
                                                                                                    

1 
 

 החוג למנהל עסקים
Department of Business  

Administration 

 

 

 לניהול הפקולטה –אוניברסיטת חיפה  

 בניהול ספנות ונמליםעם התמחות MBA -הכנית ת    

 

 27.9.19 – 18.7.2019: 5תקופה מס'  –כיתת גל 

 

 209.7625 כלכלת ספנות

 

  מאור )מרכז הקורס(, מר דוד רוזן ח יגאלר/ מרצי הקורס:

   
 בתיאום מראש. שעות  קבלה:    

 (מאור יגאל)ר/ח   maor.yigal@gmail.com דואר אלקטרוני:    

              david@idiliti.com  ( רוזן דודמר) 

 

 

 

 מטרות הקורס:

 . הבנת ייחודיות ענף הספנות בתחומים הפיננסים .1

 וקתן להוצאות הקבועות והמשתנות והשפעתן על רווחי הענף.הבנת מבנה עלויות ענף הספנות חל .2

 חישוב עלויות קו ספנות וכדאיות הפעלתו, חישוב תוצאות הפלגה. הכרת  .3

 התנהגות מחירי ההובלה והשפעתם על קווי הספנות תייחודיוהבנת  .4

 .הספנות שירותיוהתחרות ב וההיצע הביקושהבנת מנגנוני  .5
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 :האופי המתודולוגי  של הקורס

 יחידות לימוד תיהקורס מורכב מש: 

 

הרקע הפיננסי, מושגי יסוד, חישובי ההוצאות הקבועות ותוצאות  .א

 ר/ח יגאל מאור. :מרצה –ותרגול דוגמאות הפלגות 

 מר דוד רוזן :מרצה –מחירי הובלה, חוזי חכירה והתחרות בספנות  .ב

 

 באתר הקורס המצגות של כל אחת מיחידות הלימוד יופיעו. 

 ים של הקורס יושלמו בהרצאות, מקורות ותרגילים. תכנים מלא 

  קריאת חובה. -לאתר הקורס יועלו מאמרים וקישורים 

 על ידי כל  ווגשו תרגילים על פי רשימת נושאים, פורמט ולו"ז שיימסרעל פי החלטת המרצים, י

 מרצה בתחילת יחידת הלימוד של הקורס.

 

 

  :דרישות הקורס

 המרצה להוראות בהתאם תרגיליםהגשת ה. 

  ומחשבון מדעי  יכללו בשאלון הבחינה(נוסחאות  פיד ) בחומר סגורהמבחן הסופי יערך

 פשוט.

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

אישור היעדרות תגרור מניעת יכולת לגשת לבחינה.  הרצאותי ת. היעדרות מעל ששיעור

 . יה לוועדת חריגים של בית הספר לניהול דרך המזכירותחריג מחייב פני

  למרכזת התכנית  בכתבעל היעדרויות או איחורים צפויים מראש על התלמיד להודיע

 ומרצה הקורס. 

 והרחבת /  עלאת שאלותבהרס מעודד השתתפות פעילה הקו – השתתפות פעילה

 העמקת החומר הנלמד בתרומת התלמידים.
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 מבנה הציון:

 :הרכב הציון הסופי בקורס  

  מציון הקורס 90%ציון הבחינה יהווה 

  מציון הקורס  10%הנוכחות בכיתה מהווה 

 : הלימוד מקורות

 לפי יחידות הלימוד. מודל של הקורסהבאתר  ישולבוומקורות  מאמרי חובה

 :מומלצת ביבליוגרפיה

 

1) Branch A. (1980) Dictionary of International trade terms and shipping abbreviations 

2) Grammenos C.  (2008), The Handbook of maritime economics and business, LLP 

3) Stopford M. (2009), Maritime Economics, Routledge 

4) Levinson M. (2006), The Box , Princeton University 
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 תוכן פגישות הקורס על פי יחידות, תאריכים, מרצים ונושאים:

 

 

 * ייתכנו שינויים

 . 10:00-21:00בין השעות  חמישיבימי ההרצאות: 

 

 בהצלחה,

 יגאל מאור
 דוד רוזן

 

 שבוע תאריך מרצה נושא
 יחידת
 לימוד

 א 1 יולי 10 יגאל מאור  מושגים בכלכלת ספנות, ביחסי סוכן/בעלים ובחכירות

 תמחור יחידת ההובלה, היחידה השולית ובעיותיה
 יגאל מאור

 
 א 2 יולי 25

, תכנון תוצאות קו מערכת ההוצאות הקבועות ומשתנות
 ספנות.  

 יגאל מאור
 

 א 3 אוגוסט 1

 א 4 אוגוסט 0 יגאל מאור ניתוח תוצאות הפלגה

 א 5 אוגוסט 15 יגאל מאור הפלגותדוגמאות לחישובי 

 לשירותי ושוביק למוצרים ביקוש בין המהותי ההבדל
 .ספנות

 ב 6 אוגוסט 22 דוד רוזן

 שמשפיעות ופוליטיות טכנולוגיות, הכלכליות המגמות
 .ימית הובלה לשירותי הביקוש על

 ב 7 ספטמבר 5 דוד רוזן

 שירותים הצע על המשפיעים והנמליים הימיים הגורמים
 .ימיים

 ב 8 ספטמבר 12 וזןדוד ר

  9 ספטמבר 24 בחינה


