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 עם התמחות בניהול ספנות ונמלים MBA  ה תכנית
 

  7 -ו  6מס'  ותתקופ -" דוגית" -' דמחזור 

 24.12.2020-19.2.2021: 7תקופה ;   22.10.2020-18.12.2020: 6תקופה 

 

 פרוייקט מסכם קורס:שם ה

 209.7700מס הקורס: 

 

 : ( ודואלשם משפחה מנחי הקורס )סדר א"ב

 ganzar@bezeqint.net  מר נחום גנצרסקי

  ysebba@lishsap.org.il   ד"ר יורם זבה

  maor.yigal@gmail.com  ר/ח יגאל מאור

 

 ר/ח יגאל מאור  מרכז הקורס: 

 
 ירקע כלל

 
של  עם התמחות בניהול ספנות ונמלים MBAבתוכנית במסגרת לימודי תואר שני במנהל עסקים 

ידע  מחד, ,אוניברסיטת חיפה, רוכשים הסטודנטים, שבהפקולטה למדעי החברה ,ס לניהול"ביה
ידע ייחודי מתחום הספנות והנמלים. תמהיל מאידך, ו ,ניהוליו עסקישיווקי, ארגוני, פיננסי, -כלכלי

  בפרויקטים בענף הספנות והנמלים.ם וליישדע רב זה ניתן י
 

בתואר, בדגש  מודילהסכם את לימודי הסטודנטים בכלל תחומי מטרתו לכשמו,  ,הפרויקט המסכם
הינם מגוונים ומשקפים ספקטרום נרחב של כלל  יםהספנות והנמלים. נושאי הפרויקט םתחו על

וכלה באסטרטגיות של  ,ספנותהותכנון עסקי  דרך ניהול, החל מנושאי תפעול אניות, הענף
יאפשרו  ,אשר נבחרו בקפידה ע"י מנחי הקורס ,לוגיסטיקה והפעלת נמלים. נושאי הפרויקט

כל זאת בהנחייתם הצמודה של אנשי מקצוע  ,לסטודנטים למזג מגוון של נושאים מתחומי הלימוד
יבדקו וייחקרו יתוכננו, קט זה מובילים מהתחום המקצועי של תעשיית הספנות והנמלים. בפרוי

 ,מקומות עבודתםאת כמו גם  ,אשר עשויים לשמש את הסטודנטים עדכנייםנושאים מעשיים ו
 .הספנות והנמליםענף ב ותטובה יותר של סוגיות ושאלות אקטואלי ההבנל
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 מטרות הקורס
 

 ימודיהםלקראת סיום להנמצאים אפשר לסטודנטים, שת היא להוות פלטפורמהמטרת הקורס 
)למשל, כלכלה,   השוניםבתחומי הניהול  רכשוהנרחב ש, ליישם את הידע התאורטי בתכנית

 וכד'(מערכות מידע התנהגות ארגונית, ניהול, שיווק, ניהול פיננסי, אסטרטגיה, חשבונאות 
 ותסוגימענה ל, כדי לקדם תחום הספנות והנמליםהידע הנרחב שרכשו בבסינרגיה עם 

  .הספנות והנמליםת בענף ומשמעותי
 

 הנחיהמפגשי הקורס ואופן ה
 

שת שלאחד מ . כלפרויקט צוותבכל סטודנטים  3-4 המונים ,צוותים 3 כיתת הסטודנטים תחולק ל
ילווה את חברי קבוצתו וידריך אותם כיצד לתכנן, לנהל ולבצע פרויקט שיציע בתחום  ,המנחים לעיל

איסוף מידע, ניתוח שיטתי ושימוש בכלים , קריאת ספרותעל סמך הפרויקט יבוצע  התמחותו.
 .עם התמחות בניהול ספנות ונמלים MBA-ומודלים הנלמדים בקורסים הרלוונטיים של תוכנית ה

