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 שינוי שיטת תגמול העובדים בחברה והשלכתו על פונקציית משאבי אנוש בארגון 252

 נטלי בן עטר ומתן ברגר

 מוטיבציה לפרויקט  .1

 A4חברת סיטאדל הינה חברה לייעוץ אבטחת מידע כאשר תוצרי החברה בסופו של דברים מבוססים על דפי 
ות בשוק, חברת סיטאדל נוקטת בשיטת תגמול ועל ההון האנושי בחברה. כמו חברות ייעוץ אחרות הקיימ

עובדים בגין שעות העבודה שהם מבצעים כאשר המטרה העיקרית הינה ליצור מוטיבציה בקרב העובדים 
לביצוע שעות עבודה רבות בחודש. שיטת התגמול הקיימת היום בחברה הינה כדלקמן: כאשר עובד מבצע מעל 

כפול  200לשכר החודשי כאשר הנוסחה הינה: מס' השעות מעל בחודש, העובד מקבל תוספת  לקוחשעות  200
ים רבים בין סוגי העובדים פערוהתעריף השעתי לתגמול המעוגן לעובד בחוזה. שיטה זה מכילה בעיות רבות 

 בחברה.
 
 סקירת ספרות .2

 לאחר בחינת כלל המידע, התגלה כצפוי שאכן הספרות מעידה על קשר ישיר בין תגמול העובדים לתפקודו
בפועל של הארגון. תחום משאבי האנוש שם דגש בנקודות רבות על תחושות העובדים כגורם משפיע ופעמים 

רבות אף מכריע בהתנהלות תקינה של החברה. חלק בלתי נפרד מתחושת שביעות הרצון של העובדים מושפע 
 על ידי המעסיק. מגובה שכרם ובעיקר מהרגשתם לגבי השכר שהם מקבלים שכן חשוב להם להרגיש מוערכים

אחד הכלים המקובלים ביותר ליצירת מוטיבציה, להגדלת תפוקה או לשיפור כל מדד אחר בהתאם למטרות 
 הארגון, הינו שיטת שכר עידוד אשר מתאימה לסוג ואופי העובדים והארגון.

 

 מתודולוגיה .3
, הן הים לעובדי החברמתודולוגיית הפרויקט מורכבת משלושה שלבים עיקריים: בשלב הראשון חולקו שאלונ

עובדים טכנולוגיים והן מנהלי לקוחות ופרויקטים. בשלב השני בוצעו ראיונות עם הנהלת החברה: מנכ"ל 
בשלב השלישי בוצעה השוואה בין שתי שיטות החברה, סמנכ"ל הטכנולוגיות וסמנכ"ל פרויקטים ולקוחות. 

שכר עידוד מקובלות אל מול השיטה הקיימת בחברה ע"י קריטריונים שהוגדרו מראש בהתאם לתובנות שעלו 
 מהשאלונים והראיונות.

 

 ממצאים .4
אחוז מהעובדים סבורים כי יש לשנות את שיטת התגמול בחברה. בנוסף, ניתן היה  60בקרב העובדים, נמצא כי 

 ראות בשאלות הפתוחות כי לעובדים היו מגוון רעיונות לשינוי ושיפור השיטה הקיימת.ל
בקרב ההנהלה, ניתן היה לראות כי קיים צורך מהותי להחלפת השיטה וכי שלושת המנהלים סברו כי השיטה 

 הינה שיטה גרועה ולא ניתנת למדידה, הן מבחינת רווחיות החברה והפרויקט והן מבחינת איכות.
אחוז מהעובדים השיבו כי התגמול אינו תואם או תואם בחלק מהזמן את מידת ההשקעה שהינם משקיעים  60

אחוז מהעובדים השיבו כי ברוב החודשים אינם מקבלים תגמול וכי בחודשים  80בעבודה / בפרויקט מסוים. 
 ₪. 1000שכן, התגמול אינו עולה על 

תפעול השיטה, הטמעת השיטה, רווחיות החברה, שביעות בבחינת השיטה באמצעות הקריטריונים: פשטות ו
כאשר שיטות אחרות  5.4רצון העובדים ויכולת מדידת רווחיות פרויקט, הציון המשוקלל של השיטה הינו 

 .8חת אותם קריטריונים, הציון המשוקלל שלהם היה מעל שנבחנו ת
 
 סיכום .5

שבעי רצון מהפרויקט וכי סבורים שיש לשנות  ניתן לראות כי בהתאם למוטיבציית הפרויקט, העובדים אינם
ולשפר בשיטה הקיימת. בנוסף, ניתן לראות כי באופן המותאם להשערות שעלו בתחילת הפרויקט, הן העובדים 

 והן ההנהלה העלו את אותן נקודות בעייתיות בשיטת התגמול הקיימת.
יצוע שעות נוספות ולהגברת החלפת שיטת התגמול בחברה, תעלה את רמת המוטיבציה של העובדים לב

 היעילות לפי מדדים אישיים אשר יוגדרו לכל עובד בהתאם לאופי העבודה שלו.
 


