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 הפקולטה לניהול טכנולוגיה

 

אפיון תהליך העבודה במחלקת פדיונות גמל ובחינת אפשרויות לשיפור התהליך בשילוב  232
 מערכות מידע.

 אשרוב אושרת וכהן לורן
המהווה   "פנסיה וגמל בע"מ "כללבחברת  מחלקת פדיונות גמלבוצע על  פרויקט זה -. מוטיבציה לפרויקט 1

מרכזת  תחת פעילותיה את הטיפול בכל בקשות המשיכה זו מחלקת  .חלק ממערך התפעול הכספים והשירות
אי עמידה ביעדים שהוצבו ע"י הנהלת החברה ולעיתים אי  ,בשל ריבוי עומסים במחלקההמתקבלות בחברה.

הוחלט לבחון את תהליך העבודה במחלקה. מאין ,עמידה בתשלומים לעמיתים, כפי שהוגדרו ע"י הרגולציה
נובעים הכשלים הנ"ל האם הם נובעים מחוסר יעילות המערכות, גידול טבעי בכמויות, חוסר מקצועיות של 

לא  8002גדלו לנוכח המצב בשוק ההון, שהרי שוק ההון מיום נפילת הבורסה בשנת  העובדים וכו'. כשלים אלו
אפשרות  במחלקה היא חוסרהבעיה העיקרית .התאושש לחלוטין ועדיין מגיעים ריקושטים אל חברות ביטוח

מוד את כמויות טפסי אלעקוב אחר מצב משיכות הכספים וכמו כן אין כלי מדידה טוב ומהימן אשר יכול ל
מצב זה גורר ספירה ידנית של הטפסים, כגון: הסתמכות על ספירת כמות  דיון אשר מתקבלים בחודש.הפ

. בשילוב מערכות המידעמטרת הפרויקט הינה מתן פיתרון לשיפור תהליך העבודה . פקסים שמתקבלים וכו'
רמת השירות . תהליך זה יהווה שיפור בבחברהמחלקות נוספות נוכל ליישמו בבמידה ותהליך זה יצליח 

 קרב החברה ולקוחותיה.ויגרום להעלאת תודעת איכות השירות בה הכוללת של החבר
היתרונות והחסרונות של  בחנו אתכחלק מבחירת חלופה שתענה על מירב מטרות הפרויקט, . סקירת ספרות 8

ר חוץ ממחלקת הסיכון העיקרי בהעברת פעילויות למיקו: העברת משימות למיקור חוץ* מספר חלופות ביניהן: 
פדיונות הוא סיכון אבטחת מידע, פעילות פדיון מכילה בתוכה פרטים כספיים, פרטים אישיים של העמיתים, 

פרטי חשבונות בנק. על החברה להיות מוגנת מפני כל תרחיש בו יהיה שימוש בנתונים אלו, שלא לצרכי העבודה 
כנה בחשיפת סודות מסחריים ואובדן פרטיות ( טוענת כי יש גם ס2004) Catherine Wrightפגיע. , בלבד

ניתן לראות את אופן השפעת מערכת מידע בתהליכים העסקיים בשינוי : שיפור מערכת מידע קיימת*  הארגון
בייעול ומחשוב מערכות הדואר ₪ מילון  8.2שעשה ביטוח לאומי במערך שליחת הדואר. ביטוח לאומי  השקיע 

ל דיגיטליות. שילוב המערכות החדשות חסך בכוח אדם, בעודפי ביול, בזמני בסניפיו. החברה רכשה מערכות ביו
טיפול והעניק הנחות משמעותיות על שליחת דברי דואר. כמו כן , המהלך תרם לשיפור התדמיתי של החברה 

ניתן לראות את השינוי שביצעה : והוספת כוח אדם. * בעיני הלקוח בשל צמצום זמני הגעת הדואר אל הלקוחות
עיבוי מערך כוח האדם בעקבות פרויקט שבוצע בעירייה ומצא כי הוספת עובדים אינה  –יריית ירושלים  ע

מיותרת אלא תוצר טבעי הנובע מגדילת היקף העבודה כתוצאה מהתפתחות העיר.  ייתכן כי במקרים בהם 
 .תהליך העבודה הינו יעיל ואיכותי כל הנותר הוא הגדלת כוח אדם

נית העבודה של הפרויקט בוצעה כך שבתחילת הדרך נאספו נתונים אודות המחלקה, בוצעו תוכ-. מתודולוגיה3
, נלמדה רמת מצב המחשוב הנוכחי, נלמד  נהלי העבודה , נבחנוראיונות עם מנהלי המחלקות ועובדי התפעול

ולבסוף נותחו  תהליכים אשר אינם באים לידי ביטוי , אותרושביעות רצון המשתמשים במערכות הקיימות
 וסקו מסקנות אודות השיפורים התהליכים האפשריים. הנתונים וה

לאפשר להנהלה מעקב מתמיד אחר המתרחש בכל רגע נתון, לייעל ולשפר את התהליכים  על מנת -. ממצאים 4
למחלקה  יספקוצע מהפתרון ש במחלקה אשר יביאו לחסכון בזמן ובמשאבים והעלאת שביעות רצון הלקוחות.

