
 

 

 

 ' אב, תשפ"בד

 2022אוגוסט,  1

 

 

 שלום רב,

 

 ברכות להצטרפותך לפקולטההנדון: 

 

ברצוני לברך אותך על הצטרפותך למשפחת הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, ולאחל לך 

 הצלחה בדרכך האקדמית. 

 

מצורף בזאת דף מידע לחבר סגל חדש, המאגד בתוכו מידע רלוונטי, הן על הפקולטה שלנו 

 והן על האוניברסיטה שיסייע בקליטתך. 

 

הפקולטה או למזכירות מנהלת מזכירות ראש מנהל הפקולטה, ללפנות אליי, ל י/אל תהסס

 החוג שלך בכל שאלה שתתעורר.ביה"ס/

 

 

 בברכת הצלחה ומחקר פורה,

 

 ישראל )איסי( דורון פרופ'            
 דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

 

 

 

   העתק:

 גב' רחלי בליפנטה אפוטה, ראש מנהל הפקולטה

 גב' דברת קנצוקר, אחראית מזכירות הפקולטה ומינויים אקדמיים

 
  



 

 

 מידע על הפקולטה .א

 אור ומידע על הפקולטה, היחידות האקדמיות והמנהליות שלה תוכל למצוא באתר הפקולטה. ית

 /http://hw.haifa.ac.il  הלינק לאתר הפקולטה:

 .702, חדר 7הפקולטה נמצאים במגדל אשכול בקומה מנהלת משרדי 

 

 : פקולטהמנהלת הבבעלי התפקידים להלן רשימת 

טלפון  שם ותפקיד

 פנימי

טלפון 

 חיצוני
mailE 

דיקן  – ישראל )איסי( דורוןפרופ' 

 הפקולטה 

53950 8249950  @univ.haifa.ac.ilidoron 

ראש  - אפוטה-גב' רחלי בליפנטה

 מנהל הפקולטה

52407 8240407  rafoota@univ.haifa.ac.il 

סגן דיקן  -פרופ' אפרת שדמי

 לענייני מחקר

57164  eshadmi@univ.haifa.ac.il 

סגן דיקן  -פרופ' ענת גסר אדלסבורג

 לענייני הוראה

57145  ageser@univ.haifa.ac.il 

אחראית  - דברת קנצוקר גב'

מזכירות הפקולטה ומינויים 

 אקדמיים

58141 8288141 dkantso1@univ.haifa.ac.il 

, תקציבים אחראיתגב' פנינית טל, 

 ופרויקטים אתיקה, חוזים

53948 8249948 pfientu1@univ.haifa.ac.il 

מרכזת  -גב' אורית שפולנסקי 

 מזכירות הפקולטה

52798 8240798  oritsh@univ.haifa.ac.il 

לשכת  מרכזת– מרים כהן גב' 

 הדיקן

53950 8249950  cohen6@univ.haifa.ac.ilm 

 :המחשוב הפקולטטיתיחידת 

טלפון  ם ותפקידש

 פנימי

 mailE טלפון חיצוני

ראש  – איגור גופלדמר 

 צוות מחשוב

53531 0528666436 igor@univ.haifa.ac.il 

 univ.haifa.ac.ilrbattash@ 8249779 53779 מחשוברכז  – רפי בטשמר 

 dgewerc@univ.haifa.ac.il 8288537 58537 מחשוב אחראי -מר דוד גבע 

 -מר אלכס קסטלבאום

 אחראי מחשוב

53833 8249833 akestelba@univ.haifa.ac.il 

http://hw.haifa.ac.il/
http://hw.haifa.ac.il/
http://hw.haifa.ac.il/
mailto:rafoota@univ.haifa.ac.il
mailto:rafoota@univ.haifa.ac.il
mailto:oritsh@univ.haifa.ac.il
mailto:mcohen6@univ.haifa.ac.il
mailto:akestelba@univ.haifa.ac.il


 

 

מעצבת  -בדבניוגב' ליאת ד

גרפית ואחראית תוכן 

 אתרים ומדיה

53468 8249468 lduvdevan@univ.haifa.ac.il 

 

 

   ועדת אתיקה פקולטטית

 

 ידע על האוניברסיטהמ .ב

 משאבי אנושאגף 

טלפון  חדר ם ותפקידש

 פנימי

טלפון 

 חיצוני

 8240883 52883  26קומה  ראש האגף – מר יוני לאופר

חדר  26קומה  מרכזת מזכירות האגף –גב' נחמה רוזנפלד 

2603 

52883 8240883 

 8240603 52603 26קומה  מנהלת המחלקה לסגל אקדמי – להיאניגב' שרה 

 

בקישורים הבאים ובאתר משאבי  מידע על זכויותיך וחובותיך ולגבי דרגות והמעבר ביניהן ניתן למצוא

