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 הפקולטה לניהול טכנולוגיה

  בניית שיטה להערכת עובדים והטמעתה בחברה טכנולוגית שעברה שינויים ארגוניים. 271

 אלעד לוי  ודודי קונפינו.

ישראל הינה חברת סמיקונדוקטור שמרכז הפיתוח שלו הוא ישראל.  Nuvotonחברת :לפרויקט המוטיבציה
 Winbond שנים החליטה  5הטיאונית. כעבור Winbond שנים נמכרה החטיבה הדיגיטלית לחברת  01לפני כ

. למרות השינויים הנ"ל לא נעשו Nuvotonתעבור להיות חברת  PC. כל חטיבת ה לפצל את החברה לשתיים
נוצר מצב שהעובדים מרגישים חוסר אמון בתהליך ולא רואים  בהליך של הערכת עובדים.שינויים משמעותיים 

 את נחיצותו. מהאמור מעלה יוצא כי התהליך הנהוג בחברה לא אפקטיבי מצריך שינוי יסודי .
ישראל קיים תהליך הערכת עובדים מצומצם שלא זוכה לאמון העובדים ולא משקף  Nuvotonבחברת  :הבעיה

את מצבה הכלכלי והחברתי הנוכחי של החברה. בנוסף התהליך מאוד מצומצם ולא מקיף את כל פעילויות 
 העובד המקצועיות והחברתיות ומה שנגזר מזה הוא שלמנהל הישיר אין תמונת מצב מלאה ואמינה על העובד.

 :  מנהל ישיר ועקיף,מנהלת משאבי אנוש,העובד עצמו והנהלת החברה.הפרויקט בתוצרי שמעוניינים מיםהגור
: התאמת תהליך הערכת עובדים למציאות החדשה בחברה ובעולם ומתן תמונה כללית מלאה תרומת הפרויקט

 ועדכנית לכל הגורמים המעוניינים בתוצרי הפרויקט.
 Nuvotonשביצענו עולה כי בארגון מטריציוני )כמו שהוא בחברת  מהסקירה הספרותית  סקירת ספרות:

 ישראל( הדרך היעילה ביותר לביצוע הערכת עובדים היא ביצוע ע"י מספר רב של מעריכים 

(2009)  (Steven H. Appelbaum, David Nadeau, Michael Cyr 
 למעקב )המשכיות משנה לשנה(.ניתן –עוד עולה כי התהליך אמור להיות ברור ,קל למילוי והחשוב מכל 

(Writing Effective Employee Evaluations Anonymous Healthcare Executive; ep/Oct 2008) 
שיפור תהליך וטופס הערכת עובד בוצע בדרך של תשאול מנהלת משאבי אנוש , העובדים,ראשי -מתודולוגיה

רשתות לווין( כאשר המטרה היא לפתח תהליך צוותים ומנהלי פרויקטים וכן בדיקה בחברות נוספות )גילת 
ישראל ותואם את שיטות הערכה החדשות הקיימות בשוק ובא בעת ליצור  Nuvotonאשר יותאם לחברת 

תהליך המשקף את רצון העובדים והמנהלים ,את האופי החברתי והטכנולוגי של החברה. בנוסף חיפוש אחר 
 שעברו שינויים חברתיים והתאמת השיטה המתאימה מאמרים אקדמאים בשוק השופכים אור על חברות 

עובדים בתפקידי ניהול המבצעים תהליך של  55עובדים ביניהם  100ישראל מונה כ  Nuvotonחברת -ממצאים
 מנהלים.  01הערכת עובדים. לצורך בדיקת יעילות הטופס החדש חולקו טופסי הערכה החדשים ל 

ללמוד באילו נושאים שיפרנו את התהליך ובאילו נושאים יש בנוסף חולק לכל מנהל שאלון שדרכו ניתן 
הגרוע ביותר(. מניתוח השאלונים עולה כי בצד  5הטוב ביותר,-0) 0-5להמשיך ולשפר. הדרוג נעשה בסקלה 

המעריכים הושג שיפור גדול מאוד בכל הקשור לבהירות הטופס. בסעיפים של כישורים ניהוליים והכרות עם 
לא הושגה התקדמות כלל. בשאר -ות בינונית ואילו בסעיף מעורבות העובד בארגוןהעובד הושגה התקדמ

. מצד  55%-01%הסעיפים הושגה התקדמות טובה. לגבי חיסכון בזמן מילוי הטופס הושג קיצור זמן של 
 שזה אומר שיפור טוב  ומשמעותי. 5המעריכים הטופס החדש קיבל ציון כללי 

מכלל המוערכים(. מניתוח השאלונים עולה כי שביעות  10%רכים )מעל מוע 05בנוסף חולקו השאלונים ל 
( את 4( .הסיבה לכך : העובדים דרגו נמוך )ציון ממוצע 3הרצון משאלונים אלו הייתה בינונית )ציון ממוצע 

הסעיפים של כישורים ניהוליים ומעורבות העובד בארגון. לדעת העובדים סעיפים אלו לא מציגים בצורה 
 ת יכולתם בתחומים אלו וכי יש לשפר ולמצוא דרך יותר שתייצג נאמנה את יכולתם.אמינה א

בנוסף לשאלות היה מקום בכל שאלון להערות חופשיות שביקשנו בהם לציין דגשים חשובים ונקודות לשיפור 
 התבקשנו על ידי מנהלת משאבי אנוש לשנות את שמות הדרגות

 מקרא רמות

 ישן חדש   

 טובה מאד מעל למצופה 1

 טובה   טוב מאד 2

 נורמאלית עומד בציפיות 3

 פחות מנורמאלית מתחת לציפיות 4

 גרועה תפקוד דורש שיפור 5

 :( 5, )מהערכה העובד  01%יעדים מקצועיים אשר משקלו יהיה ( 0) חלוקה של היעדים לשני סוגים
 מהערכה העובד 41%יעדים רכים אשר יהוו 

  .השאלות האחרות הן כחלק מהיעדים ואין להן משקל בנפרד.המשקלי הערכה יהיו רק על היעדים 
אנו רואים צורך להכניס שינויים קלים בטפסים ובתהליך .שינויים אילו נועדו לבצע התאמות וחידוד -סיכום

הרמות שיתאים -בין רצון המשתמשים ולמיקוד היעדים שהצבנו בפנינו .השינויים העיקריים הם שינוי מקרא 
 חלוקת המשקלים שמהם מחושב ציון הערכה. -. שינוי נוסף למה שהארגון רגיל

 



ב"טכנולוגיה      תשעהפקולטה לניהול , .B.Scפרויקט גמר תואר ראשון 

.קנדלשייןר שלמה "ד:מנחה אקדמי.דודי קונפינו ואלעד לוי: מציגים

.הקשיים -הערכת עובדים 
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