, מפגשי חובה. מפגשים אלו מוגדרים כלכל הסטודנטים Zoomמקוונים ב מפגשים  3בקורס יערכו 
  .6+7קופות , במהלך תבאפן מקוון )חובה לפתוח מצלמות וידאו(שיערכו 

 
 ,21:00 - 18:00בין השעות  27/10/2020יום ג', ב ,תחילת הקורסכשבוע מערך יי – המפגש הראשון

 הקורס מבנה ודרישותאת  , ר/ח יגאל מאור,יכלול שני חלקים. בחלק הראשון יציג מרכז הקורסו
אקדמי. בפורמט  ת הסיכוםיציג בקצרה כללים לכתיבת עבוד , ד"ר שגיא אקרון,וראש התכנית

 .שינחודקות( את הפרויקט  10כ יציגו בקצרה ) צוותיםמנחי ה שתשלבחלק השני של המפגש, 
 

 - 18:00בין השעות  10/12/2020יום ה', ב ,ערך לאחר כמחצית תקופת ההנחיהיי – המפגש השני

יהווה מפגש ביניים בו מציגים חברי כל קבוצה בכיתה מפגש זה  .בהנחיית מרכז הקורס ,21:00
עד כה, עם דגש על שילוב ויישום העקרונות שלמדו  הישגיהם והתקדמותםמצעות מצגת את בא

 וקבלימתחום הספנות והנמלים ומתחומי הניהול השונים אותם למדו במהלך התואר. התלמידים 
 הארות והצעות לשיפור. הערות, – ומחברי הכיתה משוב בינייםהקורס  ממרכז

 
 15:00  בין השעות 11/02/2021יום ה', ב ,פת הלימוד השביעיתתקובסיום יערך י – המפגש השלישי

המצגת הסופית של  ועברבמפגש זה תכאשר  ,גם מנחי הקבוצות יהיו נוכחיםובו  ,18:00 -
כל מנחה שליווה את תוגש לבכיתה,  המצגת הסופיתלאחר  לא יאוחר משבועהפרויקט המסכם. 

כעבודה  הסופית,עבודה ה יה שוטפים(קבוצתו לאורך ארבעת חודשי הקורס )במפגשי הנחי
 )להכנסת הערות המרצה(. Word  ובקובץ באמצעות מזכירות החוג, עותקים קשיחים 2ב אקדמי בפורמט 

 יתכנו שינויים בתאריכי/שעת מפגש הביניים והמפגש הסופי.: הערה* 

 
יערכו במתכונת של  כל קבוצהעם מנחי הצוותים ההנחיה השוטפים של חברי כל יתר מפגשי 

, ומיקומם יקבע על פי נוחות Zoomבמתכונת מקוונת ב  עבודת הנחייה דינמית בקבוצות השונות
והנוכחות  חברי הקבוצה בהם אף היא חובהכלל נוכחות  ובחירת המנחה, בשיתוף התלמידים.

 .תתועד
 

 בחירת פרויקטיםו יצירת קבוצות, ציוות למנחים
 

 3-4עצמאית לקבוצות המונות  די הכיתה לבצע חלוקהיל תלמע – חלוקה עצמאית לקבוצות
 יצורליש  ,תלמידים 10 " המונהדוגיתכך, למשל, לכיתת ". 13/10/2020עד לתאריך  תלמידים
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 4 תב קבוצה 1ועוד  ,תלמידים כ"א 3בנות  קבוצות 2ניתן ליצור  ולפיכך, ,בדיוק קבוצות 3בסה"כ 
 תלמידים.

