תוריכזמ גוחה :תועש הלבק 13:00 – 10:00 :לט) 04-8249765 :ימינפ (3765

סקפ 04-8249282 :אוד"לsbar1@univ.haifa.ac.il :

שונא יתורישל אובמ – שתע"ט

הטויט  3.8.2018ינפל
םידומ לה נש תליחת

סרוק  5נ"ז289.1038.01 ,
 2018-19א רטס ס' הפיח

האצרה :םוי ג' 18 – 14

ד"ל וד ר

הלבק :םוי ג'  ,13:30 - 12:30דרשמב :רדח  ,717המוק  7לוכש לדגמ.
אוד"לiddo@research.haifa.ac.il :

תורטמ :ז או מ סר קה 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 תוריש י בקמו ת חוקלל ,םיי רבח םיכי התב ןדו ,םיילכלכ ,טכנולוגיים ,לע םיע פשמה םיר או
גמםוח ב תומ .סרוקה סוקר מבנים ארגוניים ותהליכים ניהוליים וןחוב לע םיע פשמה םימ וג התנהגות
מנהלים ועובדים בארגוני שירותי אנוש .ךשמהב ,םיגשו גיצ סרוקה םיכילהתו רושקהים למאפייני
תוחוקל והתנהגותם ,לע ם עיפשמה םימרוג ר וס תא תו וקל תש פת תוריש תוכיא רה תועי שוםהל ןוצ,
ובוחן סוגיות בסיסיות בניהול תהליכי שירות ,טיפול בבעיות שירות ובתלונות לקוחות ,דועו.
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 וקה רת מ די והלסר.
 .2תשגה עבודת ביניים :בע'  ,(5%) 27.11 :1בע' .(11%) 18.12.2017 :2
הגשת כל העבודות היא חובה ותנאי לקבלת ציון בקורס .ןויצ תתחפהל תמרוג תרחואמ השגה.
יש לכתוב עבודות לפי העקרונות והדוגמאות ב"ל ךיר מתימדק הביתכ" סרוקה רתאב גצומה.

 .3בחינת סוף סמסטר ) .(84%ןויצ "רבוע" סרוקב ולוכ ]בחינה+תודובע[ = .70
סרו ה רתא  -תכרעמב תבשקו מ הדימל  :Moodleבאתר האוניברסיטה www.haifa.ac.il :רוחבל:
"סטודנטים" < "תבש ותמ ה ימל רעש" " < Moodleכניסה לאתרי הקורסים תשע"ט" .עיפוי "תוה זה ךסמ
ישאר"  -סמ דיל הל' המסי ו תוהז )בפעם הראשונה ,סמ איה המס סה' תוהזה( .המישרהמ ,תא רו בל
הקורס הנדרש .סרוק רתאב סרוקב די לה יר וח לכ יגצומ ,קבצים והנחיות ,עדכונים והודעות שהם
חלק בלתי נפרד של סרוקה .ירחאבות התלמידים לבדוק עדכונים לפחות פעם בשבוע.
הרעה :מסמך זה והחומרים באתר כתובים לעתים בלשון זכר ולעתים בלשון נקבה ,ומתייחסים באותה מידה לגברים ונשים.

סרוקה תינכת
בל ו יש :ייתכנו שינויים בתכנית הקורס ,הרומה ילוקישו רוקה ומדקתהל םאתהב.
מלתה תו רחאבדי/ה קודבל הודעות ועדכונים באתר הקורס.

** רעה וארתו םידו ע חו ט יבגל

רועיש
ךיראת
1
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נושא רועישה
דו ס י ג שו מ  ,ע ק ר  ,ת ו ר י ש י ר זג מ
תור ש והמ ,הרבחב קשמ תומגמ ,טכנולוגיה בשירות

ה אי ר ק
--

2

23/10

תורי יקפס ,הטמ י בו ו וק י בוע ,חוקלתו
מאפייני מוצרי שירות ,תוריש תכירצו תריצי
)הכרדה :קריאה אקדמית וניהול עצמי(

שנידר ובואן :קרפ ** 46-35 ,1

3

30/10

תויוכז ,אמנות וחוקים הקשורים לשירות
תוירסו תויגוס/אתיות ואחרות בארגוני שירות

לג :םדא תו וכז
ה דר מהלכלכ :קוח הגנת הצרכן

4

6/11

המרזג וידיקפת ירוביצה,
יתוריש וחתפתה "מדינת הרווחה" לארשי ו םלועב
אצרהו תואדי ,התי ב שג מ ןיא )הנחיות באתר(

ןורוד **

מע' 2

5

13/11

עוד על המגזר הציבורי ושירותי המדינה
ישילש רזגמ ו יקסע רזגמה,
קשמב ירז מה ןיב יסחי ,הטרפה כילהת ,דועו.
אצרהו תואדי ,התי ב שג מ ןיא )הנחיות באתר(
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20/11

ארגוני שירות ,מנהלים ועובדים:
חזון ומטרות ארגוניות
מבנים םיכילהתו ארגוניים ,תורישה םוחתל תוכלשה
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 ניהול :יגשומ דוסי ותפקידי הנהלה -ניהול משאבי אנוש

ץכו ן רדג **
ןטק

משוניס **
** Crow & Odewahn
** Mathis & Jackson

*** דובע תשגהה  :1דע  27.12העשב *** 18:15
 תפישות מנהלים לגבי עובדים תוריש ידבוע תמצעהלקוחות ומאפייניהם:
 הטרוגניות ,תויפר ומד תומגמ אנשים עם מוגבלויות  +נגישתו)הכרדה :התארגנות לתקופת הבחינות(
)ךשמה :לקוחות ומאפייניהם(
 תוחוקל תויפיצ תוחו ל יכרצ*** הדוב תשגה  :2דע  18.12העשב *** 18:15

25/12

שפוח ומ גחדל )ןיא רועיש(
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1/1
2019

ניהול התוריש תוכיאו תורישה:
 תורטמ ,חוקלהו קפ ה תב טקפסרפ תוריש תוכיא :םילדומ ,הכרעה הדידמאצרהת ואדיו ,התי ב שג מ ןיא ) הנחיות באתר(

ןהכ **
Bowen & Lawler

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

Zeithaml et al.: Chapter 2

12

8/1

 תוריש חוור תרשרש -ןהל ם מרוגהו תורישב ת יעב

)** Heskett et al (1994/2008
Zeithaml et al.: Chapter 3

13

15/1

 -תוריש םוקיש ,ב לופ טתלונות תוחוקל

** Lovelock & Wirtz: Chapter 13

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