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University of Haifa School of Business 
 209.4040 Computers and Information Systems 

Winter 2020/2021 (Dec 24 – Feb 19) 
212.16.בחינה:   

MBA  דליה (מנהלים) + מחקרי, כיתת דקל (מנהלים) + העוגן (ספנות) כיתת 
Instructor: Dr. David Bodoff (dbodoff@univ.haifa.ac.il) 

 
 :מטרת הקורס

להתמודד עם הנושאים הניהוליים העיקריים הקשורים למערכות ים לדעת מנהלקורס זה בא ללמד 
 מידע בארגון. 

 
 : ומרכיבי ציון דרישות

לפי תקנון בית הספר למנהל עסקים. כאשר מדובר בשיעור בזום, זה אומר  נוכחות חובה •
 .מצלמות פתוחות בזמן השיעור (מי שלא עומד בתקנון נכשל בקורס)

 .)בהמשך" לפני השיעורים הרלוונטיים (ראו טבלה קריאת/הכנת "קייסים •
 .מהציון הסופי) 15%השתתפות בדיונים במהלך השיעור ( •
 .מהציון הסופי) 15%; 0עובר=-, לא100הגשת מטלות קבוצתיות (עובר= •
 .מהציון הסופי) 15%חנים על הקייסים בתחילת השיעורים הרלוונטיים (ב •
מהציון  5%; 0עובר=-לא ,100עובר=( #5מספר תרגיל כיתה שנעשה בזמן השיעור, שיעור  •

 .הסופי)
 .הסופי) מהציון 50%בחינה ( •
 

 קייסים
תיים המתוארים בסוג של ימקרים אמ -ל קייסים עשיטת הלימוד העיקרית היא דרך ניתוח ודיון 

כמקובל בבתי ספר למנהל עסקים. כאשר פותחים נושא חדש, עושים זאת דרך קריאה של  ,מאמר
 3קייס חדש. כל סטודנט עובר בוחן על הקייס החדש. בנוסף, כל סטודנט במסגרת קבוצה (של 

 סטודנטים) מגיש מצגת קצרה על הקייס, לפי ההנחיות שתקבלו.
 .שבהמשךבטבלה לפי הלו"ז  על כל קייס, –בקבוצה בוחן בבודד, במצגת  –הנ"ל 

 Harvard Business Schoolאת הקייסים אתם מקבלים מבית הספר, שמשלם עבורם לחברת
Pressהקייסים יש תרגום לעברית. הקייסים הם: ת. לשלושה מתוך ארבע 

1. Moore Medical Corporation, case # 9-601-142 
2. Rich-Con Steel, case # 9-699-133 
3. Banking on Social Media (A), case #W14684 
4. The Long Battle for an Instant Messaging Standard (AOL), case # SM-138 
 

 התאמות
אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך ושבגינה את/ה 

 נט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:אזקוק/ה להתאמות, אנא פנה/י לדיק
 8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדוא"ל: 
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 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב, יש לפנות ליה"ל: 
 8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.ilדוא"ל: 

כתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס, אנא פנה/י אליי אם יש ברשותך מ
 בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס.

 
 

זה יש בתאריך  -קייס 
בוחן יחידני גם 

בתחילת השיעור, וגם 
חייבים להגיש מצגות 

 בקבוצות  לפני השיעור

משימה 
בזמן 

השיעור
? 

שאלה מרכזית 
   שנדונה

 תאריך
מס' 
 שיעור

# 

  

Functional IT: 
אלו תוכנות/מערכות 
 לשקול, ואלו לשלול?

Functional IT: IT 
in Operations 
and Strategy (I) 

24/12 1 

Moore Medical   
Functional IT: IT 
in Operations 
and Strategy (I) 

31/12 2 

  
Functional IT: IT 
in Operations 
and Strategy (I) 

7/1 3 

RichCon Steel  Enterprise IT: 
איך לשרוד את 

 ?ההטמעה

Enterprise IT (I) 14/1 4 
 Yes Enterprise IT (I) 21/1 5 

Banking on Social 
Media  

Network IT: 
מה צריכה הנהלה 

 בכירה לדעת בנושא?
 28/1 6 

The Long Battle 
(AOL)  7 4/2  פלטפורמות 

 פלטפורמות (המשך)   
 8 11/2  וסיכוםחזרה 
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