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המכללה האקדמית כנרת הינה מוסד להשכלה גבוהה הפועל 
בפריפריה הצפונית של מדינת ישראל. המכללה חרטה על דגל 
חזונה את השאיפה לפתח מצוינות אקדמית לצד היותה גורם 
אזורי. במטרה לקדם את כלכלת האזור, בחרה  מחולל פיתוח 
של  קואליציות  שיובילו  שותפויות  ולעשות  לפתח  המכללה 

חדשנות.

כמי שמקפידה על מזיגה הולמת של אקדמיה ויישום בשטח, 
רואה המכללה בכוח האדם האקדמי הפועל בקרבה פוטנציאל 
גלום לפיתוח עסקי ומחקרי ועל כן החליטה לייצר קואליציית 

חדשנות אזורית להקמת שותפויות לפיתוח ויזמות.
מקימות  הירדן  עמק  משקי  בשותפות  האקדמית  המכללה 

AGRO-FOOD -בימים אלו מרכז יזמות וחדשנות בתחום ה

על  מבוססת  והחדשנות  היזמות  במרכז  השותפות 
הממשק בין האקדמיה לתעשייה. 

שישלבו  ידע  עתירי  וארגונים  חברות  יפעלו  במרכז 
בפעילותן כוח אדם אקדמי, ידע ופיתוח אקדמי. המכללה 
הבאים:  ההנדסה  בתחומי  מובילה  כנרת  האקדמית 
תוכנה, חשמל ואלקטרוניקה, תעשיות מים, אנרגיית גז 

ונפט ואיכות ואמינות.

כמו כן, במרכז יפעל מרחב לעידוד וקידום חברות הזנק 
כאינקובטור לחדשנות.

מרחב  יצירת  המאפשר  אדיסון  בפארק  יופעל  המרכז 
תעשה  המרכז  מפעולת  חלק  חדשנות,  מעודד  פתוח 
(חשמל,  הקמפוס  של  המתקדמות  ההנדסה  במעבדות 

תוכנה, מים ואנרגיית גז ונפט).

(שנים  יפעלו סטודנטים של המכללה האקדמית  במרכז 
ודוקטורים  פרופסורים  המכללה,  בוגרי  מתקדמות), 
מחברי הסגל האקדמי של המכללה ומהנדסים מקומיים.
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בימים אלו מסתיימת עבודת ההכנה היורידית להקמת החברה 
הכלכלית, כמו גם תוכנית כלכלית סדורה להפעלתו.

נאספים ארגונים וחברות המעוניינים להקצות פרויקטי פיתוח 
הקיימים  פעולה  שיתוף  קשרי  יאספו  למרכז  במרכז.  למחקר 

במכללה זה מכבר עם חברות : אספרנא, HP ועוד.

המערך  להקמת  המשאבים  איגום  תהליך  נערך  במקביל 
המנהלי של המרכז.

יכלול  בשנה הראשונה יפעל המרכז במתכונת פיתוח ומחקר, 
עד 50 סטודנטים ובוגרי המכללה בתחומי הפיתוח השונים.

בתום השנה הראשונה תבחן האפשרות לכלול במרכז חממת 
פיתוח לחברות הזנק מקומיות בתחומי העיסוק המרכזיים.

המטריה  את  תעניק  כנרת  האקדמית  המכללה 
ולמדעי  להנדסה  הספר  בתי  בהובלת  האקדמית 

החברה והרוח
קבוצת צמח- מפעלים אזוריים עמק הירדן בע"מ

המועצה האזורית עמק הירדן
בעמק  מתקדמת  תעשייה  פארק  אדיסון-  פארק 

הירדן
חברות וארגונים עסקיים מישראל ומהעולם 

אפשרויות שיתוף פעולה:
שותפות  מתוך  תפעולי  הארגוני-  בפן  תמיכה 

ואמונה בחזון המרכז
הקצאת פרויקטים לפיתוח במרכז

תמיכה בהקמת מעבדות ייעודיות למחקר
חברות  כשלוחת  בינלאומיים  פעולה  שיתופי 

חדשנות ויזמות עולמיות
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