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 מוטיבציה לפרויקט   .1
חשוב מאוד , ולכן הבריאות תוגם למערכ והמדיה הדיגיטלית הגיעוהשינויים הטכנולוגים  .ותחיים כיום בעולם ממוחשב ועתיר טכנולוגי אנו

חשיבות לשמירת  . הארגון מייחסשירותים מקווניםשירות מיטבי באמצעות ולמתן  ישהארגון יתאים עצמו לסטנדרטים בעולם הווירטואל
לתסכול וחוסר שביעות  יםגורמהעומסים  תוך הפחתתהלקוח,  , ולכן שם דגש על חווית שירותלקוחות קיימים ולצירוף לקוחות חדשים

ומקור להפקת לקחים קט יבדוק את יעילות השימוש בשירותים המקוונים בארגון עד כה, כדי לספק תמונת מצב עדכנית לארגון הפרוירצון. 
תיאום הטיפול ואינטגרציה עם שירותי הקהילה תוך שימוש  ,ביורוקרטיה של צמצוםיקט יאפשר לסניף לבחון אופציות הפרו ושיפור מתמיד.

הארגון יגדיל את מעבר לכך, אנו משערות כי במסגרת התוצאות הצפויות תקציב נכונה יותר.  וחלוקתלית התייעלות כלכ, מושכל במשאבים
 .השימוש בשירותים הדיגיטליים ויטמיע אותו בקרב העובדים, הרופאים והמבוטחים

 

 סקירת ספרות  .2
 -התופעה הכללית ממנה נגזר הפתרון לבעיה במצב הקיים: השתלטות הטכנולוגיה על רוב תחומי חיינובמסגרת החומר הנסקר, בחנו את 

פתרון הרצוי לובעיקר השפעתה על תחום נגישות שירותי הרפואה. בנוסף הסקירה מפרטת על הבעיה והגורמים לה, ועל המצב בשוק בנוגע 
מדינות נוספות בעולם קיימים מצבי עומס ותורי המתנה לרוב בישראל, וב. כלולות בועד כמה נפוץ, ואיזה פונקציות כבר  -ותשאליו אנו חותר

הגורמים למצבי הלחץ והעומס הם רבים ומגוונים ומביאים לחוסר שביעות רצון בקרב  השירותים הניתנים במערכת כמעט בכל ארגון שהוא.
ותים מקוונים הם בהחלט חידוש של השנים האחרונות וניתן שירסס על פלטפורמה מהעולם הטכנולוגי. מבושלנו  פרויקטהקהל היעד. 

ת נוחה גלובלי הוביל לתקשורת שימוש המסיבי בטכנולוגיה הדיגיטליתה לצרוך אותם רק בערוצי מדיה דיגיטלית כמו אינטרנט וסלולר.
הירות וגמישות ביצוע המטלות על מ משפיעיםניהול תוכן ותקשורת ו מאפשרים. יישומים דיגיטליים ידיתחזותית, חברתית ומ, יותר

 .כלי לחיפוש מידע רפואי. בין היתר, מהווים הארגוניות
 

   מתודולוגיה .3
 קיימנועמה ,אשת קשר מטעם הסניף -מול מקור מידע פנים ארגוני  התייעצנובכדי לבדוק את אפקטיביות השירותים המקוונים לסניף, 

למערכות הקיימות  גישההתאפשרה לנו )כמותיים ואיכותיים(. בנוסף,  נתוניםוקיבלנו מספר פגישות סטטוס במהלך כתיבת הפרויקט, 
שצרכו מהן ניתן לקבל נתונים מספריים על כמות מבוטחים –"Q-flow" -לי" ו-"תור :בסניף בהן משתמשים באופן שוטף והפקת דוחות

פנה המבוטח. מבוקש שלשמו ושירות  מענההמתנה להממנה ניתן לקבל נתונים אודות מערכת הטלפוניה: זמן –"  ITC"  -וים. שירות מסו
באמצעות כלים  נותחו אספונש. כל הנתונים )פרונטאלי ,טלפוני, עמדה מקוונת(תצפיות על עמדות שירותי המשרד כמו כן, ערכנו 

 .עלות מול תועלתלצורך בדיקת ARENA    והרצת סימולציה ע"י תוכנת  (, ניתוח שונות דו כיווניt)מבחן  SPSSסטטיסטיים בעזרת 
 

