
 

 רשימת קשר  
 

 כתובת המכללה: המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן 
   1930600ד.נ. עמק יזרעאל מיקוד 

 www.yvc.ac.il כתובת אתר האינטרנט :  

 

  טלפונים  פקס  מיקום   דואר אלקטרוני 

   1-800-30-
3000 

מרכז מידע  
 למועמדים 

ravitl@yvc.ac.il 
hennib@yvc.ac.il 
hadary@yvc.ac.il 
duniaa@yvc.ac.il 
ilanas@yvc.ac.il 
ophiry@yvc.ac.il  
violetai@yvc.ac.il 

,קומת    4מס' בנין 
 4004כניסה, חדר 

6423508 
 

1534-6423600 

6423600 
6423602 
6423604 
6423463 
6423872 
6423438 

מדור הרשמה  
 וקבלת תלמידים  

sl@yvc.ac.il  קומת  4מס' בנין ,
 4009כניסה, חדר 

1534-6423510 6423662 
 

מדור שכר לימוד  
 וקופת המכללה 

קומת   , 4מס' בנין  
   4001כניסה, חדר 

מדור אישורים   6423460 1534-6423460
 ובוגרים 

 
 

, קומת  4מס'  בנין
 4007כניסה, חדר 

1534-6423476  
 

מדור בחינות  
 וציונים

, קומת  4מס' בנין  
 4003כניסה, חדר 

 מדור חדרים  6423409   1534-6423409

 
 

    2קומה   6בנין מס' 
1534-6423418   

 
6423468 
6423418 

משרד דיקן  
 הסטודנטים: 

סיוע לימודי וייעוץ  
 אישי 

 לגות מעונות ומ 
     

)בנין    1בנין מס'  
ת  , קומתקשורת( 

   כניסה.

החוג הרב תחומי   6423489 6423616
 במדעי החברה 

)בנין    1בנין מס'  
ת  , קומתקשורת( 

 כניסה. 

לימודי   - משיב הרוח 6423572 1534-6423572
 העשרה 

)בנין    1בנין מס'  
 . 1קומה   תקשורת(,

6423512 6423466 
 

החוג למדעי  
 ההתנהגות 

)בנין    1בנין מס'  
 . 1קומה   תקשורת(,

 החוג לקרימינולוגיה  6423496 6423512

מרכז  )  1בנין מס'  
 . 1(, קומה תקשורת

 החוג לתקשורת  6423465 6423428

 החוג לשרותי אנוש  6423445 6423605 2, קומה א'   2בנין מס'  

ללימודי   המחלקה  6423567 6423595 2א', קומה   2בנין מס'  
 אנגלית   

 

ב'    2בנין מנהלה,  
 - 1קומה 

1534-6423405 6423405 
 

המרכז ללימודים  
 קדם אקדמיים 

החוג למדע המדינה   6423469 6423546 1, קומה 4בנין מס'  
ותואר שני במנהל  
 ומדיניות ציבורית 

mailto:hennib@yvc.ac.il
mailto:hadary@yvc.ac.il
mailto:duniaa@yvc.ac.il
mailto:ilanas@yvc.ac.il
mailto:ophiry@yvc.ac.il
mailto:violetai@yvc.ac.il


 

 
 

למערכות  החוג  6423492 6423517 2, קומה 4בנין מס' 
 מידע  

החוג לכלכלה   6423482    3, קומה 4בנין מס'  
 וניהול 

 לפסיכולוגיה החוג  6423611 6423512 - 1, קומה 5בנין מס'  

תואר שני   6423611 6423512 - 1, קומה 5בנין מס'  
בפסיכולוגיה  

חינוכית ותואר שני  
בפסיכולוגיה  

 רפואית 

 החוג לחינוך  6423513 6423512 1, קומה 5בנין מס'  
ותואר שני בייעוץ  

 חינוכי

החוג לסוציולוגיה   6423484 1534-6423422 2, קומה 5בנין מס'  
 ואנתרופולוגיה  

תואר שני בפיתוח   6423484 1534-6423422   2, קומה 5בנין מס'  
 וייעוץ ארגוני

המחלקה לעבודה   6423688 1534-6423688   3, קומה 5בנין מס'  
 סוציאלית 

 6423495 1534-6423406 , בי"ס גורן 8בנין מס'  
6423406 

 בי"ס גורן  
 לתקשורת חזותית 

החוג למנהל   6423439 6423488   3, קומה 10בנין מס'  
 מערכות בריאות 

תואר שני במנהל   6423439 6423488   3, קומה 10בנין מס'  
 מערכות בריאות 

תואר שני   6423526  3, קומה 10בנין מס'  
בגרונטולוגיה  

 קהילתית 

 החוג לסיעוד  6423625 6423627   3, קומה 10בנין מס'  
 תואר ראשון ושני

 ספריה  6423451 6423452 9בנין ספריה מס'  
     

mafil@yvc.ac.il    
 

מרכז שרות   6424669 6424669   - 1, קומה 5בנין מס' 
 לסטודנט 

 אגודת הסטודנטים  6423461 6423461   1, קומה 6בנין מס'  

perach@org.il  6490691 6423410   פר"ח 

 חנות קמפוס  6407544 6590356 - 1, קומה 4בנין מס'  

 
 

 02-6759555המרכז הארצי לבחינות והערכה          : טלפונים חשובים מחוץ למכללה
 
 

mailto:mafil@yvc.ac.il

