הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
לשכת הדיקן
Faculty of Social Welfare & Health Sciences
Office of the Dean
الكلية لعلوم الرفاه والصحة
مكتب العميد

 14יוני2018 ,
שלום רב,
הנדון :ברכות להצטרפותך לפקולטה
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.
אל תהסס/י לפנות אליי ,לראש מנהל הפקולטה ,למזכירות מנהלת הפקולטה או למזכירות
ביה"ס/החוג שלך בכל שאלה שתתעורר.

בברכת הצלחה ומחקר פורה,

פרופ' פייסל עזאיזה
דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

העתק:
גב' רחלי בליפנטה אפוטה ,ראש מנהל הפקולטה
גב' דברת קנצוקר ,אחראית מזכירות הפקולטה ומינויים אקדמיים
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א .מידע על הפקולטה
תיאור ומידע על הפקולטה ,היחידות האקדמיות והמנהליות שלה תוכל למצוא באתר הפקולטה.
הלינק לאתר הפקולטה/http://hw.haifa.ac.il :

משרדי מנהלת הפקולטה נמצאים במגדל אשכול בקומה  ,7חדר .702
להלן רשימת בעלי התפקידים במנהלת הפקולטה :
שם ותפקיד
פרופ' פייסל עזאיזה – דיקן

טלפון
פנימי

טלפון
חיצוני

3950

8249950

Email
azaiza@univ.haifa.ac.il

הפקולטה
פרופ' נעמי יוסמן -סגן דיקן
הפקולטה לענייני מחקר

2610

8240610

naomij@research.haifa.ac.il

גב' רחלי בליפנטה-אפוטה -
ראש מנהל הפקולטה

2407

8240407

rafoota@univ.haifa.ac.il

גב' דברת קנצוקר  -אחראית
מזכירות הפקולטה ומינויים
אקדמיים

8141

8288141

dkantso1@univ.haifa.ac.il

גב' אורית שפולנסקי  -מרכזת
מזכירות הפקולטה

2798

8240798

oritsh@univ.haifa.ac.il

גב' מרים כהן –מרכזת לשכת
הדיקן

3950

8249950

mcohen6@univ.haifa.ac.il

יחידת המחשוב הפקולטטית:
שם ותפקיד

Email

טלפון
פנימי

טלפון
חיצוני

מר דני קרפ  -מתאם מחשוב

3531

8249531

dannyc@univ.haifa.ac.il

מר רפי בטש – רכז מחשוב

3779

8249779

rbattash@univ.haifa.ac.il

מר דוד גבע  -עוזר מתאם
מחשוב

8537

8288537

dgewerc@univ.haifa.ac.il

מר אנטולי סחרובסקי – עוזר
מתאם מחשוב

3833

8249833

anatolys@univ.haifa.ac.il
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ועדת אתיקה פקולטטית http://hw.haifa.ac.il/he/faculty-about/faculty-etics

טלפון
פנימי

שם ותפקיד

טלפון
חיצוני

meraz@netvision.net.il

ד"ר מיה פלד-רז  -יו"ר הועדה

גב' שירן כהן  -מרכזת הועדה

Email

3948

824994
8

ethicshealth@univ.haifa.ac.il

ב .מידע על האוניברסיטה
אגף משאבי אנוש :המידע המעודכן ביותר נמצא בקמפוס נט
http://campusnet.haifa.ac.il/dpt/HR/Pages/AcademicStaff_Page.aspx

טלפון

טלפון

שם ותפקיד

חדר

פנימי

חיצוני

גב' שרה צזנה – ראש האגף

קומה 26

2883

8240883

גב' נחמה רוזנפלד – מרכזת מזכירות האגף

קומה  26חדר
2603

2883

8240883

גב' שרה גורן-פרידמן – מנהלת המחלקה לסגל
אקדמי

קומה 26

2881

8240881

מידע על זכויותיך וחובותיך ולגבי דרגות והמעבר ביניהן ניתן למצוא בקישורים הבאים ובאתר משאבי
אנוש:
מידע לסגל אקדמי בקמפוס-נט:
http://campusnet.haifa.ac.il/dpt/HR/Pages/AcademicStaff_Page.aspx
מידע לחבר סגל חדש:
http://campusnet.haifa.ac.il/dpt/HR/NewFacultyMember/Pages/NewFaculty.aspx

תנאי העסקה לחברי סגל אקדמי בכיר:
http://campusnet.haifa.ac.il/dpt/HR/NewFacultyMember/SitePages/ConditionSenior
Member.aspx
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:תקנון חובותיו של העובד האקדמי
http://campusnet.haifa.ac.il/dpt/HR/Academi/Hovot.aspx
http://campusnet.haifa.ac.il/dpt/HR/Academi/Academics_Rights.aspx :זכויות אקדמיות
http://campusnet.haifa.ac.il/dpt/HR/Academi/Social_Rights.aspx :זכויות סוציאליות
http://www.haifa.ac.il/images/pdf/minuim_vehaalaot_2014.pdf :תקנון מינויים והעלאות

http://hw.haifa.ac.il/index.php/he/facultystaff/faculty- :מידע לחברי סגל באתר הפקולטה
academic-staff-info

/http://finance.haifa.ac.il : אגף כספים ובקרה

טלפון
חיצוני

טלפון
פנימי

חדר

שם ותפקיד

8240051

2051

 חדר24 קומה
2403

גב' אוה רובנר – רמ"ד כספים ותשלומים

8240327

2327

 חדר24 קומה
2409

 ממונה על זכויות סגל- גב' איריס וינטרמן
)וחשבונאות (קקמ"ב

8240209

2209

 חדר24 קומה

גב' דניאלה פינקלשטיין – מנהלת יחידת שכר

2403
8240404

2404

 חדר24 קומה
2412

גב' לנה טוסוב – ראש מדור שכר סגל אקדמי
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רשות המחקר/http://ra.haifa.ac.il :

חדר

טלפון
פנימי

טלפון
חיצוני

שם ותפקיד
פרופ' עדו יצחקי  -סגן נשיא ודיקן למחקר

קומה  21חדר
2115

2930

8240930

ד"ר שרון לינק – מנהל רשות המחקר

קומה  21חדר
2117

2625

8240625

רו"ח מור זקס – ראש מדור תקציבי מחקר

קומה  21חדר

2549

8240549

2113
גב' שושי צלקה – ראש מדור מידע ושירותי מחקר

קומה  21חדר
2111

3278

8249278

מר אריה מרקו – סגן מנהל רשות המחקר וממונה
על פרויקטים

קומה  21חדר
2105

8874

8288874

הרשות ללימודים מתקדמיםhttp://graduate.haifa.ac.il/ :

טלפון
פנימי

טלפון
חיצוני

חדר

שם ותפקיד
פרופ' לילי אורלנד ברק  -דיקן

קומה 25

2109

8240109

גב' סיגלית רג'ואן – ראש מנהל

קומה 25

2214

8240214

ספרית יונס וסוראיה נזריאן/http://lib.haifa.ac.il :

הספרייה נמצאת בבניין הראשי ,בקומה  .700במקום אחד מרוכזים הספרים וכתבי העת בכל
התחומים.

למידע על טפסים ,נהלים והמתרחש באוניברסיטה ,מומלץ להיכנס לקמפוס נט:
http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Login/Pages/LogIn.aspx

בהצלחה !!!
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