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 שיווק ותכנון שירותי אנוש ליחידים וקהילות

 

 אמנון בהם פרופ'
  312חדר  3מגדל אשכול, קומה 

 aboehm@research.haifa.ac.ilדוא"ל 

  94.41-99.41בתיאום מראש. יום שני  –שעת קבלה 

 

 טרות הקורסמ

גי ואסטרטגיה בשירותי אנוש ואסטרטגיה שיווקית חברתית בפרט, אסטרטהכרת מודלים של תכנון  .1

לניהול ותכנון ארגוני שירות, שירותים חברתיים, פרויקטים חברתיים  וקידום רעיונות כחלק ממאמץ 

 חברתיים. 

 דגש על פיתוח אסטרטגיה שיווקית חברתית.  .2

וח, ארגונים למטרות רווח פיתוח אסטרטגיה שיווקית במוסדות ממשלתיים, ארגונים ללא מטרות רו .3

 וקהילות. 

הקניית ידע על פילוסופיה ניהולית ותכנונית שיווקית. השוואה בין מודלים שיווקים: ייצור, איכות,   .4

 מכירות, שיווק ושיווק חברתי. 

התאמה של מודלים שיווקיים לשירותי אנוש: בתחומים כמו שיקום, חינוך, בריאות, אלימות, בריאות  .5

 כד'. הנפש קשישים ו

שלבים שונים בפיתוח גישה שיווקית: קהל יעד, צרכים ורצונות של קהלי יעד, מוצר חברתי ומיצובו,  .6

 מחיר, הפצה, תקשורות )פרסום, מכירה, יחסי ציבור וקידום מכירות(. 

 לפיתוח מודל שיווקי במערכות חברתיות. יכולת  .7

 

 מטלות וציונים
   בכולל הצגה בכיתה ועבודה בכת –עבודה מסכמת 

 נוכחות  והשתתפות פעילה בשיעורים חובה
 

 נושאי הקורס 

 )נתון לשינויים בהתאם להתקדמות הקורס ושיקולי המורה(. 

תכנון ותכנון אסטרטגי בשירותי אנוש ובקהילות. מאפיינים של תכנון רציונאלי תכנון ותכנון אסטרטגי.  .9

 גי ויישמן בשירותי אנוש. ומצרפי, מאפיינים של תכנון אסטרטגי וגישות של תכנון אסטרט

 

 .7-93, 9111בהם  -קריאה 

 

mailto:aboehm@research.haifa.ac.il


 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

 החוג לשירותי אנוש
Department of Human Services 

   البشرية الموارد قسم 
 

  01:11-00:11מזכירות החוג: שעות קבלה: 
 

 
 

4313343מיקוד   911שד' אבא חושי  הר הכרמל, חיפה      | Mount Carmel, Haifa 49113 

Phone: 179-3-3931723: 'טל E-mail: isilver1@univ.haifa.ac.il: דוא"ל   Fax: 179-3-3939282 :פקס 
Phone: 972-4- 3930407: 'טל E-mail: grimberg@univ.haifa.ac.il: דוא"ל   Fax: 972-4-3931132 

 
 
 

שיווק כתפיסה חברתית לתכנון וניהול . בשירותי אנוש ובקהילות כתהליך תכנון וניהול שיווק .9

החשיבות באימוץ של מודל שיווקי במערכות שירותים חברתיים וקהילות. מהו שיווק חברתי. 

פרויקטים חברתיים ומסר חברתי(. שיווק הילות קחברתיות )כמו: שירותי אנוש, שירותי רווחה, 

 חברתי לעומת שווק עסקי. תמהיל השיווק.

  99-31 –בהם  -קריאה 
Lee & Kotler, 1-32  

דינמיקה של שיווק במוסדות למטרות רווח,   סוגי ארגונים וקהילות כנקודת מוצא לשיווק. .4

 עסקים וקהילה.  במוסדות ממשלתיים, בארגונים ללא מטרות רווח ובקהילות. קשרי

 

 (9191שפירא, א. ) -קריאה 

  

: ניתוח בעלי אמודלים סביבתיים בתכנון אסטרטגיה שיווקית. לדוגמ סביבות של ארגונים וקהילות. .3

 .   SWOTתחרותי ומודל -העניין, מודלים מערכתיים, מודל כלכלי

 972-911. קוטלר והורניק 31-29בהם  -קריאה 

 

גישות שונות לניתוח התנהגות לקוחות. מניעי צרכנים. צורך של . קואסטרטגיות לפילוח שולקוח  .3

לקוחות במערכות חברתיות )צורך מורגש, מבוטא, נורמטיבי, ומושווה(. סקרי שוק. תועלות 

משתנים לפילוח שוק וקריטריונים לבחירת המשתנים. בניית  )רווחים( של שירות חברתי.

 גישה מכוונת והעצמת לקוחות. . כוללנית, בידול ומיקוד –אסטרטגיות פילוח 

 34-13קריאה פרקים: בהם 
Lee & Kotler, 128-159  

 . שיטות להכרת שירותים וצרכים ורצונות של לקוחות. סקרי שוק וקבוצות מיקוד.  הערכת שירותים .2

Kitzinger J. (1995).  קריאה 

 

מוצר ושירות קט מוחשי. רעיון חברתי, פעילות מעשית ואוביי -מוצר חברתי . מוצר ושירות חברתי .7

  בפיתוח שירותים ומוצרים.  גישה יצירתיתעל רצף זמן. אסטרטגיות לפיתוח מוצרים ושירותים. 

