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 ביה"ס למנהל עסקים –אוניברסיטת חיפה  

 בניהול ספנות ונמליםעם התמחות MBA -הכנית ת    

 

  03.12.2021 - 14.10.2021: 6תקופה מס'  – העוגןכיתת 

 

 209.7625 כלכלת ספנות

 

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

   
 בתיאום מראש. שעות  קבלה:

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

                david@idiliti.com  ( רוזן דודמר) 

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

. 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

 

 מטרות הקורס:

 . הבנת ייחודיות ענף הספנות בתחומים הפיננסים .1

 הבנת מבנה עלויות ענף הספנות חלוקתן להוצאות הקבועות והמשתנות והשפעתן על רווחי הענף. .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. 

 ותרגילים.  תכנים מלאים של הקורס יושלמו בהרצאות, מקורות 

  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

 מטלת סיום קורס ע"פ הנחיות המרצים 

 ויתקיים רישום נוכחות  הינה חובהזום  /בהתאם לתקנון ביה"ס הנוכחות בכיתה  – נוכחות

אישור תגרור מניעת יכולת לגשת לבחינה.  הרצאותי ת. היעדרות מעל שבכל שיעור

 . היעדרות חריג מחייב פנייה לוועדת חריגים של בית הספר לניהול דרך המזכירות

 למרכזת התכנית  בכתבמראש וד להודיע על היעדרויות או איחורים צפויים על התלמי

 ומרצה הקורס. 

 והרחבת /  עלאת שאלותבהרס מעודד השתתפות פעילה הקו – השתתפות פעילה

 העמקת החומר הנלמד בתרומת התלמידים.

 

 

 מבנה הציון:

 :הרכב הציון הסופי בקורס  

  מציון הקורס 90%יהווה  המטלהציון 

  ע"פ שיקול המרצה.מציון הקורס  10% מהווה שיעורבוההשתתפות הנוכחות 
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 : הלימוד מקורות

 לפי יחידות הלימוד. מודל של הקורסהבאתר  ישולבוומקורות  מאמרי חובה

  :מומלצת ביבליוגרפיה

 

1) Common Shipping Terms and Abbreviations - https://schoolofshipping.co.za/wp-

content/uploads/2018/05/Shipping-terms-and-abbreviations-1.pdf 

 

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

https://docs.google.com/file/d/0B8MtLHcYnWCGZU8zbnB0cVN2VlE/edit 

3) Levinson M. (2006), The Box , Princeton University 

https://m.marefa.org/images/2/29/The_box_-

_how_the_shipping_container_made_the_worls_smaller_and_the_world_economy_bigger.p

df 

 

https://schoolofshipping.co.za/wp-content/uploads/2018/05/Shipping-terms-and-abbreviations-1.pdf
https://schoolofshipping.co.za/wp-content/uploads/2018/05/Shipping-terms-and-abbreviations-1.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B8MtLHcYnWCGZU8zbnB0cVN2VlE/edit
https://m.marefa.org/images/2/29/The_box_-_how_the_shipping_container_made_the_worls_smaller_and_the_world_economy_bigger.pdf
https://m.marefa.org/images/2/29/The_box_-_how_the_shipping_container_made_the_worls_smaller_and_the_world_economy_bigger.pdf
https://m.marefa.org/images/2/29/The_box_-_how_the_shipping_container_made_the_worls_smaller_and_the_world_economy_bigger.pdf
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 תוכן פגישות הקורס על פי יחידות, תאריכים, מרצים ונושאים:

 

 

 * ייתכנו שינויים

 . 18:00-21:00בין השעות  חמישיבימי ר"ח יגאל מאור  ההרצאות:

  1100-1400מר דוד רוזן בימי שישי  בין השעות 

 בהצלחה,

 יגאל מאור
 דוד רוזן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שבוע תאריך מרצה נושא
 יחידת
 לימוד

 א 1 באוקטובר 14 יגאל מאור  מושגים בכלכלת ספנות, ביחסי סוכן/בעלים ובחכירות

 תמחור יחידת ההובלה, היחידה השולית ובעיותיה
 יגאל מאור

 
 א 2 באוקטובר 21

 ב 2 באוקטובר  22 דוד רוזן התנהגות מחירי ההובלה ודרכי קביעתם

, תכנון תוצאות קו מערכת ההוצאות הקבועות ומשתנות
 ספנות.  

 יגאל מאור
 

 א 3 באוקטובר 28

חוזי הובלה בין חברות הספנות ללקוחותיהן ובכל אחד 
 מהסקטורים השונים

 ב 3 באוקטובר 29 דוד רוזן

 א 4 בנובמבר 04 יגאל מאור ניתוח תוצאות הפלגה

 ב 4 בנובמבר 05 דוד רוזן מרכיבי התחרות

 א 5 בנובמבר 11 יגאל מאור דוגמאות לחישובי הפלגות

   בדצמבר 07 הגשת מטלהבחינה/
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 התאמות למידה והנגשה בקורס

 

 ,סטודנט/ית יקר/ה

 

זקוק/ה ם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם, ושבגינה את/ה א

 , למדור נגישות ולקויות למידה – להתאמות, אנא פני/ה לדיקנאט הסטודנטים

 . LDA@univ.haifa.ac.il  דוא"ל:     8249265-04  :ל'ט

 

  :לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב, יש לפנות ליה"ל

 . mhait@univ.haifa.ac.il: דוא"ל    8249022-04 ' :טל

 

מרכז הקורס/  אל גשה בקורס, מוזמנים לפנותטודנט/ית שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנס

 . בסמוך לתחילת הקורסבשעות הקבלה או במייל  המרצה
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