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 ביה"ס למנהל עסקים –אוניברסיטת חיפה  
 בניהול ספנות ונמלים MBAתוכנית 

 

 

 03.02.2022 – 16.12.2021:  7תקופה מס'  העוגןכיתת 

 

 שם הקורס: אסטרטגיה בהובלה ימית

 

 מרצי הקורס: ד"ר יורם זבה, ר/ח יגאל מאור, מר דוד רוזן.      

 209.7655  מספר הקורס:    

 תיאום מראש.ב שעות  קבלה:    

 (מאור, מרכז הקורס יגאלר"ח )         maor.yigal@gmail.com דואר אלקטרוני:   

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

     david@idiliti.com ( רוזן דוידמר) 

    

 

 מטרות הקורס:

 לגבש את נושאי לימוד הספנות בתקופות הקודמות. .1

 הספנות הגלובלית.הסחר העולמי, הנמלים ואר תמונה עדכנית של מצב לת .2

 לנתח מגמות ואתגרים אתם מתמודדות חברות הספנות. .3

 מלי ישראל על רקע הנ"ל.למצב את הספנות הישראלית, ונ .4

    בהמשך הדרך לאחר גמר הלימודים.להעניק כלים ותובנות מיטביים להבנת ענף הספנות  .5
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 :תשומת הלב לחידוש ההוראה הפרונטלית – של הקורסהאופי המתודולוגי  

 
  באתר הקורס יופיעוהמצגות של כל אחת מיחידות הלימוד. 

  מקורות ותרגיליםהרצאותים של הקורס יושלמו במלאתכנים , . 

  קריאת חובה. -לאתר הקורס יועלו מאמרים וקישורים 

 הרחבת / ו עלאת שאלותבהרס מעודד השתתפות פעילה הקו – השתתפות פעילה

 העמקת החומר הנלמד בתרומת התלמידים.

  יחד עם זאת ייפתח גם קישור לתתקיימנה באופן פרונטלי באוניברסיטהההרצאות . 

ZOOM  .שיאפשר השתתפות בשיעור לתלמידות ותלמידים שלא יוכלו להגיע לכיתה

 ZOOMיודגש שאין חובת הקלטה של השיעור ויכולת ההשתתפות בשיעור עם קישור ה 

 ויה להיות מוגבלת הן בהשתתפות והן במעקב אחר המתרחש בכיתה.עש

 

  :דרישות הקורס

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

י תשיעור. כל היעדרות תפחית אוטומטית מהציון היחסי הניתן לנוכחות. היעדרות מעל ש

אישור היעדרות חריג מחייב פנייה לוועדת לבחינה.  תגרור מניעת יכולת לגשת הרצאות

 . חריגים של בית הספר לניהול דרך המזכירות

  למרכזת התכנית  בכתבעל היעדרויות או איחורים צפויים מראש על התלמיד להודיע

 . בעוד מועד וטרם השיעור )במידת האפשר( ומרצה הקורס

 מבנה הציון:

 ות, דהיינו, במסגרת אפשרי תיים)מתוך ש ותהיעדרעל כל  - 10%: והשתתפות נוכחות

  .)ראה סעיף נוכחות שלעיל(מהציון הכללי נק'  1.25יורדו ( הזכאות לגשת לבחינה

 90% : עבודת גמר/בחינה 

 : הלימוד מקורות

 לפי יחידות הלימוד. מודל של הקורסהבאתר  ישולבוומקורות  מאמרי חובה

 :ביבליוגרפיה נוספת

 Stopford, Martin (2009), Maritime Economics, Routledge, London & New York 

 Rodrigue, Jean-Paul (2013), The Geography of Transport Systems, Routledge, London & 
New York 

 Burns, Maria G. (2015), Port Management and Operations, CRC Press, Boca Raton, London 
& New York  
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 :ומרצים נושאיםיחידות, על פי  כן הקורסתו

 

 * ייתכנו שינויים

 
 
  

 בהצלחה,

 צוות המרצים

 

 

 

 

 

 שבוע תאריך שעות מרצה נושא

  החולשות העומדות בפני מובילי המכולות בעתיד
 והדרכים העיקריות להתמודדות איתן.

 1 רבדצמב 16 18-21 יגאל מאור

ניתוח תופעת החכירות )לטווח קצר וארוך( לחברות ושיתופי פעולה 
       שונים ולענפי סחר שונים.

 2 בדצמבר 23 18-21 מאור יגאל

 מגמות ושינויים בהובלות צובר ומטענים כלליים
 בהשוואה להובלה במכולות, כולל הדוגמא הישראלית.

 3 בדצמבר 30 18-21 מאור יגאל

בדגש על נושא  הרגולציה הימית במדינת ישראל )דיני הספנות(
 הנמלים.

 4 בינואר 06 18-21 מאור יגאל

המקרה של דרך  –לוגיסטיקה הגלובלית  אסטרטגיות בגאו מגמות
 סחר החוץ ונמלי ישראלהימית והשלכותיה על  המשי

 5 בינואר 13 18-21 מאור יגאל

 התובנות, היתרונות והמגבלות של מיזוגים ורכישות,
 כולל דוגמה אופיינית.

 6 בינואר 21 11-14 רוזן דוד

 הרשת הבינלאומית המעודכנת של חברות ספנות המכולות
 נויים והמאפיינים.השי-

 מידת ההתאמה בעולם בין פיתוח הנמלים ופיתוח הספנות.
 7 בינואר 28 11-14 רוזן דוד

  .סוגי הרגולציה המסחרית ותובנות אסטרטגיות נבחרות
 תיתכן הרצאת אורח בנושאי איכון אניות והשלכות ספנותיות.

יורם ד"ר 
 זבה

 8 בפברואר 03 18-21

 
  בשעות אחה"צ() 08.02.22 ביום - )במידה ותתקיים( בחינה

 במידה ותינתן עבודת גמר, מסגרת הזמן תימסר ע"י המרצה במשך תקופת הלימוד.
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 התאמות למידה והנגשה בקורס

 

 סטודנט/ית יקר/ה,

 

אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם, ושבגינה את/ה זקוק/ה 

 למדור נגישות ולקויות למידה,  –להתאמות, אנא פני/ה לדיקנאט הסטודנטים 

 . LDA@univ.haifa.ac.il  דוא"ל:     8249265-04  :טל'

 

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

 . mhait@univ.haifa.ac.ilדוא"ל:     8249022-04 טל' :

 

ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס, מוזמנים לפנות אל מרכז הקורס/  סטודנט/ית שיש

 . בסמוך לתחילת הקורסהמרצה בשעות הקבלה או במייל 
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