ראשון ההפתרון המוצע הינו מכלול שיפורים אפשריים. . שרות לניהול ושליפת מידע רב בהתנהלות המחלקהאפ
. 3 . פיתוח מערכת חדשה.8 . שדרוג המערכת הקיימת.1מביניהם הינו השוואה בין שלוש חלופות שונות: 

פה שנבחרה על פי החלו ,במודל דלפי נולצורך בחירת החלופה הטובה ביותר, נעזר השארת המצב הקיים.
)שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה  השקלול הסופי של הקריטריונים היא הוספת מודולים למערכת הקיימת

עבודת הסריקה כיום אינה  –הפתרון האפשרי השני הינו העברת עבודת סריקה למיקור חוץ  .(3..3ביותר 
בודה זו עבור המחלקה. ביצענו השוואה מבוצעת כלל במחלקה, ישנן חברות שמתמחות בנושא ויכולות לבצע ע

תועלת בין שתי חלופות: העברת הסריקה למיקור חוץ או ביצוע הסריקה "בבית". תוצאות -בניתוח עלות
(, מבחינת עלות 1.4הניתוח הראו כי הוספת משימת הסריקה למיקור חוץ תניב את התוצאה הטובה ביותר )

הוספת כוח אדם הינה חלופה נפוצה, זמינה דם מצאנו כי ותועלת. כאשר בחנו את האופציה להוספת כוח א
וניתנת ליישום מהיר. חלופה זו מתאימה בעיקר לרגעי ולשחרור צווארי בקבוק בתהליך. זוהו יכול להיות פתרון 

 הופכי לתהליך מיכון ויכול לענות על מרבית הקשיים שהתגלו מניתוח תהליך העבודה במחלקה.
ישפרו וייעלו את העבודה במחלקת פדיונות גמל, אנו למדות כי אין אנו שהשוואה בין כל החלופות ב–. סיכום 2

. בתחילהזאת בניגוד למה שחשבנו  –יכולות לבחור חלופה אחת אשר תייעל באופן מלא את העבודה במחלקה 
יש לשלב בין שלושת הפתרונות שהצענו: שיפור מערכת אנו למדות כי על מנת לשפר את העבודה במחלקה 

המחלקה קיימת/הוספת משימת הסריקה למיקור חוץ/הוספת כוח אדם. בדרך זו של שילוב בין כל הפתרונות, 
היעיל ביותר. כאשר נבצע שיפור מערכת קיימת, נוכל לספק לעמיתים שירות יעיל ע"י תוכל לתת את השירות 

דעות טקסט המצביעות על סטאטוס תהליך הפדיון, נוכל לשלוח הודעות בדואר לעמיתים כך שנוכל לשלוח הו
לשפר באופן ניכר את המעקב אחר המסמכים, את היכולת לכמת את בקשות וכו'. ע"י הוספת סריקה, נוכל 

ות וכו'. וכמובן ע"י הוספת כוח אדם אנו נוכל לצמצם זמני טיפול, בעת עומסים. התובנ הפדיון המטופלות
 שהסקנו מהניתוחים שביצענו התבססו גם על סקר הספרות אשר הכווין את הדרך שלנו בעת מציאת הפתרונות.

 



הפקולטה לניהול טכנולוגיה, .B.Scפרויקט גמר תואר ראשון 

ב"תשע

אפיון תהליך העבודה במחלקת פדיונות גמל 

ובחינת אפשרויות לשיפור התהליך בשילוב 

מערכות מידע

ר רובין ערן"ד: מנחה אקדמי   אשרובלורן כהן ואושרת : מציגות

מיפוי מצב קיים

איסוף נתונים כמותיים •
מהנהלת החברה

עם ראש צוות ראיונות •
המחלקה ומנהל התפעול

למידת תהליך הפדיון•

מדידות פעילויות  
המחלקה

תצפיות שעות  30 -עריכת כ•
במחלקה

מדידה שימוש בטכניקות •
הישירה

שימוש בחקר רב תצפיתי•

בחינת חלופות  
אפשריות לשיפור 

תהליך העבודה

שיפור בהיבט מערכות מידע•

העברת משימות למיקור חוץ•

הוספת כוח אדם•

מחלקת פדיונות–רקע כללי 

מחלקת פדיונות גמל פועלת לטיפול בבקשות למשיכת 
(.  קרנות השתלמות וקופות פיצויים, קופות גמל)כספים 