   ממצאים .4

לאחר קבלת התוצאות, בדקנו וניתוח שונות דו כיווני.  tמבחן ונבדקו המבחנים הבאים:  SPSS נבחנו בתוכנה הסטטיסטית נתוני התצפיות
מהמחקר נובע כי שירות רכישת ביטוח חו"ל הינו השירות היחיד שצורת הגישה המקוונת היא  .את השערות המחקר שהצגנו בתחילתו

, הזמנת תרופות מבית מרקחת, צפייה בתוצאות בדיקות ובקשה 17הנפוצה ביותר לצרוך אותו. לעומת זאת, השירותים: בקשת טופס 
אפיינים בצורת גישה המתחלקת באופן שווה בין שני הערוצים. לשחזור סיסמא נצרכים יותר באופן פרונטאלי. שאר השירותים שנבדקו מת

גיל ואופן צריכת  -כמות מבוטחים, ושני משתנים בלתי תלויים שמיים -הגדרנו משתנה תלוי כמותי הדו כיווני במסגרת ניתוח השונות
 צורכים ומעלה 51 בגילאי מבוטחים , כיעבור כל שירות שניתן לצרוך בשתי הצורות בהתאמה לציפיות, התקבל.השירות )מקוון/ פרונטאלי(

. בנוסף, נבדק המקוון המערך דרך שירותים לצרוך שמרבים 21-50 בגילאי מבוטחים לעומת במשרד, פרונטאלי כ"בדר רפואיים שירותים
שיקול עלות אחזקת מערך שירותים מקוונים מול התועלת המופקת מהם. מהסימולציה ניתן לראות כי ככל שאחוז המבוטחים הפונים 

קטן יותר. עבור כל מדידה שנעשתה התקבל כי  -לקבלת שירות בדלפק גדול יותר, כך כמות המובטחים שיוצאים מהשרת "עמדה מקוונת"
מבוטחים  50%-40%ים ממתינים פחות מעשר דק' בממוצע ולכן תמיד ישנה עמידה ברמת השירות שהוגדרה. עבור מהמבוטח 80%מעל 

 .scale factorזאת לאור הגדלת ה -ניתן להבחין בירידה ברמת השירות -שפונים לדלפק
 

  סיכום .5
ככל שהשימוש  -ציפיות המוקדמותל בהתאםעל כך.  יש צורך להבין את הגורמים המשפיעים ,השימוש בשירותים המקווניםבכדי לקדם את 

וקיימת בשירותים המקוונים מתהדק, חל שיפור בזמינות שירותי הרפואה ובנגישות המבוטחים אליהם. הארגון חוסך עבודה כפולה 
ניתן  ,במהלך הפרויקטלאחר בחינת כלל הנתונים אשר נאספו . ובין העובדים למבוטחים מכל הרמות,תקשורת מיטבית בין העובדים עצמם 

השירותים  .מצריכים אינטראקציה פיזית מול נותן השירותכולם  -בקשר שבין כל השירותים הנצרכים יותר באופן פרונטאלילהבחין 
 מרבה לצרוך אותם באופן מקוון ולחסוך (21-35)גילאים  מול נותן השירות ולכן נשער כי אוכלוסייה צעירה מגע ישירדורשים פחות  האחרים
השערה זו מבוססת על מידת האוריינטציה הטכנית הגבוהה המאפיינת לקבלם מול נותן השירות. לעומת אוכלוסייה מבוגרת המעדיפה בזמן, 

עבודה במשרד )קבלת קהל י בחינת עומס קהל צעיר, שליטה מלאה בשפה העברית ורצון לבצע כמה משימות במקביל. בנוסף, בוצעה
 60%ניתן לראות כי במצב בו   עוד₪.  7374.6ראינו כי עלות אחזקת מבוטחים ביום ממוצע במצב הקיים = . וטלפוניה( באמצעות סימולציה

ולכן יש לשקול בחיוב להוסיף עמדה מקוונת ₪, 5630.4מהמבוטחים מוסטים לקבלת מענה בעמדה המקוונת, עלות האחזקה ליום יורדת ל 
לפתח ולהעמיק מיומנויות לסניף יסייע , וטכנולוגיהבכמתקדמת, שירותית ומובילה ג תדמית הסניף תוצהשינוי יביא לכך ש נוספת בסניף.

 .לאסטרטגיה הארגונית  ואת התמיכה וההתאמה שללשקף בקרה ניהוליות למנהלים, ו

 


