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 לניהול הפקולטה –אוניברסיטת חיפה 

 בניהול ספנות ונמליםעם התמחות   MBAתכנית 

 4תקופה מס'  – גלכיתת 

16/5/2019- 12/7/2019 

 

 של שירותי ספנותתכנון ותפעול : שם הקורס

 209.7620 מספר הקורס: 

 

 מר  ניק ביאליסטוקי  ,מר  נחום גנצרסקי מרצי הקורס:

    

  

 
 יאום מראש.בת שעות  קבלה:    

 )נחום( ganzar@bezeqint.net     דואר אלקטרוני:    

         @antares.co.ilnicolas   )ניק ( 

    

    

 

 מטרות הקורס:

 . קווי הספנותהמטענים והאוניות, סוגי מבנה , המשפיעים על הסחר הימיהבנת הפרמטרים  .1

עלויות קבועות ומשתנות  ,סוג ,ספנות בהקשר לגודל יעיקרי התכנון של שרותהבנת ספק כלים לל .2

 של צי אוניות ותפקוד נמלים.

ים במימוש שירותי סקיוהע של הגורמים הרגולטיבייםוהתפקוד האחריות סמכות, מפת ה הבנת .3

  .ספנות

 

 

mailto:ganzar@bezeqint.net


                                                                                                    

 
 
 
 

  : Mount Carmel,  Haifa  3498838 , Israel,   Phone: 04-8249192טל'   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 

 

 האופי המתודולוגי  של הקורס:

 

 יחידות לימוד: שתיהקורס מורכב מ 

 

 ניק ביאליסטוקי מר ומתרגל:מרצה     - ה ותכונות של אוניותמבנ. 1

                                               

 נחום גנצרסקי מרצה: מר - מבנה והרכב הסחר הימי הגלובלי. 2

 

 

  באתר הקורס יופיעוהמצגות של כל אחת מיחידות הלימוד. 

  ותרגילים, מקורות הרצאותים של הקורס יושלמו במלאתכנים . 

  קריאת חובה. -לאתר הקורס יועלו מאמרים וקישורים 

  ,בתחילת יחידת על ידי כל מרצה פורמט ולו"ז שיימסר יוגשו תרגילים על פי רשימת נושאים

 הקורס. הלימוד של

 
 

  :דרישות הקורס

 להוראות המרצה/המתרגל הגשת העבודה בהתאם. 

  ומחשבון מדעי  יכללו בשאלון הבחינה(נוסחאות  פיד .) בחומר סגורהמבחן הסופי יערך

 פשוט.

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

אישור היעדרות תגרור מניעת יכולת לגשת לבחינה.  הרצאותי ת. היעדרות מעל ששיעור

 . חריג מחייב פנייה לוועדת חריגים של בית הספר לניהול דרך המזכירות

  למרכזת התכנית  בכתבעל היעדרויות או איחורים צפויים מראש על התלמיד להודיע

 ומרצה הקורס. 

 והרחבת /  עלאת שאלותבהרס מעודד השתתפות פעילה הקו – השתתפות פעילה

 העמקת החומר הנלמד בתרומת התלמידים.
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 מבנה הציון:

 :10%-פות והשתתנוכחות ,   20% - תרגילים הרכב הציון הסופי בקורס  ,        

 (.2יחידת לימוד  65%, 1יחידת לימוד  35%. )מבנה הבחינה הוא 70% - בחינה סופית

 

 : הלימוד מקורות

 לפי יחידות הלימוד. מודל של הקורסהבאתר  ישולבוומקורות  מאמרי חובה

 :ביבליוגרפיה

.1 Ship Stability, Dokmar, 2007 

2 .Biran A. Ship, Hydrostatics and Stability, Witherby, 2003 

3 .Ship Knowledge – A Modern Encyclopedia, Dokmar, 2003 

           Stopford Martin (2009), Maritime Economics, Routledge (London and New-York) .4 

Branch Alan (2007), Elements of Shipping, Routledge (London and New-York). 5 

UNCTD (2018), Review of Maritime Transport (United Nations Publications) .6 

. פרסום זה יועלה לאתר מודל של הקורס    
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 :ונושאים מרציםתאריכים, יחידות, הקורס על פי פגישות כן תו

 

 .ג'ייקובסבנין  305בחדר  ההרצאות והתרגילים יינתנו

 .בהרצאות הנושאים סדרב ייתכנו שינויים

 .0800-1100 בין השעות שישיבימי ההרצאות: 

 .  1100-1300בין השעות  שישייינתנו בימי  אליסטוקימר ניק בי התרגילים של

 

 בהצלחה,

 ניק ביאליסטוקי
 נחום גנצרסקי

 

 נושא
 מרצה

 שבוע תאריך
 יחידת
 לימוד

 שוקע, יציבות, מאמצים, נמלים. -אניות סוחר ומגבלותיהן
ניק 

 יאליסטוקיב
 

 1 1 מאי 17

 1 1 מאי 17 ניק 1תרגול מספר 

 מאפיינים. -מבנה ונתיבי הסחר הימי, סוגי מטענים 
נחום 

 גנצרסקי
 2 2 מאי 24

 1 2 מאי 24 ניק 2תרגול מספר 

 הרכב, מאפיינים והתפתחות הצי המסחרי העולמי
נחום 

 גנצרסקי
 2 3 מאי 31

 1 3 מאי  31 ניק רה לבחינהוחז 3תרגול מספר                     

 בעלי אוניות, מפעילי אוניות וסוכני אוניות
נחום 

 גנצרסקי
 2 4 יוני 7

 מאפיינים בתכנון קו ספנות בדגש דלק
נחום 

 גנצרסקי
 2 5 יוני 14

 מרכיבי התחרות בענף הספנות
 

נחום 
 גנצרסקי

 2 6 יוני 21

 התנהגות מחירי ההובלה ודרכי קביעתם
נחום 

 גנצרסקי
 2 7 יוני 28

חוזי הובלה בין חברות הספנות ללקוחותיהן בכל אחד 
 מהסקטורים

 

נחום 
 2 8 יולי 5 גנצרסקי

  9 יולי 12 בחינה