 

 413-392. קוטלר והורניק    917-993בהם   -קריאה 

Lee & Kotler 239-263 
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 עד.  . מוצר אובייקטיבי או סובייקטיבי, כיצד המוצר/שירות נתפס בעיני קהלי הימיצוב המוצר .3

 . 497-432 –קוטלר והורניק 

Lee & Kotler –217-238, 

 

. מנהיגות מעצבת ובניית תסריט להצלחה והערכה של שירותים ומוצרים פיתוח חזון, מטרות ויעדים .1

חברתיים. תפיסות של שינוי חברתי, מודלים של הסכמה, קונפליקט ומאבק לשינוי חברתי ותפיסה 

 של הצלחה.  

 

 ( 9199ינה, ע. )מד-בניה, י., וברק

הפצה מרמה בינלאומית/לאומית למקומית, הפצה דרך  – תכנון המיקום והפצת המוצר/שירות .91

 גורמים מקצועיים ובלתי מקצועיים, יישוג, ומחשוב. 

 943-931בהם 

Lee & Kotler – 285-311 

חיר מחיר חברתי ומחיר כספי. מטרות של מחיר. שלבים לפיתוח מ. והמוצר החברתימחיר השירות  .99

  המוצר החברתי.

 . 939-979בהם 

Lee & Kotler 263-285 

 : תקשורת אישית )מכירה(, פרסום, יחסי ציבור ותגמולים. השפעת המדיה. קידום השירות .99

 974-939בהם 

Lee & Kotler – 311-351  

 שיווק בתהליכים שינוי ומשבר. התאמת מודל שיווקי בדינמיקה של משברים.    .94

Boehm, A. (1998). Planning for community crisis - קריאה  

 

 

 

 קריאת חובה 

 

 . ריקובר'צ: א"ת. ומעשיים תאורטיים היבטים. אנוש בשירותי שיווק(. 9113) א, בהם

(. תכנון אסטרטגי של שירותי הרווחה החברתיים ברשויות המקומיות. משרד העבודה 9111בהם, א. )

 והרווחה, מסמך מדיניות. 
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 -(. שיווק בעבודה סוציאלית. בתוך: חובב, לוונטל, וקטן, עבודה סוציאלית בישראל. קו אדום9194בהם, א. )

 471 -439עמ'  93הקיבוץ המאוחד. פרק 

. אבני ראשה, המכון הישראלי למנהיגות בית יצירת חזון בית ספרי ומימושו(. 9199מדינה, ע. )-בניה, י., וברק

 ספרית. 

 .הפתוחה האוניברסיטה: אביב-תלהמהדורה הישראלית. . השיווק ניהול(. 9111. )י, יקוהורנ., פ, קוטלר

 . 23, המכון הישראלי לדמוקרטיה. גיליון פרלמנטסקירה תאורטית והסטורית.  –(. הפרטה 9191שפירא, א. )

Boehm, A. (1998). Planning for community crisis: A marketing approach. Journal of 

Sociology & Social Welfare, 25 (4), 19-39. 

Kitzinger J. (1995). Qualitative research. Introducing focus groups. Brtish Medical 

Journal. 203- 222:333  

Lee, N.R., & Kotler, P. (2011). Social Marketing: Influencing behaviors for good. Los 

Angeles: Sage. 
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 (. 41 - 7' עמ. )כתר הוצאה בית: ירושלים. אוגילבי פי על הפרסום(. 9133) ד, אוגילבי
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 .924-933(,  9)ז"ט. ורווחה חברה. רווחה בשירותי אסטרטגי תכנון יישום(. 9112) א ,בהם

 -(. שיווק בעבודה סוציאלית. בתוך: חובב, לוונטל, וקטן, עבודה סוציאלית בישראל. קו אדום9194בהם, א. )

 471 -439עמ'  93הקיבוץ המאוחד. פרק 

 .הפתוחה האוניברסיטה: אביב תל. (II - ו    I) קניה החלטות, צרכנים התנהגות(. 9113. )א, גבע

 (.93 -  93' עמ. )כתר: ירושלים. המונים בתקשורת יסוד מושגי, ומציאות תקשורת(. 9132. )ד, גורן

 . ומחקר מדע ספרי גומא: אביב תל. למעשה הלכה שיווק(. 93 הדפסה( )9113. )ד, יזראעלי

  לעבודה הספר בית.  11 - ה בשנות ס"המתנו חברתי פיתוח, אסטרטגי שווק(. 9119. )א, לאופר

 . ירוטשלים העברית האוניברסיטה, סוציאלית 

 . לניהול הישראלי המרכז ספריית, מטר: אביב תל. בטלוויזיה פרסום(. 9114. )א, רהב -ו., א, ניר

 (. 913 - 974, 913 - 19, 73 - 27, 99 - 94' עמ) 

          . עתרת: הרצליה. ומתחרים ענפים לניתוח ניקותטכ, תחרותית אסטרטגיה(. 9119. )א.מ, פורטר

 (.  37 - 91' עמ)

 .קהילתית גישה פיתוח, חברתיות תכניות של במכירה עקרונות(. 9111. )א, וסדן., ד, קליינמן., ש, קמינסקי

 . קהילתיים משאבים  - י"ואס ירושלים, והרווחה העבודה משרד, קהילתית לעבודה השרות: ירושלים

 ערכת, חברתיים לשירותים במחלקות הבכיר הסגל לפיתוח פרוייקט, שווק(. 9137. )צ, וחצרוני., י, נברגויט

 . ישראל וינט'וג א"אלכ. והרווחה העבודה משרד: ירושלים. הדרכה

 

 

  

 

 
 

 


