
הבעיה במצב 
     הקיים

בחינת 
חלופות

מתודולוגיה

מטרות 
ויעדים

מוטיבציה 
לפרוייקט

 עיצוב
 ממשק

משתמש

הערכת
תועלות

השימוש כיום במערכות מידע בעולם משאבי האנוש
ככלל ומחלקות במשאבי האנוש באלתא בפרט, הוא דל.

מערכות המידע הממוחשבות אינן תומכות בתהליכי
קבלת ההחלטות בעסק או בארגון.

כיום, מתבצעת עבודה ידנית העלולה לקחת זמן יקר של 
עובד והן של מועמד.

חשיבה סטריאוטיפית, אישוש דעות קדומות וחיפוש אחר 
הדומה לנו, הן שלוש הטיות שכיחות בקרב מגייסים 

העלולות לפגוע בסיכויי קבלה של מיעוטים.

 
 אפיון מערכת תומכת החלטות 

 שתתבסס על כריית נתונים, תביא ותשרת
את מחלקת משאבי האנוש בדירוג ושקלול 

 קורות החיים בצורה אובייקטיבית.

המערכת תביא לשיפור ההצלחה  
 בהתאמת מגוייסים לתפקידם ולשיפוט

 מדוייק ושיפור רמת המבניות של 
התהליך.

בחינת חלופות 
 AHP באמצעות שיטת

Balanced scorecard -ו
של מערכות מידע קיימות כיום 

אל מול אפיון מערכת מידע חדשה.

אפיון מערכת 
תומכת החלטה

גמישות 
המערכת 

0.09   

אבטחת
 מידע
0.11  

   דיוק
בנתונים

0.16  

זמן
0.17

עלויות
    0.19 

דיסקרטיות
0.02     

    ניהול 
מאגרי ידע

0.06    

יכולת ניתוח 
    אנליטי

0.17     

   נוחות 
המשתמש

0.02   

היררכית עץ החלטה לפי קריטריונים:

ניתוח 
סביבה
עסקית

סקר ספרות
אקדמי

פירוט
דרישות 
למערכת

חדשה

הגדרת 
חלופות
ובחירתן

   הגדרת 
קריטריונים

  לבחירת
   פתרון

   דירוג 
 פתרונות
אפשריים

הצגת 
מפרט
  של

הפתרון
הנבחר

הערכת
תועלות

   של 
הפתרון

סיסמא:שם משתמש:

OPTIMAL

מועמד חדש

פרטי המועמד

רשימת מועמדים

דרישות התפקיד

דוחות

משרות

סריקת קורות חייםהתאמת מועמדים לדרישה
אישור כניסה

                השכלה: תואר ראשון בהנדסת חשמל  B.sc הטכניון
                

                
                

                
           

מהנדס מערכת בחברת אלביט מערכות בע"מ                 ניסיון תעסוקתי: 
                

                
                

    

                שנות ניסיון: שנים
                

                
                

    

                ציון ראיון מקצועי: 
                

                
                

    

ציון ראיון מש"א:                  
                

                
                

    

                ציון כללי מבדקים:
                

                
                

    

                ציון אנגלית מבדקים: 
                

                
                

    

                ציון מבחני אמינות:  
                

                
                

    

                מרפאה: עבר
                

                
                

    

                ביטחון: עבר
                

                
                

    

                חוות דעת מנהל ישיר:  קישור
                

                
                

    

חישוב ציון מגולם: 96.2 
                

                
קישור     

 
חוות דעת מש"א:

                
                

                
                

    

                   מועמד למשרה: 
                

         

שם המועמד: ישראל ישראלי

תעודת זהות: 
גיל: 

ייצוא לאקסל 

OPTIMAL

 

מועמד חדש

פרטי המועמד

רשימת מועמדים

דרישות התפקיד

דוחות

משרות                 
                

קורות חיים מועמד:קישור     

2015-12
0-012

מדד נוחות המשתמש
ושביעות רצון, ייבדק 
בעזרת שאלון תקופתי
שישלח דרך המערכת.

מדד זמן ודיוק בנתונים.

מדד יכולת ניתוח
אנליטי.

שיפוט מדוייק ושיפור 
רמת המבניות של התהליך.

יצירת ממשק נוח, ידידותי
למשתמש ויעיל יותר.

הקטנת תחושת הקיפוח בקרב 
מחפשי עבודה.

ארגון המידע בצורה
נוחה וממוקדת בהתאם

לצורכי המשתמש.

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

אפיון מערכת תומכת החלטות לאיתור מועמדים מתאימים בתהליך גיוס עובדים בחברת אלתא
  מציגות: לי שטרנברג ורותם הולינגר                                מנחה אקדמי: ד"ר גיל גרינשטיין

OPTIMAL

מסכי המערכת

מערכת ממוחשבת מערכת הרמונימערכת סינריוןמערכת מירב
         חדשה

1

2

3

4

5

1.762.292.254.3

Balances scorecard דירוג החלופות בשיטת