בקשות   4,500 -המחלקה מטפלת בממוצע בחודש בכ
  1,500 -וכבקשות חדשות  3,000-משיכה מתוכם כ

.השלמות חוסרים

.ראש צוות+ עובדים  5המחלקה מונה 

לנתונים הכמותיים התווסף פקטור קבוע על מנת לשמור על חיסיון נתוני החברה* 

הצגת החברה

ליותר   ₪מיליארד  46-מנהלת כ" מ"כלל פנסיה וגמל בע"
 ₪מיליארד  34-ממיליון עמיתים מתוכם כ

.  בקופות הגמל

מעניקה אפשרויות  " מ"כלל פנסיה וגמל בע"

.  מגוונות לחסכון לטווח הארוך והבינוני

קופות  , קופות גמל הוניות, החברה מנהלת קרנות פנסיה
קופות מרכזיות לפיצויים וקרנות , גמל לא משלמות לקצבה

.השתלמות

הצורך בפרויקט זה קם בשל ריבוי עומסים במחלקה 
:הנובעים מארבע סיבות עיקריות

.בשל הזדקנות הקופות–גידול טבעי 

.גידול בעקבות מצב שוק ההון

.  סיום השירות התפעולי מהבנקים המתפעלים

בעיות תפעוליות  -אופי תהליך העבודה 

בתהליכי העבודה פוגעות ביכולת תגובה  

מהירה לצרכי הלקוחות תחת 

תנאי השוק העכשוויים

:משימות המחלקה

:פעילויות ליבה

.  טיפול בבקשות למשיכת קופת גמל

. טיפול בבקשות למשיכת קרן השתלמות

.טיפול בבקשות למשיכת פיצויים

:פעילויות נוספות

.מענה לבקשות שירות

.מתן תמיכה לנציגי קבלת הקהל

.תמיכה למחלקת השימור

טיפול בבעיות תפעוליות בתהליך העבודה בשילוב : מטרת הפרויקט
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מערכות מידע. 1
סריקה  

"בבית"

מיקור  

חוץ

בהתאם לתוצאות ניתוח 

קריטריונים איכותי

7.5 7.7 תועלת

6,900 5,500 עלות

1.086 1.4 1000( * עלות/תועלת)

העברת משימות למיקור חוץ. 2 הוספת כוח אדם. 3

אדם יכול לענות על מספר בעיות   כחהוספת 

  מיכוניתפעוליות במידה ולא נבצע שינוי 

הגדלת כמות הפדיונות המטופלת  1.

במחלקה

צמצום ימי העבודה מרגע קבלת הפדיון 2.

מתן זמן נוסף למחלקת –ועד הטיפול בו 

השימור

הקטנת פניות השירות למחלקה3.

שיפור השירות לעמיתים4.

תועלות צפויות מיישום ההמלצות

תעדוף משימות   יכולת –י מסמך "הנעת תהליך ע

.  שעות SLA  - 24–סריקה מרכזית 

שיפור הדוחות הניהולים  

מזעור אובדן חומר

יכולת כימות היקף העבודה פר עובד ופר מחלקה

שיתוף ושקיפות המידע בין המחלקות  

י מיקוד העבודה  "ע –שני ימי עסקים -משלושה ימי עסקים ל SLAצמצום 
.בפעילות הליבה ופחות בעקיפות

'וכותחזוקת מדפסות  , דיו, נייר: חסכון בעליות כגון

שליחת מכתבים  , יחת מסרונים לעדכוןשל –שיפור השירות לעמית 
אוטומטית

:  המלצות לשיפור

-כ, הגדרת שעות פעילות בהן המחלקה תהיה זמינה לפניות המוקד
(13:00-15:00בין השעות )שעתיים ביום 

. מדי יום, במחלקה" תורן"לטובת המענה יוגדר רפרנט 

תפתח  ,עד למעבר לעבודה בתורי עבודה להעברת בירורים למחלקה
.אליה יופנו פניות מהשירות, תיבת מייל מחלקתית לנושא השירות

SLA שעות 24 -של המחלקה למתן תשובות בגין מיילים למחלקה  .

"  תורן"יהיה באחריות , ובעתיד תור העבודה/הטיפול בתיבת המייל
. השירות היומי

לטובת שיפור ההדרכה  , יבוצע מיפוי של הפניות המגיעות מהמוקד
.  על מנת שהפניות למחלקה יתרכזו בשאלות מקצועיות בלבד.במוקד

ביצוע , לאחר חקירת המצב הקיים
המדידות ובחינת החלופות נמצא 
כי הפיתרון המוצע אינו בחירת 

חלופה אחת אלה שילוב נכון בין כל 
.החלופות
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