 35דצמבר 5035
חוזר לחברים מס553/5035 .
חברים יקרים
הנדון :קורס הספנות של לשכת הספנות והמרכז האקדמי רופין
אנחנו שמחים להודיע שבתאריך  37.5.35צפוי להיפתח קורס ספנות של לשכת הספנות
והמרכז האקדמי רופין  -זאת לנוכח ההצלחה לה זכו הקורסים הקודמים בנושא.
זהו הקורס השביעי שלשכת הספנות מקיימת בנושא זה .גם השנה הלשכה שמחה מאד
לשתף פעולה עם המרכז האקדמי רופין.
לאור החשיבות העליונה שלשכת הספנות רואה בנושא החינוך בספנות ,הוחלט גם השנה
לממן את עלות הקורס למשתתפים מקרב חברי הלשכה.
המשמעות היא שכל חבר לשכה רשאי לשלוח לקורס  2משתתפים בחינם ,ללא תשלום.
מספר המשתתפים המקסימלי בקורס לא יעלה על  04איש ,כך שכל הקודם זוכה!
מטרת הקורס היא להקנות למשתתפים ידע וכלים עכשוויים בתחום הספנות והמגזרים
המשיקים אשר יגבירו את היכולת להתמודד עם אתגרי הניהול בתחומים אלו.
בין הנושאים הבולטים:









עקרונות הספנות
כלכלת ספנות
הלוגיסטיקה כחלק ממערך ההובלה הימית
משפט ימי
ביטוח ימי
איכות סביבה וחומ'ס
רפורמות בנמלים
רגולציה בספנות בישראל

ללומדים בקורס תוענק תעודה ואף יערך סיור מאורגן באחד הנמלים.
הקורס צפוי להיות ברמה גבוהה ומעניק ערך מוסף רב ללומדים בו  -מעבר לחומר המקצועי
בנושאי הספנות.

רח .הנמל  Hanamal St. 55ת.ד P.O.B. 33333 .חיפה Haifa 33330
טל Tel 07 5540755 :פקס Fax 07 5540755
lishsap@lishsap.org.i l www.shipping.org.il
ע.ר550005555 .

הקורס יתקיים במרכז האקדמי רופין.
משך הקורס 30( :מפגשים בימי ראשון בין השעות .)35:30-53:00
שימו לב – ההשתתפות בשיעורים היא חובה .רק מי שנכח בכל השיעורים יזכה בתעודה.
לו'ז סופי ותכנית סופית יישלחו למשתתפים מבעוד מועד.

ניתן להירשם לקורס באתר לשכת הספנות www.shipping.org.il
(ואם יש שאלות ,אנא פנו לג'אדה או מירי במשרדי הלשכה)

בברכה
יוני איזקוב
יו"ר ועדת אירועים והדרכה
לשכת הספנות הישראלית

העתקים :
דר' יורם זבה – נשיא הלשכה.
מר יוחנן ולך – מנהל הלשכה.
חברי וועד השלכה
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