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. הן באיסוף מודיעין והן "בתקיפה" על ס מקום בעולם החקלאיהולך ותופ ברחפניםהשימוש  – סיכול ממוקד

הדברה  חיסכון בחומרי, יעילותמיקוד, , שטח מודיעיןלעין:  יםגלויהיתרונות ועשבים רעים. מטרות מזיקים 
 ק את פעולת הרחפן בגילוי וזיהוילדייחברו יחדיו ד"ר יואב מוטרו ו ALTA, חברת צרעה. גד"ש ושמירה על הסביבה

 חילות.ש( בפתחי המפיזור ממוקד של גרגירי רעל )רווב ,באספסת מכרסמיםמחילות 
 וייקמד לביצוע הזנקה                                הרחפן ברעל  חימוש                    מחילותפתחי : זיהוי מודיעין  
 
 
 
 
 
 
 

 ההתארגנות,  סדהמּונה, . לפני כשבאופן וולונטרי מגדלי האבוקדו בנגב נפגשום שנילאורך  – קדואבו מגדלי ה 
התקיים סיור משותף בחלקות מגדלים מהנגב ומהדרום. לפני שבוע וכוללת  של בועז )מ. משק גבים( יוזמתוב

 רכתהתארגנות מבו מגדלים. 40-כות ובהשתתפ מדריכת שה"מ() דפנה זיו  של ובלתהבה תקר, ניסוי ותצפיומח
 בהצלחה! .ןנבו חקלאי גידולתוח, המלצות ושיתוף ידע לפיו איגום משאבים למחקר מטרתה,ש

את ה שתשנ צעירה, תלפיתוח דור חדש של מנהיגות בדואי פרויקט אוה" כוכבי המדבר" – ם בגינהי כוכב 
 באים ה צעירים וצעירות, רחיבו נגב.ב המציאות בקהילה הבדואית

 יחד תובילש קבוצת מנהיגות מלוכדת, ליצירתשונים  מיישובים ושבטים
 ומוביל  יכחלק משמעותאית הבדו החברה קידוםו של שינוי תהליכים
 מתחםב ,בקיבוץ רוחמהשוכן  "המכינה" בסיס .תילהישרא בחברה
 הקהילתיתבגינה  פגשתי אותם להפתעתי, ."צניקי(קוד שמו" )"המוסד

 תרבותה ,מנהגיהל ע ,העדה רסיפוו ללמוד על בא ה.בגדר האתיופית
 הישראלית פסיפס החברה . לימודבחברה הישראלית ההתערות קשיי לעו

  צעירה. בדואית-מנהיגות ישראלית כנית לבנייתותהמחלק  הם ואתגריה, גווניהעל 
 כךקדם לתוך שמירה על ההנחיות. באולם. הנה, זה הגיע, מאז התכנסנו כשלושה חודשים חלפו  – מגדליםמפגש 

שלוחה ה על בריסוס -כותנהממגוון ניסויים הנערכים אצלנו: הדברת עשבים בצבר קמה. התרשמנו סיור בשדות 
האיש  ת עשבים בחימצה.דרך הטפטוף, ניסוי בהשקיית אבטיח )מניעת גירודים( וניסוי מונעי הצצ הזרקהבו

  וחברת סמבורגלוּכחברת  המחקרים.טכנאי , מנחם אליה הוא שחקן הנשמהוהנחבא אל הכלים מאחורי הקלעים 
ALTAת יטכנולוגי, באמצעות רחפן. בכותנה הזחל הוורוד לּולבב  ל פרומונים הדגמה לפיזוריל(, ערכו )ראו לע

אריה בוסק, , איתן סלע  ת מהפיכה של ממש והופכת לכלי "מבצעי" בעבודה החקלאית. בכנס הציגוהרחפנים עובר
דישון תירס,  ,מהשנה החולפת סטיפולי נינּוסיכום , הניטור, חות הכותנההתפת את כל אקסלרודנועם עמיר ומי

, סקאוט-אגרונס, חברת את הכ החתמ. חנקן תובדיקאימות התמודדות בעשבים ומזיקים וקריאת כיוון בנושא 
. בגד"ש מחלות ומזיקים הותלזאת היכולת  ,מורכבאלגוריתם בהתמונות וניתוח  ןרחפ צילוםבאמצעות ה שהציג

כמו שכתבתי, אלו יכולות מתפתחות שיסייעו לקיים חקלאות נבונה, חסכונית ויעילה. התודות לצוות המדריכים, 
 ולמשתתפים על יום מוצלח ומעשיר. קמה )יגב קילמן(-ש צבר"לגד

אגה הדהפנים,  מאור)האמא של כולנו( על  אילברכה גב  מוצא זכות וחובה נעימה להודותאני  – תודה מיוחדת 
 !וסידורו לאחר לכתנו. תודה מכל הלב! ,על אולם נקי מסודר בבואנולכל פרט, 

 
 
 
 
 
 
 

. זה לא קרה בבת אחת. היה זה תהליך תודעה, בנפש ובלב.התנחלה בו פלשה ללא הכנה מוקדמתהיא  – המתנחלת
חוסר היכולת ו הסתגלותהכרות הדדית,  ולבסוף וותרהבנה שהיא לא מתכוונת ל בהמשך ,תה הכחשההי ראשיתב

מחשבות קדימה  לא עזרו .ושינתה אורחות חיי ל היממהכבמחשבות חודרניות משך  דקרההיא להיפרד. באמת 
 ,נוכחת !היא כאןאבל . "לא מזיקהשטויות... " , אחרים אמרוזאת מסוכנת"הר, "תיז, חברים אמרו .ואחורה

 הקורונה... כמובן.. כמו ללכת עם ולהרגיש בלי .הולכת לשום מקוםלא . משתנהבעצימות 
 תוכניות 

 13:30,  23/6ג', יום  – מיםפורום אנשי ה
 )פרטים בהמשך( 30/6 יום ג'  –  נוטעיםסיור 

    םשבת שלו                                              )פרטים בהמשך(   1/7ד', יום  – יצוות כותנה ארצ
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