
  
שש4 – 289.4114 קורס י ם ד,ס"    2017-2016  ז'תשע' בסמסטר ,  20-16'  

  תהליכי  ירות  ניהולם
  

  © ר  דו  ל"ד
  

עד 11:45' דיום :  קבלה   )7קומה , מגדל  שכול  (717חדר , 12:45 
  ><iddo@research.haifa.ac.ilל  "דוא.  3552: שלוחה פנימית, 04-8249552: 'טל

  
לתלמידיחובההוא  1שיעור : שי ו לב. (ובה לתלמידי התואר השני בשירותי אנוש חקורס: כללי א . מות/ 
לפי ר ימה . [בחוג לשירות אנוש באוניברסיטת חיפה" מבוא לשירותי אנוש"קורס  שלא  מדו  עבר
  .)2אך מתח לים משי ור , 1כל שאר התלמיד ם רשא ם להשתתף בשי ור . ]שתפרסם ה זכירות

בוחן ס גיותהקורס שירותארגוניהא קטיביות של נבחרות לגבי ניהול ושיפור    ותהלי י שירות  ת מנקודו,  
ועובדיארגוני שירות, לקוחות/ראות ש  א רחים , מגמות ח רתיות: נושאים עיקריים. והחב ה בכלל, םה 

, ניהוליים שיקולים; טכנולוגיות ואחרות המשפיעות על מערכות שירות ללקוחות חיצוניים ופנימיים
נגישות שירותים ; מה חשוב ללקו ות ;יםניהול שירותהמשפיעים על תכנון ו ושיווקיים ננסייםפי

שיקום שירות ; ושימושיות של מידע וטכנולוגיה ללקוחות ועובדים בכלל ולאנשים עם מוגבלויות בפרט
השירותתחוםמ קר ומד ים ב, יישומ  הערכה; ניהול עובדי קו בארגוני שירות ;טיפול בתלונות לקוחותו   .  
  

הקורסדרישות ונתמך , הקורס פו ל  קב צת למ דה גמיש  ו בוסס ע  השתת ות פע לה של  ל הת מידים:  
נוכחות חובה : להלן חו ות וציפ ות עי ריות, תהליכי הו אה ולמ דה מש עותייםכדי ל פשר . Moodleי א ר "ע
הנחיות  (מהלך ה מסטר בומרי ה ריאהשל חת שלו  תגו ות לח, ורסקריאה מראש לפי תכנית הק, בשיעורים

     .השתתפות בדיונים בכתהו, בחינת סיום, עבודת ביניים לפי הנחיות המורההגשת , )באתר  קורסוהגשה 
על  יעדרות  על -     שיעורי  בסמסטר3      . בציון  סופי  כל  יעור  הוחסר'  נק5ירדו , מכל  יבה  היא,  
ב תר הק רס מ-       . המהווה חלק בלתי נפרד של הסילבוסומשאב  למידה לגבי  רישות  קורס וצג מידע נוסף  
  

  )כנו שינויים לפי שיקולי המורהית -בהתאם להנחיות שיפורסמו ( :   עיקריות וציוניםמטלות

בצוות2עד הגשה (    18.4.2017הגשה    14%  1 העבוד   )עד ח ות, באתר,  
בצוות2עד הגשה (    18.5.2017הגשה    18%  2 העבוד   )עד ח ות, באתר,  
  )חומר סגור, מבח  כתה(    56%  מבחן מסכם
החייבים ברשימת לתלמידים נוכחות בשיעור הפתיחה , השתתפ ת פעילהלגבי   12%  הערכת המורה

, לפי הנחיות באתר(תגובות לחומרי הקריאה ו, )ירדו עק  הי דרות'  נק2(
  )11-14אחת ל בוע , 7-10אחת ל בוע , 1-6תגובה אחת לק יאה לשבוע 

  

  תכנית הקורס
  )עדכונים באתר הקורסה דעות ובאחרי ת התלמיד ם לבדוק . ורס ו יקולי ה ורהייתכנו שינויים בהתאם להתקדמות הק(

  

שיעור  )לשיעור(ת חו ה קריא נושא    

לתחום מבוא  8/3  1 בחוג " מבוא לשירותי אנוש"שלא  מדו . א.ח בה לתלמ די מ -פתיחה שיעור : "שירותי אנוש" 
לפי רשימ  שתפי  המזכ רות-לשירותי אנוש בחיפה   .שאר התלמ דיםע ר הו  רש ת להשי .  

  )תחילת הקורס  שאר הת מיד ם שלא חי בים  שיעור פתיחה(  15/3  2

  .מגמות. יעדים ומטרות ארגוניות: סוגיות יסוד בניהול ושירות
  

Robbins et al., Ch. 3  

משירותשרשרת הרווח  22/3  3    .ועוד, חווי  לקוח,  

 CRM  Buttle & Maklanח יבה שיו קית ו  29/3  4

  .דילמות ניהוליות .ביצועיות/ סוגיות ת עוליות . יעדים  ספיים  5/4  5
  .  ושימושיהם בניהול ובשירות)metrics( םמדדי
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Szymanski et al. 
Ostrom, Parasuraman, et al. 

  תפישות לגבי  יכות השירות של מדידה  הערכה , המשגה  26/4  7
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Zeithaml et al: Ch. 2. 
Santos 

 Ograjenšek & Gal  .נאמנות, שביע ת רצון, יכות ה ירותאשל הערכה   3/5  8

   :ונגישותשימושיות   10/5  9
  עקרונות וסוגיות : אמצעים טכנולוגייםשל שימושיות  

 יסוד של תושבים ול וחותמיומנויות 

Bitner, Zeithaml, & Gremler 
  הלשכה המרכ ית לסטט סטיקה
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ותקשורתמידענגישות , נגישות השירות, נגישות מבנים   .
  .רכזי נגישותעב דתם של 
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  CRMעל ב יס ג שת  התלוננותהבנת התנהגות : שיקום שירות

Stauss & Seidel: Ch. 1 
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 .ועוד, אקלים שירות

Luria, Gal & Yagil 

עובדיניהולס גיות ב  14/6  13   בארגוני שירות משאבי אנושק  ו- 
  . סינגפור איירליינס:  בניהול משאבי אנושחקר  קרה
  .סיכום הקורס

Lovelock & Wirtz, Ch. 11 
Wirtz et al. 
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