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–שינוי אסטרטגי 
מעבר ממיקוד בסניפים כמרכזי רווח לאגפי לקוחות  

בניכוי הוצאות  בסניף החשבונות התרומה כללה ההכנסות מכל 

.  ציוד ומחשבים מקומיים, דיור, כוח אדם:  ישירות בסניף

התחרות בין הסניפים נתפשה כמנוע צמיחה והנעה

סניפים250 לקוחות  קווי / אגפים 

מרכזי בנקאות  פרטית

מרכזים מסחריים  

מרכזים עסקיים

סניפי הלקוחות הקמעונאים

סניפים5

סניפים100

סניפים45

סניפים20

סניפים50

סניפים30

סוג  

1

סוג  

2

סוג  

3
סוג  

5

סוג  

6

סוג  

4

שיוך

חשבונות

-השינוי לפני 

קבוצות  6חלוקת הסניפים ל 

לרווחהתרומה שלהם לפי  –המיון לאגפים 
היקפי פעילות  לפי 

ואופי הלקוחות

–האסטרטגיהשינויהנחות
עםלאגפיםשלהםהפעילותלפתוחהאחריותהעברתבעקבותתשתפרהגדוליםהלקוחותתרומת

בכיריםמומחיםבנקאים

בעברשהוזנחהקטניםהלקוחותפלחבפתוחיתמקדוהסניפים

יטפלהקמעונאיהאגף
"החשבונותשארית"ב
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–שינוי אסטרטגי 
הסניפים והדלפקים הפכו לרשת שרות לכל החשבונות באחריות כל האגפים 

סניפים250 לקוחות  קווי / אגפים 

מרכזי בנקאות  פרטית

מרכזים מסחריים  

מרכזים עסקיים

סניפי הלקוחות הקמעונאים

סניפים5

סניפים100

סניפים45

סניפים20

סניפים50

סניפים30

שירות  

לחשבונות

1000

דלפקים

שירותי ניהול  בסניפים יתנו ש "הדלפקים של שירותי עו1000

שבאחריות כל ארבעת האגפים  לחשבונות חשבון והעברות 

הגדוליםהלקוחותאתלשרתהתנגדוהסניפיםמנהלי

הועברבהםהטיפולעםיחדהחדשיםלאגפיםעברהשלהםשהתרומה

מכונות חכמות, שירות באינטרנט, Call Center–תחליפים לשירותי הסניף פותחו מאוחר יותר : הערה
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בטול התנגדות מנהלי הסניפים בעזרת הגדרת 

החשבונותלכל , ודלפקיםסניפים , של רשת השרותקיבולת וזמינות 

מספר סניפים  

מספר דלפקים

מספר ימים

מספר משמרות

מספר שעות

דקות60

דקות שרות

עלות תפעול הרשת

ד סניפים"שכ

תחזוקת הסניפים

מחשב בסניף

כוח אדם בסניף

שירותי מחשב מרכזי

שירותי יחידות מקצועיות  

מנהלות האזור

תקשורת

חישוב דקות הזמינות

מחיר 

*דקת זמינות 
דקות זמינות

עלות הקיבולת

."רווח"10%+*

מהפקדת מזומן עד לצילום מסמכים–יצירת קטלוג מופעים סטנדרטיים בדלפקי סניף •

ללקוח הסניף או לקוח מזדמן–מדידת זמן תקן לפעולות •

שמעודכן פעם בשנה" מוצרי שירות"יצירת קטלוג מחיר •

האגף שהלקוח והחשבון משויכים אליו" חיוב"הסניף שביצע את השירות ו" זיכוי"•

שלבים בשימוש בעלות הזמינות
חישוב עלות הקיבולת
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: כגוןשונים בארגוני שירות הפעילות הכלכלית מתרחשת רוב 

מערכות  , רשויות ציבוריות ושלטוניות, שירותי בטחון, רשתות מסחר ומזון, רשתות תחבורה או תקשורת, ד"עומשרדי 

.שירותי רפואה וכמובן שירותים פיננסיים, תיאטרון, הוראה ומחקר

השירותמאפייני

במטוסמושבלקבליכולתאורופאשעתכמו.מתכלהמוצרמציעהשירותארגון.

