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 דיווח הממונה על יישום חופש המידע

 1998 –)א( לחוק חופש המידע תשנ"ח  5עפ"י סעיף 

 

  



 

 כללי (1

המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )להלן "המכללה"( היא מוסד מוכר 
א' )א( תיקון  21סעיף  1958חוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח להשכלה גבוהה כמשמעו לפי 

 .1995התשנ"ה  10מס' 
מתוקף הגדרתה, עיקר פעילותה של המכללה לצורך קידום מטרותיה מתמקד בהפעלת מוסד 

פיתוח תכניות לימוד )לתואר ראשון ולתואר שני( וקבלת אישור אקדמי  -להשכלה גבוהה כלומר
ם של סטודנטים לתכניות הלימוד, הפעלת מערך לימודים אקדמי לתכניות אלו, קבלה ורישו

)שיעורים, סדנאות, תרגילים, מעבדות( באמצעות העסקת סגל הוראה מתאים,  העסקת סגל 
מנהלי ותפעול של קמפוס המכללה. כמו כן פועלות במכללה מס' יחידות נוספות הפועלות 

ודנטים, מכון לאבחון לקויות למידה, בתקציבים סגורים : מכינה קדם אקדמאית,  מעונות סט
 בית ספר לעיצוב ומרכז ללימודי מקצועות התקשורת.

 
 תכניות לתואר ראשון : 13הופעלו במכללה  הדו"ח בשנת 

 מדעי ההתנהגות .1

 חוגית. –פסיכולוגיה במתכונת דו  .2

 חוגית. –קרימינולוגיה במתכונת דו .3

 חוגית. -חינוך במתכונת דו  .4

 חוגית.–יה במתכונת דו סוציולוגיה ואנתרופולוג .5

 שרותי אנוש. .6

 סיעוד. .7

 מינהל מערכות בריאות. .8

 תקשורת. .9

 כלכלה וניהול .10

 מערכות מידע ניהוליות. .11

 חוגית. -מדע המדינה במתכונת דו  .12

 חוגית. -חוגית ודו –לימודים רב תחומיים במתכונת חד  .13

 עבודה סוציאלית .14

 
 תכניות לתואר שני: ארבעכמו כן הופעלו 

 ייעוץ חינוכי. .1

 ייעוץ ופיתוח ארגוני. .2

 מנהל מערכות בריאות .3

 פסיכולוגיה חינוכית. .4
 

 מבנה המכללה ובעלי התפקידים (2
רשימת בעלי התפקידים הבכירים מופיע באתר המכללה בקישור: 

http://www.yvc.ac.il/97.html 
 

 ממונה מכוח חופש המידע ודרכי ההתקשרות (3
 תמר דרייבלט המומנה: שם .א

 tamard@yvc.ac.il פרטים ליצירת קשר:
 :1999-לתקנות חופש המידע, תשנ"ט 7דיווח הממונה בהתאם לסעיף  .ב

 לא התקבלו פניות לקבלת מידע. 2017ליוני  30-ועד ל 2016ליולי  1-מ
 
 

 

http://www.yvc.ac.il/97.html


פרסומים נוספים בהם ניתן למצוא מידע על המכללה האקדמית עמק  (4
 יזרעאל

 
 /http://www.yvc.ac.il/home אתר המכללה:  

 
 
 
 
 

 פירוט תקציב המכללה (5

 

 

ריכוז הוצאות של התקציב הרגיל )באלפי ₪(

 פרטים
 תקציב 

תשע"ו

 ביצוע 

תשע"ו

 תקציב 

תשע"ז

    97,474    87,974    92,767סה"כ הוצאות שכר1

      35,646      35,089      36,726סה"כ הוצאות שאינן  שכר2

        2,250        2,319        3,048רכישות ציוד ומחשבים

        1,980        2,217        2,180רכישות ספרים וכתבי עת

        3,521        3,451        3,637הוצאות הנהלה וארגון

      22,504      20,738      22,031הוצאות תחזוקה ומשק

           400           400           400הוצאות מימון

        1,956        2,739        2,109מלגאים וסיוע לסטודנטים 

        3,035        3,225        3,321פרסום ושיווק

             20           (52)           (71)הוצאות מועברות לתקציבים אחרים3

    133,140    123,011    129,422סה"כ הוצאות

http://www.yvc.ac.il/home/

