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ממוצעעם,בעולםהקיצונייםמהמדבריות

קרינה,מ"מ50-מהנמוךשנתימשקעים

טמפרטורות,השנהחודשירובבמשךגבוהה
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.בישראלהחקלאיתמהתוצרת60%



הגדלת התוצרת החקלאית





הסדנהמטרות 

.עיצובכניסה מהירה לתחום מחקר לא מוכר ויצירת ערך באמצעות 1.

.מהיריםותוצרים ' האקטוני'בתהליך עבודה התנסות 2.

.מסלוליםחוצי , מולטידיספלינארייםבצוותים עבודה 3.

.מסלולית–יצירת שפה משותפת בין 4.



1
הכפר האוטרקי
,  איך משתמשים, "כפר האוטרקי"הצעות סנריו עבור הקונספט של ה

.את אותו הכפר" אורזים", מתחזקים, צורכים, מניידים

:מומחים
קיימאתחום ירקות וחקלאות ברת רכזת , רבקה אופנבך

חינוך, החקלאיתמנהל החווה , ר עודד קינן"ד
משק עפאים, יינון עפאים









2
חקלאות מדייקת

.במרחב הפיזינתונים התמודדות עם חוויה של , הצעות לחוויות ניטור שונות

:מומחים
פ"במורכז חקלאות מים , כהןיאיר ר "ד

אקוופוניקהרכז , תום גרינוולט
ערבהפ "מתכנת מו, אסף בוקיש













3
מבנים ומערכות

הצעות לפתרון בעיות הקשורות במבנים חקלאיים או צרכים הנוצרים  
.החוקריםכתוצאה ממבנים ומערכות חלקאיות בשימוש 

. התפוקה בשטחים שהולכים ומצטמצמיםהגדלת 

:מומחים
יאירמנהל תחנת ,בועז הורוויץ

פרחיםרכזת תחום , קיטרוןפלוס מעיין 
אצותרכזת תחום , סיגל שגב



















ז כללי"מהלך הסדנא ולו

1יום 
,הרצאות פתיחה, התכנסות

,פ"היכרות עם החוקרים וסיור במו
.בריף והתחלת עבודה בקבוצות

2יום 
מחקר  , זיהוי האתגרים, עבודה בקבוצות

מפגש עם  , ואפיון פתרונות אפשריים
.המשך עבודה, החוקרים במעבדות

3יום 
המשך עבודה  , סיור מוקדם בבוקר

הכנות  , בניית פרוטוטייפ, בקבוצות
.להצגת הפרויקטים

4יום 
,פ"הגשת הפרויקטים בפני צוות המו

.סיכום ונסיעה חזרה הביתה



מבנים ומערכותחקלאות מדייקתהכפר האוטרקי

א3 א2 א1

ב3 ב2 ב1

שיטה וחלוקה לקבוצות



בית ספר שדה חצבה

התניידות ולינה
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