
עכשיו למוסף היומי שלנו ולבדיקת בוקר טוב:  אסף ליברמן 

.שלום, יונה לייבזון. ישראל

.בוקר טוב, שלום אסף:  יונה לייבזון 

העולם משתנה והמון חומרים שאנחנו רגילים, טוב:  אסף ליברמן 

יצאנו לבדוק ממה ניאלץ. להם היום כנראה שלא יהיו כאן מחר

.להיפרד מקרוב

ואולי נדבר על הדבר שהלחיץ לא מעט אחרי, כן:  יונה לייבזון 

ששמעו שמאגרי השוקולד העולמיים הולכים ומתמעטים בגלל

אז יצאנו לבדוק איזה חומרי גלם נוספים נצטרך. המחסור בקקאו

,מהקפה ועד המים המתוקים, ללמוד להסתדר בלעדיהם

הטכנולוגיה מנסה להתגבר על הביקוש הגובר באוכלוסיית העולם

.כתבתה של עופרי אשל, הגדלה

.אנגלית* 

-בוקר טוב ישראל 
01/12/2014

07:51:50
ל"גלי צה

-חומרי גלם שילכו ויעלמו -  יונה לייבזון 
,אורי גרינפלד- כתבה של עופרי אשל 

תוכנית:
:תאריך
:שעה
:רשת

:כותרת
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מה ששנים של אזהרות יבשות מפי קהילת המידע:  עופרי אשל 

הצליחה תוך רגע ידיעה אחת, הבינלאומית לא הצליחו לעשות

.מרירה במיוחד

.אנגלית* 

דיווחים על מחסור טבעי בשוקולד אמנם קינחו:  עופרי אשל 

הכלכלן, אבל אם תשאלו את אורי גרינפלד, את מהדורות החדשות

לפחות בינתיים השוקולד לא, הראשי של פסגות בית השקעות

.הולך לשום מקום

אנחנו שומעים בחודשים האחרונים לא מעט על: אורי גרינפלד 

פחד שדרך אגב אצלי בבית מעורר, הפחד מהיעלמותו של הקקאו

אבל בחצי שנה האחרונה סך הכל מחיר, לא מעט חלומות רעים

בשלושת החודשים האחרונים.  אחוזים5הקקאו בעולם ירד בכמעט 

זאת אומרת שבין.  אחוזים10- המחיר רשם ירידה של יותר מ

יש לפעמים הבדלים, התיאוריות למציאות שאנחנו רואים בשווקים

.גדולים

גם אם נמחק את השוקולד מרשימת הקניות:  עופרי אשל 

ר ערן ברוקוביץ מהאגודה הישראלית לאקולוגיה"הד, האפוקליפטית

.מסביר הרשימה עוד ארוכה מאוד, ומדעי הסביבה

מחצבים. הנפט הולך ונגמר לאט לאט: ר ערן ברוקוביץ "ד

מחצבים נוספים כמו, חצץ לבניה, שהולכים ונגמרים כמו חול

וגם אחד, הכל זה דברים שהולכים ומתדלדלים, מתכות יקרות 6039693 מתוך   4עמוד  2



דיג, דשנים לחקלאות, הדברים החשובים שמתדלדלים זה דשנים

יתר גורם להתדלדלות אדירה של הדגה וכבר אי אפשר להוציא

.מהים מה שהיה אפשר להוציא פעם

אופירה איילון מהחוג לניהול משאבי טבע' פרופ:  עופרי אשל 

רואה את כדור השלג האמיתי לא, וסביבה באוניברסיטת חיפה

.אלא במים המתוקים בברז, בחצץ שבגינה או הדג שבמקפיא

מים, אנחנו יודעים שהזמינות של מים: אופירה איילון ' פרופ

.אחת הסיבות היא למשל שינויי אקלים. מצומצמת, מתוקים הכוונה

רק לפני כמה שבועות דיווח מומחה אמריקאי שיהיה מחסור

אנחנו מדברים על תשעה. שיגרום למשבר בייצור המזון, במים

. בעולם ופשוט לא יהיו להם מים2050מיליארד איש בשנת 

שינויי האקלים וקצב, אורי גרינפלד מזכיר שוב:  עופרי אשל 

לאחרונה. ריבוי האוכלוסיה לא משפיע עדיין על הקפיצה למכולת

,אפילו חלה ירידה חדה במחירי הסחורות החקלאיות כמו אורז

אבל יש. ומחירי הנפט נמצאים כבר חודשים בירידה, סויה ותירס

.גם חדשות טובות פחות

מתחילת השנה מחיר הקפה עלה בשווקים בכמעט: אורי גרינפלד 

העליית מחירים הזאת עדיין לא באה לידי ביטוי.  אחוזים70

אבל ככל שהמחירים נשארים ברמתם, במחירי קפה שאנחנו שותים

ולא רחוק היום וכולנו, מתישהו זה יבוא לידי ביטוי, הגבוהה

.נסתובב בבוקר טרוטי עין מכיוון שמחיר הקפה יהיה לנו יקר מדי 6039693 מתוך   4עמוד  3
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הדיון על חומרי, על אף הקפה, למרות השוקולד:  עופרי אשל 

.צפוי להישאר בשוליים, הגלם המתדלדלים בעולם הולך ותאב

קל להתעלם, ינו והאמריקנו'ללוגמי הקפוצ, האמת העצובה שלנו

מהשאלות הקשות שינגסו בלחם התירס של אפריקה והמדינות

.הרבה לפני שיגיעו לשניצל תירס על הצלחת שלנו, המתפתחות
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