הפקולטה לרפואה
ע״ש סאקלר
אוניברסיטת תל אביב

התכנית הרב-תחומית
לניהול מצבי חירום ואסון
החוג לניהול מצבי חירום ורפואת אסון
תכנית לימודים מרוכזת בשנה אחת

על התכנית
תכנית לימודים מיוחדת לתואר מוסמך בבריאות הציבור (ללא תזה)
ראש החוג :ד״ר ברוריה עדיני | מרכז התכנית :גילי שנהר
אוניברסיטת תל אביב שמחה לבשר על ההרשמה לתכנית הרב תחומית
לניהול מצבי חירום ואסון .תכנית הלימודים מסמיכה לתואר מוסמך בבריאות
הציבור ( )MPHבחוג לניהול מצבי חירום ואסון.
התכנית נבנתה על מנת להקנות לבוגריה כלים ,ידע וראיה אינטגרטיבית של
ההתמודדות עם מצבי אסון ושיטות להכנת מערכים וארגונים להתמודדות עם
אירועים מסוג זה .זאת ,תוך הקניית ידע תיאורטי המתבסס על מחקרים ,כלים
אנליטים ומודלים מתקדמים בשילוב ניסיון רב שנצבר בארץ ובעולם .התכנית
תשלב ניתוחי אירוע ,באמצעותם נשלב ונבחן את הידע והלקחים הנלמדים
בתכנית .התכנית מועברת על ידי מיטב המרצים בתחום מאוניברסיטת
תל-אביב ,בשילוב מומחים נוספים.
ייחודה של התכנית הוא במסגרת הלימודים המרוכזת המאפשרת ללמוד
במקביל להמשך עיסוק .בשל כך מרוכזים הלימודים לאורך שנה קלנדרית
אחת הכוללת שלושה סמסטרים .לתלמידים תינתן מסגרת אקדמית וארגונית
תומכת הכוללת ייעוץ וסיוע אקדמי זמין וליווי ארגוני ומנהלי צמוד.

לפרטים ולמידע נוסף
emergex@tauex.tau.ac.il | 03-6407391

מטרות התכנית
הרחבת הידע של הסטודנטים ומתן כלים ומיומנויות בתחומים המשפיעים
על ומושפעים מאסונות ומצבי חרום .בוגרי התכנית הנם בעלי יכולת ייחודית
לתרום לבניית היערכות ומתן מענה הולם למתארי חירום ,תוך שיתוף פעולה
עם השותפים האחרים הנוטלים חלק באירועים אלה .התכנית מיועדת
לבנות ולפתח דור של מנהיגות שיוביל את תחום ההיערכות והמענה למצבי
חירום ,הן בגופי השדה והן בקרב קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות.

קהל היעד ותנאי הקבלה
●

התכנית מיועדת בעלי תואר בוגר(תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על
ידי המל״ג בציון גמר של  80ומעלה

●

בוגרי תואר ראשון לפחות בתחומי הרפואה (כולל מינהל רפואי ,מקצועות
הבריאות) ,מנהל ציבורי ,הנדסה ,מדעי החברה ,עבודה סוציאלית,
גיאוגרפיה ,לימודי ביטחון ,מנהל עסקים וכן בוגרים מתחומים המשיקים
לנושאי חירום ואסון.

●

בוגרי תואר ראשון בכל תחום הממלאים תפקידים בארגוני חירום כגון:
רפואה ,משטרה ,צה״ל ,משרד הביטחון ,מגן דוד אדום ,שירותי כבאות,
פס״ח ,רח״ל ,מנהלי מערכות תשתית רלוונטית לחירום (מקורות ,חברת
חשמל ,מע״צ וכדומה).

●

שליטה בשפה האנגלית הינה תנאי מחייב לקבלה לתכנית.

●

מועמדים לתכנית אשר סיימו תואר ראשון במדעי הרוח ותחומים שאינם
מפורטים לעיל — ועדת הקבלה תדון במקרים לגופו של עניין ותגדיר
את הצורך בהשלמות בהתאם.

●

מועמדים העומדים בתנאי סף ,יזומנו לראיון קבלה.

משך הלימודים
משך הלימודים הינו שנה קלנדרית אחת ברצף (שלושה סמסטרים בלבד
הכוללים שני סמסטרים רגילים וסמסטר קיץ)
כלל הלימודים מתקיימים :ביום שישי החל מהשעה  08:00ויום אחד
נוסף בשבוע ,החל מהשעה ( 13:00למעט בחינות ,קורס מרוכז ו/או
יציאה לסיורים).

תכנית הלימודים
מסמיכה לתואר מוסמך בבריאות הציבור בחוג לניהול מצבי חירום ואסון ,ללא
עבודת גמר ,בהיקף של  40ש״ס (שעות סמסטריאליות).

קורסים נבחרים
מבוא למצבי חירום ואסון |  3ש"ס
סוגיות בהיערכות אופרטיבית ,טכנולוגית ולוגיסטית |  2ש"ס
שיטות כמותיות |  2ש"ס
ניהול הרפואה באסונות המוניים ואירועים רבי-נפגעים |  2ש"ס
אסונות לא קונבנציונאליים |  2ש"ס
שיטות מחקר |  2ש"ס
תקשורת המונים במצבי חירום ואסון |  2ש"ס
היבטים של בריאות הנפש במצבי חירום ואסון |  2ש"ס
מבוא לאפידמיולוגיה |  2ש"ס
על תהליכי תחקיר והפקת לקחים :למידה אישית וארגונית מאירועים |  2ש"ס
ניהול משברים |  2ש"ס
גיאוגרפיה של אזורי אסון |  2ש"ס
פסיכולוגיה של אסונות |  2ש"ס
אתיקה במצבי חירום ואסון |  2ש"ס
מנהיגות במצבי חירום ואסון |  2ש"ס
סיוע הומניטרי |  2ש"ס
ניהול פרויקטים |  2ש"ס
סמינר  -פרוייקט בתכנון והתערבות אינטגרטיבית |  4ש"ס
הערה :בתכנית יכללו קורסים נוספים .התכנית שומרת לעצמה את
הזכות לבצע שינויים ברשימת הקורסים.

International Program in Emergency
& Disaster Management
Department of Emergency Management & Disaster Medicine
Check out our international program:
In addition to the Hebrew program, we have established this
unique multidisciplinary master’s program to foster expertise
in managing disasters and mass-casualty events.
This one-year English-taught program covers both
theoretical and practical aspects of emergency and disaster
management. Its focus is on the organizational systems that
must coordinate their efforts with national and international
agencies to provide aid. Students from all around the world
with different cultural and academic backgrounds have the
opportunity to study in Israel, a country well-known for its
leadership in disaster management.
This program creates and encourages unique collaboration
between academic experts and field professionals.
Furthermore, we promote and facilitate international
collaboration with leaders in the field throughout the world.
This program aims to provide a broad and comprehensive
vision and understanding of disaster management.

For more information:
Tel: +972(0)36408021
Email: emergex@tauex.tau.ac.il
Facebook: www.facebook.com/emphtau

Intl. MPH in Emergency and Disaster
Management at Tel Aviv University

התכנית הרב-תחומית
לניהול מצבי חירום ואסון

תכנית לימודים
מיוחדת
לתואר מוסמך
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לפרטים והרשמה:
טלפון03-6407391 :
דוא"לemergex@tauex.tau.ac.il :
אתר האינטרנטwww.emergex.tau.ac.il :
www.facebook.com/emergex

