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_____________________________________________________________________ 
 

 ב "פתש –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. זום לפגישה ישלח במיקישור המייל.    בתיאום מראש דרך 

 gluria@univ.haifa.ac.ilמייל:                     
 

 יש לקבוע פגישה בתיאום מראש  ת הקורונהלהוראו בהתאם   קבלה:   אור גולדשטייןמתרגלת: הגב' 
 דרך המייל. קישור זום לפגישה ישלח במייל.    

 oratias22@gmail.com מייל:         
 

נושאימטרות סוקר  זה  קורס מבוא  מר:   בלימודי  ם  בוחן  כזיים  אנוש. הקורס  מנתח את שירותי  יסוד,    מושגי 
הציבורי,   המגזר  ופעולות  )המגזר  ו  העסקי,המגזר  מטרות  רווחהשלישי  מטרת  שירותיב,  (ללא  למתן    ם נוגע 

שירות ומקבלי  בללקוחות  ודן  ו,  כלכליים,  גורמים  חברתיים,    דיגיטליים, /טכנולוגיים  ,ארגונייםתהליכים 
על  המשפי  ,ואחרים מבניםקורס  ה  בין השאר.  תחוםהעים  על  ארגוניים    סוקר  ניהוליים המשפיעים  ותהליכים 

מנהלים אנ ועובד   התנהגות  שירותי  בארגוני  נתוניםמושגים;  ושים  למאפייני  הקשורותהליכים    ,    לקוחותים 
  ; שלהם  ותהשיר , וחווית  שביעות הרצון,  איכות השירותתפישת לקוחות את  גורמים המשפיעים על    ;והתנהגותם

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

   :דרישות
חובהתפוהשת .1 לפתנ  םוהסטודנטי  ם()בזו  ים מקוונ  והיי  שיעוריםה  :ת  מצלדרשים  אי  מות.  יחת 

והשיעויכה  בשפתיחת מצלמה בשיעורים תח יוקלטו.עדרות. במידה  יוקלט, תמונות הגלריה לא    ר 
יהיו י  יםפרונטלי  התרגולים  כאן  גם  באוניברסיטה(.  חוב)בכיתה  לתרגול  הגעה  אי    ,הגעה  תשנה 

 דרות. ב כהיעתחש

 הנחיות לקריאה מבוא מומלץ להיעזר ב" .תכנית הקורס בהתאם ל, מראש לקראת כל שעוראה קרי .2

 ". הנחיות קריאה בחלוקה לשיעוריםמך "ובמס  "בלש"א תשפ"        
 

 במועדים המצויינים בסיליבוס  באתר הקורס המטלותהגשת .  (מהציון  10%)  מטלות שתית הגש .3
 . במודלך המיועדת לכבתיקיה   הקורס        
 אי הגשה במועד הנקוב מורידה את הציון של, היא חובה ותנאי לקבלת ציון בקורס.  באתר טלהמההגשת          
 ה מאוחרת.אפשרות להגשהמטלה, אין         

 

=    הקורס  עבודות  שתיהגשת   .4 עבודה  הכללי  20%)כל  הקורס   המטלותהגשת    (.מהציון    באתר 
   .המיועדת לכך במודלבתיקיה במועדים המצויינים בסיליבוס הקורס 

   הגשה מאוחרת גורמת להפחתת ציון העבודה. , היא חובה ותנאי לקבלת ציון בקורס. באתרהגשת העבודה         

   .(הקורסמציון   50%): מבחן מסכם .5

מהציון הכללי    40%מבחן מסכם, כל עבודה תהווה    םלקיי  יוחלט לאפת הקורונה  געקב מו  במידה .6
  ס.מציון הקור  10%סה"כ  וו ות יההמטל שתיו של הקורס

 
 .)כמפורט בשנתון( 70= )מטלות +עבודות(ציון "עובר" בקורס כולו 

 
הקורס מתוקשבבמערכת    -  אתר  האוניברסיטה:    :Moodleת  למידה  לבחור:   a.ac.ilwww.haifבאתר 

להקליד    -"  אתרי הקורסים". יופיע "מסך הזדהות ראשי "  <  Moodleשער למידה מתוקשבת"  "  <"  סטודנטים"
וסיסמה    זהות  הזהות)מס'  היא מס'  הסיסמה  הראשונה,  הקורס  ת הקורסיםמרשימ    .(בפעם  לבחור  "מבוא  , 

