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 מטרת הלימודים

כיום, . העוסק בהבנה, שיפור, וניהול של מערכות שירותשירותי אנוש הוא תחום לימוד ייחודי 

, הפועלים במסגרת עסקיתמארגונים וי הקשת החברתית מקבלים שירותים אזרחים מכל קצו

מרבית העובדים במדינה מועסקים בארגוני שירות בכל  .ומעמותות מגוונות ציבוריים מגופים

הניתנים לאזרחים, לקוחות שירותים השל מאפיינים הו הטיב. המגזרים הפועלים במשק

 לארגונים המעורבים במתן שירות,הן , ולחברה למדינההן  -חשיבות רבה ועובדים הם בעלי 

 . לקוח/האזרח/השל הפרט החייםאיכות לו לרווהכמובן לעובדים, והן 

בסיסי ידע, הבנה  /ותבתואר הראשון מקנה לתלמידיםתכנית הלימודים לפיכך,       

בתחומי פיתוח, מובילים בתפקידים  השתלבותהנדרשים לשם בתחומים נבחרים ומיומנויות 

, ולשם הבנת התהליכים המתחוללים בתחום מורכב וחשוב ניהול, והפעלה של שירותי אנוש

צרכים יע להבין את ההתנהגות, המסיהרקע עיוני התלמידים בין השאר, רוכשים  .זה

ניהוליים עקרונות פעולה , במדינה יםהמקבלות שירות מגוונותמאפיינים של אוכלוסיות הו

עובדים המעורבים ביצירת ונתינת בפני ו ארגוניותמערכות הניצבות בפני רבות וסוגיות 

גישות לניהול ושיפור , תוך ארגונים()ב פנימייםכן ללקוחות שירותים ללקוחות חיצוניים ו

ידע  לשם יצירתגישות למחקר ושימוש במחקר בתהליכי שירות,  מעורבהמשאב האנושי ה

   עוד.ו, הנדרש להבנה ושיפור של מערכות שירות ישומיימדעי ו

משתלבים בהצלחה ויישומיים, ו כלים עיונייםבסיסי ידע ורוכשים  החוג /ותבוגרי       

תארים חלקם ממשיך ל. הולייםק העבודה בתפקידים מגוונים ובערוצים ניבשוובמהירות 

 .בתחומים רבים אחריםשל החוג ללימודי אנוש, או  )מ.א.( מתקדמים בתכנית התואר השני

 

 הלימודים מבנה



  

בעיקר שנה הראשונה מורכבת השלוש שנים.  נפרסת עללתואר הראשון ימודים תכנית הל

מדעי החברה וההתנהגות, היבטים נבחרים של ב ,י אנושמקורסי חובה: מבואות בשירות

 התנהגות עובדים וניהול בארגוני שירות יה כוללת קורסי חובה יועוד. השנה השנ יקהסטטיסט

שיטות וסוגיות מרכזיות, הפרט בעולם השירות, : עידן השירותיםשיווק ותכנון שירותים, 

 ול המשאב האנושי בארגוני שירות סוגיות בניה חובה השנה השלישית כוללת קורס, ומחקר

 . סמינרים שהחוג מציע כמהך הנבחר מתו מתקדם וסמינר מחקר

יה והשלישית, לוקחים התלמידים קורסי בחירה מתוך מאגר יבמקביל, בשנה השנ       

יכולים חלק מתלמידי החוג להשתתף בתכנית התנסות מודרכת הכוללת  ,כמו כן .קורסים

ולפי קביעת  תחת הנחיה) נבחרים ומעורבות בפרוייקטים יישומייםעבודה בפועל בארגונים 

 .  החוג(

  :כגון, רבים מגווניםנושאים  דרך השילוב של קורסי הבחירה והחובה, נלמדים      

  של  םצרכימאפיינים ולוהתאמתם ל שונותאוכלוסיות להניתנים שירותים סוגי הכרת

  ת,והטרוגני תרבותית-רב לקוחות ואזרחים בסביבה

 העסקת עובדיםלשירות ונתינת וקבלת לתהליכי  ותהקשור סוגיות משפט ואתיקה,  

 בארגוני שירות של המשאב האנושי ניהול אפקטיביוגישות ל תהליכים ארגוניים,  

  לתפקד בסביבה טכנולוגית לקוחות ושלפיתוח היכולת של עובדים, 

  ובניהול עובדי שירות שירותבהיבטים פסיכולוגיים,  

 איכות השירות וחווית השירות, קידום 

 ים ושיווקיים בפיתוח והפעלת ארגוני שירותעסקיים, פיננסי עקרונות,  

 קהילהוב חברהטיב ומגוון השירותים בל תרומתן של עמותות ותהליכים התנדבותיים , 

  ,המשפיעים על ארגוני שירות  וטכנולוגייםכלכליים, תרבותיים, תהליכים חברתיים

 .נושאים רבים ודועומקבלי שירות, 

 

 תנאי קבלה

מתקבלים מועמדים אשר יעמדו בתנאי הקבלה הכללים של האוניברסיטה ובתנאי  .א

פסיכומטרי  -ציון משוקלל טהקבלה של החוג. תנאי הקבלה של החוג לשנה"ל תשע"

 565( 1:3ובגרות )יחס 

מועד ) 2018מועמדים הניגשים לבחינה הפסיכומטרית יעשו זאת לא יאוחר ממועד  יולי  .ב

 (. 2018אחרון לבחינה הפסיכומטרית הוא יולי 

, 1.9.2018: מועד אחרון להגשת תעודות וציונים .15.8.2018 :מועד אחרון להרשמה לחוג .ג

אקדמית של אוניברסיטת חיפה, שלגביהם -למעט עתודאים ותלמידי המכינה הקדם

בודדים  ם המבקשים לעשות השלמות במקצועותתלמידי. )15.9.2018 :ןהמועד האחרו

 .(אקדמית אינם מוגדרים כתלמידי מכינה לעניין זה-במסגרת היחידה הקדם



  

תלמידים המבקשים לעבור מחוג אחר באוניברסיטה או ממוסד אקדמי מוכר בארץ  .ד

מועמדים בעלי תואר אקדמי ) יידרשו לעמוד בתנאי הקבלה של החוג לשירות אנוש.

 .(י אנושלחוג לשירותכדי להתקבל  80וצע ממל נדרשיםקודם 

 
 

 תואר בשנתיים - חוגי(-חוג לימודים לב"א )דו

289120-18-01 
 

 סמסטרים רצופים לאורך שנתיים, כולל סמסטר קיץ בכל שנה. 6, הסטודנטים ילמדו זו מסגרת תכנית

 בתכנית יוצעו מלגות לסטודנטים מצטיינים על סמך ציוני הבחינה הפסיכומטרית.

 

מופיעים ולדוקטורט לתואר השני מוד לתואר הראשון, ת הליפרטים נוספים על החוג ועל תכניו

 :באתר החוג

http://hw.haifa.ac.il/he/human-home (לחפש ניתן גם .)"במנוע חיפוש: "שירותי אנוש חיפה 

 7מידע נוסף בנושאי רישום וקבלה ניתן לקבל ממזכירות החוג הנמצאת במגדל אשכול קומה 

 .sbar1@univ.haifa.ac.ilבדוא"ל: או  8249765-40, 8249135-04, בטלפון: 718חדר 
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