החוג למנהל עסקים
Department of Business
Administration

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול
תכנית  MBAבניהול ספנות ונמלים
כיתת אופק – תקופה מס' )9.03.17-12.05.17( 6

שם הקורס :אסטרטגיות בתפעול ובניהול נמלים
מספר הקורס209.7635 :
שעות קבלה :בתיאום מראש.
מרצי הקורס :מר אילן אור

orrilan@netvision.net.il

עו"ד יואב צוקרמן yoav.zuckerman@gmail.com
ד"ר דוד בן טולילה davidb@bento.co.il
מטרות הקורס:
.1
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.4
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.7
.8

לימוד מכלול התהליכים שעברו נמלי ישראל בתחומי הניהול והתפעול.
הכרת עבודת התפעול ותהליכי תכנון העבודה.
הסיכויים העסקיים של חברות הנמלים הקימות ,לבין הנמלים המופרטים העתידים.
הכרות עם מרכבי הנמל העיקריים ,שוברי גלים ורציפים.
פיתוח נמלי ישראל מאז ועד היום.
הרפורמה בנמלים.
שרשרת לוגיסטית.
היבטים סביבתיים בהקמת נמלים.

מתודולוגיה של הקורס:




תקציר הרצאות באמצעות מצגות ,יועלה למודל בתחילת הקורס.
הרצאות פרונטליות בכיתה.
דיונים בכיתה בנושאים מרכזיים.

דרישות הקורס:








נוכחות בהתאם לתקנון הפקולטה.
נוכחות בכיתה חובה .יתקיים רישום בכל שיעור.
כל היעדרות תפחית מהציון הניתן לנוכחות.
היעדרות מעל שתי הרצאות תמנע רשות לגשת לבחינה.
אישור להיעדרות חריגה ,מחייב פניה לוועדת חריגים ,באמצעות מזכירות החוג.
אודות איחורים הצפויים מראש ,יש להודיע בכתב למרכזת התוכנית ולמרצה הרלבנטי.
מבנה הציון -בחינה ( + )90%נוכחות והשתתפות (.)10%
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תוכן פגישות הקורס על פי תאריכים ,מרצים ונושאים:
תאריך

שם המרצה

נושא ההרצאה

16.3.17

מר אילן אור

תהליכי התנעת פעילות התפעול בנמלים.

* 17.3.17יום שישי

מר אילן אור

23.3.17

מר אילן אור

30.3.17

מר אילן אור

הגורם האנושי – מכלול ההיבטים המפעילים
את כח האדם בנמלים.
סכסוכי עבודה בנמלים  -הסיבות ,הטיפול,
התוצאות.
הנמלים המופרטים והשפעתם.
היבטים הנדסיים להקמת שוברי גלים ורציפים.

6.4.17

עו"ד יואב צוקרמן

20.4.17

עו"ד יואב צוקרמן

 21.4.17יום שישי

ד"ר דוד בן טולילה

פיתוח נמלי ישראל משחר ההיסטוריה ועד
היום.
הרפורמה בנמלים משנת  -2004מודל ה"לנד
לורד" בישראל.
שעור 11:00 - 08:00 1
שרשרת לוגיסטית לנמלים ,פרויקט "לילה טוב".
שיעור 14:00 -11:00 2
היבטים סביבתיים בהקמת נמל ימי-נמל
המפרץ.

* יינתן שעור כפול

 16:30 - 7.05.17בחינה
ההרצאות תתקיימנה בחדר  467בבניין חינוך.
בהצלחה,
אילן אור
יואב צוקרמן
דוד בן טולילה
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