חלק  ם והנחיות, עדכונים והודעות שהם  מוצגים כל חומרי הלמידה בקורס, קבצי  ס. באתר הקור לשירותי אנוש"
 לפחות פעם בשבוע. באתר הקורס עדכונים הודעות ובאחריות התלמידים לבדוק  - הקורסבלתי נפרד של 

 לגברים ונשים. מתייחסים באותה מידהכולם אך   הערה: מסמך זה והחומרים באתר כתובים לעתים בלשון זכר ולעתים בלשון נקבה,

 289.1038 נ"ז,  5 קורס
      סמסטר א', 2021-2022

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

mailto:agoren@univ.haifa.ac.il


 2עמ'      
 

 

 

 תכנית הקורס 
  התקדמות ושיקולי המורה. קצב הבהתאם ל ,בתכנית הקורסייתכנו שינויים ימו לב: ש       

 

 קריאה וסוג השיעור  נושא  יך תאר שיעורים ותרגולים 

 1עור מס' יש
 )מקוון( 

 מושגי יסוד, רקע, מגזרי שירות:  1חלק  12/10/21
 ועוד  ת לקוחוסוגי מהו שירות, מגמות במשק ובחברה, 

 

 2שיעור מס' 
 )מקוון( 

 ,  עובדי קו ועובדי מטהקי שירות, על ספ 19/10/21
 טכנולוגיה    ,, יצירת וצריכת שירותומאפייניו שירות

 . בשירות
 הדרכה: קריאה אקדמית 

 ניתוח קטע  -1הצגת מטלה מס' 

  35-46, 1שנידר ובואן: פרק  
** 

 

 קבוצה א  1תרגול 
 ( )פרונטלי

 '( ה)  21/10/21
08:30-10:00 

 
 , אקדמית בהוכתי קריאההדרכה בנושא 

 ניהול עצמי אסטרטגיות 
 

 . 1מטלה מס' ב דיון

 

 קבוצה ב  1תרגול 
 ( )פרונטלי

 '( א) 24/10/21
08:30-10:00 

 ג קבוצה  1תרגול 
 ( )פרונטלי

 '( ב) 25/10/21
14:15-15:45 

  3ס' שיעור מ
 )מקוון( 

    ,שירותה  בתחום ורגולציה חוקים,  , אמנותזכויות 26/10/21
 י שירות  סוגיות מוסריות/אתיות ואחרות בארגונ

 מקרהאור  ית – 1הצגת עבודה מס' 

 גל: זכויות אדם  
משרד הכלכלה: חוק הגנת  

 הצרכן 
 

  1  מטלההגשת  -כולם
 ד  במודל ע

בשעה   1.210.62' גליום 
10:00 

 

 קבוצה א  2תרגול 
 ( )פרונטלי

 )ה'(  28/10/21
08:30-10:00 

 
 עובדי קו ראשון

 סוגי זכויות ומוסר 
 

 1דיון והכנה לעבודה מס' 

 

 ב  וצהקב 2תרגול 
 ( )פרונטלי

 )א'(  31/10/21
08:30-10:00 

 ג קבוצה  2תרגול 
 ( י)פרונטל

 '( ב) 1/11/21
14:15-15:45 

  4שיעור מס' 
 )מקוון( 

 מודל מאל"י / הגב' אופיר אלתר הרצאת אורח:  02/11/21
 המגזר הציבורי ותפקידיו,  :הרצאת אורח מוקלטת

 חות שירותי "מדינת הרווחה" בעולם פתהת
 דו גל.פרופ' ע/ ובישראל

* * דורון  
 

 קבוצה א  3ול תרג
 ( )פרונטלי

 )ה'(  04/11/21
08:30-10:00 

 
 ראל, המגזר העסקי שרותי מדינת הרווחה ביש

   והמגזר השלישי 
 

 

 קבוצה ב  3תרגול 
 ( )פרונטלי

 )א'(  07/11/21
08:30-10:00 

 ג  קבוצה  3תרגול 
 ( )פרונטלי

 '( ב) 08/11/21
14:15-15:45 

 5שיעור מס' 
   )מקוון(

 י המדינה עוד על המגזר הציבורי ושירות 09/11/21
 ,זר השלישיסקי והמגר העגזהמ

   ., ועודוביזור  המגזרים במשק, הפרטה יחסים בין

 עמותת אור ירוק/   :המגזר השלישי הרצאת  אורח:
 קמר ארז קיטה מנכ"ל אור ירו

**   גדרון וכץ  
   קטן

 



 3עמ'      
 

 

 6שיעור מס' 
   )מקוון(

16/11/21 
 : ארגוני שירות, מנהלים ועובדים: 2חלק 

 משירות  הרווח ת . שרשריותחזון ומטרות ארגונ        
   ואקלים שירות )נותן השרות, תרבות ארגונית(.       

