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 דוד אברגל ודיקלה אדרי

תשתיות בשנים האחרונות עוברת חברת "בזק" תהליכי התחדשות, פיתוח וסלילת  מוטיבציה לפרויקט  
עם כניסת  (, לספק ולשרת את הלקוח בקדמת עתיד המחר.  NGNחדשות בכדי למנף את הטכנולוגיה החדשה )

הטכנולוגיה החדשה, הציוד השתדרג והשתפר ובתוספת לתוכנית העסקית שבא הכשירו גם את המוקדים 
מתוכנן, נוצר חלל ריק הטכניים למכירות, כמות ביקוש הציוד הטכני והחלופות הלכו וגדלו ושוב, מהר מה

  שהולך וגדל וטרם נמצא לו פתרון.
לקוח נדרש לגשת בעצמו לבזק סטור לקבל ציוד ומשך התקלה  –מחסור ציוד לטכנאי בשוטף ( 1) הבעיה:

 פגיעה בשרות לקוח מתואם מראש. –מחסור ציוד לטכנאי בשעת דוחק ( 2) מתמשך והלקוח לא מרוצה.
( ניהול אפקטיבי ויעיל של שרשרת האספקה מאפשר למערך 2002)לפי דבריו של יצחקוב  סקירת ספרות

כך, הוא מהווה גורם חשוב בהשגת -פי התכנון, ובנוסף על-ההתקנות ולשירות הטכני לבצע את עבודתם על
היעדים העסקיים של החברה. בדקנו אפשרות של שילוב מסופון הטכנאי בעדכון מוצרי הצריכה לטובת הלקוח 

 .למעקב אספקת ציוד ותיאום עם הטכנאיובשקיפות למרלו"ג 
השכלנו ללמוד על חשיבות במיקור החוץ בשוק המאופיין בתנודות.  (1222לוי ויצחקוב )עפ"י מאמרם של 

 כמיקור חוץ. –וחשבנו על רעיון של שימוש בשיתוף פעולה של סניפי הדואר אשר נמצאות בפיזור ארצי 
אותרו עשרה מדדים לאיכות השירות ממוצר ע"י צרכנים,  (2991שור )במחקרם של ברי ועמיתיו מתוך ספרו של 

אנו התמקדנו כעת  במדד העשירי: אספקטים פיזיים מוחשיים של רמת השירות. ובחנו את האפשרות והיכולת 
בשימוש מבנים ומתקנים קיימים על מנת ליצור שיפור באספקת המוצרים לטכנאי בשותף ושיגרום לשיפור 

 טכנאי ללקוח באופן ישיר.איכות השירות מצד ה
שעות כל משמרת( במוקד תמיכה טכני ת"א,  8משמרות של עובד אחד,  8תצפיות ) 8תחילה בוצעו    מתודולוגיה
 פניות לקוחות בכדי להמחיש את הבעיה בצורה כמותית. 338אשר כללו 

 להבנה ולמידת תהליך  טכנאי שטח של בזק אשר תרמו 11-ככלי מחקר איכותני בוצעו ראיונות טלפוניים ל
 שרשרת האספקה לטכנאי.

  בכדי לבחון נקודת מבט ניהולית בוצעו ראיונות חצי מובנים עם שלושה עובדים בעל תפקיד ניהולי: מנהל
 צוות טכנאים באזור ת"א, מנהלת צוות במוקד הטכני ת"א ומנהל מוקד איבחון ותמיכה ארצי לטכנאים.

  (.22סקרי שביעות רצון לקוחות משירות הטכנאי שהחברה ביצעה )"סקר ככלי מחקר כמותי נדגמו" 
   ממצאים

  מהם ע"י  החלפת מכשיר, כאשר  23.2%תקלות שטכנאים טיפלו אשר  33פניות למוקד היו  338מכלל
 נשלחו הלקוחות לבזק סטור מה שמעיד על ניהול לקוי של שרשרת האספקה. 32.13%מתוכם  

 חמעיד על טיב השירות ללקוה, כם נדחים בגלל עדיפות ללקוח עסקימתו 11.32% מסך התקלות לטכנאים 

 00% -מכלל הראיונות עם הטכנאים למדנו על התנהלות שרשרת האספקה של הטכנאי בחברה ונמצא כי כ 
 מהטכנאים מציעים לשפר את שרשרת אספקת הקיט )הציוד(.