בזמינותלהשתמשוכיצדאםבוחרהלקוח.

כללבדרךמציעיםשירותנותני:

חשמלמונהכמו–"חברדמי"תמורתמוגדרתבאיכותשירותזמינותבאמצעות*נאמנותהבטחת1.

.בחשמלשימושכמו–תשלוםתמורתבשירותושימושהזמינותניצולאפשרות2.

במסעדהכגון–אחידות,הזמינות,השרותיחידותכל–הומוגני,הזמינות,השירותתוצר

אומיקום,עיתוילפיכגוןהלקוחידיעלוהזמינותהתוצרשלהנתפשהערךאתמבדליםהשירותארגוני

ש"במוצמבוקשתבטיסהמיקוםכגון–מתאיםבמחיראותוולהציעלתעדףומשתדלים,איכות

העתידיהפתוחבאסטרטגיתשלהםהלקוחותאתומשתפיםמיידעיםשירותארגוני*
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שירות

oנוסעיםרכבתקו

oבמסעדהארוחה

oאוניברסיטהלימודי

oמרפאה

oנתוןליעדטיסותקו

oדוארסניף

oשכונתישיטור

oטלפוןשירות

oחשמלאספקת

oכבישים

oמסעאניותקו

oבנקשירותי

oאבותבית

oמיםאספקתשרותי

oקולנועבית

שרותי ראיית חשבון

זמינותיחידת

o  מושב ברכבת מסוימת

oארוחה במסעדה

o מתוך תכניתקורס

oאבחון וטיפול מתאים

oטיסה מסוימת

oמבחר שירותים בדלפק

oנוכחות שוטר

oקו טלפון לשיחות יוצאות ונכנסות

oהתחברות לרשת

o רשת כבישים

o נקודת מסירת משלוח

o  מוצרים בנקאיים שונים

oמקום בדיור מוגן

oהתחברות למערכת המים

oסרט לצפייה

רואה חשבון

(לבחירה)זמינותמוצר

oמושב

oבמסעדהמושב

oקורס

oרופאשעת

oבטיסהמושב

oאשנבזמן

oתושביםלמספרשוטר

oשיחה

oבחשמלשימוש

oכבישמ"ק

oהמטעןמשקל/נפח

oזמיןערוץשעת

oדיוריחידת

oבמיםשימוש

oבקולנועמושב

שעת רואה חשבון

דוגמאות למוצרים והזמינות שלהם-מוצרי שירות 



שטח  

מרפאה 

וציוד

שעות 

קבלה של 

רופאים

זמן  

שירות  

מעבדה

כושר ייצור של מרפאה

האילוץ  

הקיצוני  

שמגביל את  

זמינות  

המרפאה

כוח  עזר  

רפואי

לקיבולתבין הזמינות הקשר מגדיר את השירותים את זמינות שמגביל המשאב הקיצוני אילוץ 

של הרופאים ( כמות)זמינות המרפאה לפציינטים נקבעת על ידי שעות הקבלה 

7 TOCPA         חיים כרמי3.6.2021גולדרטלזכרו של אלי

קשר בין קיבולת וזמינות–מוצרי שירות 

עודפתקיבולתבייצורכרוכההזמינותהבטחת

תוצאההואשהשרותככל.בטחוןשולילשמירת

רציףלחץנוצריותררביםותהליכיםפעילויותשל

.עודפיםמשאביםלצמצם



ניהול קיבולת השירות לעומת הביקוש לזמינות

:אתגרים

טיפול במחסור זמינות שהארגון התחייב להעניק עקב חוסר קיבולת ומניעת פגיעה בנאמנות•

עודף הקיבולת–קביעת שולי בטחון בחיסכון במשאבים לזמינות שלא מנוצלת •

חוסר  

קיבולת

עודף

יבולתק

ביקוש

t

קיבולת שמתאימה  

לזמינות המוצעת מחויבות לזמינות שרות 

הקיבולת 

והביקוש
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קשר בין עודף או חוסר קיבולת לביקוש זמינות–מוצרי שירות 