 מדינת רווחה -2הצגת מטלה מס' 

במודל  1 עבודההגשת  -כולם
בשעה   1.211.16' גליום  ד ע

10:00 

 קבוצה א  4תרגול 
 ( )פרונטלי

 )ה'(  18/11/21
08:30-10:00 

 ניתוח מאפייני איש השרות 

 מת איש המכירותלעו 

 , כר"מו שג "שרותודיון במ

 לקוח. ומנויות הקשבה לימ

 2דיון במטלה מס' 

 

 קבוצה ב  4 תרגול
 ( )פרונטלי

 )א'(  21/11/21
08:30-10:00 

 ג קבוצה  4תרגול 
 ( )פרונטלי

 '( ב) 22/11/21
14:15-15:45 

  7שיעור מס' 
 )מקוון( 

 ( ארגונייםותהליכים  ארגוני  המבנ) תהליכים פורמליים 23/11/21

 ת( חברתיו)מנהיגות, רשתות  אלייםפורמ -וא

 שירות  הול פרוייקטים וי נ,  שירותתחום ההשלכות ל 

 

**  משוניס  

  2מטלה מס' הגשת  -כולם 
  23.11.21'  גד ליום  דל עבמו

 10:00בשעה 

  8שיעור מס' 
 )מקוון( 

 ותפקידי הנהלה  יסוד מושגיניהול:   30/11/21
 שניהול משאבי אנו 

 כתיבה אקדמית  מודולת

 ן  תפקידו של מנהל משאבי אנוש כנות אורח:הרצאת 

 מנהלת   ב' דורית שחףהגרגון /באימי שירות פנ

    במ ישראל.התוכנה, י מ"א מעבדות

 

  ** Mathis & Jackson 

 קבוצה א  5תרגול 
 ( )פרונטלי

 )ה'(  02/12/21
08:30-10:00 

 
 
 

 תפקידו של מנהל משאבי אנוש 
 כנותן שירות פנימי בארגון

 

 

 צה ב בוק 5 תרגול
 ( )פרונטלי

 '( ה)  09/12/21
  חופש  -5/12)

 ( חנוכה
08:30-10:00 

 ג וצה קב 5גול רת
 ( )פרונטלי

 '( ב) 06/12/21
14:15-15:45 

  9שיעור מס' 
 )מקוון( 

07/12/21 
 

 העצמה ומחוברות  , תפישות מנהלים לגבי עובדים
  Empowerment &Engagement  - עובדים

 אלתור בשרות 

 כהן ** 
Bowen & Lawler 

   10שיעור מס' 
 )מקוון( 

14/12/21 
 

     :לקוחות ומאפייניהם: 3חלק 

 ובדים  לקוחות וע  יותהטרוגנ הקדמה,  

 מגמות דמוגרפיות  

   ציפיות לקוחותצרכי ו 

 מיומנויות וכישורי יסוד של לקוחות 

 כתיבה אקדמית  - 2הצגת עבודה מס' 
 

65-, 2שנידר ובואן: פרק  
53 **  

כל  , 3שנידר ובואן: פרק  
ק הפר  
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 קבוצה א  6תרגול 
 ( )פרונטלי

 )ה'(  16/12/21
08:30-10:00 

 
 עובדיםהעצמת 

 
 2מס' ה לעבודה דיון והכנ

 

 קבוצה ב  6 תרגול
 ( )פרונטלי

 

 )א'(  19/12/21
08:30-10:00 

 ג קבוצה  6תרגול 
 ( )פרונטלי

 '( ב) 20/12/21
14:15-15:45 

   11שיעור מס' 
 )מקוון( 

21/12/21 
 

  Diversity& Inclusion –הכללה מגיוון ל  

 נשים עם מוגבלויות + נגישותא  
  -ב עובדים עם מוגבלויות שילו: הרצאת אורח

 ובסקיאביטל ינ הגב' /זה עובד!