 ים הומלץ על גיוס מערך טכני בעלי תואר אקדמאי בראיון עם מנהל מוקד אבחון ותמיכה ארצי של הטכנא
 בכדי לשפר את מקצועיות הטכנאי ובכך נייעל את איכות השירות ללקוח.

  :נמצאו שלוש חלופות לפיתרון הבעיה הראשונה 
o .הוספת תוכנה במסופון הטכנאי הכוללת מעקב ציודים והזמנות באופן אוטומטי ושינוי חבילת מהירות 
o   ביתרון סניפי הדואר הפרוסים ברחבי הארץ כמשלים וכתחליף לחנויות בזק סטור. שימוש -מיקור חוץ 
o  .מכונת אספקת מוצרים משלימים לטכנאי המוצבים בפריסה ארצית בחדרי תקשורת בבזק 

 .נמצא כי הפיתרון האופטימאלי הינו החלופה הראשונה של הוספת תוכנה במסופון הטכנאי 

 עיה השניה נמצאו שלוש חלופות לפיתרון:כמו כן גם לב 
o  עיבוי הטכנאים. –גיוס נוסף של כ"א אדם טכנאי 
o  דורש תקציבי שכר גבוהים יותר. –גיוס כ"א טכנאי בעלי דיפלומה בתחום 
o .הוספת תוכנה במסופון הטכנאי לצורך שליטה על הגדרות מנוי וכך הטכנאי חוסך בזמני תיקון התקלה 

  הוספת התוכנה במסופון. –נמצא כי הפיתרון האופטימלי הינו החלופה השלישית לאחר בחינת החלופות 
עפ"י סקר שביעות רצון הלקוחות ניתן היה לראות כי בזק צריכה ליעל את איכות השירות ללקוח  סיכום5

ואשר לפתרון לבעיה זו מצאנו לנכון, ע"י הוספת תוכנת שליטה במסופון הטכנאי, יוכל הטכנאי לחסוך 
עפ"י שאלוני הטכנאים והמנהלים נימצא לנכון ליעל את שרשרת  נים ולתת שירות איכותי יותר ללקוח.בזמ

האספקה לטכנאי וע"י הוספת תוכנה ניהולית לוגיסטית במסופון הטכנאי הצלחנו לעמוד על הבעיה 
 הראשונה ולפתור אותה.
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שיפור   -ניהול שרשרת האספקה לטכנאי בבזק 
 מענה איכותי לפתרון תקלות הלקוח

 ר סיגל קורדובה"ד: מנחה אקדמי   אדרי ודיקלהדוד אברגל : מציגים

לקוח נדרש לגשת   -בשוטףציוד לטכנאי מחסור •
בעצמו לבזק סטור לקבל ציוד ומשך התקלה  

 .מתמשך והלקוח לא מרוצה

 (.כמתואר בבעיה)כמותית להמחיש את הבעיה בצורה בכדי , א"תתמיכה טכני בוצעו תצפיות במוקד •
טכנאי שטח של בזק אשר תרמו להבנה ולמידת תהליך שרשרת   11-בוצעו ראיונות טלפוניים ל•

 .האספקה לטכנאי
 .ניהוליבכדי לבחון נקודת מבט ניהולית בוצעו ראיונות חצי מובנים עם שלושה עובדים בעל תפקיד •
 "(.24סקר )"נדגמו סקרי שביעות רצון לקוחות משירות הטכנאי שהחברה ביצעה •
 .AHPניתוח כמותי לשתי הבעיות יוצג בעזרת ניתוח •

 :ממצאים

 :המסקנות

  -דוחקמחסור ציוד לטכנאי בשעת •
 .מראשפגיעה בשרות לקוח מתואם 

 .תהליכי התחדשות" בזק"בשנים האחרונות עוברת חברת •
 .חדשותי פיתוח וסלילת תשתיות "ע NGN -טכנולוגיית המינוף •
 .לספק ולשרת את הלקוח בקדמת עתיד המחרבזק שואפת •

