
 

 

   הגד"ש    נפלאות 
( ירקות ופרחים   , גד"ש ) מנהל אגף  ,   יחיאל שטיינמץ 

   הכי גדול

ענק ענף  הוא  השדה  גדולי  בקנה  ל  והכ  ,ענף  בו 

מחרשות,   -גדול  מידה   הטרקטורים,  השטח, 

כותנה,    ,קומביינים הוא  ל.  -ו-כ-ה בקיצור  קטפות 

פני שטח של   על   ושבע מאות אלף מיליון  נפרש 

דונםשמתוכם    מים,דונ מיליון  חיטה    -  חצי 

  300. חיטה למספוא - חצי מיליון דונם ו ,לגרעינים

קוב אדמה נהפכים בקרבם על כל דונם שנחרש, 

בארץ,    ותיסעשכל מקום  ל.  ..תעשו את המכפלותו

ל הרכבמבעד    ענקיים   שדות  וראיי  שמשת 

אל  ,דונם  400- ו  200של    משטחיםב ה  והם 

 מייצרים את הנוף היפה של ישראל.  ה
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 צבעים  

הוא חום, באביב הוא   שדה כותנה בחורףצבעו של  

חיטה    .לבן  -ובסתיו    ,קירמו חום  בצבע  שדה 

של  גידול  -דוב  .זהוב באביבו   ,בחורף  מוריק  ,בסתיו

, ההופך  חוםצבעו של השטח מחזורי:    תירסוחיטה  

ל  ,ירוקל מכן  ל  ,ירקרקלאחר  ושו-חוםואז  ב  ירוק 

.  לצהוב   הנוףחמניות משנה את צבע  השדה    חום.ל

השטח המועדף עליי, אענה  ואם תשאלו מה צבע  

את   אוהב  החום  -כולם  שאני  וגם  השלף   ,גם 

שלאחר החריש טומן בחובו הבטחה גדולה לעתיד  

 : וכבר כתבו על כך רבות המשוררים  ,צומחפורה ו

כי הגשם בעתו  "  ,"עוד שדי פורח ועולה שיבולת"

תשרי" בסוף  עפרה  את  יחונן  מרחבי   ,עוד  "על 

צרובי   האנשים  פני  על  הכותנה,  ולובן  השלף 

 ועוד ועוד.  ,הקיץ"
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 משנים את הנוף  

,  יום  70משנה את הנוף בתוך    שנזרעשטח תירס  

וף ירוק בשיא  ב שהיו אוויר הופכים לנקו  אלפיים

בכל יום    יםשבעה סנטימטרבגדל  התירס    .הצימוח

  , אם תבואו בלילה בלי שהוא ירגישובשיא הגידול,  

ולת להקשיב  גדלו שמוכלו  הוא  איך  כל  .  ע  אגב, 

יום עם הקצירקוב הללו ייעלמו  ה  2,500 או    , בין 

 , נוע אחד-קותירס מתוק.  עסקינן בבין לילה אם  

במדברש דונם,    400של  חום  שטח    מכסה  ,נבנה 

לא  כי    יתכןשי אותו    ,ירוק  'הולבש'מימיו  והופך 

לחום לירוק  ,מאבק  מנוף  ומחום  לקמה   ידברמ, 



ברוח.ו גבוהה   המתרוננת  שלל    ירוקה  מבין 

אחד היפים הוא שדה    ,המראות שמייצר הענף הזה

קשהשלף   בחבילות  שמיים    ,מעוטר  רקע  על 

 . כחולים ועננים
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   חדשנות 

השדות  בעוברכם פני  לכם החיטה    , על  נראית 

החיטה תירס  ,אותה  אותו    ביין והקומ  ,התירס 

אז זהו, שלא. הזנים שאנו מגדלים   -  קומביין   אותו

לפני   שגידלנו  הזנים  לא  הם  .  שנה  עשריםהיום 

היום  ו ,ו'דריאל' 'בית השיטהו' 'דגנית'דלנו יפעם ג

מגדלים   לבין    ,'עומר'ו  ' גדיש'ו  'גדרה'אנו  ובין 

  בר, עבנוספים.    ולקבור כמה זנים  ךהספקנו להמלי

למדוד את   ה עלינוהי  ,כדי לדעת מה המצב בשדה

  שה עו הרחפן  היום  אך  השדה בשעלנו הלוך ושוב,  

לנו איפה    דווחהזדמנות גם מאותה  וב  ,עבורנוזאת  

צלם מ  רחפןה  .באדמה  ילהחמ  חפרוהעכברים  

של  שקיה ו ההשל    עומד,של  תמונת מצב    מספקו

הדישון.   למחילות  רמת  לשוב  העכברים  ביכולתו 

 הדברה. החומר את  רק בהןולפזר 

בשדה ללא   יםהקומביין משוטט  הןהטרקטור ו הן  

יד אדם ה  ,מגע  אותו    , GPS  -רק משמיים מנחה 

היום   משרטטובסוף  של  עבורנו  הוא  יבול    מפה 

  את נושה  ,המחרשה  בשטח. אפילו  לכל מטר מרובע

כולה י  ,יודעת להתהפך בסוף התלםוסכינים    6או    4

  בעומק הקרקע,   אבנים קשותלהימנע מהיתקלות ב

 .  תקינותההמאיימות על 

, כמו  כל החברות המפתחות אמצעי בקרה לגידול

עובי גזע, טמפרטורת עלה לבדיקת  טנסיומטרים,  

ה רבה  ולא מאהב  ,כוונות לענף שלנומכולן    -וכו'  