למרכז הקורס  תשלח/מכל קבוצה ישלח תיבחר/שיבחר ה/גנצי – משלוח פרטי חברי הקבוצות
ולראש התכנית ד"ר שגיא אקרון  maor.yigal@gmail.comר/ח יגאל מאור 

 sagiakron@univ.haifa.ac.il  משפחה, ת.ז.שם בוצה )שם פרטי וחברי הקכל את פרטי שמות, 
 .קביעת הרכב חברי הקבוצה ומספר חבריה, יעשו על פי כלל: כל הקודם זוכה .ודואל( טלפון נייד,

 בשעה 15.10.2020 בתאריךלפני תחילת מועד הקורס ) – ציוות למנחים ובחירת פרויקט
, ושם )ישלח לינק( אקרון ד"ר שגיאשיערוך , Zoomלמפגש מקוון ב  נציגי כל קבוצה( יגיעו 16:00

 . שת המנחים לעילשלתוך מ ,בה תצוות כל קבוצה למנחה אחד ,הוגנתתיערך הגרלה 

 לאחר שיוסכם על סדר הגרלה אולכל מנחה  Excelב מחולל מספרים אקראי  – אופן ההגרלה
א אותה הו מנחה הפרויקט של הקבוצה וכך יקבע – מנחה, כל נציג קבוצה ישלוף פתק עם שם הוגן

נושאים אפשריים להנחיה שהציע המנחה  שלושה-םישנימתחת לשם המרצה יפורטו  מייצג.
)ונשלחו במייל לראש התכנית(. לחברי הקבוצה תהיה אפשרות לבחור אחד מהנושאים שהציע 

 המנחה אליו צוותו, והם יודיעו על בחירת הנושא במייל למנחה אליו צוותו ולמרכז הקורס. 
 

  היקף עבודת הסיכום 

 30-50סדר גודל של כ עבודת הסיכום בפורמט אקדמי מקובל, תהיה ב – היקף עבודת הסיכום
כל האיורים, טבלאות, רשימת ספרות, ונספחים, בהם ניתוחים סטטיסטיים שונים  כוללעמודים 

 .וכד'
 

  – ציפיות מהסטודנטים בקורס, ופרויקט המסכםקורס: ציון ה
נו משקל יש "פרויקט מסכם"ציון הקורס ל. הסופית המצגתעל וייתן ציון על העבודה מנחה הקבוצה 

  .(ציון התואר כולומ 10% המהוו הקורס ציון) שש"ס 3של 
ל במתן ציון בין חברי בידושמורה למנחה הזכות ל – "תופעת הטרמפיסט": לשם שיכוך הערה

 וצתי.תלמיד למאמץ הקבהנקודות, על פי התרשמותו מהשתתפות ותרומת  10הקבוצה של עד 
 

הצוות האקדמי המלווה את הקורס מצפה מהסטודנטים לרמת ביצוע גבוהה של כל מטלות הקורס 

לשיתוף פעולה ותמיכה הדדית להשגת  ,למעורבות גבוהה בעבודת הצוות ,באופן שיטתי וקבוע

 ות המשותפות. המטר
  

 בקורס סטודנט כל של מחויבות

  שימוש.-ניוב יםעדכני נתוניםהשקעה באיסוף, אימות ועיבוד 

  .השתתפות פעילה של כל סטודנט בהכנת הדו"חות 

  בפורומים שייקבעו.השתתפות פעילה של כל סטודנט בהצגת הפרויקט  

  חברכל צוות, בסיוע המנחה, יכין תכנית עבודה, הגדרת תפקידים ותחומי אחריות של כל 
 צוות. ב

 חה.עם המנשוטפות שיקבעו בפגישות ו השתתפות חובה בפגישות צוות 

 .השתתפות חובה בכל המפגשים בכיתה 

 

 בהצלחה,

 הקורס צוות מנחי
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 התאמות למידה לסטודנטים בעלי מוגבלויות

 סטודנטים יקרים, 

 אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם, 

 קויות למידה:לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ול וושבגינה אתם זקוקים להתאמות אנא פנ

 8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדוא"ל 

 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:

 8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.il  דוא"ל

  דנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות אלסטו 
 .סמוך לתחילת הקורסבשעות הקבלה או במייל ב מרכז הקורס והמנחה
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