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ומגמד סי יגש מו ת :אובמ
תוריש ירזגמ ,קשמב ומגמ ,תורי יקפס
)הכרדה :אוריינטציה לקורס וללימודים בחוג(

--
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תורי יקפס ,הטמ י בו ו וק י בוע ,תוחוקל
מאפייני שירות/תוריש ירצומ ,תוריש תכירצו תריצי
)הכרדה :קריאה אקדמית וניהול עצמי(

שנידר ובואן :קרפ ** 46-35 ,1
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ישילש רזגמ ו יקסע רזגמה,
קשמב ירז מה ןיב יסחי ,הטרפה כילהת ,דועו.
ואדיו האצרה ,התי ב שג מ ןיא ) הנחיות באתר(
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מבנים םיכילהתו ארגוניים ,תורישה םוחתל תוכלשה
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ןטק

 ** Brown & Yoshiokaמע' 5-9
משוניס **
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 ניהול :יגשומ דוסי ותפקידי הנהלה -ניהול משאבי אנוש

** Crow & Odewahn
** Mathis & Jackson
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 תפישות מנהלים לגבי עובדים -תוריש ידבוע תמצעה

ןהכ **
Bowen & Lawler
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לקוחות ומאפייניהם :בין הנושאים -
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 אנשים עם מוגבלויות  +נגישות תוחוקל תויפיצ)הכרדה :התארגנות לתקופת הבחינות(

שמש
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12

4/1

13

11/1

 שימושי טכנולוגיה בארגוני ותהליכי תוריש ןהל ם מרוגהו תורישב ת יעב -תוריש תוכיא תשיפ ו ןוצר תועיב תדידמ
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 תוריש םוקיש ,ב לופ טתלונות תוחוקל -המידק תולכתסהו םוכיס.

ניהול שירות ותוכיאו:
 םירגת ו תורטמ ,חוקלהו קפ ה תב טקפסרפ -תוריש תוכיא :םילדו ו דו י יגשומ

שנידר ובואן :קרפ ) 1בוש א רקל(
Zeithaml et al.: Chapter 2

Zeithaml et al.: Chapter 3
** Lovelock & Wirtz: Chapter 13
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"האירקה ירמו יבגל םירבסה" הנמצאת הירפס ןכו ירפ התואב < "הדרוה םיצבק".

תויב וכ בל ומיש ** הן מסמנום ב תורו מ ת קר א רקל ך רצ קלח רמוחהמ/סיפדת!
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ץבוק םידומע רפסמ/רוקמה ןטק ם מעפ סיפדת.
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