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llfunctlonalMultiבלע"ז(יחסיתהחדשהמונח

(Agriculture;באהאשררבה,להרנונניינוועזוכך
האירופאיברבעוןמקיףבאופןלביטוי

Agrifutureשבעקבותמסתבר,2002/3.מחורף
מדיניותשלבנושאיםהנמשכיםהדיונים

מדינותוגושימדינותביןחקלאיתואסטרטגיה

המשאהעולמי)הסחראירגון(ולזיעבמסגרת

תוצרתושיווקבייצוררבותעוסקומתן
והאסוריםהמותריםובאמצעיםחקלאית

ביןהואהוויכוחבקיצור,-הגלובליתבתפיסה

אותמיכותבלילגמרי,חופשיבשוקהדוגלים
-כזהדברישבכללאם(כלשהןסובסידיות

בחקלאותהרואותהמדינותאירגונילביןמ.מ.)
ראשוניתותוצרתמזוןייצורסתםמאשריותר

תעשייתי.עיבודלהמשך

כאילוכניגודמתקבלזההעכשוויתבמציאות

שוקשלהאמריקאיתהתפיסהביןעקרוני
מבוקרשוקשלהאירופיתהגישהלביןחופשי

הדרושהמינימליהאיזוןשמירתכוללכלשהו,
הכפרקיוםעצםשלהמוספיםהערכיםלקיום

והחקלאות.

אתבדיוקלנסחהצליחוטרםכהעדגםאם

החקלאותלגביוחשיבותהרב-תיפקודיותהערך
השותפיםכלידיעלומאושרמקובלניסוח-

העולמיתברמההחקלאיתהמדיניותבקביעת

שטחיםאותםולצייןלפרטוהסכמהטעםיש-

מכריעתפקידנועדלחקלאותבהםונושאים

לחברה.בתרומתה
גםהגלםחומרמספקתהחקלאותראשית,

כאלהובתורואנרגיה,לתעשייהוגםלמזון
לפתחניתןלחילופין,אושווקיםקיימים
הוצאותלכיסויגםהכנסותיעניקואשרשווקים
משירותיםגםתבואהתמורהאגב,הייצור.

פותחושכברכאלהכמולקוחות,לקהל
החקלאים:ידיעלומנוצלים

ישיר;שיווק*

שונים;בילוימיזמי*

כפרית;תיירות*

ומבנים;קרקעשלוהשכרהשכירה*

לקהילה;שירותים*

בנוף;קבלניטיפול*

ועוד.עירונית,פסולתמיחזור*

שלגביהםשירותיםלהבליטישזהבהקשר

כלכלהמגזרימצדבסיסיביקושניכרלא
כגון:אחרים,וקהילה

אקסטנסי-בעקבותהנוףעלפעילההשפעה4

גודלהגבלתשטחי-בור,הקצאתביקציה,

אזוריםופיתוחשימורגידולים,מחזוריחלקות,

מיוחדים;טבעמאפייניבעלי

ותפיסותבנושאיםוטיפולשימור4

מסורתיות;

בעלי-חייםוגזעינדיריםגידולצמחיטיפוח4

העבר.מן

לבצעמסוגליםוחקלאיםישכאמור,
הרגילה,עבודתםביצועבעתכאלהשירותים

הכספיהאינטרסבניגודכללבדרךהקשורדבר

שני,מצדהללו.לשירותיםמחירישכישלהם

חייבגםכאלהשירותיםעבורתשלוםדרושאם

עתה,לעתלהם.ביקוששהואאיזהלהיות
תקציביםדרךמכוסיםכאלהתשלומים

ועמותותישגםאם-ממשלתייםציבוריים,

נרתמותטבעאוהדישלאזרחיותוקבוצות
למעשהשהםהשירותיםביןכספית.לתמיכה

המשקשלהדגילהלפעילותמוצדי-לוואי
למנותאפשרהחזרשוםעבורםואיןהחקלאי
בעיקר:

עבודתדרךכלומרפסיבית,נוףשמירתש4

רגילה;משק

טבעיפוטנציאלשלוקליטהשמירה*

קשירתמי-תהום,התחדשותקרקע,פוריות(

t(co~נכונים;עיבודכלליעלשומריםעודכל

כפרית;תרבותלשמירתתרומה8

בכפרים.חברתייםלחייםתרומה8
טענהלשמשעשוייםהאמוריםמוצרי-הלואי

מסויים,באזורהחקלאותלשמירתחזקה

לתמיכהובסיסיסודלהפוךזהובעקבות

בהתאם.ציבורית
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שלילייםסביבתייםהבטיםגםישזאת,עם
וביניהם:פעילהלחקלאותליחסשניתן

מיםמקורותקרקע,כמוטבע,משאביסיכוןנ)
ריחות;גזים,פליטתבדרךאוירואפילו

שונותבמיוחדביולוגיים,משאביםסיכוןנ.)
ביולוגית;ורב-גוניות

השטח;הידוקאוסחףידיעללאדמהנזקנ)
בעלי-רווחתעלשמירהשלמוגבלתמידהנ)

חיים;

ובטיחותה.התוצרתבטיבפגיעהכ)

תרומתלהערכתקריטריוניםשנילצייןאפשר

היותהמידתהכללית:לחברההחקלאות

לאלטרנטיבותובהשוואהלחברהשימושית

ושירותיםהמסחריהייצורבעודקיימות.

