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  :מטרות הקורס  1
  
  הקניית מושגי יסוד ומודלים בסיסיים בתחום השירות ללקוח. א
לבין המציאות של , שיידונו  במהלך הקורסהתיאוריות וההגדרות , הקניית הבנת הקשר בין המודלים. ב

  גופים העוסקים במתן שירות בארץ  ובעולם
 כנותני שירות וכמנהלים –מתן כלים בסיסיים לאנשים העוסקים והמעוניינים לעסוק בתחומי השירות . ג

  בארגונים העוסקים במתן שירות
  
  :תוצרי הלימוד .2

  
  :בסיום הקורס יוכלו משתתפיו

  .                       בכל הנוגע ליישום  הסוגיות שיידונו בקורס, שיבה וניהול של גופים העוסקים במתן שירות לבקר דפוסי ח. א
פרסומי חברות ומקורות , מקצועית עיתונות,  פתיחות למקורות אקדמיים- לפתח גישה מחקרית עצמאית. ב

  .מידע אחרים
  
  :שיטת הלימוד .3
  
  הרצאות .א
  הצגת אירועים .ב
 ים פתוחיםדיונ .ג
  
 : דרישות הקורס .4

  
  מצגת+  עבודה קבוצתית - 100%

לנתח ולהמליץ , לאפיין , עליכם יהיה לבחור ארגון נותן שירות .  סטודנטים2-3תידרשו להיחלק לקבוצות של 
  . בהתאם למבנה שאחלק לכם בנפרד–שלו " ניהול השירות"המלצות הנוגעות ל

הנחיות . (גה בפני הכיתה במהלך השיעורים האחרונים של הקורס תידרשו להכין מצגת ולהצי–בנוסף לעבודה 
  ).    גם לחלק זה יינתנו בנפרד

  
  :ראשי פרקים לקורס. 5
  

 עידן הלקוח, המהפכה השירותית , מהות השירות  
 "ציפיות לקוח"תיאוריות ומודלים של , "לקוח מרוצה"מהו  
, מלכודת הלקוח השבוי ,"שגרירים"ם איך יוצרים ומשמרי"..( כנגד ארבעה לקוחות דיברה התורה" 

 ..)המרחק הדק בין לקוח זועם לשגריר אוהד
בערכים (? " שגריר"כמה שווה ? , כמה שווה לקוח נאמן ? ,  כמה שווה לקוח –" ערך חיי הלקוח"מודל  

 )הצגת המודל וחישוב- כספיים
 .. י.מ.י.ט.נ.י. א-מודל השירות  ה 
 מיומנויות נותן שירות   
 וריות בטיפול בלקוחות לא מרוציםמודלים ותיא 
 איך מזהים כל לקוח - ..האדיב,   המאוכזב ,המסכן,המכוער,העורך דין, המומחה–" מיוחדים"סוגי לקוחות  

 ..המתאימה לו" שפה"כזה ומהי ה
 מודל השיווק הפנימי , מודל השירות הפנימי  
" מותר"סימולציית מילים ש(שירותית  שפה, ) נימוסים , לבוש (התנהגות שירותית –תרבות שירותית  

 ") בני אדם"אנחנו כ (ערכי יסוד, )לומר ללקוחות" אסור"ומילים ש
 .יצירת נאמנות של ספקים,  התנהגות שירותית מול ספקים–מודל השיווק לאחור  
 קו אחורי, קו ראשוני,  תפאורה –מודל מפת השירות  
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