
 
 

 'אפתש -מבוא לשירותי אנוש 

  18 – 14'  גיום   הרצאה:                                                             
 

 יש לקבוע פגישה בהתאם להוראות הקורונה .09:00-10:00 א'ימי  גיל לוריא    קבלה: פרופ'מרצה: 
 יל.ח במיזום לפגישה ישלקישור המייל.  בתיאום מראש דרך 

 gluria@univ.haifa.ac.ilמייל:              
 

 יש לקבוע פגישה בתיאום מראש בהתאם להוראות הקורונה מתרגלת: הגב' עידית לורי פופקו   קבלה:
 דרך המייל. קישור זום לפגישה ישלח במייל.   

 ilorypupk@univ.haifa.ac.il מייל:         
 

 מושגי יסוד, מנתח אתאנוש. הקורס בוחן שירותי בלימודי יים זכרם מ:  קורס מבוא זה סוקר נושאימטרות
 םנוגע למתן שירותיב, (ללא מטרת רווחהשלישי )המגזר המגזר העסקי, ומטרות ופעולות המגזר הציבורי, 

 דיגיטליים,/טכנולוגיים ,ארגונייםתהליכים חברתיים, כלכליים, גורמים ו, ודן בללקוחות ומקבלי שירות
ותהליכים ניהוליים המשפיעים על ארגוניים  סוקר מבניםקורס ה רבין השא. תחוםה עלים עיהמשפ ,ואחרים

 לקוחותים למאפייני הקשורותהליכים  , נתוניםמושגים; התנהגות מנהלים ועובדים בארגוני שירותי אנוש
 ;םשלה תורהשי, וחווית שביעות הרצון, איכות השירותתפישת לקוחות את גורמים המשפיעים על  ;והתנהגותם

 בניהול תהליכי שירות, טיפול בבעיות שירות ובתלונות לקוחות, ועוד. יסודסוגיות ו
 

   :דרישות
 כרונייםסינהמצלמות בשיעורים ובתרגולים  יחתהסטודנטים נדרשים לפת :השתתפות חובה .1

קבצי הסבר שמצורפים קריאת )ובחלון הזמן שהם יוצגו  האסינכרוניים צפייה מלאה בשיעוריםלו
במקרה  .תחשב כהעדרות כרונייםסינהבשיעורים ובתרגולים אי פתיחת מצלמה  .(םישיעורל

 .תמונות הגלריה לא יוקלטו –שהשיעור יוקלט 

 הנחיות לקריאה מבואזר ב"יעמומלץ לה .תכנית הקורסבהתאם ל, ש לקראת כל שעורקריאה מרא .2

 ."שיעוריםבחלוקה להנחיות קריאה " במסמךו "א תשפ"אלש"    
 

 ים בסיליבוסבמועדים המצויינ באתר הקורס המטלותהגשת . (מהציון 10%)מטלות שלוש  תשהג .3
 .במודלהמיועדת לכך בתיקיה  רסקוה   
 אי הגשה במועד הנקוב מורידה את הציון שלי לקבלת ציון בקורס. היא חובה ותנא ,באתר המטלההגשת    

 .אין אפשרות להגשה מאוחרתהמטלה,    

 

 קורסבאתר ה המטלותהגשת  (.מהציון הכללי 20%ה = כל עבוד) הקורס תהגשת שלוש עבודו .4
 .במודלהמיועדת לכך בתיקיה המצויינים בסיליבוס הקורס במועדים 

  הגשה מאוחרת גורמת להפחתת ציון העבודה., היא חובה ותנאי לקבלת ציון בקורס. באתרדה הגשת העבו        

  .(הקורסמציון  30%): מבחן מסכם .5

מהציון הכללי  30%סכם, כל עבודה תהווה מבחן מ םלקיי איוחלט לפת הקורונה גקב מעו במידה .6
  מציון הקורס. 10%כ סה" וארבעת המטלות יהוו  של הקורס

 
 .)כמפורט בשנתון( 70= ודות(+עב לות)מטציון "עובר" בקורס כולו 

 
לבחור:  a.ac.ilfwww.haiהאוניברסיטה:  תרבא :Moodleלמידה מתוקשבת במערכת  - אתר הקורס

להקליד  -אתרי הקורסים". יופיע "מסך הזדהות ראשי" " < Moodleקשבת" שער למידה מתו" <" סטודנטים"
"מבוא , לבחור הקורס ת הקורסיםמרשימ  .(זהותבפעם הראשונה, הסיסמה היא מס' המס' זהות וסיסמה  )

