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שירת 
הסירנה

תחת השפעה
במסגרת חיזוק הקשר בין הדור הצעיר 
של הקהילה למשטרה נערך השבוע יום 
בקרית  הזהב  בפארק  קהילה-משטרה 
שמונה בהשתתפות כ- 2,000 תלמידים 

ממוסדות חינוך שונים באזור.
תחנת  שוטרי  חלק  נטלו  זה  ביום 
ופקחי השיטור העירוני,  קרית שמונה 
כלבנים,  חבלנים,  המשטרה,  תזמורת 

פרשים, כיבוי אש ומד"א. 
הילדים חזו בהצגות תכלית מרשימות 
וחוקרי  הכלבנים, הפרשים  יחידת  של 
הזירה במשטרה שסיפקו צוהר לעולם 
כן את האירוע  התוכן המשטרתי. כמו 

ליוותה תזמורת המשטרה. 

תקיפה אלימה
שמונה  קריית  תחנת  שוטרי  בפעילות 
וצוות מג"ב,   בשיתוף השיטור העירוני 
ובמסגרת המלחמה בנגע הסמים, נעצר 
בשנות  נהריה  תושב  באזורנו  השבוע 
בסמים  לסחר  בחשד  לחייו  ה-30 
טלגראס.   אפליקציית  באמצעות 
מסוג  סמים  נתפסו  החשוד  ברשות 
עצמית  לצריכה  שאינה  בכמות  קנבוס 
גם  רב.  מזומן  וכסף  למנות  מחולקים 
לביצוע  ששימש  החשוד,  של  רכבו 

העבירה, נתפס. 
ומסר  המשטרה  בתחנת  נחקר  החשוד 

את גרסתו.  
בהתאם לבקשת המשטרה בית משפט 
האריך את מעצרו של החשוד במספר 

ימים. החקירה בעיצומה. 

תקיפה אלימה 2
קריית  במשטרת  התקבלה  השבוע 
משוחרר,  כלב  בגין  תלונה  שמונה 
ללא בעליו אשר נמצא במרכז העיר, 
שהיה  נער  ונשך  אורח  עוברי  תקף 

במקום. 
העירוני  והשיטור  התחנה  שוטרי 
האירוע.  את  ותחקרו  למקום  הגיעו 
כלבים מהאשכול  לוכד  לזמן  הוחלט 
הכלב  את  לתפוס  ע"מ  הוטרינרי 
בעל  והסגר.  לבדיקות  ולהעבירו 
הכלב זומן לחקירה בתחנת המשטרה. 

מידע מהשטח

מכון המחקר מיגל ערך השבוע את כנס הקינואה הראשון בארץ 3 
מטרת הכנס: לחשוף את החקלאים לגידול הקינואה, הנחשב למזון-

על 3 היקף שוק הקינואה בישראל נאמד בכ- 15 מיליון ש"ח בשנה, 
מחקרים  הוצגו  בכנס   3 ביבוא  מקורה  הקינואה-  כלל  כיום,  כאשר 
שונים בתחום, ביניהם מחקר העוסק בייצור תחליפי בשר מקינואה

הראשון  הקינואה  כנס  נערך  השבוע 
הניסיונית  בחווה  שהתקיים  בארץ, 
איתן,  באבני  צפון  מו"פ  של 
בהשתתפות חקלאים, מגדלי גד"ש )גידולי 

שדה(, רפתנים ונציגי חברות זרעים. 
)מחקר  מו"פ  חוקרי  מיגל,  המחקר  במכון 
השנים  בשלוש  עוסקים  צפון  ופיתוח( 
חדש  כגידול  הקינואה  בפיתוח  האחרונות 
עדיין  המחקר  בישראל.  רב-שימושי 
עדכניות  תוצאות  הוצגו  ובכנס  בעיצומו 
מהמחקרים השונים: ד"ר ליאור רובינוביץ 
ד"ר  קינואה למאכל אדם;  גידול  על  דיבר 
אביב אשר הציג תוצאות מחקריו העוסקים 
לבהמות(;  )מזון  למספוא  קינואה  בגידול 
הציג  וייסברג,  ג'ניה  מיגל,  של  הכלכלן 
ובעולם;  בארץ  הקינואה  שוק  מגמות  את 
המזון  למדעי  מהחוג  בנימין,  אופיר  וד"ר 
מחקר  הציג  תל-חי,  האקדמית  במכללה 

עתידי לייצור תחליפי בשר מקינואה.
לדברי ד"ר ליאור רובינוביץ,"מטרת הכנס 
הנחשב  הקינואה,  גידול  את  לחשוף  היתה 
דיון  לקיים  החקלאים,  בפני  מזון-על, 
פתוח, להבין את צרכי המגדלים, ובהתאם 

הפעילות  את  לכוון  לכך 
היום  כבר  שלנו.  המחקרית 
ישנם מספר מגדלים שהרימו 
חלקות  וזרעו  הכפפה  את 
בהיקף של כ- 100 דונם ואנו 
הבאה,  שבשנה  כי  מצפים 
מגדלים,  של  נוסף  מספר 
בעיקר באזור הצפון, יתחילו 
הקינואה  גידול  את  לבחון 

במסגרת חלקות מודל". 
ולדיונים,  להרצאות  בנוסף 
סיור  ערכו  הכנס  משתתפי 
בחוות  הגידול  בחלקות 
והוצג  איתן  באבני  הניסויים 

הסרת  הכולל  הקינואה,  לעיבוד  מערך 
הזרעים.  את  העוטפת  המרירה  הקליפה 
ד"ר אביב אשר הביא עמו תחמיץ קינואה 
לקחת  הבקר  מגדלי  את  והזמין  למספוא 
העגלים  האם  ולבדוק  התחמיץ  את  עימם 
מזון  של  זה  חדש  סוג  אוהבות  והפרות 

עלית. 
באבני  צפון  מו"פ  של  הניסיונית  בחווה 
איתן נזרעו בתחילת החורף הנוכחי חלקות 
 .2019 יוני  בתחילת  צפוי  והקציר  קינואה, 
גידול  ניסוי  נערך  בה  השלישית  השנה  זו 
יבול  צפוי  השנה  גם  כי  ונראה  הקינואה 

מרשים. 
"תוצאות יבול הקינואה עד כה היו גבוהות 
 2 פי  לדונם,  ק"ג   550 על  ועלו  במיוחד 
בעולם.  אחרים  במקומות  היבול  מממוצע 
היקף שוק הקינואה בישראל נאמד בכ- 15 
הקינואה  כלל  כאשר  בשנה,  ש"ח  מיליון 
פיתוח  כי  ספק,  אין  ביבוא.  מקורה  כיום, 
פרנסה  יספק  בארץ  לקינואה  גידול  תנאי 
תכונות  בעל  ומזון  לחקלאים  נוספת 
ישראל"  לתושבי  מוכחות  בריאותיות 

מסכם רובינוביץ. 

תחליפי בשר
 מקינואה

0  שירי פריאנט

כנס הקינואה שנערך השבוע באבני איתן


