ل���ئ���وم���ي ي���ع���رض "ل���ئ���وم���ي واح������د ل���ل���زب���ون"
باستطاعة زبائن البنك حتديد لقاء مع موظف بخصوص أي موضوع ،في جميع فروع لئومي وفي كل مكان في البالد ،دون احلاجة لالنتظار
بالدور كذلك ،سيتم حتديث مركز اخلدمات املصرفية الهاتفي من أجل تقدمي خدمة سريعة ومهنية أكثر ،مع زمن انتظار ال يزيد عن دقيقتني

ي �ع��رض ب �ن��ك ل �ئ��وم��ي ف��ي ه ��ذه األي� ��ام خطة
"ل �ئ��وم��ي واح ��د ل �ل��زب��ون" ،مل�لاءم��ة من��وذج
اخلدمة في البنك للزبائن .في إط��ار اخلطة،
ب��اس�ت�ط��اع��ة ال��زب��ائ��ن اخل�ص��وص�ي�ين حتديد
ل�ق��اء شخصي م��ع م��وظ��ف بتنسيق مسبق،
ف��ي جميع ف ��روع لئومي
وفي اي مكان في البالد،
ح� � �ي � ��ث ي� � ��أت� � ��ي م� ��وظ� ��ف
البنك مستعدا ً للقاء وفق
امل ��وض ��وع امل��ط��ل��وب ،وال
يحتاج الزبون إلى االنتظار
ب��ال��دور ،وباإلمكان تعيني
ال��ل��ق��اء م ��ن خ �ل�ال جميع
ق� �ن ��وات ل��ئ��وم��ي :امل��وق��ع،
التطبيق ومركز اخلدمات
املصرفية الهاتفي.
ويذكر أيضا ً أنه وفي إطار
اخل� �ط ��ة س� �ي� �ك ��ون اج � ��راء
معظم اخلدمات املصرفية
ب��واس�ط��ة م��رك��ز اخل��دم��ات
املصرفية الهاتفي متاحا،
ول��ن ينتظر ال��زب��ون ألكثر
من دقيقتني ،واألمر األكثر
أه�م�ي��ة – الغالبية املطلقة
ل �ل �ت��وج �ه��ات س �ت �ع��ال��ج في
محادثة واح��دة ،وستكون

ال�ق�ن��وات الديجيتالية امل�ب��اش��رة متوفرة للزبائن:
موقع لئومي ،التطبيق الهاتفي ،تشات ديجيتالي،
أو خدمة "أطلب محادثة".
داني كوهني ،رئيس قطاع اخلدمات املصرفية قال:
"للخطة التي نخرج بها اليوم هدف واحد – تقدمي

خدمة أفضل لزبائننا .في االستطالع األخير الذي
اج��راه بنك إسرائيل في صفوف اجلمهور ،وجدنا
ان اخلدمة في اجلهاز املصرفي غير كافية – خاصة
بكل ما يتعلق بتوفر الفروع واخلدمات املصرفية
الهاتفية ،مع معدل عالمة  ،%53في حني أن لئومي
أق��ل م��ن امل �ع��دل .وه��ذا ليس أم��را ً
يجب القبول به .لذلك وفي السنة
األخ� �ي ��رة درس� �ن ��ا ب �ع �م��ق أمن ��اط
اس�ت�ه�لاك زب��ائ�ن�ن��ا وبنينا خطة
خ��دم��ات ج��دي��دة – تالئم نفسها
للمتغيرات التي حتدث في عالم
ال� �ب� �ن ��وك .ك �ب �ن��ك وض� ��ع لنفسه
شعار "خدمات مصرفية مبادرة
ومبتكرة ل�ل��زب��ون" ،لئومي هو
ال �ب �ن��ك األول ف ��ي ال� �ب�ل�اد ال ��ذي
يالئم من��وذج اخلدمات مع عالم
البنوك احلديث ويحوله إلى متاح
ومتيسر وأفضل أكثر".
ف� ��ي ض� � ��وء ال� �ت� �ح���ول ال��رق��م��ي
امل�ت�س��ارع ف��ي اجل�ه��از املصرفي
ف ��ي ال� �س� �ن ��وات األخ � �ي� ��رة ،وم��ن
م�ن�ط�ل��ق االس� �ت� �م ��رار ف ��ي ت�ق��دمي
املساعدة للشريحة السكانية من
كبار السن من زبائن البنك ،اعلن
بنك لئومي ان��ه ف��ي ع��ام ،2019
س �ي �ط �ل��ق ال �ب �ن��ك ف ��رع� �ا ً م�ت�ن�ق�لاً

داني كوهني رئيس قطاع اخلدمات املصرفية يعرض خطة "لئومي واحد للزبون"

