
 
 

 
 

 שעות 40 – ניהול שירות וחווית לקוח 

 כללי

 הקורס יספק למשתפים בקורס את מערך הכלים לייצר מערך שירות אפקטיבי ויעיל.

כל ארגון שירות הפך כבר מזמן לצורך ממשי עבור הלקוחות והקפדה על שירות אינה מספיק על 
לשאוף לשפר את השירות אותו הוא נותן באופן מתמיד ולהגיע למצב בו הלקוח מודע לכך כי 

 השירות שהוא מקבל הינו שירות איכותי.

חווית השירות היא חלק מתכנית וניהול השירות של החברה אבל על מנת שהיא צריך עלינו להכיר 
 אימה להם.את הלקוחות שלנו ולהתאים להם את חווית השירות המת

חברה המספקת שירות איכותי ובונה מערכת יחסים עם לקוחותיה גורמת במישרין לעליה בנאמנות 
 הלקוחות.

נאמנות הלקוחות מביאה בין היתר לקנייה חוזרת, לירידה במספר התלונות ולהעברת מידע חיובי 
 מפה לאוזן. 

ובכל זאת רוב החברות הקשר עם הלקוחות הקיימים חשוב פי כמה מגיוס לקוחות חדשים 
מתמקדות בלקוחות חדשים ומשקיעות משאבים רבים בהשגתם וזונחות את הלקוחות הקיימים 

 ת מיותרות וחוסר שביעות רצון. ודבר המביא להוצא

הקורס ישלב בין תיאוריות מרכזיות מעולם השירות ומקרי מבחן עדכניים ונשלב בסימולציות 
התמונה המקיפה ביותר העדכנית ביותר והאפקטיבית על תפקידים למקרי שירות בכדי לתת את 

 התחום.

 בקורס יינתן דגש לעולמות השירות במגזר הציבורי

 

 נושאי הקורס

 :1מפגש מספר 

 פתיחה והצגת הקורס ונושאי הלמידה 
 שירות וסיווגי השירות לפי ענפי שירות 

 תהליכים בשירות, הקו הדק שבין שירות קונסיסטנטי לשירות משעמם 

  חשיבות שמירה על סטנדרטים בשירות 

 .ניתוח אירוע ויישום 
 

 

  



 
 

 
 

 2מפגש מספר 

 ניהול ציפיות לקוח ובירור צרכי הלקוחות 
  אזור הסובלנות של הלקוח מול אזור  –מי ואיך מנהלים את הציפיות של הלקוח

 הסובלנות של הארגון
  ניהול מערכי שירות ארגונים. אמנת שירותSLA   וסטנדרטיזציה בשירות 

  יישום מודלGAP   בארגון 

 אתגר מכירת הסוכרייה'. -ניתוח אירוע ויישום' 
 

  3מפגש מס' 

 נאמנות לקוחות ושימור לקוחות 
 סיווג לקוחות נאמנים 
  מה עושים עם הדבר הזה ערך לקוח והאם ערך ללקוח משפיע על נאמנות הלקוח 
  על הניהול הלא נכון של נאמנות לקוחות 
  ניתוח אירוע ויישום 

 

 ניהול רגעי האמת - 4מפגש מספר 

  מה הוא רגע של אמת 
 ? כמה רגעים אפשר לנהל 
  השלכות לארגון והשלכות ללקוח 
  סימולציית תפקידים 

 

 לקוחות קשים – 5מפגש מספר 

  זיהוי ואבחון לקוחות קשים 
  היפוך מציאות –למה לקוח קשה הוא הזדמנות 
  החלמה ושיקום שירות למה זה טוב טיפול בלקוחות קשים וניהול קונפליקטים 
  כללים יישומיים לשיקום שירות 
  ?איך ממנפים לקוח מאוכזב 
 מטלת יישום מקרים ותגובות 
  סימולציית תפקידים 
 

 

 6מפגש מספר 

  שירות מרחוק על מה חשוב להקפיד 
  איך נותנים שירות בטלפון 
  כלים לבניית תסריט שיחה 
  דרכי מענה ברשתות החברתיות 
  ? כתיבה שירותית מה היא 
 מטלה יישום 
 



 
 

 
 

 

 7מפגש מספר 

 השירות הציבורי בעולם 
  השלכות לישראל 
  מטלת יישום מקרים ותגובות 

 

 

 8מפגש מספר 

  עבר משירות טוב למצוין מ –מצוינות בשירות למה זה טוב 
  לקוח מונע איכות וההשלכות לארגון 
  חווית לקוח איך עושים את זה נכון 
  .כלכלת החוויות בעידן המודרני 
   סיכום 

 