   2016  קמארה
 2019פוספלד  

   12שיעור מס' 
 )מקוון( 

  :השירות ואיכות שירותהניהול : 4חלק  28/12/21

 , פרספקטיבת הספק והלקוח מטרות
 כות השירות: מודלים, מדידה והערכה אי 

 

Zeithaml et al.: Chapter 2 
 

 כולם - הגשת עבודה מס' 2  
 במודל עד יום ג' 28.12.21  

 בשעה 10:00
 

   13מס' שיעור 
 )מקוון( 

     שביעות רצון וחווית לקוח / חוויית שירות.   04/1/22
 בשירות והגורמים להן   בעיות   
 גשות ושרות חקר ר   
 ושחיקה בשרות     לחץ   

 הלקוח/   ניהול מפעל כמכוון לשירות הרצאת אורח:
 מר זאב רונן מנכ"ל אוסם לשעבר

Jain 2017 ** 

 
 

 קבוצה א  7תרגול 
 ( )פרונטלי

 )ה'(  06/01/22
08:30-10:00 

 
 הכנה למבחן תרגול סיום: 

 

 

 קבוצה ב  7 תרגול
 ( )פרונטלי

 

 )א'(  09/01/22
08:30-10:0 

 ג קבוצה  7תרגול 
 ( )פרונטלי

 

 '( ב) 10/01/22
14:15-15:455 

   14 שיעור מס'
 )מקוון( 

 . חותלקו תלונותשיקום שירות, טיפול ב 11/1/22
 שירות בעולם הדיגיטל.        

      דברי סיום. 

** Lovelock & Wirtz: 

Chapter 13 

 

 
 

          

 
 

 
 ת חובה מקורות / חומרי קריא 

 .    "קבצים להורדה"יה (, בתיקי Moodleבאתר הקורס ) PDFכקבצי ים ופיעכל המקורות/חומרי הקריאה מ 
 . זו בתיקייה " הנמצאת 'פתש לפי ההנחיות בחוברת "הסברים לגבי חומרי הקריאהאת המקורות נא לקרוא  

 , קוראים הכל.כתוב אחרתאם לא    מהחומר!  חלקצריך לקרוא רק  קורות בהםות **  מסמנות מכוכבי:  בשימו ל 

 

. באר שבע: המרכז הישראלי  גבולות, מאפיינים ותהליכים -ישראל המגזר השלישי ב(.  1998כץ, ח.  )-ן, ב. וגדרו
 גוריון. -לחקר המגזר השלישי, אוניברסיטת בן

 ( 18-13. )לדלג על עמ'  26עד עמ'    19: סוף עמ' ח'-פרק ו' ,   12-7עמ'  : ג'-פרקים א'   לקרוא רק  :לב שימו **        

 עמודים(.   8ט טקסטים מתוך מגילת זכויות האדם + ויקיפדיה. (.  זכויות אדם: רקע ומושגים. )לק2013)   , ע.גל

 ניברסיטת חיפה.אנוש, או . החוג לשירותימדריך לכתיבה אקדמית (.  2006ברונשטיין, צ. )-גל, ע. ו
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בדרך כלשהי,  ך זה או חלקים ממנו  כור מסמתמש או למאין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לאחסן או להציג באתר אינטרנט, להש
   ©  כל הזכויות שמורותכתב מהמחבר.  מודפסת או אלקטרונית, ללא אישור מפורש ב

 

. ינת הרווחה בעידן תמורותמד  (. מדינת הרווחה, מהותה, ושלבי התפתחותה.  פרק א' בתוך:1985דורון, א.  )
 .   ירושלים: מאגנס

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

המינהל המודרני.       ורישומן על Yיה ותיאור X  תיאוריה - (. דוגלס מקגרגור וההיבט האנושי1998כהן, ב.  )
 . 43 -38, עמ' 129-130, גליון משאבי אנוש

 . 41 –38לקרוא  רק עמ'  : ו לבשימ **       

 . האוניברסיטה הפתוחה.    סוציולוגיה( בתוך:  170-198)עמ'    7(.  קבוצות ואירגונים. פרק 1999)  משוניס, ג.
 . 192  –183ק עמ' לקרוא ר  :לבשימו  **       

בור תלמידי הקורס  כן עהו)מסמך ש   .והרשות לסחר הוגן חוק הגנת הצרכן על  (. 2018) והתעשייה כלהמשרד הכל
 חוק הגנת הצרכן במלואו(. וכן את ולל טקסטים נבחרים מאתר הרשות כ. עדו גל  פרופ'בעריכת 
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