– مركبة "إس��رائ�ي��ل  ،"ILب��اإلض��اف��ة إلى
املركبة التي أطلقها البنك في السنة املاضية.
اليوم يقدم الفرع املتنقل خدمات مصرفية
كاملة لعشرات اآلالف من زبائن البنك الذين
يسكنون في بيوت املسنني والسكن احملمي
ف��ي ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال��ب�ل�اد .ف��ي ض ��وء الطلب
وجناح املبادرة ،تقرر توسيع النشاط ،الفرع
املتنقل سيقدم خدمات للذين يجدون صعوبة
بالوصول إل��ى الفرع في بيئة سكنهم ومن
خ�لال تنسيق هاتفي مسبق – مركبة وفق
احلاجة .وبالنسبة للرد في مركز اخلدمات
ال �ه��ات �ف��ي ،ال��زب��ائ��ن م��ن ج�ي��ل  75ف�م��ا ف��وق،
ستكون لهم أفضلية في الدور بدون التعريف
اآللي.
ك� �م ��ا أش � � ��ار ك� ��وه �ي�ن" :ن� �ع���ي أن ال� �ث���ورة
الديجيتالية ليست بديهية لشريحة كبار
السن ،وال نتساهل في هذا األمر ،لذلك علينا
ان نزيد بشكل ملموس من احللول لصالح
هذه الشريحة ،لذلك قمنا في الفروع بوضع
م��وظ�ف�ين وم��رش��دي��ن مل �س��اع��دة ال��زب��ائ��ن في
القيام بالعمليات املصرفية الرائجة من خالل
نقاط اخلدمة الذاتية ،وباإلضافة إلى زيادة
مركبة "إس��رائ �ي��ل " ILال�ت��ي ستصل وفق
الطلب ،احلديث يدور عن سيرورة ،لن يحدث
كل شيء غدا ً صباحاً ،ومع ذلك سنشعر في
التغيير في الربع األول من العام ."2019

هيام غامن مجادلة من باقة الغربية حتدت الصعاب
وجنحت بافتتاح عيادتها اخلاصة " -الالفندر"

هيام غامن مجادلة تفتتح عيادتها

استطاعت السيدة هيام غامن مجادلة من باقة الغربية ،بفضل
التوجيه والدعم الذي حصلت عليه من مكتب مصلحة االستخدام
والتشغيل في باقة الغربية ،أن تفتتح عيادتها اخلاصة للطب
البديل ،بعد ان عملت في مجاالت متعددة خالل حياتها.
تقول السيدة هيام غامن ( 49عاما)" :توجهت الى مكتب خدمة
العمل في باقة الغربية ،واقترحوا علي في البداية ان اعمل في
مكاتب للحسابات او في السكارتاريا ،لكن حسب رأي��ي هذه
األعمال تناسب أكثر من هم أًصغر سناً ،واقترحوا علي ضمن
برنامج "حلقات العمل" أن أتوجه ألخ��ذ دورة في ام الفحم
لتطوير الشخصية وتقوية الدافع لدي وكيفية التقدم وجتاوز

تصوير :هيام مجادلة

الصعوبات ،وكيفية افتتاح مصلحة خاصة وإدارتها ،والتقدم
أكثر ،وحصلت خالل الدورة على الدعم والتشجيع".
وأضافت" :قررت أن افتتح مصلحة خاصة بي ،وتعلمت دورات
متعددة في مجال الطب البديل ،مثل احلجامة ،الطب االنعكاسي
(ال��ري �ف �س��ول��وج �ي��ا) ،ش �م��ع ال �ه��وب��ي ،ت��دل �ي��ك ع� ��ادي وس��اخ��ن
باألحجار ،الريكي وهو مجال شرعي إلخراج الطاقة السلبية من
اجلسم حيث يخرج الشخص مع دافعية وطاقة ايجابية أكثر،
وغيرها ،وافتتحت العيادة اخلاصة بي وان��ا اليوم في املراحل
األولى بعد افتتاح عيادتي "الالفندر"  -هيام كلينيك للحجامة
والطب البديل وأطمح إلى تسويقها أكثر".

ومضت السيدة هيام غامن مجادلة في حديثها وقالت" :أشكر
ط��اق��م مكتب خ��دم��ة ال�ع�م��ل والتشغيل ف��ي ب��اق��ة ال�غ��رب�ي��ة على
مساعدتهم ،فباإلضافة ال��ى ال ��دورة التنموية التي وجهوني
اليها ،حصلت على الدعم منهم أيضا حيث أطلعوني على حقوقي
كاملة ،وما هي االمور التي استحقها وبإمكاني القيام بها دون
املس باملستحقات .كذلك أشكر القائمني على ال��دورات ،وأشكر
بلدية باقة الغربية على مساعدتها في قسم من الدورات ،وأمتنى
زي��ادة ال��دورات ليستفيد منها أكبر ع��دد ممكن من األشخاص
خاصة الذين ال ميلكون القدرات واالمكانيات التي يتمتع بها
غيرهم".

