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 ביה"ס למנהל עסקים –אוניברסיטת חיפה 

 בניהול ספנות ונמליםMBA  תכנית

 (18.12.20 – 22.10.20)  6תקופה מס'  – דוגיתכיתת 
 

  נמלים ובניהול בתפעול שם הקורס: אסטרטגיות

     209.7635  מספר הקורס:

 

 מרכז הקורס: ד"ר דוד בן טולילה
 

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

   bassany1946@gmail.com              -מר יוסי בסן                   

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

 Moodle   :/https://mw10.haifa.ac.il הקורס באתר 

 .(אתר הזוםב) בתיאום מראש שעות  קבלה:

. יש להיכנס להרצאות , כמו גם, שעות הקבלה בתיאום:  ההרצאות יערכו באפן מקווןמיקום/ אופן הוראה 

 ההרצאה(.דקות לפני תחילת  10כ במידת האפשר, מומלץ ) שיופיע באתר הקורס Zoomבאמצעות לינק 

 על פי בקשת המרצה. – Zoomחובה על תלמידי הקורס להיערך לפתוח מצלמות וידאו ב : הערה

 

  :הקורס נושאי
 

 מרכיבי התשתית הפיזית של הנמל.  (א

 שיקולים במיקום נמלים.  (ב

 דוגמאות למודלים שונים. –מבנה ארגוני של נמלים  (ג

 תפעול נמלים, "חלונות" ומרכיבים בסיסיים בתחומי התפוקות.  (ד

 יחסי גומלין בין הנמל והספנות. (ה

רשויות נמלים וחברות רב לאומיות בניהול  –נמלים ציבוריים ונמלים פרטיים  (ו

 ותפעול.

 נמל והמסופים השונים. ה –טרמינליזציה של נמלים  (ז

 ונמלי הזנה. HUBנמלי  (ח
 

 :מתודולוגיה של הקורס

  הקורס. שלתקציר הרצאות באמצעות מצגות, יועלה למודל 

  במודל הקורסבאתר כל מרצה  לייעודי ש זוםלינק מרחוק, באמצעות הרצאות. 

 .דיונים בנושאים מרכזיים 
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 :דרישות הקורס

 

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

היעדרות מעל שתי הרצאות תגרור מניעת יכולת לגשת לבחינה. אישור היעדרות חריג מחייב 

 פנייה לוועדת חריגים של בית הספר לניהול דרך המזכירות. 

 למרכזת התכנית ומרצה  בכתבודיע על היעדרויות או איחורים צפויים מראש על התלמיד לה

 הקורס. 

 הקורס מעודד השתתפות פעילה בהעלאת שאלות והרחבת / העמקת  – השתתפות פעילה

 החומר הנלמד בתרומת התלמידים.

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

 

 נושא ההרצאה שם המרצה תאריך
 

  מרכיבי התשתית הפיזית של הנמל יוסי בסןמר  22.10.20
 

 הנמל והמסופים השונים. –טרמינליזציה של נמלים  מר יוסי בסן 29.10.20

 מר יוסי בסן 5.11.20
 

 תפוקות נמלים מדידתן  ושיפורן, חלונות,, תפעול נמלים ,

 ונמלי הזנה HUB נמלי 

 והספנות.יחסי גומלין בין הנמל  ד"ר דוד בן טולילה  12.11.20
 

  מערכות מידע בשרות התפעול  ד"ר דוד בן טולילה 19.11.20

 במיקום נמלים. קוליםשי ד"ר דוד בן טולילה 26.11.20

 מבנה ארגוני של נמלים ד"ר דוד בן טולילה 3.12.20

נמלים ציבוריים ונמלים פרטיים, רשויות נמלים וחברות רב  עו"ד יואב צוקרמן 10.12.20
 בניהול ותפעוללאומיות 

 

 * ייתכנו שינויים בהתאם להערכת המרצים

 

 ,בהצלחה

 מרצי הקורס


