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החברה לפיתוח ובנין הערבה

המרכז שייך לחברה לפיתוח ובנין הערבה ונמצא בתחומה של המועצה האזורית הערבה התיכונה.

באזור 5 מושבים חקלאיים ו 2 ישובים קהילתיים.



באזור כ- 500 משקים פעילים המעבדים כ- 40,000 דונם בשיטות חקלאיות מהמתקדמות בעולם.



הערבה התיכונה מייצאת למעלה מ 50% מתוצרת הירקות הטרייה הנשלחת מישראל.



המרכז הוקם בשנת 1994 בתמיכה וסיוע של סינדקו ומש"ב.

מטרתו הכשרת משתלמים ממדינות מתפתחות בחקלאות.

זוהי תוכנית מקצועית ייחודית של הדרכה וחונכות מעשית, המקנה ידע בתהליך משולב

Learning by doing 

המרכז עובד מול גופים רשמיים במדינות המוצא.

שגרירויות ישראל מסייעות ביצירת קשרים ואיתור הגופים המתאימים לתוכנית.

המרכז מעסיק מנהלת, מנהל אקדמי, צוות תחזוקה, למעלה מ-40 מרצים ומנחים בני האזור השותפים בהדרכה.

AICAT



האישור להבאת משתלמים מתקבל מהוועדה הבין-משרדית.
המשתלמים מגיעים לתקופה של עד 11 חודשים.

110 מתאילנד

110 ממיאנמר

220 מוייטנאם

110 מלאוס

55 טיבטים מהודו

55 מנפאל 

55 מקמבודיה 

בשנת 2012-13 יקלטו בערבה 715 משתלמים:



מיאנמר



וייטנאם



הכשרה מעשית במשקי הערבה השונים.

600 שעות לימוד פרונטאליות.

סיורים לימודיים בערבה.

סיורים בחברות ומיזמים חקלאיים בארץ.

סיורים באטרקציות תיירותיות.

השתתפות בפעילויות חקלאיות אזוריות מיוחדות.

בנוסף מתנסים המשתלמים במשימת עבודת חקר אותה מבצעים במשק החקלאי בו שוהים. 
שיאו של הפרוייקט בהצגת העבודה בפני הכיתה.

AICAT

התוכנית השנתית כוללת:



בשטח



ביום פתוח ערבה 2011



למרכז מבנה לימודים מאובזר, המשמש לקיום הפעילות השוטפת.
המבנה כולל: חדרי הרצאות ומעבדת מחשבים.

בכל ישוב יש חדר מחשבים להכנת עבודות הבית ורכישת ידע מקוון.



חדר הרצאות 



בסיומה של השנה נערך טקס קבלת תעודות וחלוקת מגנים למצטיינים.



מופע סיום אותנטי



המרכז דואג לערוך מעקב אחרי הבוגרים, התאקלמותם בארצות המוצא ויישום תכנים שנלמדו

פרוייקט התירס בתאילנד



תורם ליחסים הבילטראליים והאינטרסים של מדינת ישראל.

מחזק את תדמיתה של ישראל והערבה כמובילה בתחום החקלאי בעולם.

מכשיר את המשתלמים לחשיבה אחרת ומעניק כלים לעיסוק בחקלאות במדינות האם.

מספק מקורות תעסוקה לתושבי הערבה ומעניק עזרה חלקית לחקלאי הערבה.

חשיבות המרכז



בניית קמפוס חדש ל-2,000 משתלמים.

2015 הגדלת מספר המשתלמים בתוכנית ארוכת הטווח ל-1,000 סטודנטים.

פיתוח השתלמויות מקצועיות קצרות טווח.

שיתוף מדינות נוספות בפרויקט.

קבלת אישורים קבועים להפעלת התוכנית.

תוכנית ייחודית בינלאומית לתואר ראשון בחקלאות.

תוכנית המשך לתואר שני.

תוכניות לעתיד

Agriculture Without Borders



החברה לפיתוח ובנין הערבה

תודה על ההקשבה


