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אביב 2022
ימי הרצאה :יום ג' 12-16
הקורס יעסוק באיתור ופתרון בעיות בעולם השירות תוך שימת דגש על הפרט.
נבחן כיצד לאתר בעיות בעולם השירות וכיצד לנסות לשפר את רווחת ה"שחקנים" השונים תוך פתרון (או
מזעור) בעיות עלה בעזרת שימוש בתובנות מכלכלה התנהגותית.
יושם דגש לשימוש בתמריצים (הן כלכליים והן לא כלכליים) והשפעתם על התנהגות הפרט.
הקורס מבוסס על דיונים בהרצאות וחשיבה מעמיקה על שאלות מורכבות מעולם השירות.
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.
שאלות הבהרה:
שאלה :אז בעצם יש חובת נוכחות בהרצאות?
תשובה :אין חובת נוכחות – אני לא הולך לרשום נוכחות ,אבל יש חובת השתתפות.
שאלה :אז אם יש לי קורס שחופף עם ההרצאות ואני לא אוכל להגיע לשיעורים ,זה בסדר?

תשובה :לא ,הקורס מבוסס על דיונים בכיתה – אין אפשרות לקבל ניקוד על השתתפות פעילה בלי להשתתף

בפועל בדיונים בהרצאות.

שאלה :אז אם אני לא אוכל להגיע להרצאה או שתיים במהלך הסמסטר ,כעקרון אני עדיין יכול לקבל את
כלל הנקודות על השתתפות פעילה?
תשובה :אם אכן ישנה השתתפות פעילה בהרצאות האחרות ,בהחלט.
שאלה :אז אם אני מגיע לכל ההרצאות אני הולך לקבל את כלל הנקודות על השתתפות פעילה?
תשובה :ממש לא בהכרח .כפי שנאמר קודם ,יש חובת השתתפות .עצם ההמצאות בכיתה עדיין לא מבטיחה
השתתפות פעילה בהרצאות.
יש חובת נוכחות בשלוש ההרצאות האחרונות
אם ההרצאות יהיו בזום:
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'
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*שימו לב שיתכנו שינוים במבנה ציון הקורס ו/או חומרי ההרצאות בהתאם לנסיבות ושיקול דעת המרצה.
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סטודנטים יקרים,

אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם,
ושבגינה אתם זקוקים להתאמות אנא פנו לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:
דוא"ל  LDA@univ.haifa.ac.ilטל04-8249265 :

לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:
דוא"ל  mhait@univ.haifa.ac.ilטל04-8249022 :

סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות אליי
בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס.
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