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שימור וגיוס  : המטרה
מערך  –הפתרון הקיים  עומסים קשיים במימוש המטרה   מבוטחים
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75.3% 4.7 205 29 85% 7374.6 

 סימולציה ובחינת עלות מול תועלת
    ממבוטחי הסניף ניגשים   %90 -קייםמצב    
 הניגשים  בלבד  10%לשירותי המשרד עומת   
 .לשירותים המקוונים  
 נתון  )₪  18: כניסת לקוח אחד למערכתעלות *
 (פנים מערכתי   

כמות מבוטחים  
 שיוצאים בממוצע

  

   MANN WHITNEY מבחן
 X   –  מבוטחים הצורכים    -1קבוצה 
 .שירותים באופן פרונטאלי        
Y   –   הצורכים מבוטחים  -2קבוצה 

 .שירותים באופן מקוון         
 .נלקח מדגם של שירותים נצרכים*   

 

 

ניתוח ופרשנות של בדיקת שונות דו  
 כיוונית

שניתן  )בדיקה עבור כל שירות נצרך בסניף 
כיצד השילוב של  (: לצרוך גם באופן מקוון

גיל ואופן  )שני הגורמים הבלתי תלויים 
משפיע על הגורם התלוי  ( צריכת השירות

 (כמות מבוטחים)
 זימון תור לדיאטנית-נבחר שירות מייצג*

 שאלות המחקר

 מתודולוגיה

 פילוח ראשוןעבור   
Location=office   צורכת    4קבוצה 
 .1,2,3יותר מ      
Location=online   צורכת   1,2קבוצות 
 .3,4,5יותר מקבוצות   
 5-ו 3אין הבדל בין קבוצות. 
 פילוח שניעבור   
 אין הבדל ביןAge=1,2,3 . 
 כאשרAge=4,5 ,Location=office. 

 

האם הפתרון של 
שירותים מקוונים כדאי  
מבחינה כלכלית לסניף  

בהשוואה לתועלת  
שיקול  )? המופקת ממנו

 (תועלת -עלות

מה הקשר בין גיל  
המבוטח לאופן בו הוא  

צורך שירותים 
 ?רפואיים בסניף

חציון הפונים  האם 
לקבלת שירות באופן  

מחציון  שונה , פרונטאלי
הפונים לקבלת אותו  
 ?  השירות באופן מקוון

 (עשר שירותיםאחד )

שירות  

 נצרך

צורת  

הגישה 

הנפוצה 

 ביותר  

P value H1 

ביטול  

תור  

 מסוים

𝐻1:𝑚𝑒𝑑𝑥 0.000 מקוון < 𝑚𝑒𝑑𝑦 

בקשת  

מרשם 

 לתרופה

𝐻1:𝑚𝑒𝑑𝑥 0.000 מקוון < 𝑚𝑒𝑑𝑦 

בקשת  

 17טופס 

𝐻1:𝑚𝑒𝑑𝑥 0.000 פרונטאלי > 𝑚𝑒𝑑𝑦 

זימון תור  

 לאחות

𝐻1:𝑚𝑒𝑑𝑥 0.000 מקוון < 𝑚𝑒𝑑𝑦 

   
הצריכה מתפלגת באופן שווה בערך בין ערוצים מקוונים לערוץ הפרונטאלי, ל ובקשת אישור מחלה "עבור רכישת ביטוח חו. 
השימוש באופן מקוון גדול מהשימוש באופן פרונטאלי. 
 שמרבים לצרוך   21-50ומעלה צורכים שירותים רפואיים בדרך כלל פרונטאלי במשרד לעומת מבוטחים בגלאי  51מבוטחים בגילאים

 .שירותים דרך המערך המקוון
 ח"ש 7374.6= עלות אחזקת מבוטחים ביום ממוצע במצב הקיים 

 .המערכת מפיקה תועלת מעצם  קיומה של עמדה מקוונת בסניף  X < 7374.6במצב ש : מכאן                        
 השירותבממוצע ולכן תמיד ישנה עמידה ברמת ' מהמבוטחים ממתינים פחות מעשר דק 80%כל מדידה שנעשתה התקבל כי מעל עבור. 
 זאת לאור הגדלת ה -ניתן להבחין בירידה ברמת השירות, מבוטחים הפונים לדלפק 50%-40%עבור-.scale factor  הסניף מסוגל

 .להתמודד עם כמות מבוטחים גדולה יותר ועדיין אחוזי תעסוקה סבירים

 מסקנות

 ?בדיקה האם הפתרון שיושם הינו יעיל:מוטיבציה 


