בנין הלמסלי למדעים יוקם במכללה האקדמית תל-חי
הודות למענק על סך  5.3מיליון דולר מקרן הלמסלי
בנין הלמסלי למדעים יהיה הראשון מסוגו בצפון הארץ
ויתמקד במדעי הבריאות ,הסביבה וביוטכנולוגיה
הקרן ע"ש ליאונה והארי הלסמלי תעניק למכללה האקדמית תל-חי מענק תלת-שנתי בסך  5.3מיליון דולר
לבנייתו של בנין הלמסלי למחקרי בריאות ,סביבה וביוטכנולוגיה בקמפוס לוואן (קמפוס מזרח).
בנין הלמסלי למדעים מעגן את השותפות האסטרטגית בין המכללה האקדמית תל-חי ומכון המחקר מיג"ל,
מכון מדעי למחקר ופיתוח יישומי המתמחה במדעי הביוטכנולוגיה ,סביבה וחקלאות .הבניין יהיה ראשון מסוגו
בצפון הארץ המשלב הוראה אקדמית ותשתיות מחקר מתקדמות במבנה אחד .הבניין ישמש חוקרים אשר
עבודתם פורצת הדרך בתחומי הביוטכנולוגיה והבריאות מהווים חלק בלתי נפרד מההוראה האקדמית שלהם
במכללה.
משרד האדריכלות זרחי אדריכלים זכה במכרז לעיצוב ותכנון המבנה ,אשר יהיה למרכז מדע גלילי של שיתוף
פעולה בין התעשייה והאקדמיה .המבנה נמצא כעת בשלבי תכנון מתקדמים והבניה מיועדת להתחיל
בפברואר .2019
"מיקומה הפיזי המרוחק של המכללה האקדמית תל-חי מציב אתגרים אך גם הזדמנויות" אומר נשיא המכללה
פרופ' יוסי מקורי "המערכת האקולוגית האזורית היא רב-גונית על אף שהיא פרושה על פני מרחב גיאוגרפי
מצומצם .לפיכך ,מהווה האזור מקור בלתי נדלה לידע עבור המדענים בחפשם אחר תשובות מקומיות לסוגיות
גלובליות בתחומי הביוטק ,אגרוטק ,רפואה ,מדעי המזון ועוד .בנין הלמסלי למדעים ישנה את כללי המשחק
עבור האזור כולו ואנו צופים תגובת שרשרת אשר תחרוג מעבר לגבולות הגליל ברמה לאומית ובינלאומית.
השקתו של מיזם אסטרטגי זה מתאפשרת הודות לתמיכה הנדיבה של קרן הלמסלי .זוהי נקודת ציון מרגשת
ומשמעותית ביותר בהתפתחותה של המכללה .קרן הלמסלי מחויבת לחיזוקה וקידומה של המנהיגות המדעית
בישראל .כגוף אקדמי ,מדעי וצעיר ,הממוקם בגליל הרחוק ,אנו גאים בהזדמנות שניתנה לנו להוביל מיזם זה
שהוא כה חשוב ברמה הלאומית".
"השותפות עם המכללה האקדמית תל-חי בפרויקט זה עומדת בקנה אחד עם מטרותינו ארוכות הטווח לעודד
מדענים ישרא לים צעירים להגיע להישגים משמעותיים בעבודתם ,ובאותה עת לחזק את הפריפריה של מדינת
ישראל ",אומר נאמן קרן הלמסלי סנדור פרנקל .מאז  2010במסגרת תוכניות הקרן בישראל תרמה הקרן מעל
ל 250-מיליון דולר עבור מספר רחב של ארגונים .תכנית ישראל של קרן הלמסלי מחויבת להמשך תמיכה
בפיתוחה של מדינת ישראל ובטחון תושביה ,למען המדינה והאנושות באופן כללי.
אודות קרן הלמסלי
הקרן ע"ש ליאונה והארי הלמסלי שואפת לשפר את חיים באמצעות תמיכה בארגונים ויוזמות לקידום
הבריאות .למן הקמתה ב ,2008-קרן הלמסלי תרמה מעל ל 2-מיליארד דולר למגוון רחב של מטרות ותוכניות.
במסגרת תוכניות הקרן בישראל היא תומכת במוסדות מובילים ופרויקטים השואפים לחזק את המחקר
בישראל בתחומי המדעים ,הטכנולוגיה והרפואה ,לקדם את מערכת הבריאות בישראל ומוכנותה ,ולשפר את
תדמיתה ישראל ברחבי העולם .למידע נוסף על קרן הלמסלי ותוכניותיה בקרו ב-
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