החוג למנהל עסקים
Department of Business
Administration

אוניברסיטת חיפה – בית הספר לניהול
תוכנית – MBAמנהלים
תכנית  MBAבניהול ספנות ונמלים – כיתת אופק – תקופה מס' 4
תאריכי הקורס30.12.16 - 4.11.16 :

שם הקורס :תכנון ופיתוח נמלים מספר קורס209.7800 :
מרצי הקורס:ר/ח יגאל מאור  , maory@mot.gov.ilמר אילן אור  ,orrilan@netvision.net.ilד"ר שלמה
ברימן (מנכ"ל חני ,מרצה אורח)  ,shlomob@israports.co.ilד"ר יהודה היימליך
yehudhe@053net.il
מספר הקורס209.7800 :
שעות קבלה :יפורסם בהמשך

מטרות הקורס:
 .1הבנה והערכת תחזיות מטענים בטווחי זמן שונים כבסיס לתכנון נמלים.
 .2לימוד הגדרות "אנית התכן" והשלכותיהן על תכנון מימדי הנמל.
 .3הבנת נושאי התפעול ,הציוד ושטחי העורף של הנמל.
 .4בחינת הגורמים החיוניים לפיתוח הנמלים החדשים בארץ והשלכותיהם.

 .5הבנת ההיבטים הסביבתיים ויחסי הגומלין עם הנמל.

האופי המתודולוגי של הקורס:


תקציר הרצאות בצורה של מצגות יישלח ו/או יועלה למודל ,בתחילת הקורס.



פתרון תרגילים המופיעים באתר הקורס .לאחר הגשת התרגילים יועלה לאתר הקורס פתרון מלא
של התרגיל.



אם מסגרת הזמן תאפשר ,ובתיאום עם בעלי האנייה ,יתקיים סיור על אניית סוחר בנמל חיפה.
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:דרישות הקורס
נוכחות – בהתאם לתקנון ביה"ס הנוכחות בכיתה הינה חובה ויתקיים רישום נוכחות בכל



 היעדרות מעל שתי. כל היעדרות תפחית אוטומטית מהציון היחסי הניתן לנוכחות.שיעור
 אישור היעדרות חריג מחייב פנייה לוועדת.הרצאות תגרור מניעת יכולת לגשת לבחינה
.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 בשיעור והעלאת שאלות



:מבנה הציון
:הרכב הציון הסופי בקורס



 נוכחות+ בחינה סופית

:ביבליוגרפיה
1) Classics in port policy and management, Mary R. Brooks and Athanasios A. Pallis,
Cheltenham 2012, HE551.C627 2012

2) Maritime Atlas of World Ports and Shipping Places, Lloyd’s, G1060.L6 2016
3)

Port and terminal regulations, Witherby 2015, KB749.W3J46 2015

4) Port architecture, Qartermaine, TC205.Q83 1999
5) Port Operations, Planning and Logistics, Khalis Bichou, Lloyds 2009, HE735 .B583
6) Oil Companies International Marine Forum issuing body. Marine terminal management
and self-assessment (MTMSA), Livingston, Witherby 2012, VK358.O35
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תוכן פגישות הקורס על פי יחידות ,תאריכים ,מרצים ונושאים:
נושא
תחזיות מטענים והערכת הביקוש בטווחי זמן

מפגש
.1

תאריך
4.11.2016

מרצה
ר/ח יגאל מאור – רספ"ן

.2

11.11.2016

ר/ח יגאל מאור – רספ"ן

.3

18.11.2016

אילן אור

סקר שטחי עורף קיימים ונדרשים בנמלים

.4

25.11.2016

אילן אור

ציוד נמלי ותפעולו

.5

2.12.2016

שלמה ברימן – מנכל חנ"י

פתוח נמל המפרץ ונמל הדרום (שם זמני)

בינוניים וארוכים
דילמת הגדרת "אניות התכן" ומימדי הנמל כגון:
שוקע ,שטחי עורף תפעולי ,מנופים ועוד

(מרצה אורח)
.6

9.12.2016

ד"ר יהודה היימליך

בחינת ההיבטים הסביבתיים והשלכות הנמל עליהם

.7

16.12.2016

אילן אור

פתוח התחום הימי בנמלים

.8

23.12.2016

אילן אור

פתוח מסופים עורפיים

.9

טרם נקבע

בחינה

* ייתכנו שינויים

ההרצאות והתרגילים יינתנו בחדר  467בנין חינוך.
ההרצאות :בימי ששי בין השעות .08:00-11:00

בהצלחה,

ר/ח יגאל מאור
אילן אור
ד"ר שלמה בריימן
ד"ר יהודה היימליך
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