  אנוש:

  עסקהי ההאנשכר ות

 

  מידע לחבר סגל חדש

 

 בכיראקדמי סגל לידיעון 

 

  תקנון מינויים והעלאות

 

 מידע לחברי סגל באתר הפקולטה

 

 

 

טלפון  שם ותפקיד

 פנימי

טלפון 

 חיצוני
mailE 

 meraz@netvision.net.il   יו"ר הועדה - רז-ד"ר מיה פלד

 

 drasamat@staff.haifa.ac.il 8240257 52257 מרכזת הועדה - ה רזמטדבורגב' 

https://hw.haifa.ac.il/faculty-about/faculty-ethics
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https://hr.haifa.ac.il/wp-content/uploads/2022/07/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%93%D7%A9_26-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-2022.pdf
https://hr.haifa.ac.il/wp-content/uploads/2022/07/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%93%D7%A9_26-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-2022.pdf
https://hr.haifa.ac.il/wp-content/uploads/2022/07/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%93%D7%A9_26-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-2022.pdf
https://hr.haifa.ac.il/%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%95%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%92%d7%9c-%d7%94%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%91%d7%9b%d7%99/
https://hr.haifa.ac.il/%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%94-%d7%95%d7%98%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://hr.haifa.ac.il/wp-content/uploads/2022/03/%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%92%D7%9C-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8-20.2.2022004-002-003.pdf
https://hr.haifa.ac.il/wp-content/uploads/2022/07/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%93%D7%A9_26-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-2022.pdf
https://hw.haifa.ac.il/faculty-academic-staff-info
mailto:meraz@netvision.net.il


 

 

 

 

 :  כספים ובקרהאגף 

טלפון  חדר שם ותפקיד

 פנימי

טלפון 

 חיצוני

חדר  24קומה  רמ"ד כספים ותשלומים – מר אור אל שמאי

2407 

52051 8240051 

 סגל זכויות על ממונה - וינטרמן איריסגב' 

 )קקמ"ב( שכר וחשבונאות

חדר  24קומה 

2401 

52327 8240327 

חדר  24קומה  שכר יחידתמנהלת  –גב' דניאלה פינקלשטיין 

2402 

52220 8240220 

חדר  24קומה  ביחידת שכרראש מדור סגל אקדמי  –גב' לנה טוסוב 

2404 

52404 8240404 

 
 

  :רשות המחקר
טלפון  חדר שם ותפקיד

 פנימי

טלפון 

 חיצוני

חדר  21קומה  סגן נשיא ודיקן למחקר -פרופ' עדו יצחקי 

2117 

52622 8240622 

חדר  21קומה  המחקררשות מנהל  –  מר תמיר פרנק

2117 

52622 8240622 

וניהול ראש מדור תקציבי מחקר  – גב' פולי טורק

 קרנות חו"ל

חדר  21קומה 

2113 

52549 8240549 

חדר  21קומה  מדור מידע ושירותי מחקרראש  –גב' שושי צלקה 

2111 

53278 8249278 

על  ואחראימנהל רשות המחקר  סגן –מר אריה מרקו 

 קטיםפרוי

חדר  21קומה 

 א' 2102

58874 8288874 

 

  :מתקדמים ללימודים הרשות

טלפון  חדר ם ותפקידש

 פנימי

טלפון 

 חיצוני

 8240109 52109 25קומה  דיקן -פרופ' לילי אורלנד ברק 

 8240214 52214 25קומה  ראש מנהל –גב' סיגלית רג'ואן 

 

 

 

 

https://www.haifa.ac.il/2019/12/12/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%92%d7%a3/?csrt=4532369088005959572
https://www.haifa.ac.il/2019/12/12/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%92%d7%a3/?csrt=4532369088005959572
https://www.haifa.ac.il/2019/12/12/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%92%d7%a3/?csrt=4532369088005959572
https://resau.haifa.ac.il/
https://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/


 

 

 

 : ת יונס וסוראיה נזריאןספרי

 בכל. במקום אחד מרוכזים הספרים וכתבי העת 700ה נמצאת בבניין הראשי, בקומה יהספרי

 התחומים. 

  )ׂ Impact Factor, Rank, Q)אתר למידע ואיתור מידע בנוגע לאיכות כתבי העת 
 מידע וגם ייעוץ אישי למעוניינים.

 

http://lib.haifa.ac.il/reference/reftools/index.php/he/ 
 

 :קמפוס נטלמידע על טפסים, נהלים והמתרחש באוניברסיטה, מומלץ להיכנס ל

http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Login/Pages/LogIn.aspx 

 

 

 בהצלחה !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lib.haifa.ac.il/systems/highlearn/lib_on_highlearn_heb.html
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