
                                                                                                    

 
 
 
 

  : Mount Carmel,  Haifa  3498838 , Israel,   Phone: 04-8249193טל'   3498838  הר הכרמל, חיפה

                 http://management.haifa.ac.il    :דוא"ל E-mail: mba@gsb.haifa.ac.il     פקס Fax:  04- 8249194 : 
 

 

 

 החוג למנהל עסקים
Department of Business  

Administration 

 

 

 לניהול הפקולטה –אוניברסיטת חיפה  

  בניהול ספנות ונמלים   MBA כניתת             

 

 יסודות ומבנה הספנותקורס: 

 נחום גנצרסקי. מר ד"ר יורם זבה, 

  

 1תקופה מס'  – 'גמחזור  –בניהול ספנות ונמלים   MBAתכנית 

 21/12/18-19/10/18 

 
   מספר הקורס:    

 בתיאום מראש. שעות  קבלה:    

 )נחום(   ganzar@bezeqint.net       דואר אלקטרוני:    

 

 מטרות הקורס:

הימית והמושגים הימיים, דרכי ניהול בסוגיות  ובלהס יכיר לסטודנטים את עולם התהקור.1

 עיקריות של חברות הספנות. 

 .הסטודנטים יפתחו הבנה לגבי השווקים בהם פועלת הספנות.2

הסטודנטים ירכשו ידע כיצד לפרש את המידע בתחום הסחר הבינלאומי והשלכותיו לגבי עולם .3

 הספנות. 

 
 האופי המתודולוגי  של הקורס:

 .בזוגות(הרצאות עיוניות בכיתה ומספר מטלות לעבודה עצמית בבית )אפשרי  8הקורס יכלול  
 

  באתר הקורס יופיעוהמצגות של כל אחת מיחידות הלימוד. 

  מקורות ותרגיליםהרצאותים של הקורס יושלמו במלאתכנים , . 

  קריאת חובה. -לאתר הקורס יועלו מאמרים וקישורים 

  ,הקורס. במשךמרצה העל ידי פורמט ולו"ז שיימסר יוגשו תרגילים על פי רשימת נושאים 
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 דרישות הקורס: 

 להוראות המרצה הגשת העבודה בהתאם. 

  אבל עםיכללו בשאלון הבחינה(נוסחאות  פיד ) בחומר סגורהמבחן הסופי יערך , 

 מחשבון מדעי פשוט.

 ויתקיים רישום  בהתאם לתקנון ביה"ס הנוכחות בכיתה הינה חובה – נוכחות

תגרור מניעת יכולת לגשת  הרצאותי ת. היעדרות מעל שנוכחות בכל שיעור

אישור היעדרות חריג מחייב פנייה לוועדת חריגים של בית הספר לניהול לבחינה. 

 . דרך המזכירות

  למרכזת  בכתבעל היעדרויות או איחורים צפויים מראש על התלמיד להודיע

 התכנית ומרצה הקורס. 

 בת והרח עלאת שאלותבהרס מעודד השתתפות פעילה הקו – השתתפות פעילה

 העמקת החומר הנלמד בתרומת התלמידים. /

 

 מבנה הציון:

  הרכב הציון הסופי בקורס:

 10% (היחסי החלקן מעלה תוריד את עדרות כמצוייהכל ) על נוכחות והשתתפות. 

   ( מהציון הסופי. 30%)עד למקסימום  10%ציון כל תרגיל  יהווה 

  תרגילים אזי  2אם יינתנו רק מהציון הסופי ) 60%ציון הבחינה יהווה לפחות

 (.70%בהתאמה משקל הבחינה מהציון ו 20%התרגילים יהוו 

 

 : הלימוד קורותמ

 לפי יחידות הלימוד. מודל של הקורסהבאתר  ישולבוומקורות  מאמרי חובה

 :ביבליוגרפיה

1. A. E. Brunch, "Elements of Shipping", Routledge, 2005. (E.S.) 

2. M. Stopford, "Maritime Economics", London, UK: Routledge, 2009.  (M.E.)  
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 נושאים ומרצים:תוכן הקורס על פי יחידות,  

 

 * ייתכנו שינויים

 

 בנין חינוך. 466ההרצאות והתרגילים יינתנו בחדר 

 1400 - 1100שי בין השעות  יההרצאות: בימי ש

 ע"י המרצה ריתכנו שינויים בסדר ההרצאות/תכנים . הודעה תימס

 

 בהצלחה,

 
 נחום גנצרסקי

 
   

 שבוע תאריך מרצה נושא

הרצאת הכרות עם עולם המושגים הספנותי: ספנות גלובלית 
 בסביבה עוינת )הסביבה הגיאופוליטית(

 

נחום 
 1 19/10/18 גנצרסקי

 הרצאת אורח: הרגולציה הבינלאומית והישראלית 

דר. יורם 
 2 26/10 זבה

 הגלובלית מרכיבים גיאוגרפים בספנות
נחום 

 גנצרסקי
2/11 3 

 השווקים בהם מעורבת הספנות ויסודות הסחר הבינלאומי
נחום 

 גנצרסקי
9/11 4 

 התארגנויות בעולם הספנות
נחום 

 גנצרסקי
16/11 5 

 אסטרטגיה בשרות הספנות
נחום 

 גנצרסקי
23/11 6 

 אמנות בינלאומיות בתחום הספנות
נחום 

 גנצרסקי
30/11 7 

 נמל-אנייהיחסי 
נחום 

 גנצרסקי
7/12 8 

 הבחינ

 
18/12 9 