 .הציוד שודרג ושופר, עם כניסת הטכנולוגיה החדשה•
 .בוצעה תכנית העסקית שבא הכשירו גם את המוקדים הטכניים למכירות•
נוצר חלל ריק שהולך וגדל וטרם , כמות ביקוש הציוד הטכני והחלופות הלכו וגדלו  מהר מהמתוכנן•

 .  נמצא לו פתרון

 :  הבעיה

 :המתודולוגיה

 :המוטיבציה

 החלופות    
 לפתרון           

מציעים לשפר את  מהטכנאים ( טכנאים 11מתוך  7) 64% -כי כנמצא מכלל הראיונות עם הטכנאים •
 .לטכנאי( הציוד)שרשרת אספקת הקיט 

בעלי תואר  טכנאים בראיון עם מנהל מוקד אבחון ותמיכה ארצי של הטכנאים הומלץ על גיוס מערך •
 .אקדמאי בכדי לשפר את מקצועיות הטכנאי ובכך נייעל את איכות השירות ללקוח

 :מכלל תוצאות סקרי שביעות הרצון מצאנו שיש מקום לשיפור ברמת שירות לקוח בפרמטרים הבאים•

 

 :מטרות הפרויקט
להציג אלטרנטיבות חלופיות •

 .לטכנאילפתרון הספקת הציוד 
 .ללקוחלשפר את איכות השירות •

שלוש חלופות  לאחר ניתוח הראיונות עם הטכנאים נמצאו 
 :הראשונההבעיה לפתרון 

מעקב ציודים  הכוללת  -הטכנאי במסופוןתוכנה הוספת •
 .ציוד לטכנאי באופן אוטומטי והזמנות 

שימוש ביתרון סניפי הדואר הפרוסים   -חוץ מיקור •
 .סטורלחנויות בזק כתחליף ברחבי הארץ 

המוצבים  -אספקת מוצרים משלימים לטכנאי מכונת •
         . בפריסה ארצית בחדרי תקשורת בבזק

 

 :רקע

שלוש חלופות  לאחר ניתוח ראיונות המנהלים נמצאו 
 :לפתרון הבעיה השנייה

 .עיבוי הטכנאים –א אדם טכנאי "גיוס נוסף של כ•
דורש   –א טכנאי בעלי דיפלומה בתחום "גיוס כ•

 .תקציבי שכר גבוהים יותר
לצורך שליטה על   -הטכנאי  במסופוןיישום הוספת •

חוסך  הטכנאי וכך טכניות במנוי הלקוח הגדרות 
 .התקלהבזמני תיקון 

י ניתוח חלופות "עפ
:  נבחר לבצע AHPבשיטת 

 במסופוןהוספת תוכנה 
וכך תשתפר , הטכנאי

משמעותית שרשרת  
 .האספקה לטכנאי

י ניתוח חלופות בשיטת  "עפ
AHP  הוספת : לבצענבחר

,  הטכנאי במסופוןיישום 
הטכנאי לחסוך וכך יוכל 

בזמנים ולתת שירות 
 .איכותי יותר ללקוח

 התקלות בגין החלפת מכשירהתפלגות 

 

תקלה      בגין התפלגות התקלות הנדחות 
 עסקית

 

 :לבעיה  השנייה  AHPתוצאות ניתוח  :לבעיה  הראשונה  AHPתוצאות ניתוח 

 
ראינו כי  חישוב קל לאחר 

מהלקוחות   37.93% -כ
דירגו את שביעות רצונם  

פחות  מהטכנאים בציון 
 .9-מ
 

 
ראינו חישוב קל לאחר 

  39.28% -ככי 
מהלקוחות דירגו את  
רמת שביעות הרצון  

מהתיקון  כללית 
 .ומטה 7האחרון בציון 

 

  
ראינו כי  חישוב קל לאחר 

מהלקוחות   37.93% -כ
דירגו את שביעות רצונם  

ממקצועיות הטכנאי 
 .ומטה 8 בציון
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