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כותרת :אבי מוסן ,קק"ל -בצומת גומא ביום ב''
תערוכת חקלאות.
דן שילון  :בוקר טוב לאבי מוסן.
טלי מורנו :

מה העניינים ,אבי?

אבי מוסן :

מה העניינים?

טלי מורנו :

טוב ,אני הולכת.

אבי מוסן :

זהו .כבר הבאתי לך את הקריזה? בגלל שבאתי עם

חולצה אדומה גם.
טלי מורנו :

נכון.

אבי מוסן :

ידעתי.

דן שילון :
אבי מוסן :
דן שילון :
טלי מורנו :
דן שילון :

מחר ,לא שום טיול.
וואי,
לבלומפילד מחר.
מחר טיול לבלומפילד ,זה גם סוג של טיול.
כן כן.
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אבי מוסן :

אני רוצה להגיד לכם שבריאות זה לא רק בריאות

של בני אדם ,גם בריאות של סביבה .ואנחנו מפנים השבוע ,לא
מחר ,אלא ליום שני ,יש תערוכה ב 18-לחודש ,יש תערוכה במו"פ
צפון ,מה זה מו"פ  -תחנת מחקר ופיתוח ,חקלאי בצפון .זה נמצא
בצומת גומא ,ככה שכולם ישמעו ,בצומת גומא ,נוסעים על כביש
תשעים לכיוון קרית שמונה ,פונים ימינה לכיוון מזרח ,נאות מרדכי
ושם יש שילוט ומגיעים לחוות המטעים ...ציונות תמיד הלכה עם
חקלאות ,זה
טלי מורנו :

איזה נשימה לקחת.

אבי מוסן :

כן .כי זה נושא כל כך ,אפשר לדבר עליו שעות

וזה נורא מעניין.
דן שילון :
אבי מוסן :

עד שזה הפך לקמעונאות.
אז אתה אומר כך .אבל אם אתה תגיע לשם למו"פ

ואתה תראה מה עושים שם מבחינת מחקר ופיתוח כדי לעזור
לחקלאים

בפריפריה לעשות חקלאות טובה יותר ,בריאה יותר,

כלכלית יותר ,לאותם חקלאים שבאמת מייצרים לנו עבורנו את
הפירות והירקות והסטייקים לצלחת ,וכל מה שקשור בעניין הזה.
עכשיו ,אני רציתי שהכותרת תהיה פה פרות ,פירות ופטריות.
דן שילון :

האמת ,סליחה בסוגריים ,ואני בוודאי לא האיש

להעיד על כך ,אבל נדמה לי שאפשר לומר על החקלאות
הישראלית כל הכבוד בפיתוחים שלה מאז קום המדינה ,עשו כאן
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דברים מופלאים.
אבי מוסן :

תראה ,דן ,לא בכדי קרן קיימת לישראל משקיעה

המון במו"פים האלה ,בתחנות מחקר ופיתוח חקלאי בארץ ,כי היא
רואה בזה בעצם אקט ציוני ,אקט מאד חשוב לחקלאות שמפתח
ומוביל .עכשיו ,כשאנחנו מסתכלים ,אני תכף אגע במחקר אחד
קטן ,אבל כשאנחנו מסתכלים על המו"פ הזה ואומרים ,אנחנו לא
יכולים להגיע לשם כל יום ,החוקרים עובדים ,היום הזה ביום שני
הוא יום פתוח שמזמין את כל הקהל ,גם אנשים

מקצועיים וגם

כאלה שלא ,לבוא ולהיכנס בחינם ,נכנסים ולומדים .עכשיו ,מה
לומדים? למשל אתה תארת לעצמך שיש פרות שמסתובבות עם
ג''י.פי.אס?
דן שילון :
אבי מוסן :

מאה אחוז .איך הן יכולות בלי?
אז הלכו וגילו ,הלכו וגילו שמקורות המים ,כל

האזור של הכינרת ,אגן ההיקוות של הכינרת מתחיל להזדהם והוא
כל כך חשוב לנו ואז הלכו ובדקו מה קורה וגילו שהפרות
מסתובבות במקורות מים ,במעיינות ,בנחלים ,בערוצי נחלים ,נורא
נעים שמה ,קצת קריר ,יש צל ,ושמה הן רועות .עכשיו כשהן
רועות מה הן עושות? עושות את הצרכים שלהם בערוצים .הלכו
החוקרים של המו"פ ובדקו איך אפשר להוציא אותן משם ולהביא
אותן למקומות אחרים .ואז עשו מחקר ,הצמידו להן ג''י.פי.אס,
בדקו כל חמש דקות איפה היא נמצאת ,מה היא עושה ,מה היא
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אוכלת,

לקחו אותה למקומות אחרים ,שמו שקתות כאלה

באזורים מוצלים ,אפילו שמו מזון ליד ,ואז הפרה לא זזה לשם,
ואז מקורות המים ניצלו .עכשיו איזה מחקר בתחום הזה? יש
מחקרים אחרים למשל על מטעים
טלי מורנו :

שלא נספיק לדבר על המחקרים.

אבי מוסן :

את צוחקת עלי.

טלי מורנו :

אני רצינית לגמרי.

אבי מוסן :

באמת? עכשיו אני אקום ואלך .אז מי שרוצה עוד

פרטים על המו"פ ,תחנות המו"פ בארץ ובכלל היום הפתוח ביום
שני  ,1-800-350550אני רוצה להגיד לכם זאת חוויה במוזיאון
מדעי מדהים.
דן שילון :
אבי מוסן :
דן שילון :

כל שבוע שאתה כאן זו חוויה.
איזה כיף לשמוע את זה.
תודה רבה.
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