּכִבי ִ ּנְקָרא –  ֶ ׁש ֹרְך  ְ ּבַתֲהִליְך ָא ִ ׂשים ֹזאת  ְ ּמִריר ּות. ע ֹו ַה
ִ ׂשים) ֵמֶהם  ֵ ּזיִתים א ֹוְכִלים ְוַגם ְמִפיִקים (ע ֹו ִ ּבים: ֶאת ַה ִ ׁשים ַר ִ ׁש ּמ ּו
ִ ׁשים  ְ ּמ ַ ּת ְ ׁש ִ ׁשים ְלַמֲאָכל, ַלֲאִפָ ּיה, ְלִט ּג ּון  ּוְלִב  ּׁש ּול. ִמ ְ ּמ ַ ּת ְ ׁש ֶ  ּׁשֶמן ִמ ַ ּב ֶ ׁשֶמן. 
ֶ ׁשל ָהֵעץ  ַ ּבֶ ּגַזע  ִ ׂשַ ּית ק ֹוְסֶמִטיָקה.  ִ ׂשַ ּית ַס ּב ֹון  ּוְבַתֲע ְ ּבַתֲע  ּב ֹו ַ ּגם 

ִ ׁשיִטים ְוע ֹוד. ַ ּתְכ ִ ׁשים ַלֲהָכַנת ָרִהיִטים, ֻקְפָסא ֹות,  ְ ּמ ַ ּת ְ ׁש ִמ
ְ ׂשָרֵאל. בתנ"ך  ֶ ׁשל ֶאֶרץ-ִי ַ ּבִהיְסט ֹוְרָיה  ּוְבַתְר ּב ּות  ְ ּפִרי ָח ׁש ּוב  ַ ּזִית ה ּוא  ַה
ָ ׁשל ֹום. ה ּוא ַ ּגם ֶאָחד  ֶ ׁשל  ֶ ׁשל ֹיִפי ְוַרֲעַנ ּנ ּות ְו ֹקֶד ׁש,  ֶ ׁשל  ה ּוא ֵסֶמל 
ֶ ׁשל  ְ ׂשָרֵאל. ָהֲעָנִפים  ֶ ׁשל ִי ִ ּמיִנים (ֵעִצים, ְצָמִחים) ַהֲח ׁש ּוִבים  ִ  ּׁשְבַעת-ַה ִמ

ְ ׂשָרֵאל. ֶ ׁשל ְמִדיַנת ִי ֵ ּסֶמל  ַ ּזִית ֵהם ֵחֶלק ֵמַה ֵעץ ַה
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פעלים :

Traductionהוא הווההוא - עברבנייןשם הפועל

arriverמגיעהגיעהפעיללהגיע

cultiverמגדלגידלפיעללגדל

transférerמעבירהעבירהפעיללהעביר

apporterמביאהביאהפעיללהביא

devenirהופך ל..הפך ל..פעללהפוך ל..

utiliserמשתמשהשתמשהתפעללהשתמש

Vocabulaire

hauteur גובה

région ֵאזור

Egypte מצריים

Grèce יוון

Espagne ספרד

saison עונה

printemps אביב

été קיץ

automne סתיו

hiver חורף

goût טעם

amer מריר

amertude מרירות

processus, procédé תהליך

long ארוך

qui se nomme שנקרא

désamérisation כבישה

utilisation שימוש

huile שמן

cuisson au four אפייה
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cuisine (préparation) בישול

friture טיגון

industrie תעשייה

savon סבון

tronc גזע

meubles רהיטים

boîtes קופסאות

bijoux תכשיטים

préparation הכנה

fruit פרי

culture (éducation) תרבות

symbole סמל

beaut יופי

fraîcheur רעננות

Les 7 espèces de la Bible שבעת-המינים

branches ענפים

part, partie חלק

שאלות

1. מתי התחילו לגדל זיתים ? 

2. איפה ?   
                 

3. איך הגיעו עצי הזית לאזורים שונים בעולם ? 

4. מהו האקלים המתאים לגידול עץ הזית ? 

5. מה הם צבעי הזית ? 

6. מה הם השימושים של עץ הזית  ?
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