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ימי הרצאה :יום ג' 12-16
הקורס יעסוק בהתנהגות הפרט בעולם השירות הדינמי תוך התייחסות ל"שחקנים" השונים
המעורבים בעולם השירות (חברות ,לקוחות ,עובדים) והאינטרסים שלהם .יושם דגש רב לתמריצים
(הן כלכליים והן לא כלכליים) שמשפיעים על התנהגות הפרט .בנוסף ,הקורס יעסוק בשינוים
והשפעתם הצפויה שחלו בעולם השירות כתוצאה ממגפת הקורונה שאנחנו נמצאים בעיצומה בימים
אלה.
מרצה הקורס :ד"ר יפים רוטrothefim@gmail.com ,
שעת קבלה :יום ג ,11-12 ,בתאום מראש.
אופן הפניה במייל:
בכל פניה בנושא הקורס ,בבקשה לציין את שם הקורס .בפניה לגבי שאלה ספציפית בבקשה לצרף
את השאלה (בצורה ברורה).
הבהרה :אין חובת נוכחות בקורס .יש חובת השתתפות פעילה.
חובה לפתוח מצלמות בעת השיעור לאורך כל הפגישה
• השתתפות ממקום שקט המאפשר השתתפות רציפה בצורה נאותה וביצוע מטלות במהלך
הפגישה
• להשתתפות בשיעור יש להשתמש במחשב (ולא בסמארטפון)
• השתתפות בפגישה לא תתאפשר במהלך נסיעה ,קניות ,סידורים וכד'
מבנה הציון:
 שיעורי בית

10%

 הערכת מרצה

10%

 מצגות

20%

 מבחן (או עבודה) – יקבע בהמשך 60%
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:נושאי הקורס
רשימת קריאה

נושא ההרצאה

תאריך

מספר

2/3

1

9/3
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עולם השירות והמהפכה
הדיגיטלית
תמריצים ונורמות חברתיות

16/3
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איתור בעיות בעולם

6/4
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תמריצים והצד האפל של
תמריצים

13/4

5

תמריצים לא כלכליים

20/4

6

קבלת החלטות של צרכנים

27/4

7

קבלת החלטות של צרכנים
 המשךתמחור שירותים

4/5
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11/5

9

משא ומתן

18/5

10

משא ומתן וניהול
קונפליקטים המשך

25/5
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חשיבה ביקורתית והכנה
למצגות

1/6
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---

מצגות

8/6
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---

מצגות
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עולם השירות – מבוא

הרצאה

עולם השירות בעידן
הקורונה

השירות

.או חומרי ההרצאות בהתאם לנסיבות ושיקול דעת המרצה/*שימו לב שיתכנו שינוים במבנה ציון הקורס ו
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