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חמוטל גרנות

 שנים25כבר מעל פרוייקטיםמנהלת

 מובילה בשנים  ייל'אגמאמנת
...  בחברות שונות, האחרונות

 מאמינה באמת שagile  הוא תפיסת
☺ומתאים לכל תחום בחיים , עולם

הוסף כותרת תחתונה 2

אנימי



?  ייל'מה זה אג

זריזות

גמישות

ויכולת תמרון

גישה גמישה לניהול

המציעה מגוון של תהליכים

,המובילים לשיפור התוצאות העסקיות

תוך כדי זרימה עם המציאות הדינמית
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ייל'אגשלהיתרונות



היחידהקבועהדברזההשינויהיחידהקבועהדברהואהשינוי

ס
זנ

בי

טכנולוגיה



מהירמשוב,קטנותליחידותחלוקה





לא המין החזק "
ולא , ביותר שורד

, האינטליגנטי ביותר
אלא מי שיש לו יכולת  

ההסתגלות הטובה 
"ביותר

Charles Darwin
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?באזהמאיפה
Lean-Agile Values



Agile Manifesto
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(Agile Manifesto)ילי'האגהמנשר 

15

משוב מהיר

Team 
empowerment

שיפור מתמיד

וכליםתהליכיםפניעלגומליןויחסיאנשים

ומסמכיםתיעודפניעלעובדמוצר

משאפניעלהלקוחעםפעולהשיתוף

חוזיומתן

התכניתמעקב אחר על פניתגובה לשינויים 

ילי'האגהאתגר 

!אנחנו מעריכים את הדברים מימין יותר, בזמן שאנחנו מעריכים את הדברים משמאל

הצוותהעצמת
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תרבותישינוי–יליים'האגהעקרונות 12 תרבותישינוי–יליים'האגהעקרונות 12
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שינוי תרבותי–יליים 'העקרונות האג12 תרבותישינוי–יליים'האגהעקרונות 12

מוקדמים ורציפיםדילווריםמתן ערך ללקוח באמצעות 1.

מקבלים בברכה שינויים בדרישות אפילו בשלבים  מתקדמים של הפיתוח2.

עובדת לעתים קרובות( או מוצר)מסירת תוכנה 3.

אנשי עסקים ומפתחים עובדים יחד על בסיס יום יומי4.

בניית פרויקט סביב אנשים בעלי מוטיבציה5.

העברת מידע באמצעות שיחה פנים אל פנים6.

תוכנה עובדת היא המדד העיקרי להתקדמות7.

מתן תשומת לב מתמדת למצוינות טכנית8.

שמירה על קצב קבוע ללא הגבלת זמן9.

למקסם את כמות העבודה שלא בוצעה: לפשט10.

(self-organized)צוות מתארגן עצמאית 11.

ומכוונן את ההתנהלות(retrospect)צוות מתבונן על עצמו 12.







יליות'האגהפרקטיקות



SCRUM



Scrum Snapshot







לצוותמגיבור – משותפתאחריות



לרטרולשיטותדוגמאות



מתמידשיפור

https://www.youtube.com/watch?v=7VCYBtx6h4ghttps://www.youtube.com/watch?v=RRy_73ivcms

!!!להשתפריכולתמידאתה ,טובאתהכמהעדמשנהלא

https://www.youtube.com/watch?v=7VCYBtx6h4g
https://www.youtube.com/watch?v=RRy_73ivcms


להתחילאפשראיך ? 



...ביותרהבסיסייםהערכיםשלושת

מתמידשיפור

המשובשזמןככלמשתפרתהאיכות

!מתקצר

יכולאתהמידת, טובאתהכמהמשנהלא

!יותרטובלעשות

,יותרונכונותטובותהחלטות ,ומחויבותמוטיבציה

ביצועיםומאפשרותיותרמהרשמתקבלות

משופרים

מוקדםמשוב

הצוותיםהעצמת

מתמידשיפור



מתמידשיפור

הזמןכללהשתנותממשיךאני•

מחרשלהשינויבסיסהואהיוםשמצויןמה•

להתחיליכולאחדכל–ילי'אגלניהולעקרונות

מנהיג /למובילממפקד

עושיםמהומנחהקובע•

ובעליעצמאייםהעובדים•

לבצעכיצדלהחליטסמכות

מהירמשוב

משובוקבלתהתנסות•

הדרךכלולאורךראשוןמשלב

ללמידההזדמנותהואהכישלון•

Stop Starting & Start Finishing

והשלמתןהערךמביאותהמשימותתעדוף•

טוביםמספיקלפתרונותחתירה•

הנוכחילשלב

MVP-בשימוש•



ילית'אגבעבודהמרכזייםעקרונות

:לקצהמקצהאחריותבעליהטרוגנייםצוותים
 ,תפקידים-חוציצוותים

עסקיתמטרההשגתסביבהבנויים

ולפעולהחלטותלקבלאוטונומיהולהם

:משותףמיקום
אחדשולחןסביבמשותפתישיבה•

ואישיתזמינהתקשורת•

:ויעילהשקופהמשותפתמדידה
השגתעלנמדדהצוותכל

('וכד SLA)משותפיםיעדים

:עבודהושגרותקצב
בספרינטיםעבודה•

קטנות "מנות"במתפתחתוצר•

המאפשריםושגרותטקסיםקיום•

ושקיפותסנכרון







-שנפרדיםלפניורגע

?מהיוםלקחתימה▪

?יותרטובעושההייתימה▪

 ?הבאבשבועשיהיהרוצההייתימה▪




