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תורטמ :קורס מבוא זה סוקר נושאיי ומילב ם יזכרמ ם שירותי אנוש .ןחוב רוקה דוסי גשומ ,מנתח את
ירובי ה רזגמה תולוע ו תורטמ ,יקסעה רזגמה ,ורזגמה ישילשה )חוו תרט אלל( ,בנוגע למתן שירותי
אנוש ,םיי רבח םיכי התב ןדו ,םיילכלכ ,טכנולוגיים ,מ לע ם עיפשמה ם רח וםוחת תומג .סרוקה רקוס
מבנים ארגוניים ותהליכים ניהוליים וןחוב לע םיע פשמה םימ וג התנהגות מנהלים ועובדים בארגוני שירותי
אנוש .ךשמהב ,םיגשו גיצ סרוקה םיכילהתו רושקהםי יכרצל ,מאפייני ,והתנהגות תוחוקל ,םימר ג רקוס
לע םיעיפ מה תא תו וקל תש פת תוריש תוכיא ,בווחן סוגיות יסוד בניהול תהליכי שירות.
הבוח ת שירד .1 :תופתתשה הבוח תואצרהב .שארמ אירק לכ תא קל רועש ,ל םאת בתכנית הקורס,
נא לקרוא לפי התרבוח "האירקה ירמו יבגל םירבסה" שי ה וא סרוקה תאמ ירוהל.
 .2תשגה יתש תודובע :בע'  ,(5%) 5.12 :1בע' .(11%) 2.1.2017 :2
הגשת כל העבודות היא חובה ותנאי לקבלת ציון בקורס .ןויצ תתחפהל תמרוג תרחואמ השגה.
ב ןיי ל ץלמ מ"תימדק הביתכ ךירדמ" סרוקה תאב יפומה.
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רוחבל" :סטודנטים" < "תבש ותמ ה ימל רעש" < "כניסה לאתרי הקורסים תשע"ו )."(2016-2015
עיפוי "ישא תוהדז ךסמ"  -דילקהל סמ' המסי ו תוהז )בפעם הראשונה ,סמ איה המס סה' תוהזה(.
מהרשימה לבחור את הקורס הנדרש .סרוק רתאב סרוקב די לה יר וח לכ יגצומ ,קבצים והנחיות,
עדכונים והודעות שהם חלק בלתי נפרד של סרוקה .באחריות התלמידים לבדוק עדכונים לפחות פעם בשבוע.
הרעה :םירמ חה הז ךמסמ באתר כתובים לעתים בלשון זכר ולעתים בלשון נקבה ,אך מתייחסים באותה מידה לגברים ונשים.

סרוקה תינכת
ייתכנו שינויים בהתאם להתקדמות הקורס ושיקולי המורה .דימלתה וירחאב/ה קודבל ו תועד העדכונים באתר הקורס.

ךיראת נושא שעור

ה אי ר ק
** רעה וארתו םידו ע חו ט יבגל
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31/10

דוסי גשומו ומגמ :אובמ
תוריש ירזגמ ,קשמב ומגמ ,תורי יקפס
)הכרדה :אוריינטציה לקורס וללימודים בחוג(

--

2

7/11

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

שנידר ובואן :קרפ ** 46-35 ,1

3

14/11

תויוכז ,אמנות וחוקים הקשורים לשירות
תוירסו תויגוס/תורחא תויתא

לג :םדא תו וכז
ה דר מהלכלכ :הגנת הצרכן
** Hasenfeld

4

21/11

תוריש ירזגמ קשמבו הרבחב:
המירו יצה רזג ,יתוריש וחתפתה "מדינת החוורה"
לארשי ו םלועב
)הכרדה :תימדק הביתכ(

ןורוד **
גל וברונשטיין :תימדק הביתכ ךירדמ

מע' 2
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28/11

ישילש רזגמ ו יקסע רזגמה,
קשמב ירז מה ןיב יסחי ,הטרפה כילהת ,דועו.
אצרהו תואדי ,התי ב שג מ ןיא ) הנחיות באתר(

6

5/12

וגראני שירות ,מנהלים ועובדים:
חזון ומטרות ארגוניות
מבנים םיכילהתו ארגוניים ,תורישה םוחתל תוכלשה
*** הדוב תשגה  :1דע  5.12העשב *** 18:30

ץכו ן רדג **
ןטק

משוניס **
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12/12

 ניהול :יגשומ דוסי ותפקידי הנהלה -ניהול משאבי אנוש

** Crow & Odewahn
** Mathis & Jackson
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19/12

 תפישות מנהלים לגבי עובדים -תוריש ידבוע תמצעה

ןהכ **
Bowen & Lawler
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26/12

10
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9/1
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16/1

 שימושי טכנולוגיה בארגוני ותהליכי תוריש ןהל ם מרוגהו תורישב ת יעב -תוריש תוכיא תשיפ ו ןוצר תועיב תדידמ

13

23/1

 תוריש םוקיש ,ב לופ טתלונות תוחוקל -המידק תולכתסהו םוכיס.

לקוחות ומאפייניהם :נושאים םיירשפא -
 הטרוגניות ,תויפר ומד תומגמ מיומנויות  /תוחוקל לש ד סי ירושיכ אנשים עם מוגבלויות  +נגישות)הכרדה :התארגנות לתקופת הבחינות(
)ךשמה :לקוחות ומאפייניהם(
 תוחוקל תויפיצ תוחו ל יכרצ -מאפיינים תרבותיים

הקיטס טטסל תי כרמה הכשלה
שמש

שנידר ובואן :קרפ **65-53 ,2
שנידר ובואן :קרפ  ,3קר ה לכ

*** הדוב תשגה  :2דע  2.1העשב *** 18:30
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

אצרהת ואדיו ,התי ב שג מ ןיא ) הנחיות באתר(

Zeithaml et al.: Chapter 3
** Lovelock & Wirtz: Chapter 13

תורוקמ  /האירק ירמוח
הנשה ליחת ינפל טויט  -ךשמהב ינוכדע נכתיי.

תו וקמה לכ/םיעיפ מ האיר ה ירמוח יצבקכ  PDFסרוק רתאב ) ,(Moodleבהייקית )" < (folderהבוח אירק רמוח".
נא לקרוא לפי ההנחיות בחוברת "האירקה ירמו יבגל םירבסה" הנמצאת םש ו/וא הייקיתב < "הדרוה םיצבק".

תויב וכ בל ומיש ** הן מסמנות מקורות בהם קר א רקל ך רצ קלח רמוחהמ/סיפדת!
בנוסף ,בל ו יש :ירוקמ רמוחב יע פומה םה ידומע ירפסמ ,אך לעתים נסרקו  2ץבוקב דחא ומע ותל וקמ ידומע/סיפדת ,ןכל
ץבוק םידומע רפסמ/רוקמה ןטק ם מעפ סיפדת.
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