חלק דכונים והודעות שהם והנחיות, ע םידה בקורס, קבצחומרי הלמימוצגים כל  . באתר הקורס"לשירותי אנוש
 לפחות פעם בשבוע.באתר הקורס עדכונים הודעות ואחריות התלמידים לבדוק ב - הקורסרד של בלתי נפ

 ם.מידה לגברים ונשי ם באותהמתייחסיכולם אך  ים בלשון זכר ולעתים בלשון נקבה,בים לעתהערה: מסמך זה והחומרים באתר כתו

 

 289.1038 נ"ז, 5 קורס
     א' סמסטר, 2020-2021

 sbar1@univ.haifa.ac.ilדוא"ל:    04-8249282פקס: (    3765)פנימי  04-8249765: טל   12:30 – 09:30 :קבלהשעות  :החוג מזכירות

 1ח נוס

mailto:agoren@univ.haifa.ac.il


 2עמ'      
 

 

 תכנית הקורס
  מות ושיקולי המורה. התקדקצב התאם להב ,בתכנית הקורסייתכנו שינויים מו לב: יש       

 

 קריאה וסוג השיעור נושא תאריך שיעורים ותרגולים

 מגזרי שירות וד, רקע,שגי יסומ:  1חלק  20/10/20 1שיעור מס' 
 , ועודלקוחותסוגי רה, מהו שירות, מגמות במשק ובחב

 

 , עובדי קו ועובדי מטהשירות, י קפעל ס 27/10/20 2שיעור מס' 
 טכנולוגיה  ,ת וצריכת שירות, יצירומאפייניו שירות

 .בשירות
 1מטלה מס' הצגת , הדרכה: קריאה אקדמית

** 53-46, 1שנידר ובואן: פרק   
 

 '(ה) 29/10/20 קבוצה א 1ול תרג
08:30-10:00 

 ,אקדמית וכתיבה הושא קריאהדרכה בנ
 ניהול עצמיאסטרטגיות 

 . 1ס' ה ממטלב דיון

 במודל עד  1מטלה  שתהג
 10:00ה בשע 3.11.20' גליום 

 )א'( 1/11/20 קבוצה ב 1תרגול 
14:15-15:45 

 עד  במודל 1 מטלההגשת 
 10:00בשעה  4.11.20ליום ד' 

 )א'( 1/11/20 ג קבוצה 1תרגול 
16:15-17:45 

 במודל עד  1 מטלההגשת 
 10:00בשעה  4.11.20' ם דליו

   ,תשירוה בתחום ורגולציה חוקים, , אמנותיותזכו 3/11/20  3ס' שיעור מ
 ריות/אתיות ואחרות בארגוני שירות סוגיות מוס

 סרטון - 1עבודה מס' הצגת 

 גל: זכויות אדם 
משרד הכלכלה: חוק הגנת 

 ןהצרכ

 קבוצה א 2ול תרג
 

 )ה'( 5/11/20
08:30-10:00 

 ה אפקטיביתרים בצורהעברת מס
 1ודה מס' ה לעבן והכנדיו כולל

עד  במודל 1עבודה מס'  שתהג  
10:00בשעה  1.20.119ליום ה'    

 קבוצה ב 2 תרגול
 

 )א'( 8/11/20
14:15-15:45 

במודל עד 1עבודה מס' הגשת   
10:00בשעה  11.2022.'  אליום   

 גקבוצה  2 תרגול
 

 )א'( 8/11/20
16:15-17:45 

במודל עד 1' ה מסעבודהגשת   
10:00ה בשע 0.21.122'  אליום   

 אופיר אלתרל"י / הגב' מודל מאהרצאת אורח:  10/11/20  4מס' ור שיע
 תפקידיו, המגזר הציבורי ו :הרצאת אורח מוקלטת

 התפתחות שירותי "מדינת הרווחה" בעולם 
 .דו גל' עפרופ/ ובישראל

** ורוןד  
 

 )ה'( 12/11/20 קבוצה א 3תרגול 
08:30-10:00 

 המגזר העסקי, לראישרווחה במדינת התי שרו
 והמגזר השלישי בראי מגפת הקורונה

 2דיון במטלה מס' 
 

 

 קבוצה ב 3תרגול 
 

 )א'( 15/11/20
14:15-15:45 

  גקבוצה  3תרגול 
 

 )א'( 15/11/20
16:15-17:45 

 ירותי המדינהעוד על המגזר הציבורי וש 17/11/20  5' שיעור מס
 ,המגזר העסקי והמגזר השלישי

