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חזון המכללה האקדמית תל חי

המכללה תהיה מרכז אקדמי מצטיין ומוביל •
ומחולל פיתוח בישראל העוסק בהוראה ובמחקר 

.אזורי

המכללה תתפתח ותמצב עצמה כמרכז אקדמי •
,מוביל בתחומי מדעי הטבע ומדעי החברה והרוח

כאשר המצוינות בכל תחומי הפעילות חרותה על     
.דגלה



דוגמאות למחולל פיתוח אזורי
קידום מרכז הקרנות  -מסלול מדיניות ציבורית•

.בבית חולים זיו בצפת

.המרכז לטיפוח לקויי למידה' חממה'•

.המרכז לדמוקרטיה ולשלום•

.פורום ראשי חמש עשרה הרשויות•

.אקדמיה בכיכר•

אקדמיה בגיל השלישי בית וותיקי הגליל•

.יזמות בגיל השלישי•



.חשיפה של ידע ברמת היישוב שטרם סופר-הידע•

הבלתי מוכר-הסיפור•

.מיקום הסילו באזורי הזנחה ביישוב-המרחב•

חיבור למקום ומשמעותה לפיתוח תחושת -האדם•
הזדהות וזהות מקומית

-הקשר ההיסטורי ובהקשר העתידי-החברה•
.פיתוח הפוטנציאל הקיים במרחב

סילואים בגליל



השותפים

חי מסלול לימודים לתואר -המכללה האקדמית תל•
. שני ללימודי גליל

המסלול לאדריכלות  -המכללה הטכנולוגית תל חי•
.ולעיצוב

.חי החוג לכלכלה וניהול-המכללה האקדמית תל•



תרומת השותפים

לימודי גליל תואר שני  

בניית מאגר הידע

כלכלה וניהול

קידום יזמים

אדריכלות ועיצוב

תכנון מחדש של 

והתאמה הסילואים

ליזמות



דוגמא לסקר שדה

מקריית שמונה  " דנצינגר"שילוב תלמידי תיכון •
בצוות ההדרכה של קבוצת ליאור" מדריכי עזר"כ

פתיחת קבוצה נוספת בשל ביקוש גובר•



הסילו בקיבוץ דן

ליחידה למעורבות חברתית בדקנאט  

חי המאפשרת-הסטודנטים במכללת תל

לכל סטודנט להיות חלק פעיל בקהילה

.ולהרגיש תורם ושייך

הליווי  , י על התמיכה"תודה לקרן רש
.המקצועי והפרגון לעשייה



הסילו בקיבוץ דן



....הסיפור
בשנות השבעים חדל הסילו מלשמש ליעודו  '•

חיסול העדר ושיווק  , נטיעת מטעי ההר. המקורי

מאורגן של גידולי המספוא הפכו את הסילו  

נמצא לסילו מאז יציאת צהל מלבנון. למיותר

כיום הוא משמש  . שימוש משמעותי הרבה יותר

על המבנה הותקנו מצלמות ומכשירי  . ל"את צה

איכון שונים הבוחנים את שנעשה חמישים מטר 

כך משמר . מעברה השני של הגדר-ממערב לו 

ח שמשלב בין עבודה  "הסילו את סמל הפלמ

'  .חקלאית והגנה



מאפייני יזמים קטנים בפריפריה

.יחידני-עסק קטן•

.עצמי, ראשוני-גיוס הון•

.מצב בטחוני, ימי פעילות, תלות עונות-תיירות•

.מרחק מלקוחות ומספקים•

.דגש על פעילות מקצועית של העסק•



תודה על ההקשבה

זאביק גרינברג' דר

המכללה האקדמית תל חי

greenbrg@telhai.ac.il