ששראללי מכיוון  אלא  למכור,  יכולות  הן   כאן 

יותר.   נהרבה  מערך    כי  כםימעינ  סתרבוודאי לא 

עגלות   ,קטפות  ברעבשכלל    ,קטיף כותנהשלם של  

גדולמהדק    ,ביניים אחת  בחלף  הו,  וצוות  קטפת 

ולייצר   יותר שורות במהלך אחד  שיודעת לקטוף 

 בעצמה את הבלות.  
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   ללא מגע יד אדם

ענף הפלחה מוביל   פסקה הקודמת,המשך ישיר לכ

את  פשר  מאוזה מה ש  ,את תחום המיכון בעולם

לאוהיצור  י הגדלהכמזון  העולם  ידע  ,לוסיית  י  ל 

חקלאים.   המכונה  מעט  הוא  הענק  הקומביין 

ב מבצע    ,תבלהמשוכללת  פעולות    ארבעבהיותו 

אדם  ,שונות ביד  נעשות  היו  הקומביין  שפעם   .

. כשהומצא הקומביין  י טרקטורל ידהראשון נגרר ע

הוא קיבל את השם העברי    ,עצמובכוחות  הנוסע  

מבוצעות על  ש  הפעולות  ארבע  .''קצרדש עצמונע

זריה    הן  זהקומביין  ידי   דיש,  כאן  וניפוי.  וקציר, 

הוא היה  ":  נזכיר את דברי הגמרא במסכת ברכות

אומר כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא פת  

חרש וזרע וקצר ועמר ודש וזרה וברר וטחן  לאכול  

אח"כ אכל ואני משכים ומוצא  ווהרקיד ולש ואפה  

לפני מתוקנין  אלו  א( · ברכות) "כל  ניתן    .נח 

סרטונים הממחישים את עבודת בביוטיוב  לצפות  

זו:   ,הקומביין היא  מהם  לאחד    ודוגמה 

https://www.youtube.com/watch?v=BobdjK

xfZ18    

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=BobdjKxfZ18
https://www.youtube.com/watch?v=BobdjKxfZ18
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 והפרות אנחנו  

קינואהת אפונה,  אספסת,  בקיה,  טף,    ,לתן, 

ש שלמון,ועלשיבולת  סיטריה,  שעורה,  חיטה    , 

של   -תירס  וכמובן   המנה  מעשירים את  אלו  כל 

והפרה  הפרה חלקו,  את  תורם  אחד  כל   , 

חלב לנו  החלב זבל  וגם  , בשרבתמורה מספקת   .

ישראל תושבי  את  לשדות    ,מזין  חוזר  והזבל 

    .למען הדורות הבאיםאת הקרקע  ומעשיר

    מטהרים את הארץ 

ש הטענות  הייתה  אחת  לחקלאות  בעבר  הופנו 

  ; יקרים של המדינהה  מיהמיאת שאנחנו מבזבזים 

  , הדרהעגבניות ופרי  ה   , ל יצוא הכותנהבהקשר ש

 אמרו שאנחנו מייצאים מים יקרים שחסרים לנו.  

ם  שוליי קוב של מים    ליון ימ  780היום ניתן לומר כי  

  , מופנים מדי שנה לחקלאותיצור בארץ(  ימה  85%)

, ואם לא היינו משתמשים  אותם בצמא  'שותהה'

להשקיית   והפרדס  ,הכותנהבהם  הרי   ,התירס 

הים   בחוף  בהם  משתכשכים  מוצאים  שהיינו  או 

 לא נעימים כלל.  ,אותם במקומות אחרים
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 סיום יותר מרענן 

המדינה   המזוןעמו  ,להגדאוכלוסיית  צריכת    . ה 

ל ול  , ירקותהדרישה  היא,   חלבלפירות  אף   גדלה 

לייצור    האלו הקשור  בכל  הענף  את  פוגשים 

ואכן אנו רואים שהמספרים גדלים משנה   ,מספוא

המלחמה באוקראינה מאיימת   לכך,  לשנה. בנוסף

ו גרעיני  מכ  ,עם אספקה של מוצרים שונים מחו"ל

עגבניות ורכז  שדות    ,חיטה  נשתלו  השנה  ואכן 

נוספים של עגבניות לתעשייה כדי לגשר על הפער. 

י  ל ידונתמך ע  ,י גופים חזקיםל ידהענף מאורגן ע

לעמוד  איתן  ח  ומה שנותן לו כ  ,משרד החקלאות

והשעה הזמן  אתגרי  חדשים    , מול  קיימים  ואלו 

 לבקרים.

מדריכי שה"מ הם חלק בלתי    איפה שה"מ בתמונה

בכלל, והם מלווים סדו ועד  ונפרד מהענף מיום היו

בייב  אותו המורשתייעוץ,  ובהנחלת  ידע    , צור 

כל    ,בקיץ, בסתיו, בחורף ובאביב  ,ד ערבמבוקר וע

    . שנה כל השנה 


