אוניברסיטת חיפה – בית הספר למנהל עסקים
תכנית  MBAבניהול ספנות ונמלים – מחזור  – 6כיתה וו
תקופה מס' 11/2/2021-17/12/2021 2

שם הקורס :יסודות ותפעול שרותי הספנות
שם המרצה :מר נחום גנצרסקי
מספר הקורס209.7606 :
שעות קבלה :בתיאום מראש.
דואר אלקטרוני( ganzar@bezeqint.net :נחום)

מטרות הקורס:
.1הקורס יכיר לסטודנטים את "תעשיית" הספנות ואת עולם התובלה הימית והמושגים הימיים ,וכן
את דרכי הניהול בסוגיות עיקריות של חברות הספנות.
.2הסטודנטים יפתחו הבנה לגבי השווקים בהם פועלת הספנות.
.3הסטודנטים ירכשו ידע כיצד לפרש את המידע בתחום הסחר הבינלאומי והשלכותיו לגבי עולם
הספנות.
האופי המתודולוגי של הקורס:
הקורס יכלול  8הרצאות עיוניות בכתת לימוד ( ו/או במערך זום התאם להנחיות הנהלת
האוניברסיטה) ומספר מטלות לעבודה עצמית בבית (אפשרי בזוגות) .המצגות של כל אחת
מיחידות הלימוד יופיעו באתר הקורס.


תכנים מלאים של הקורס יושלמו בהרצאות ,מקורות ותרגילים.



לאתר הקורס יועלו מאמרים וקישורים  -קריאת חובה.



יוגשו תרגילים על פי רשימת נושאים ,פורמט ולו"ז שיימסר על ידי המרצה במשך הקורס.




כל סטודנט יהיה מוכן להציג את תשובתו לכיתה ,על פי דרישת המרצה.
השיעור יתחיל בשעה היעודה .08:00
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דרישות הקורס:


הגשת התרגילים במהלך הקורס ,בהתאם להוראות המרצה.



נוכחות – בהתאם לתקנון ביה"ס הנוכחות בכיתה הינה חובה ויתקיים רישום
נוכחות בכל שיעור .היעדרות מעל שתי הרצאות תגרור מניעת יכולת לגשת
לבחינה .אישור היעדרות חריג מחייב פנייה לוועדת חריגים של בית הספר לניהול
דרך המזכירות.



על היעדרויות או איחורים צפויים מראש על התלמיד להודיע בכתב למרכזת
התכנית ומרצה הקורס.



השתתפות פעילה – הקורס מעודד השתתפות פעילה בהעלאת שאלות והרחבת
והעמקת החומר הנלמד בתרומת התלמידים.

מבנה הציון:

 .1נוכחות והשתתפות – 10%
 .2תרגילים – 20%
 .3מבחן סופי– 70%
מקורות הלימוד:
מאמרי חובה ומקורות ישולבו באתר המודל של הקורס לפי יחידות הלימוד.
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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תוכן הקורס על פי יחידות ,נושאים ומרצים*:
שבוע

תאריך

1

17/12/21

מרצה
נחום
גנצרסקי

2

24/12/21

נחום
גנצרסקי

3

31/12/21

4

7/1/22

5

14/1/22

6

21/1/22

7

28/1/22

8

4/2/22

9

6/2/22

נחום
גנצרסקי
נחום
גנצרסקי
נחום
גנצרסקי
נחום
גנצרסקי
נחום
גנצרסקי
נחום
גנצרסקי

נושא
הרצאת הכרות עם עולם המושגים הספנותי :ספנות גלובלית
בסביבה עוינת (הסביבה הגיאופוליטית)
המשך הכרות עם עולם המושגים הספנותי :נקודות
אסטרטגיות בעולם הספנות עם דגש על ישראל
מבנה נתיבי הסחר וחישובי קווי הפלגה
המשך
כלכלת ספנות וחישובי תרומות
המשך
יחסי אוניה נמל
אמנות בינלאומיות בתחום הספנות
בחינה מסכמת

* ייתכנו שינויים

ההרצאות :בימי שישי בין השעות ( 0800 – 1100נא לדייק בהופעה לשעורים)

יתכנו שינויים בסדר ההרצאות/תכנים  .הודעה תימסר ע"י המרצה

בהצלחה,
נחום גנצרסקי
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התאמות למידה והנגשה בקורס
סטודנט/ית יקר/ה,
 .1עבור סטודנטים שאין בידם תו ירוק ,המרצה יעשה את מירב המאמצים על מנת לשדר את השיעור
בזמן אמת בזום .בהתאם למגבלות שנשלחו אל הסטודנטים על ידי מזכירות הפקולטה.
 .2אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם ,ושבגינה את/ה
זקוק/ה להתאמות ,אנא פני/ה לדיקנט הסטודנטים – למדור נגישות ולקויות למידה,
טל' 04-8249265 :

דוא"ל. LDA@univ.haifa.ac.il :

 .3לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב ,יש לפנות ליה"ל :
טל'  04-8249022 :דוא"ל. mhait@univ.haifa.ac.il :
 .4סטודנט/ית שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס ,מוזמנים לפנות
אל מרכז הקורס /המרצה בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס.
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