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ם , אשר אינם יטואליירעם התפתחות הטכנולוגיה, חברות רבות עוברות לשירותים ו -מוטיבציה לפרויקט. 2

מבצעי הפרויקט, מוטיבציה לבחון את ע למוקד השירות, התפתחות זו הניעה אותנו, מצריכים מהלקוחות להגי
השירות בבנק מזרחי טפחות וכן את מידת שביעות רצון הלקוחות, זאת עשינו בהשוואה של לקוחות שיטות 

 ם אל מול לקוחות סניפים רגילים של בנק מזרחי טפחות.יטואליירסניפים ו
סניפים  111סניפים וירטואליים לעומת  6כיום מספר הסניפים הוירטואליים הוא מעט לעומת סניפים רגילים ) 

 וכן מספר הלקוחות בהתאמה.רגילים( 
של הבנק אשר ינקטו והנהלה בכירה הגורמים אשר מעוניינים בתוצרי הפרויקט הם דירקטוריונים 

 באסטרטגיה שתגרום לסניפים הוירטואליים לצמוח.
 
בעולם העסקים בשנים  מתרחשותאשר שתי מהפכות מרכזיות בבסקר ספרות דנו  -. סקירת ספרות1

בעשור האחרון שילובה של הטכנולוגיה במערך שירות האחרונות: מהפכת השירות ומהפכת הטכנולוגיה. 
הלקוחות שינה את תחום השירות ללא הכר. הטכנולוגיה נמצאת במרכזו של הארגון ומשפיעה על הלקוחות, 

  CRM-הוא במרכז מתחילה באסטרטגיית היצירה של חברה אשר בה הלקוח   על העובדים ועל תפעול הארגון.
שילוב  דש, ושינוי טוטאלי בתרבות הארגון,מחייב תהליך של הנדוס מחושירות על בסיס וירטואלי. שינוי אשר 

 Kalakota, R and Robinson, M.(2001) )  טכנולוגי שמטרתו לתת מענה ללקוח בזמן קצר ושרות מצוין.
ה. ניהול נכון של השירות וקביעת סדרי עדיפויות נכונים ישמרו ויחזירו שרות הוא מנוף חשוב לרווחיות הפירמ

רמת השרות נתפסת על ידי הלקוח, על פי השוואת הציפיות לפני קבלת השרות לעומת השרות  טובים. לקוחות 
 (6006 וולף, ג.)אותו הוא מקבל בפועל. 

 
נו את מגוון שיטות השירות הקיימות בבנק מזרחי טפחות, אפיון זה נעשה יבשלב הראשון אפי -. מתודולוגיה3

באמצעות איסוף מידע ממקורות הבנק, וקשר ישיר עם מנהל מחלקת בנקאות בסניף הנמצא בת"א, במקביל 
ביצענו סקירת שוק של שיטות שירות בבנקים אחרים באמצעות גורמים חיצוניים של הבנקים השונים. בשלב 

ו סקירת ספרות בה הבנו מהן שתי המהפכות הגדלות שקרו בעשור האחרון שהן בעצם הכי השני ביצענ
משפיעות על מעמד הארגון )מהפכת השירות ומהפכת הטכנולוגיה(. לאחר מכן חיברנו שאלונים ללקוחות בנק 

ילים, מזרחי טפחות ע"מ לראות את שביעות רצונם, לקוחות סניפים וירטואליים לעומת לקוחות בסניפים רג
וביצענו ניתוח ע"מ להסיק   SPSSתוכנת ב נשאלים, את הממצאים עבדנו 110 -כהגענו למדגם די מספק של 

 מסקנות.
 
מרוצים יותר  LIVEלקוחות  שנשאלו,כל פרמטר ב ניתן לראות כי שבידינו הממצאים לאור -. ממצאים4

)ממוצע  LIVEלקוחות  –"שעות פעילות הסניף" –ה הוא בשאלה בסניף הרגיל. כאשר הממוצע הכי גבומלקוחות 
 מתחת כנסההה רמתשכאשר  ראינו, הכנסה רמת לפי שביצענו בניתוח. (1.11( ולקוחות סניף רגיל )ממוצע 6.11

 משויכים הלקוחותבמשק  הממוצע מעל ההכנסה רמת וכאשר רגיל לסניף משויכים הלקוחות במשק לממוצע
 השימוש תדירות לפי שביצענו בניתוח. (LIVEסניף -ומעלה₪  0000סניף רגיל, -₪ 0000עד ₪  0) LIVEלסניף

 אם. רגילים סניפים לקוחות לעומת בשירות יותר משתמשים    LIVE סניפי שלקוחות ראינו, הסניף בשירות
 הם אשר  LIVE סניפי לקוחות הם במשק הממוצע מעל משתכרים אשר שלקוחות נבין הממצאים את נאחד

 שרוב להבחין ניתן (,T,למדגמים בלתי תלויים)מבחן  SPSSכמו כן לפי ניתוח . בשירות יותר משתמשים גם
 טיפול ומשך האישי מהבנקאי רצון שביעות – הפרמטרים למעט מוחלטת מובהקות על הראו הפרמטרים

 .מובהקות הראו שלא -בפנייה
 
למה שצפינו בתחילת ברובו תואמים ממצאים אשר מקבלים  אנו, תוצאות הניתוחיםלאור  -. סיכום5 

למעט שביעות רצון מהבנקאי האישי ומשך טיפול בפנייה הנובעים ככל הנראה ממדינות הבנק על  הפרויקט
 מוסף ערך לתת יכול המחקר ,להערכתנו. אחידות בסניפים ברמת מקצועיות של הבנקאי ומשך הטיפול בלקוח

 LIVE ייפים רגילים, והן בהחלטות הקשורות בהרחבת סניפהשרות בסנתפקוד ב החלטות בקבלת הן, לחברה
 .כמות הלקוחות בסניפים אלהאו בהגדלת 

 


