
 מכללה ירושלים

 בית הספר להשתלמויות
 

 ניהול מצבי חירום ואסון

 .M.H.A ;M.P.H.זכאי -: מר ירון בןמרצה

 :מבוא 

 שהארגוןמצבי חירום ואסון, חוצים גבולות ומטילים את השפעתם בתחומי הכלכלה, החברה והתרבות. ככל 

ולצאת ממנו מחוזק ת האירוע למצב זה וינהלו בצורה יעילה, כך ניתן יהיה לצמצם את השפע ךערו היהי

יציאה ממצב אסון, תוך שיקום והתאוששות לארגון ראויה, תאפשר  ארגונית. מנהיגות לאתגרים מחודשים

 מהירים. 

  :מטרת הקורס 

 . הכרת גורמי מצבי חירום ואסון: גורמי סיכון והשלכותיהם.1

 .הכנהו מניעה. ניהול סיכונים: 2

 היחיד לקבוצה.מהגורם האנושי: התנהגות  הבנת. 3

 מנהיגות במצבי חירום ואסון.הכשרת . 4

 התקשורת במצבי חירום ואסון.הכרת . 5

 . הכרת הניהול הלוגיסטי במצבי חירום ואסון: מיפוי והערכת צרכים.6

 תהליך השיקום בעקבות אסון: השלכות כלכליות. הכרת . 7

 :דרישות הקורס 

המפגשים האחרונים בהם יוצגו  2-מפגשים: במה 80%נוכחות והשתתפות פעילה בהרצאות בלפחות 

המפגשים  2-המצגות, קיימת חובת נוכחות מלאה. תלמיד/ה היודע/ת שייאלץ/תיאלץ להיעדר מ

 האחרונים, נדרש/ת לקבל אישור מקדים ובכתב מהמרצה.

 היעדרות ללא אישור מראש מהמפגשים האחרונים, תגרום לפגיעה בציון.

 הכנת עבודה והצגת מצגת.

 קריאה. חומר

 :ציון הקורס 

 .60הגשת עבודת גמר והצגתה במצגת בציון עובר 
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יועץ השקעות, בוגר אוניברסיטת  (,.M.H.Aמערכות בריאות ) (..B.Aאילן בכלכלה ולוגיסטיקה )-בר
 

 נושאי הלימוד

 חירום ואסוןפרק א': מבוא לניהול מצבי 

 הנושאים הנלמדים מטרת השיעור נושא השיעור
גורמי מצבי 
 חירום ואסון

 .ה, תאונות, טרורגיאוגרפי: היפגעות המוניתגורמים ומצבים ל מושגים והגדרות
עם מצבי חירום ואסון: מניעה, הכנה,  עקרונות ההתמודדות

 .במצבי חירום ואסון ארגוןהתמודדות ושיקום. ה
ניהול במצבי 

 ירום ואסוןח
במצבי הכרת המענה 

 חירום ואסון
כלים מדיניות ציבורית, הכרת , גופים המעורבים במתן המענה

 ובניית פתרונות מתאימים. םלהערכת צרכי
 

 פרק ב': היבטי בריאות הנפש במצבי חירום ואסון

 הנושאים הנלמדים מטרת השיעור נושא השיעור
בריאות  בטייה

הנפש במצבי 
 חירום ואסון

הכרת מאפייני בריאות 
הנפש בתחום מצבי 

 חירום ואסון

  תגובות נפשיות: תגובת דחק, טראומה, סוגי התערבות
 ., מתן מענה לאוכלוסיות בעלות צרכים ייחודייםראשונית

 

 פרק ג': מנהיגות במצבי חירום ואסון

 הנושאים הנלמדים מטרת השיעור השיעורנושא 
מנהיגות במצבי 

 חירום ואסון
מיומנות המנהיג פיתוח 

 במצבי חירום ואסון
תקשורת , עוצמה ובטחון, כוחו של המנהל, תפקידי המנהל

נשיאה , האצלת סמכות, ישיתאפיתוח מנהיגות , ניהולית
חוסן , "אצבע על הדופק" ,ניהול לפי יעדים, ניהול זמן, באחריות

 .סוף מעשה במחשבה תחילה, ניהולי
-תקשורת בין

 אישית
ברות פיתוח יכולות ההד

 האישית והקבוצתית
, דרכי התקשרות, העברת המסר, אישית וארגונית-תקשורת בין

, סגנונות תקשורת, אסרטיביות, מאדים ונוגה במקום העבודה
 .ניהול קונפליקטים ומשברים, טיפול בהתנגדויות, שפת הגוף

ניתוח דרכי קבלת  קבלת החלטות
 החלטות

דיסוננס , ותתהליכי קבלת החלט, מדוע יש לקבל החלטות?
תהליך קבלת החלטות , חרטה מקדימה, האדרה, קוגניטיבי

העלאת , הצגת המידע, השגת מידע, הצגת הבעיה, בדיון קבוצתי
חלטה , ההחלטת יחיד, ניתוח משתנים וחלופות, השערות

 .חשיבת יחד ,קבוצתית
תכנון תהליכי 

ותוכנית 
 העבודה

, חקר זמנים, עצם )אדרת( דג תרשים, תהליכים אפשריים תכנון תהליך השירות  
 , תחקיר שיעור יעילות, ארגון המערך, Gant, Pertתרשימי 

 .והפקת לקחים
 

 פרק ד': תקשורת המונים במצבי חירום ואסון

 הנושאים הנלמדים מטרת השיעור נושא השיעור
תקשורת 

מונים במצבי ה
 חירום
 

הכרה ושימוש בכלי 
התקשורת ההמוניים 
 במצבי חירום ואסון

קומה של התקשורת בעידן המודרני, חשיבות הדיווח האמין, מ
, ארגון: הכנת השימוש נכון באמצעי תקשורת המונים
ואסונות, היערכות  התמודדות עם התקשורת במצבי חירום

 ולהסברה לציבור באירועי החירום. תקשורתית למענה, להדרכה
 

 ואסוןמצבי חירום השלכות פרק ה': 

 הנושאים הנלמדים ורמטרת השיע נושא השיעור
השלכות 

מצבי בות ארגוני
 חירום ואסון

הכרת השלכות מצבי 
חירום ואסון על 

 הארגוניחוסן ה

 .התמודדות יעילה עם מצבי החירום
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שיקום הארגון 
 בעקבות האסון

הכרת תהליך השיקום 
 והשלכותיו הארגוניות 

 .שיתופי פעולה בינלאומייםתיים, שלממגורמי סיוע 

 

  
 
 
  

 


