
 

 ט"ומחזור  - פ"אשנה"ל תש -מערכת שעות 

 סמסטר א'

  חמישי ימי

 ש"ס מס' קורס מרצה שם הקורס שעות

  0145.4114 מר איציק כהן תרגול שיטות כמותיות 12:30-13:15

 הפסקה 13:15-13:30

 2 0145.4101 ד"ר ברוריה עדיני לניהול מצבי חירום ואסוןמבוא  13:30-15:00

 הפסקה 15:00-15:15

 2 0145.4300 ד"ר ברוריה עדיני סיוע הומניטרי 15:15-16:45

 הפסקה 16:45-17:15

 2 0145.4103 מר גילי שנהר סוגיות הערכות אופרטיביות, טכנולוגיות ולוגיסטיקה 17:15-18:45

 הפסקה 18:45-19:15

 2 0145.4109 ד"ר זהר רובינשטיין היבטי ברה"ן במצבי חירום ואסון 19:15-20:45

 

  שישי מיי

 ש"ס מס' קורס מרצה שם הקורס שעות

 2 0145.4114 ד"ר מאיה סימן טוב שיטות כמותיות 08:15-09:45

 הפסקה 09:45-10:00

 2 0145.4104 ד"ר גלית הירש יחזקאל מבוא לאפידמיולוגיה 10:00-11:30

 הפסקה 11:30-11:45

 2 0145.4110 ד"ר אמנון קרטין גיאופוליטיקה של מצבי אסון מעשה ידי אדם 11:45-13:15

 

 

 1 0145.4000 ד"ר מורן בודס כתיבה מדעית קורס מקוון

  0145.4400  הכרת משאבי הספריה קורס מקוון

 



 

 מחזור ט"ו -שנה"ל תשפ"א  -מערכת שעות 

 סמסטר ב'

  ימי חמישי

 ש"ס מס' קורס מרצה שם הקורס שעות

13:00-14:30 

         -  על תהליכי הפקת לקחים ולמידה

 קורס בחירה
 2 0145.4207 ד"ר זהר רובינשטיין

 –כלכלת אסונות 

 קורס בחירה  
 2 0145.4480 פרופ' נאוה חרובי

 הפסקה 14:30-14:45

 2 0145.4107 שנהר מר גילי תקשורת המונים במצבי חירום ואסון 14:45-16:15

 הפסקה 16:15-16:45

16:45-18:15 
פרויקט גמר בתכנון והתערבות  –סמינר 

 אינטגרטיבית

 ד"ר ברוריה עדיני       

 מר גילי שנהר
0145.4360 2 

 הפסקה 18:15-18:30

18:30-20:00 
ניהול הרפואה באסונות המוניים ואירועים 

 רבי נפגעים
 2 0145.4108 ד"ר ברוריה עדיני

 

  ימי שישי

 ש"ס מס' קורס מרצה שם הקורס שעות

 2 0145.4113 ד"ר גלית הירש יחזקאל שיטות מחקר  08:15-09:45

 הפסקה 09:45-10:00

 2 0145.4390 מר ארז מלצר ניהול משברים בארגונים 10:00-11:30

 הפסקה 11:30-11:45

 2 0145.4450 ד"ר מורן בודס פסיכולוגיה של אסונות  11:45-13:15

 

 

 

 



 

 מחזור ט"ו -שנה"ל תשפ"א  -מערכת שעות 

 סמסטר קיץ

  ימי חמישי

 ש"ס מס' קורס מרצה שם הקורס שעות

 2 0145.4206 ד"ר יוסף בולס ניהול פרויקטים והערכתם   13:00-16:15

 הפסקה 16:15-16:45

 2 0145.4440 פרופ' קובי פלג ניתוח אירועי אסון  16:45-20:00

 

  ימי שישי

 ש"ס מס' קורס מרצה שם הקורס שעות

08:15-11:30 

 – אתיקה במצבי אסון

 מחצית ראשונה של הסמסטר
 1 0145.4117 פרופ' ארנון אפק

                                  – היבטים משפטיים בניהול אסונות

 מחצית שניה של הסמסטר
 "ר ברוריה עדיניד

0145.4420 
1 

 הפסקה 11:30-11:45

 1 0145.4410 מר חמי פקר אירועי סייבר והמענה אליהם 11:45-13:15

 

 2 0145.4205 ד"ר מורן בודס אסונות לא קונבנציונליים קורס מקוון

 

 


