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נושאי הקורס:
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ב)
ג)
ד)
ה)
ו)
ז)
ח)

מרכיבי התשתית הפיזית של הנמל.
שיקולים במיקום נמלים.
מבנה ארגוני של נמלים – דוגמאות למודלים שונים.
תפעול נמלים" ,חלונות" ומרכיבים בסיסיים בתחומי התפוקות.
יחסי גומלין בין הנמל והספנות.
נמלים ציבוריים ונמלים פרטיים – רשויות נמלים וחברות רב לאומיות בניהול ותפעול.
טרמינליזציה של נמלים – הנמל והמסופים השונים.
נמלי  HUBונמלי הזנה.

מתודולוגיה של הקורס:
 תקציר הרצאות באמצעות מצגות ,יועלה למודל במהלך הקורס.
 הרצאות בכיתה.
 דיונים בנושאים מרכזיים.
דרישות הקורס:





נוכחות בהתאם לתקנון הפקולטה.
נוכחות בכיתה חובה ,בהתאם לתקנון הקורס .יתקיים רישום בכל שיעור.
אודות איחורים או חיסורים 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

1.11.19

ד"ר דוד בן טולילה

מבנה ארגוני של נמלים

7.11.19

מר יוסי בסן

מרכיבי התשתית הפיזית של הנמל

8.11.19

ד"ר דוד בן טולילה

שיקולים במיקום נמלים.

15.11.19

ד"ר דוד בן טולילה

יחסי גומלין בין הנמל והספנות.

22.11.19

ד"ר דוד בן טולילה

מערכות מידע בשרות התפעול

28.11.19

מר יוסי בסן

טרמינליזציה של נמלים – הנמל והמסופים השונים.

נמלים ציבוריים ונמלים פרטיים ,רשויות נמלים וחברות רב
עו"ד יואב צוקרמן
5.12.19
לאומיות בניהול ותפעול
תפעול נמלים , ,תפוקות נמלים מדידתן ושיפורן ,חלונות,
מר יוסי בסן
19.12.19
נמלי  HUBונמלי הזנה
* ייתכנו שינויים בהתאם להערכת המרצים
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