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 אלתא

 רותם הולינגרולי שטרנברג                                                   

 מוטיבציה לפרויקט
ועל  אלקטרומגנטייםפועלת כבית מערכות צבאיות המבוססות על חיישנים אשר הפרויקט מתבצע בחברת "אלתא" 

.  הנושא אותו בחנו בפרויקט הינו תהליך איתור מועמדים מתאימים בתהליך גיוס העובדים בחברה. טכנולוגיות מידע
מפאת חוסר זמן ועומס במועמדים וכן מבוסס על מערכת  כיום באלתא, סובייקטיבי ואינו יעיל מצאנו כי התהליך הקיים 

 מועמדים שמצריכה הזנה ידנית ואינה עוזרת בקבלת החלטות. 
ותשרת המוטיבציה שלנו לפרויקט נבעה מתוך ההבנה שאפיון מערכת תומכת החלטות שתתבסס על כריית נתונים תביא 

תביא לשיפור ההצלחה בהתאמת  חייםהקורות  של את מחלקת משאבי אנוש בדירוג ושקלול בצורה אובייקטיבית
 מגויסים לתפקידם ולשיפוט מדויק ושיפור רמת המבניות של התהליך.

 
 סקר ספרות

סקירת הספרות של הפרויקט עסקה בנושאים: מערכות מידע ארגוניות, מערכות מידע תומכות החלטה, ניהול משאבי 
ך חיפוש עבודה. מסקר הספרות נוכחנו לדעת כי ישנו קשר חזק אנוש, מערכות מידע לניהול משאבי אנוש ואפליה בתהלי

העובדים הם המשאב החשוב ביותר בכל משום ש וחיובי בין גיוס מועמדים מתאימים, לבין הצלחת הארגון וצמיחתו. זאת
על  והם למעשה ההון האנושי. התחרות בשוק העבודה ובשוק העסקי, אינה תחרות רק על לקוחות, אלא גם חברה מבוססת

 העובדים המועמדים להיות חלק מהארגון ולתת את חותמם בהמשך הצלחתו.
להעריך במהירות מצבים, אבל הם גם יכולים  לומאפשרות ההטיות קוגניטיביות ישנן לכל אדם כי מחקרים מראים 

 .מוטותלקבלת החלטות  ולהוביל אות
  .ביטוי לידי לבוא יכולה שיוכי רקע על אפליה שבהם העיקריים הצמתים אחד הוא לעבודה הקבלה שלב

איכותי ומדויק. הוא חייב להיות מבוסס על תהליך אבחון אי לכך, אנו למדות כי תהליך גיוס העובדים צריך להיות תהליך 
 הנשען על כלים אובייקטיביים, שבסופו תתקבל חוות דעת מעמיקה ומקצועית בעלת תוקף ניבוי גבוה.

 

 מתודולוגיה
, זוהו ודורגו הבעיות. בהמשך, בוצעה סקירת הפתרונות הסביבה העסקית של הארגוןתחילה בוצע חקר מצב קיים, נותחה 

, המשכנו בניתוח קריטריונים לבחינת חלופות, דרוג החלופות קיימותהקיימים תוך כדי סקר ספרות על מערכות מידע 
. לאחר מכן, התבצע תכנון יישום הפרויקט, אפיון Balances Scorecardושיטת  AHP-בחירת חלופה באמצעות שיטת הו

 ועיצוב ראשוני, כמו גם הערכת התועלות הנובעות מהפתרון וכימות תועלות אלו.
 

 עיקרי הממצאים
יית האפליה בתהליך , הבנו שעל מנת לתת מענה לבעור ניתוח  המצב הקיים ובהתבסס על ממצאי סקר הספרותלא

 על הצורך במערכת מידע תומכת החלטה לגיוס מועמדים. יש לשים דגשגיוס העובדים 
מערכת משאבי למערכות מידע לניהול משאבי אנוש אשר בחלקן משתמשים כיום כגון  אפשריותחלופות  מספר הצגנו
. ופיתוח מערכת מידע תומכת החלטה Synerionשל חברת "סינאל", מערכת  Harmonyב", מערכת מיר"  אנוש

על   AHPהשתמשנו בשיטת . נים שנמצאו כמהותיים למערכת מידע בתחום של משאבי אנושהגדרנו מספר קריטריו
לדירוג ארבע החלופות שהוצגו לעיל  balanced scorecardמנת לדרג את הקריטריונים. לאחר מכן יישמנו את שיטת 

 .תומכת החלטותפיתוח מערכת מידע והסקנו את המסקנה שהאופציה הטובה ביותר לפתרון המצב הקיים הוא 

 

 סיכום
כפי שהוצג בפרק הממצאים, הפתרון שנמצא כחלופה האופטימאלית ביותר הינו פיתוח מערכת מידע תומכת 

 החלטות. 
, שיפור ברמת הביצועים, צמצום את אחוז העזיבה בארגוןמפיתוח המערכת נפיק ערך מוסף עבור המעסיקים כמו: 

 יצירת אמון בין הארגוןו זמינות ושקיפות המידע, החברההספקים של ן של העובדים ושל העלאה ברמת שביעות הרצו
 התנסות ויישום בכלים שרכשנו במהלך לימודי התוארתהליך אובייקטיבי. וכן ערך מוסף עבורנו כמו  -למועמדים שלו

 .יצירת ניסיון בייזום, אפיון, ניתוח ועיצוב מערכת מידעו


