אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול
תוכנית  MBAבניהול ספנות ונמלים

כיתת גל תקופה מס' 31.12.2020 – 28.02.2020 :7
שם הקורס :אסטרטגיה בהובלה ימית
מרצי הקורס :ד"ר יורם זבה ,ר/ח יגאל מאור ,מר דוד רוזן.
מספר הקורס209.7655 :
שעות קבלה :בתיאום מראש.
דואר אלקטרוני:

( maor.yigal@gmail.comר"ח יגאל מאור ,מרכז הקורס)
( ysebba@lishsap.org.ilד"ר יורם זבה)
( david@idiliti.comמר דויד רוזן)

מטרות הקורס:

 .1לגבש את נושאי לימוד הספנות בתקופות הקודמות.
 .2לתאר תמונה עדכנית של מצב הסחר העולמי ,הנמלים והספנות הגלובלית.
 .3לנתח מגמות ואתגרים אתם מתמודדות חברות הספנות.
 .4למצב את הספנות הישראלית ,ונמלי ישראל על רקע הנ"ל.
 .5להעניק כלים ותובנות מיטביים להבנת ענף הספנות בהמשך הדרך לאחר גמר הלימודים.
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האופי המתודולוגי של הקורס:


המצגות של כל אחת מיחידות הלימוד יופיעו באתר הקורס.



תכנים מלאים של הקורס יושלמו בהרצאות ,מקורות ותרגילים.



לאתר הקורס יועלו מאמרים וקישורים  -קריאת חובה.



השתתפות פעילה – הקורס מעודד השתתפות פעילה בהעלאת שאלות והרחבת /
העמקת החומר הנלמד בתרומת התלמידים.

דרישות הקורס:



השתתפות פעילה בשיעור.



המבחן הסופי יערך בחומר סגור .



נוכחות – בהתאם לתקנון ביה"ס הנוכחות בכיתה הינה חובה ויתקיים רישום נוכחות בכל
שיעור .כל היעדרות תפחית אוטומטית מהציון היחסי הניתן לנוכחות .היעדרות מעל שתי
הרצאות תגרור מניעת יכולת לגשת לבחינה .אישור היעדרות חריג מחייב פנייה לוועדת
חריגים של בית הספר לניהול דרך המזכירות.



על היעדרויות או איחורים צפויים מראש על התלמיד להודיע בכתב למרכזת התכנית
ומרצה הקורס.

מבנה הציון:
הרכב הציון הסופי בקורס:


נוכחות והשתתפות - 10% :על כל היעדרות (מתוך שתיים אפשריות ,דהיינו ,במסגרת
הזכאות לגשת לבחינה) יורדו  1.5 – 1נק' (ראה סעיף נוכחות שלעיל).



תרגיל - 10% :על פי השלמת מטלת תרגילי הבית ביחידת הלימוד של ר/ח יגאל מאור



בחינה80% :

מקורות הלימוד:
מאמרי חובה ומקורות ישולבו באתר המודל של הקורס לפי יחידות הלימוד.

ביבליוגרפיה נוספת:
Stopford, Martin (2009), Maritime Economics, Routledge, London & New York
& Rodrigue, Jean-Paul (2013), The Geography of Transport Systems, Routledge, London
New York
Burns, Maria G. (2015), Port Management and Operations, CRC Press, Boca Raton, London
& New York
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תוכן הקורס על פי יחידות ,נושאים ומרצים:

מרצה
יגאל
מאור
יגאל
מאור
יגאל
מאור
יגאל
מאור
יגאל
מאור
דוד
רוזן

שבוע

תאריך

שעות

1

 02בינואר

18-21

2

 09בינואר

18-21

3

 16בינואר

18-21

4

 23בינואר

18-21

5

 30בינואר

18-21

6

 07בפברואר

11-14

7

 14בפברואר

11-14

דוד
רוזן

8

 20בפברואר

18-21

יורם
זבה

נושא
החולשות העומדות בפני מובילי המכולות בעתיד
והדרכים העיקריות להתמודדות איתן.
ניתוח תופעת החכירות (לטווח קצר וארוך) לחברות ושיתופי פעולה
( השלמות קצרות :ד"ר יורם זבה).
שונים ולענפי סחר שונים.
מגמות ושינויים בהובלות צובר ומטענים כלליים
בהשוואה להובלה במכולות ,כולל הדוגמא הישראלית.
הרגולציה הימית במדינת ישראל (דיני הספנות)
מגמות אסטרטגיות בגיאולוגיסטיקה הגלובלית – המקרה של דרך
המשי הימית והשלכותיה על ישראל
התובנות ,היתרונות והמגבלות של מיזוגים ורכישות,
כולל דוגמה אופיינית.
הרשת הבינלאומית המעודכנת של חברות ספנות המכולות
השינויים והמאפיינים.מידת ההתאמה בעולם בין פיתוח הנמלים ופיתוח הספנות.
סוגי הרגולציה המסחרית ותובנות אסטרטגיות נבחרות.

בחינה  -ביום  28.02.20בשעה .08:30
* ייתכנו שינויים

ההרצאות והתרגילים יינתנו בחדר  - 205בנין ג'ייקובס.
בהצלחה,
צוות המרצים
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