  ., ועודוביזור טהרפרים במשק, ההמגז יחסים בין

   2הצגת מטלה מס' 
  /ת אור ירוקעמות :השלישיהמגזר  אורח:הרצאת  

 מר ארז קיטה מנכ"ל אור ירוק

**  דרון וכץג  
  קטן

 

 24/11/20  6שיעור מס' 
 :ארגוני שירות, מנהלים ועובדים: 2לק ח

 ירות שרשרת הרווח מש .גוניותחזון ומטרות אר       
  ארגונית(. ות, תרבותן השר)נות תואקלים שירו       

  /Software as a Service (SaaS) : הרצאת אורח 
 מר דרור אלול מנהל התוכנה באלביט 

 



 3עמ'      
 

 

 

 )ה'( 26/11/20 קבוצה א 4תרגול 
08:30-10:00 

 יש המכירותש השרות לעומת אניתוח מאפייני אי

 ,דיון במושג "שרות מוכר"

 לקוח.מיומנויות הקשבה ל

 2מס'  להמט תהגש -כולם 
 בשעה 1126. ליום ה' עד במודל 

0:001  
 קבוצה ב 4 תרגול

 
 )א'( 29/11/20

14:15-15:45 

 )א'( 29/11/20 גקבוצה  4תרגול 
16:15-17:45 

 (ארגוניים ותהליכים ארגוני המבנ) תהליכים פורמליים 1/12/20  7שיעור מס' 

 ת(ורתיחב ת, רשתות)מנהיגו פורמאליים -וא

 שירות ניהול פרוייקטים ו, שירותחום התלהשלכות 

 תיבה אקדמיתכ - 2בודה מס' ת עהצג

** משוניס  

 להותפקידי הנה יסוד מושגיניהול:   8/12/20  8שיעור מס' 
 שניהול משאבי אנו 

 כתיבה אקדמית מודולת

 תפקידו של מנהל משאבי אנוש כנותן  הרצאת אורח:

  תלמנה רית שחףב' דושירות פנימי בארגון /הג

   .ישראל יבמ ,מעבדות התוכנה מ"א

  ** Mathis & Jackson 

 )ה'( 10/12/20 קבוצה א 5ול תרג
08:30-10:00 

 ל מנהל משאבי אנוש תפקידו ש
 כנותן שירות פנימי בארגון

 2כולל דיון והכנה לעבודה מס' 

 

 קבוצה ב 5 תרגול
 

 )א'( 20/12/20
14:15-15:45 

 

 גה וצקב 5תרגול 
 

 א'() 20/12/20
16:15-17:45 

 

 15/12/20  9שיעור מס' 
 

 ברות העצמה ומחו, עובדיםתפישות מנהלים לגבי 
  Empowerment &Engagement - םעובדי

 אלתור בשרות

הן **כ  

Bowen & Lawler 

 22/12/20  10שיעור מס' 
 

     :לקוחות ומאפייניהם: 3חלק 

 לקוחות ועובדים  הטרוגניותהקדמה,  

 ות דמוגרפיותמגמ 

  ציפיות לקוחותצרכי ו 

 מיומנויות וכישורי יסוד של לקוחות

 עורהשי בתוםשאלון אמריקאי להגשה  - 4מטלה מס' 

**35-65, 2שנידר ובואן: פרק   
ק, כל הפר3שנידר ובואן: פרק   

 
  2עבודה מס' הגשת  - כולם

  20202.122.במודל עד יום ג' 
0:001עה בש  

 

 )ה'( 24/12/20 קבוצה א 6תרגול 
08:30-10:00 

 הלקוח בראי דיספלינת ניתוח התנהגות:
 ומוטיבציההתנהגויות 

 

 

 קבוצה ב 6 תרגול
 

 )א'( 27/12/20
14:15-15:45 

 

 )א'( 27/12/20 גקבוצה  6תרגול 
16:15-17:45 

 

 29/12/20  11שיעור מס' 
 

  Diversity& Inclusion –מגיוון להכללה  

 ות + נגישותנשים עם מוגבלויא  
ה ז -שילוב עובדים עם מוגבלויות  :הרצאת אורח

 ינובסקי הגב' אביטל /עובד!

  2016  רהמאק
2019פוספלד    



 4עמ'      
 

 

  :השירות ואיכות שירותהניהול : 4חלק  5/1/21  12יעור מס' ש

 מטרות, פרספקטיבת הספק והלקוח
 ת השירות: מודלים, מדידה והערכהאיכו 

וואתי ע"פ המודל של שניתוח ה - 3ה מס' הצגת עבוד
Zeithaml et al.  

