
 הפקולטה לניהול טכנולוגיה, .B.Scפרויקט גמר תואר ראשון 
 ה"תשע

שינוי שיטת תגמול העובדים בחברה  
 והשלכתו על פונקציית משאבי אנוש בארגון

 סיגל קורדובה' דר: מנחה אקדמי נטלי בן עטר ומתן ברגר: מציגים

 מתודולוגיה

שאלוני  
לעובדי 
 החברה

ראיונות עם  
הנהלה  
 בכירה

 עץ החלטה

שיטה התגמול הינה  ". לקוח"הינה חברת לייעוץ אבטחת מידע העובדת בעיקרה משעות  סיטאדלחברת 
 העובד יתוגמל עבור כל שעה נוספת בתעריף השעתי שייקבע –בחודש " לקוח"שעות  200-בהגעה ל

 הבעיה
אי שביעות רצון של עובדים 
אי יכולת מדידת רווחיות הפרויקט 
אי יכולת מדידת איכות הפרויקט 
"שעות על מנת להגיע ליעד" בזבוז 
חוסר מוטיבציה של עובדים לעבודה מאומצת בחודשים בהם פוטנציאל השעות הינו נמוך 

בחירת שיטת  
 תגמול

100% 

 רווחיות החברה

25% 

קלות הטמעת 
 השיטה

15% 

פשטות תפעול  
 השיטה

20% 

שביעות רצון 
 העובדים

25% 

יכולת למדוד  
 רווחיות פרויקט

15% 

 רקע

 ממצאים

 משקל קריטריונים

 השיטה הנוכחית
שיטת אחוז מול  

 אחוז
 השיטה הרב גורמית

 משוקלל ציון משוקלל ציון משוקלל ציון

פשטות 

תפעול 

 השיטה

0.2 10 2 9 1.8 8 1.6 

קלות 

הטמעת  

 השיטה

0.15 10 1.5 8 1.2 8 1.2 

רווחיות  

 החברה
0.25 4 1 9 2.25 9 2.25 

שביעות  

רצון  

 העובדים

0.25 3 0.75 7 1.75 9 2.25 

יכולת  

למדוד  

רווחיות  

 פרויקט

0.15 1 0.15 9 1.35 10 1.5 

 8.8   8.35   5.4   1 כ"סה

ניתן להסיק כי בקריטריונים שנבחרו להערכת  , לאחר ביצוע השוואה בין שלוש שיטות שכר עידוד
הן  , השיטה הקיימת בחברה הינה בעלת הציון הנמוך ביותר וכי אינה מתאימה לאופי הארגון, השיטות

 .מבחינת העובדים והן מבחינת החברה
 

בה כל עובד ייבחן ויימדד על פי יעדים אישיים אשר יוצבו  , גורמיתניתן לראות כי השיטה הרב , בנוסף
 .לכל עובד ולכל סוג עובד בהתאמה הינה השיטה בעלת הציון הגבוה ביותר

 סיכום

 כלל העובדים מכירים את שיטת
 התגמול

60  אחוז מהמשיבים מרוצים משיטת
 התגמול אך סבורים כי טעונת שיפור

50  אחוז מהמשיבים סבורים כי שיטת
התגמול תואמת באופן סביר את 

 רמת ההשקעה שלהם
 אחוז  80ממוצע התגמול החודשי של

 ₪ 0-1000מהמשיבים הינו 
60   אחוז מהמשיבים מגיעים ליעד

 חודשים בשנה 4התגמול עד 
50  אחוז מהמשיבים משקיעים שעות

 נוספות למרות התקן החודשי

 ל החברה והן המשקולות לכל קריטריון"עץ ההחלטה מבוסס על קריטריונים אשר נבחרו בשיתוף עם מנכ


