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 לניהול הפקולטה –אוניברסיטת חיפה 

 בניהול ספנות ונמליםMBA  תכנית

 (3.05.18 - 9.03.18)  6תקופה מס'  – ברקניתכיתת 

 נמלים ובניהול בתפעול קורס: אסטרטגיותשם ה

 209.7635  מספר הקורס:    
 בתיאום מראש. שעות  קבלה:    

 מרכז הקורס  , davidb@bento.co.il   ד"ר דוד בן טולילה  מרצי הקורס:     

   bassany1946@gmail.com    מר יוסי בסן                    

  yoav.zuckerman@gmail.com  עו"ד יואב צוקרמן                         

 מרצה אורח ,  Amiram.heideker@gmail.com   מר אמירעם היידקר                       

  :מטרות הקורס
 

 . : רציפים, מנופים, מתקני שינועמרכיבי התשתית הפיזית של הנמל (א
  .בהקמת נמל ימי היבטים סביבתיים - שינויים במיקום נמלים (ב
 דוגמאות למודלים שונים.  –מבנה ארגוני של נמלים  (ג

 תפעול נמלים, "חלונות" ומרכיבים בסיסיים בתחומי התפוקות.  (ד
 לילה טוב .יחסי גומלין בין הנמל והספנות (ה

 רשויות נמלים וחברות רב לאומיות בניהול ותפעול.  –נמלים ציבוריים ונמלים פרטיים  (ו
 ים השונים. הנמל והמסופ –טרמינליזציה של נמלים  (ז
 . שטעון מכולות – ונמלי הזנה HUBנמלי  (ח

 

 :מתודולוגיה של הקורס

 .תקציר הרצאות באמצעות מצגות, יועלה למודל בתחילת הקורס 

 .הרצאות פרונטליות בכיתה 

 .דיונים בכיתה בנושאים מרכזיים 

 

 :דרישות הקורס

 .נוכחות בהתאם לתקנון הפקולטה 

 כל שיעור.נוכחות בכיתה חובה. יתקיים רישום ב 

 .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 

 (10%והשתתפות ) + נוכחות (90%) בחינה -מבנה הציון. 
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 :ונושאיםוכן פגישות הקורס על פי תאריכים, מרצים ת

 נושא ההרצאה שם המרצה תאריך
 

 מר אמירעם היידקר     9.3.18
 ד"ר דוד בן טולילה

 תהליכי סחר ממוחשבים בקהיליית הים,
 תפעול -מבנה ארגוני של נמלים

 מחלקות הים –מבנה ארגוני של נמלים  ד"ר דוד בן טולילה    16.3.18
 

  היבטים סביבתיים בהקמת נמל ימי -ום נמלים שינויים במיק ד"ר דוד בן טולילה       23.3.18
 

 מרכיבי התשתית הפיזית של הנמל מר יוסי בסן   12.4.18

13.4.18   
 

  פרויקט לילה טוב – יחסי גומלין בין הנמל והספנות ד"ר דוד בן טולילה 
 שטעון מכולות – ונמלי הזנה HUBנמלי 

רשויות נמלים וחברות רב , פרטיים נמלים ציבוריים ונמלים עו"ד יואב צוקרמן 26.4.18
 לאומיות בניהול ותפעול

 תפעול נמלים, חלונות ומרכיבים בסיסים  בתחומי התפוקות מר יוסי בסן 3.5.18
 

 מר יוסי בסן 10.5.18
 

 טרמינליזציה של נמלים

 בחינה 16:30   - 8.05.122

 בבניין חינוך. 466ההרצאות תתקיימנה בחדר 

 בהצלחה,

 , ולילהדוד בן טד"ר 

 , מר יוסי בסן

 , יואב צוקרמןעו"ד 

 מר אמירעם היידקר
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