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קורסי חובה ▀
קורסי חובה אונליין ▀
חובת בחירה מקבץ א ▀
חובת בחירה מקבץ ב ▀
חובת בחירה מקבץ ג ▀
חובת בחירה מקבץ ד ▀

סמסטר ראשון 10.10.21 - 9.1.22 ,
ימי חמישי

קורסים אונליין

ימי שישי

12:00-12:45

תרגול שיטות כמותיות

08:15-09:45

מבוא לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר ▀
ד"ר גלית הירש )(01494104

13:00-14:30

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון ▀
ד"ר ברוריה עדיני )(01494101

10:00-11:30

גאופוליטיקה של אסונות מעשה ידי אדם קורס הכרת משאבי הספריה לרפואה ▀
)(01494400
▀ ד"ר אמנון קרטין )(01494110

14:45-16:15

סוגיות בהערכות אופרטיבית טכנולוגית ולוגיסטיקה ▀ מר 11:45-13:15
גילי שנהר )(01494103

16:45-18:15

שיטות כמותיות ▀ ד"ר מאיה סימן טוב )(01494114

18:30-20:00

היבטי בריאות הנפש במצבי חירום ואסון ▀
ד"ר זוהר רובינשטיין )(01494109

כתיבה מדעית ▀
ד"ר מורן בודס )(01494000

התחממות כדור הארץ ואסונות טבע ▀
ד"ר אורלי רונן )(01494208

סמסטר שני20.2.22 -10.6.22 ,
ימי חמישי
12:30-13:15

ימי שישי
סמינר  -פרוייקט גמר )ללומדים ללא תזה( ▀
ד"ר מורן בודס )( 01494118

08:15-09:45

ניהול אירועי סייבר והמענה אליהם ▀
ד"ר הראל מנשרי )(01494410
13:30-15:00

▀ Business Continuity Management
) (0150-4201ד"ר תומר סימון *שפת הקורס :אנגלית

ניהול משברים בארגונים ▀
מר ארז מלצר )(01494390
 10:00-11:30פסיכולוגיה של אסונות ▀
ד"ר מורן בודס )(01494450

כלכלת אסונות ▀
פרופ' נאווה חרובי )(01494480
15:15-16:45

סמינר מחקר )חובה ללומדים לתזה( ▀
ד"ר מורן בודס )(01494022
11:45-13:15

על תהליכי הפקת לקחים ולמידה ▀
ד"ר דן בוידון )(01494207
17:00-18:30

סיוע הומניטרי ▀
ד"ר ברוריה עדיני )(01494300

קורס מנהיגות ▀
ד"ר אוהד אבירם )(01494102

סמינר מתאוריה לפרקטיקה ▀
מר גילי שנהר )(01494360
אתיקה והיבטים משפטיים במצבי חירום ▀
ד"ר ברוריה עדיני ופרופ' ארנון אפק )(01494117

18:45-20:15
ניהול מערכות בריאות בחירום ▀
ד"ר אלי יפה )(01494108
סמסטר קיץ3/7/21-19/8/22 ,
קורסים אונליין

ימי חמישי
ניהול פרויקטים והערכתם ▀
ד"ר יוסף בולס )(01494206
13:00-16:30

עזרה ראשונה נפשית ▀
ד"ר זוהר רובינשטיין וד"ר משה פרחי )(01494490
תקשורת המונים במצבי חירום ▀
מר גילי שנהר )(01494107

16:45-20:00
מקרי בוחן בניהול מצבי חירום ואסון ▀
פרופ' קובי פלג )(01494440

אסונות לא קונבנציונאליים ▀
ד"ר מורן בודס )(01494205

