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נוגע למתן שירותי ב, )ללא  טרת  ווח(השלישי המגזר ו, המגזר העסקי, מטרות ו עולות המגזר ה יבורי

סוקר הקורס . עים ע  מגמו  ב חוםואחרי  המשפי, טכנולוגיים, כלכליים, ודן בתה יכים חבר יים, אנוש
התנהגות מנהלים ועובדים בארגוני שירותי גו מים המשפ עים על בוחן ותהליכים ניהוליים ו ארגוניים מבנים
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  .להורי  מאת  הקורסאו ה יש " הסברים לגבי  ומרי הקריאה"חוברת נא לקרוא לפי ה    

עבודותשתיהגשת  .  2     עב,  )5% (26.11: 1' עב:       '2 :24.12.2017) 11%.(  
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   תכנית הקורס
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קריאה                       נושא שעור  תאריך   
ראו הער     **      ח עמוד םלגב  טווות  

  מבוא: מגמו  ומושג  יסוד  22/10  1
מגמו  במשק,ספקי  ירות, י שיר תמגזר ובחברה     

    )קריאה אקדמית וניהול עצמי: הדרכה(   

-- 

  לקוחות, עוב י קו ו וב י מטה, ספקי  ירות  29/10  2
  יצירת וצריכת שירות, מוצרי שירות/מאפייני שירות

** 46-35, 1פרק : שנידר ובואן  

  אמנות וחוקים הקשורים לשירות  , זכויות  5/11  3
  

  זכו ות אדם: גל

  הגנת הצרכןחוק : כלכלהמ רד ה

בחברה ובמשקמגזרי שירות  12/11  4   :   
   ואחרות בארגוני שירותאתיות /סוגיות  וסריות
ותפקידיוגזר הצי ורימה מדינת "התפתחו  שירותי  , 
  בעולם ו ישראל" הרווחה

 )תכתיבה אקדמי: הדרכה (   
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  ,המגזר  עסקי ו מגזר  שלישי  19/11  5
  .ועוד, תהליכ  הפרטה, יחסי  בין המ זרי  במשק
  

  ) הנחיות באתר(  אין מ גש ב יתה  ,ידאות והרצא   
 

  ** גדר ן וכץ
קטן  

 

  : מנהלים ועובדים, ארגוני שירות  26/11  6
  

   ומטרות ארגוניותחזון
  השלכות לתחום השירות, ארגונייםותהליכים מבנים 

בשעה 26.11עד :  1 הגשת  בודה ***     13:30 *** 

 
 

  **משוניס

   ותפקידי הנהלהיסוד מושגי:  ניהול-       3/12  7
  ניהול משאבי אנוש-     

   ** Crow & Odewahn  
  ** Mathis & Jackson 

8  10/12  
  

תפישות -        מנהלים לגבי עובדים  
העצמת עובדי שירות-         

**כהן   

Bowen & Lawler 

    )אין ה צאה  (חופש חנוכה  17/12   

    :לקוחות ומאפייניהם  24/12  9

  מגמות דמו רפיות,  הטרוגניות-     

  נגישות+  אנשים עם מוגבלויות -     

  )התארגנות לתקופת הבחינות: הדרכה (   

בשעה 24.12  דע:  2הגשת  בודה ***      18:30 *** 

  
  
  

שמש  

 

10  31/12  
  

    )לקוחות ומאפייניהם: המשך  (
ציפיות לקוחות-          

צרכי ל וחות-         

 
**65-53, 2פרק : שנידר ובואן  

כל ה רק, 3פרק : שנידר ובואן  
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השירותואיכות שירותהניהול     :  
מטרות ו תגרים-        פרספקט בת ה פק והלקוח,  

איכות  שירות-        מושגי י וד ו ודלים:  

  )הנחיות באתר(   אין מ גש ב יתה , וידאות הרצא   
  

 
)לקר א שוב(  1פרק : שנידר ובואן  

Zeithaml et al.: Chapter 2 

בעי ת בשירות והגורמ ם להן-       14/1  12   טכנולוגיה בשירות,  
מדידת  ביעות רצון ו פישת איכות  שירות-         
לקוחותתלונותט פול ב, שיקום שירות -        

 
Zeithaml et al.: Chapter 3 

** Lovelock & Wirtz: Chapter 13 
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שי    לב**          .192 –183' לק וא רק עמ:  
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Bowen, D. E. & Lawler, E. E. (1992). The empowerment of service workers: What, why, how, and 
when. Sloan Management Review, Spring 1992, 31-39.  לקרוא כל המאמר   

Crow, R. T. & Odewahn, C. A. (1987). Introduction to management.  
  Chapter 1, pp. 1-18: Management for the human services. Prentice Hall.        

שי ו לב** עמלק וא רק :   של התד יס8' בר ש עמ" Managerial Effectiveness "עד ( 14–1  '   (  

Hasenfeld, Y. (1992). Human services as complex organizations. London: Sage. 
         Chapter 1: The nature of human service organizations (read pages 3-9).  

שי ו לב ** עד  וף "…The enigma "  -מהחל , 9 –3 'לק וא רק עמ :     :"   Gendered Work."  

Lovelock, C. H.  & Wirtz, J. (2010). Services Marketing: People, technology, Strategy (7th Ed.).     
         Chapter 13: Complaint handling and service recovery. NY: Prentice-Hall.   

שי ו לב  **    המסכמת גישות לטיפול בתלונות360' כול  הטבל  בעמ( 360–349' לק וא רק עמ :  
אפשר  לה על  מהחצי התחתו  של עמ                        ).Service guarantees המתחיל בנושא חדש של 359'  

Mathis, R. L. & Jackson, J. H. (2010). Human Resource Management (13th Edition). NY: South-
Western / Cengage Learning.  

 Chapter 1: Human resource management in organizations, pp 2-35. 
שי ו לב **   "HR management competencies and careers: "לק וא עד:  28 -2' לק וא רק עמ  : 

Zeithaml, V.A., Parasuraman, A., & Berry, L.L. (1990). Delivering service quality. Free Press.   
       Chapter 2:  “The customers’ view of service quality”, 15-33.  לקרו  כ  הפרק          
       Chapter 3:  “Potential causes of service quality shortfalls”, 35-48.   לקרו  כ  הפרק   
 


