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הקורס בוחן סוגיות נבחרות הקשורות להבנה וניהול של עובדי שירות ותהליכי שירות, מנקודות ראות של נותני שירות, 

הקורס מנהלים ולקוחות. מטרת הקורס היא לפתח הבנה וחשיבה ביקורתית לגבי סוגיות מרכזיות בניהול השירות. 

 משלב הרצאות מתוקשבות ומפגשים.

 

 

 נושאי הקורס

 שירותאקלים 

 לחץ בתפקידי שירות

 עבודה ריגשית

 תוקפנות ומשוב חיובי מלקוחות

 תלונות לקוחות 

 ניהול כשלי שירות

 התמודדות עם התנהגות מזיקה של עובדים 

 שליטה והשפעה באירגוני שירות

 

 מטלות והערכה   

 אישי(  חלק 30%ציוותי, חלק  50%)  80%עבודה:  

 10%: תרגיל

 Moodle :10%-ב בפורום הקורסהשתתפות משמעותית 
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