27/06/2022

לחקלאים שלום רב,
הנדון :תכנית חודש יולי 2022
אנו לקראת סיום שנת הלימודים ב – !AICAT
טקס הסיום התקיים על הדשא בספיר ביום ג'  ,14/06/22הטקס נערך בנוכחות נציגי שגרירויות
בארץ  ,נציג מש"ב בקניה ואורחים נוספים .עם תום הטקס התמלא הדשא במאות הסטודנטים
שרקדו וחגגו את סיום הלימודים .נזכיר ,כי למעשה הלימודים עדיין נמשכים ,ויתקיימו כמעט עד
אמצע אוגוסט ,עד תאריכי הטיסות של הסטודנטים למדינות המוצא ,שיחלו באמצע יולי.
הסטודנטים מתאילנד עוזבים ראשונים ( ,)14-18.7הסטודנטים הווייטנאמיים עוזבים בין 21.7-
 ,4.8הסטודנטים מאפריקה יוצאים בטיסות בין  .7.8-14.8לסטודנטים הקמבודים נסגרה טיסה ב
.8.8
בחודש יולי יתקיימו מרבית המצגות של הסטודנטים -גולת הכותרת של שנת עבודה על המחקר
החקלאי במשקים .נוכחותכם חשובה להם מאוד!
הם גאים ונרגשים להתפאר בנוכחות החקלאי שלהם  -בפני חבריהם ,ולהציג בפניו את העבודה
שעמלו עליה .כמו כן ,אם מצאתם כי אחד/אחת הסטודנטים אצלכם ראוי לציון ,ואולי אף מתאים
לכהן כראש קבוצה בעתיד ,אנא העבירו אלינו את הפרטים.
בחודש זה ,עם הירידה בלחץ העבודה במשקים ,נשלים את ימי הלימוד החסרים ,לפיכך ייתכן שיהיה
יותר מיום לימודים אחד בשבוע.
היערכות לשנת :2022-23
הליך גיוס הסטודנטים נמצא בעיצומו ,ואנו נכנסים להליכי רישום ,בדיקות רפואיות והנפקת אשרות
כניסה למועמדים שנבחרו .הגעת הסטודנטים צפויה ממחצית אוגוסט ועד אמצע ספטמבר .אנא ודאו
שהסטודנטים העוזבים ישאירו חדרים נקיים ומאירי פנים לבאים אחריהם.
מרכז המשתלמים ממשיך לתת מענה בכל נושא:
 שרי גלעדי – סמנכ"לית – 052-4372526
 אלינור טספאי –052-2448816
בברכה,

שרון רביץ-וינגארד
מנהלת אקדמאית

Email adc-aicat@arava.co.il

Fax 972-77-6449058

Tel 972-77-6449455

ספיר ד.נ ערבה Sapir MP Arava 8682500
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תאילנד A

תאילנד B

קמבודיה A

קמבודיה B

עידן ,מו"פ חצבה

עין יהב ,צופר ,פארן

עין תמר,נאות הכיכר ,עידן ,עין יהב

פארן

4.7

6.7

3.7

5.7

 12.7טיול י-ם

 12.7טיול י-ם

19.7

18.7

25.7

27.7
31.7

וייטנאם A

וייטנאם B

וייטנאם C

וייטנאם D

עין תמר ,נאות הכיכר ,עידן

עידן ,חצבה וצופר

יהל ,פארן

ערבה דרומית (קיבוצים)

6.7

3.7

4.7

7.7

14.7

13.7

10.7

קניה A

קניה B

קניה C

נאות הכיכר ,עידן ,מופ ,עין יהב

עידן ,עין יהב ,צופר ,פארן

ערבה דרומית ,פארן

5.7

 4.7טיול י-ם

3.7

10.7

13.7

14.7

20.7

19.7

18.7

27.7

26.7

25.7

31.7
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