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 פרטי הקורס

 

ארגונים אלו  קורס זה סוקר את ההיבטים הקשורים בארגון שירותים מצליח. תקציר בעברית

מאופיינים בניהול יוצא דופן, יחסית למתחרים, לא רק במונחים קונבנציונליים 

של ביצועים אלא גם במחויבות של העובדים ובמדידת שביעות הרצון של 

 הלקוחות.

במיקומו את נושא השירות מנקודת מבט שיווקית תוך התמקדות  יסקור הקורס

של השירות בעשייה השיווקית, הגדרת השירות ומאפייניו, מגמות בתחום 

השירות, ממדי איכות השרות, מאפייני תמהיל השירות, מפגש השירות, ניהול 

 עובדי שירות, ניהול מותגי שירות ובידול שירותים.

 

 .This course explores the dimensions of successful service firms ליתתקציר באנג

Outstanding service organizations are managed differently than their 

competitors not only in terms of conventional measures of 

performance but also in the commitment of the employees and quality 

of customer satisfaction.   

This course will study service management from a marketing point of 

view with a focus on service as a part of the marketing function, 

definition of service and its dimensions, service quality, service mix, 



managing service employees and managing service brands. 
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 פירוט לגבי המבחן  –נספח א' 

  אמריקאי   סוג המבחן:

  שעתיים                                              משך המבחן:

  לא ?:האם מותר חומר עזר

 לא האם קיימות אפשרויות בחירה ?

 לא שאלות בונוס:

  

 פירוט מטלות: )אם יש( -' בנספח 

 

 

    עבודה ביחידים או בקבוצות )וגודלן(:

 חברי צוות 4בקבוצה. עד 

 

הצגה  אופן ההגשה של המטלות:

 בכתה והגשה בקובץ מודפס.

 

 ת:           הגשת המטלוכתיבת והנחיות ל

                                        יינתנו בכתה.

 :ולאן להגיש הגשת המטלות

 בשיעור. -הגשה למרצה

:                  הגשהלאי מדיניות ביחס 

סוף לא תינתן אפשרות לגשת למבחן 

 סמסטר ללא השלמת המטלה.

  :מטלותמועד החזרת ה

 

  עד שבועיים לאחר הגשה.

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


