חסונ 1א

תוריכזמ גוחה :תועש הלבק 12:30 – 09:30 :לט) 04-8249765 :ימינפ (3765

תליחת ינפל הטויט
הנש"ל .םייוני ונכתיי.
פורפ' לג דע

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

שונא יתורישל אובמ – שת'פ

סרוק  5נ"ז289.1038.01 ,
 ,2020-2019א רטס ס'

האצרה :םוי ה' 12 – 08

הלבק :םוי ה'  12:15דע  - 13:15בנין תואיר ו החוור ,רדח 207
אוד"לiddo@research.haifa.ac.il :

תורטמ :מ סר קבוא 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 שירותים
תוריש י בקמו ת חוקלל ,ב ן וו םימר גםייתרבח םיכילהת ,םיילכלכ ,ארגוניים ,טכנולוגיים/גידםיילטי,
םירחאו ,לע םיעיפ מה הםוחת .ראש ןיב )ןמזה תרגסמב יולת( הסרוק סוקר מבנים ארגוניים םיכילהתו
ניהוליים המשפיעים על התנהגות מנהלים ועובדים בארגוני שירותי אנוש; םיגשומ ,נתונים םיכילהתו רושקהםי
למאפייני תוחוקל והתנהגותם; לע םיע פשמה םימ וג תא תו וקל תש פת תוריש תוכיא ,ןוצרה ועיבש,
חוקלה יווחו םהלש; וסוגיות בסיסיות בניהול תהליכי שירות ,טיפול בבעיות שירות ובתלונות לקוחות ,דועו.
תושירד .1 :תופתתשה הבוח תואצרהב.
 .2שארמ אירק לכ תא קל רועש ,ל םאת בתכנית הקורס
נא לקרוא לפי החוברת "האירקה ירמו יבגל םירבסה" אסרו ה תאמ די והל י התו.

 .3תשגה תדובע עצמא .(14%) 3.1.2020 :שגהת ץבוק בסרו ה רתא ,בהיקית "תושגה".
תשגה דובעהה ,רתאב ,היא חובה ותנאי לקבלת ציון בקורס .ןויצ תתחפהל תמרוג תרחואמ השגה.
יש לכתוב עבודות לפי העקרונות והדוגמאות ב"מתימד א הבית ל ךירד" סרוקה רתאב גצומה.

 .4בחינת סוף סמסטר ) .(86%ןויצ "רבוע" סרוקב ולוכ ]בחינה+דובעה[ = ) 70כמפורט בשנתון(
סרו ה רתא  -תכרעמב תבשקו מ הדימל  :Moodleבאתר האוניברסיטה www.haifa.ac.il :רוחבל:
"סטודנטים" < "בשק תמ הד מל רעשת" " < Moodleםיסר קה ירתא" .עיפוי "ישא תוהדז ךסמ"  -דילקהל
סמ' המסי ו תוהז )בפעם הראשונה ,סמ איה המס סה' תוהזה( .מישרמם סרוקה ת ,סרוקה רוחבל "אובמ
לשירותי אנוש" .סרוק רתאב סרוקב די לה יר וח לכ יגצומ ,קבצים והנחיות ,עדכונים והודעות שהם קלח
בלתי נפרד לש סרוקה .קודבל ם דימלתה ת ירחאב ו תועד העדכונים לפחות פעם בשבוע ,סרוק רתאב.
הרעה :מסמך זה והחומרים באתר כתובים לעתים בלשון זכר ולעתים בלשון נקבה ,ךא מתייחסים באותה מידה לגברים ונשים.

סרוקה תינכת
בל ו יש :ייתכנו שינויים בתכנית הקורס ,ל םאת בה ב קההרומה לוקישו ומדקת.
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תויוכז ,אמנות וחוקים הקשורים לשירות
תוירסו תויגוס/אתיות ואחרות בארגוני שירות

לג :םדא תו וכז
ה דר מהלכלכ :קוח הגנת הצרכן
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עוד על המגזר הציבורי ושירותי המדינה
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 ניהול :יגשומ דוסי ותפקידי הנהלה -ניהול משאבי אנוש

** Mathis & Jackson
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 אנשים עם מוגבלויות  +נגישות -מיומנויות תוחוקל ש דו י רושיכו
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קלח  :4ניהול התוריש תוכיאו תורישה:

קלח  :2ארגוני שירות ,מנהלים ועובדים:
חזון ומטרות ארגוניות .תוריש חוור תרשרש
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שמוניס **
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שנידר ובואן :קרפ **65-53 ,2
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Zeithaml et al.: Chapter 2
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 ןהל ם מרוגהו תורישב ת יעב -תוריש םוקיש ,ב לופ טתלונות תוחוקל

** Lovelock & Wirtz: Chapter 13
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 חוקל יווח -תוריש םלועב לטיגידה

** Jain 2017
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תו וקמה לכ/םיעיפ מ האיר ה ירמוח יצבקכ  PDFסרוק רתאב ) ,(Moodleהייקיתב "הדרוה םיצבק".
נא לאורק תו וקמה תא לפי ההנחיות בחוברת "האירקה ירמו יבגל םירבסה שת'פ" הנמצאת הייקיתב וז.
בל ו יש :תויבכוכ ** מסמנות מקורות בהם קר א רקל ך רצ קלח רמוחהמ! אל םא תרחא בותכ ,לכה םי רוק.
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