לאלטרנטיבותבהשוואהלהעריךניתןללקוחות
כאןהקרויים(לא-מסחרייםלשירותים-

נשארולאאלרנטיבותכמעטאיןמוצרי-לואי)

לחברה.בשימושיותםלהתבונןאלא

להשוותאפשרמזוןלייצורבקשרלמשל,

ויבואעצמיתבאספקהניכרתהקטנהשלמצב

בהקשרזוליותרלהיותשעשויפתרון-מוגדל

מדיניותזה,לעומתעולמיים.מחירי-שוקשל

פחותה,איכותלבקרתלגרוםעלולהיאת

מרחקיבעקבותהסביבהעלשליליתהשפעה

מלחמה,(משבריםבפניהגנהפחותההובלה,

תוצרתהמספקיםעולםבחלקיטבעאסונות
בידיהמסחרכחריכוזלידיולהביאחקלאית)

שלוהולכתגדלההשפעהגדולים,יבואנים
ובהמשךהגדולותהייצורבארצותיבוליםירידת

עלמורותאלהסיבותקיצונית.מחיריםתגובת
אספקהשלמינימוםולהבטיחלהשיגהחשיבות

לקבועישהקפהשאתהמדינה,בתוךעצמית

פוליטית.ובחינהמדעימחקרסמךעל

ממקורברובםלקוחיםלעילהדבריםאםאף

עםועודבאירופהוהנטיותהמצבאתהמשקף
גםישגרמניה,שלהרפובליקהמנסיוןהדגשים

האורביםובסיכוניםבסיכוייםרבענייןאצלנו

מונההייתיהסיכוייםביןולעתידם.לחקלאינו

מי(עבודהמקומותהצעתשלהאפשרותגם

מושךפחותזההיוםאולישיצביע!).שרוצה

חלופהשישגםמההפנוי,העבודהמכוחחלק

לעתרביםאבטחהתפקידי-משמחתלאכלל
הצורךיקטיןשהעתידמצפיםשכולנוהזאת
בהם.
הכלכליהערךאתלהדגישישכןכמו

שלאדירותכמויותשליעילבסילוקוהסביבתי
שדה,גידולי-חקלאיתתוצרתמעיבודפסולת
הדרים.קליפותמכליותרואוליירקותכותנה,

השימושובטרםרבותשניםלפניפעם,

בעלי-חייםלהזנתלתחמיץלהפיכתןבקליפות

הקליפות,בייבושלמדי)יקר(פתרוןמצאו

גםזהב).תפוחיפסולת(פת"זאזשנקראמוצר

סילוקעבורשילמושבכךלרפתניםמכרואותו

כידוע.חינם,ארוחותאין-התעשייתיהמפגע

מטוהריםמי-קולחיןעםקורהדומהדבר

שלביכולתהלזלזלאיןלפחות).חלקית,(
רוצהלאשאישקולחיןאותםלספוגהחקלאות

פרסלתתהיהצריךשלו.הביתידעלאותם
קולחיןלקלוטהסכמתםעללחקלאים

ההשקיהמתקניהתאמתתוךוזהאלהעירוניים

לחייבםבמקוםהזה,המטוהרלמוצרשלהם

שחוקהאגורהאפילואלהמיםעבורלשלם

וזהלים,לשפכםצריכיםהיואחרתכי-אחת

החוףרצועתלדיירילאאחד,לאףנעיםלא
שאנולדגיםלאואפילוביםהמתרחצים

משם.אוכלים

שיירי-הפרדתעלמקפדיםלאלמהוגם,

כדיהזבלהמיתרהאורגנייםהמטבח)(הבית

הקרקע,פוריותלטובתלקומפוסטלהפכם

בחקלאותגםאךהציבוריים,בגניםכלקודם

בכלל.

שאינהאנרגיה,הפקתלצורךהזבלניצולועל

דלקחום,בצורתהזמן,כלומתחדשתמתכלה
!זה?עלדיברוכבר-חשמלייצורועדמנועים

ועתירתמלאכותיתבועה''בתוךלהסתתרלמה

להפיקשניתןהמירבעלויתורתוךהשקעות,

מןללמודבושהלאזההשוטף?הקייםמן

מרעיונותנחתלרוותשאפשרכשםהזולת,

אומריםעולם.ברחביכחול-לבןומיזמים

לכפרהגדולהעולםאתהפכהשהגלובליזציה
השכניםמןללמודוכדאימותראזעולמי.

שהםכשםהכפר,שלהרחוקבקצהגריםאפילו
מאתנו.לומדים

מלעןמרדכי
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