Zeithaml et al.: Chapter 2 

    ית שירות.קוח / חווישביעות רצון וחווית ל   12/1/21  13ס' שיעור מ
 בעיות בשירות והגורמים להן    
 חקר רגשות ושרות   
 ת  לחץ ושחיקה בשרו   

 הלקוח/  ול מפעל כמכוון לשירותניה הרצאת אורח:
 ברונן מנכ"ל אוסם לשעמר זאב ר

Jain 2017 ** 

 

 )ה'( 14/01/21 ה אקבוצ 7תרגול 
08:30-10:00 

  ן/הכנה למבח 3עבודה מס'  תרגול סיום: שאלות על
  ניתוח מקרה

 

 קבוצה ב 7 תרגול
 

 )א'( 17/01/21
14:15-15:45 

 גקבוצה  7תרגול 
 

 )א'( 17/01/21
16:15-17:45 

 .לקוחות תלונותב ם שירות, טיפולשיקו 19/1/21  14 שיעור מס'
 שירות בעולם הדיגיטל.       

     דברי סיום. 

** Lovelock & Wirtz: 

Chapter 13 
  3 עבודה מס'הגשת  - ולםכ

  1.20201.62 דל עד יום ג'במו
10:00 בשעה  

 
          

 
 

 
 ת חובהרות / חומרי קריאמקו

 .   "קבצים להורדה"(, בתיקייה Moodleורס )באתר הק PDFכקבצי ופיעים כל המקורות/חומרי הקריאה מ 
 .זובתיקייה " הנמצאת 'פתש "הסברים לגבי חומרי הקריאה לפי ההנחיות בחוברתאת המקורות נא לקרוא  

 , קוראים הכל.כתוב אחרתאם לא   מהחומר!  חלקא רק צריך לקרו יות **  מסמנות מקורות בהםכבכו:  שימו לב 

 

. באר שבע: המרכז הישראלי יינים ותהליכיםגבולות, מאפ -המגזר השלישי בישראל (.  1998.  )כץ, ח-גדרון, ב. ו
 גוריון. -ר המגזר השלישי, אוניברסיטת בןלחק

 (81-13. )לדלג על עמ'  26עד עמ'  19: סוף עמ' ח'-פרק ו'  , 12-7:  עמ' ג'-פרקים א'  קר לקרוא  :לב שימו **        

 ים(. עמוד 8ם: רקע ומושגים. )לקט טקסטים מתוך מגילת זכויות האדם + ויקיפדיה. ויות אד(.  זכ2013, ע.  )גל

 וניברסיטת חיפה.א אנוש,חוג לשירותי . האקדמית מדריך לכתיבה(. 2006ברונשטיין, צ. )-. וגל, ע

. רותידן תמומדינת הרווחה בע  מדינת הרווחה, מהותה, ושלבי התפתחותה.  פרק א' בתוך:(. 1985דורון, א.  )
 ירושלים: מאגנס.   

 . 8-1כוללים סעיפים ה  32 –1לקרוא רק עמ'   :לב שימו **       

  מודרני.   ורישומן על המינהל ה Yריה אוותי Xתיאוריה  - י(. דוגלס מקגרגור וההיבט האנוש1998כהן, ב.  )
 .43 -38, עמ' 129-130, גליון משאבי אנוש

 .41 –38 רק עמ' לקרוא  : שימו לב **       

 . האוניברסיטה הפתוחה.    ולוגיהסוצי( בתוך:  170-198)עמ'   7(.  קבוצות ואירגונים. פרק 1999משוניס, ג.  )
 .192 –318עמ'  לקרוא רק  :בלשימו  **       

ורס כן עבור תלמידי הקהו)מסמך ש   .והרשות לסחר הוגן חוק הגנת הצרכן על . (2018) והתעשייה משרד הכלכלה
 חוק הגנת הצרכן במלואו(.וכן את כולל טקסטים נבחרים מאתר הרשות . עדו גל פרופ'יכת בער

 את לשון החוק ונושאים עיקריים בו. ירי להכלך כדואי 5' , לרפרף מעמבעיון 5-1לקרוא עמ'   שימו לב:**       

  .33-31, 23שה, ן של גיעני. מוגבלות עם תלקוחו בארגונים עבור השירות הנגשת(. 2019וספלד, נ. )פ
https://veredbitan.wixsite.com/inyan-shel-gisha 



 5עמ'      
 

 

בדרך כלשהי, למכור מסמך זה או חלקים ממנו  נט, להשתמש אוג באתר אינטראין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לאחסן או להצי
  © מורותכויות שכתב מהמחבר. כל הזמודפסת או אלקטרונית, ללא אישור מפורש ב
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