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? על מה נדבר

?מה ניסינו בשבוע האחרון•

Scrumחזרה קצרה על עקרונות ה •

•Kanban

•Agile @ Scale : יליים'אגמצוותים
ילי'אגלארגון 

ילי'אגפרוייקטיםניהול •



מתמידשיפור

הזמןכללהשתנותממשיךאני•

מחרשלהשינויבסיסהואהיוםשמצויןמה•

?מה ניסינו–ילי'אגלניהולעקרונות

מנהיג /למובילממפקד

עושיםמהומנחהקובע•

ובעליעצמאייםהעובדים•

לבצעכיצדלהחליטסמכות

מהירמשוב

משובוקבלתהתנסות•

הדרךכלולאורךראשוןמשלב

ללמידההזדמנותהוא כישלון•

Stop Starting & Start Finishing

והשלמתןהערךמביאותהמשימותתעדוף•

טוביםמספיקלפתרונותחתירה•

הנוכחילשלב

MVP-בשימוש•



ילית'אגבעבודהמרכזייםעקרונות

:לקצהמקצהאחריותבעליהטרוגנייםצוותים
,תפקידים-חוציצוותים

עסקיתמטרההשגתסביבהבנויים

ולפעולהחלטותלקבלאוטונומיהבעליו

:משותףמיקום
אחדשולחןסביבמשותפתישיבה•

ואישיתזמינהתקשורת•

:ויעילהשקופהמשותפתמדידה
השגתעלנמדדהצוותכל

('וכדSLA)משותפיםיעדים

:עבודהושגרותקצב
בספרינטיםעבודה•

קטנות"מנות"במתפתחתוצר•

המאפשריםושגרותטקסיםקיום•

ושקיפותסנכרון



An ant colony,

the brains, 

the immune system, 

a Scrum team 

and New York city 

are 

self organizing systems 

Ken Schaber

Agile software development 

with Scrum 



Scrum
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Sprint 
Backlog

Product Backlog
As prioritized by PO

Retrospective

PlanningPre-Planning

Iteration
Tasks Committed

By Team
Potentially Shippable 

Product Increment

Review

Inspect & 

Adapt

Daily Stand up
(24 hours)

Protected Zone

Grooming
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Lucy & the 
Chocolate 
Factory

https://www.youtube.com/watch?v=NkQ58I53mjk


KANBAN 1, 2, 3
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Make work 
visible:
עבודה

עם לוח קנבן



WIPהגבלת 
(Work in 

progress)

מעודדתKanbanהגבלת העבודה בתהליך •

איכות גבוהה יותר•

ביצועים מצוינים יותר•

ניצול אפקטיבי של המשאבים•

מסייעת לייעל את כושר העבודה בכך  WIPהגבלת•
שהיא מאפשרת למשוך עבודה חדשה רק אם יש  

.קיבולת זמינה

הצוות מגדיר לעצמו על כמה משימות אפשר לעבוד  •
במקביל



התמקדות  
בזרימת  
העבודה

זיהוי וטיפול במכשולים וצווארי בקבוק במהירות•

((cycle timeהתכווננות לתהליכים קצרים ומהירים •

 ,Stop starting)ולהתחיל לסיים , להפסיק להתחיל•
Start finishing)

עומס יתר ברמת הצוות/זיהוי וטיפול בהרעבה•
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You can’t go faster
than your bottleneck



Focus on flow and bottleneck –
not on utilization !!!



Goal



Problem



Strategy



Strategy



Strategy



Strategy



Push VS. Pull





לאומהכןמה
 ?לעשות

(cycle time)קצרים ומהירים לכוון לתהליכים 

 Not)ולא לדחוף אותן , (Pull)לתת לצוות לקחת משימות 
push)

להתחיל לסיים                             ו, להפסיק להתחיל
(Stop starting, Start finishing)

לכל חבר צוות בזמן נתוןמשימות 1-2מקסימום 

במהירותלזהות ולטפל במכשולים וצווארי בקבוק 

ברמת הצוותעומס יתר /לזהות ולטפל בהרעבה



אתלשפראיך
זרימת

 ?התהליך

ברורות  המשימות צריכות להיות 
בכל שלבלצוות 

מתועדף  , מפורטלהיותחייבהבקלוג
גם ,בעלי הענייןכלעלומוסכם 

למשימות עתידיות

הימנעות מקפיצה בין משימות 
(context switching)

5עד )משימות קטנות עבודה עם 
(ימים

של  cycle timeלקצר את ה שאיפה 
משלב הדרישה העסקית ועד )משימה 

(שהלקוח מקבל תוצר



 contextתרגיל
switching

...(בטלפון)עט ושעון עצר , קחו לכם דף•

עמודות3-חלקו את הדף ל•

!(עוד לא... )כשאומר•

הפעילו את הטיימר•

מלמעלה למטה, י–א מלאו את העמודה הראשונה באותיות •

מלמעלה למטה, 1-10במספרים השניהמלאו את העמודה •

מלמעלה למטה, A-Jמלאו את העמודה השלישית באותיות •

עצרו את הטיימר•

?מוכנים•

!קדימה

רשמו בראש הדף , כעת
כמה זמן לקחה המשימה

והפכו את הדף



 contextתרגיל 
switching-המשך

עמודות3-חלקו שוב את הדף ל•

...  כעת נעשה את אותו הדבר לרוחב•

?  הטיימר מוכן

!קדימה

כמה זמן לקחה המשימה 
?  עכשיו





האתגרים



...גדולמידהבקנהייל'אג
...ועוד



Scaled Agile 
Framework 
(SAFe)



Scrum Of 
Scrum (SOS)



Agile Release 
Train  (ART)



Product Increment Planning (PIP)



Large Scale Scrum (LeSS)



ספוטיפימודל



ילי'אגניהול פרויקטים 



?  זוכרים

חמשת  

קבוצות  

התהליכים  

בפרויקט

תכנון

ביצוע

ייזוםבקרה
סגירה



עקרונות תכנון 
ילי'אג

תכנון מדורג 
ותעדוף

לשיתוף  
הפעולה עם  

הלקוחות

האצלת  
סמכויות

השתמש  
בטווחי זמן  
ובהסתברות

אפשר  
שקיפות על 
ידי חיבור 
תכנון וביצוע



את שיתוף הפעולה עם הלקוחותותעדףתכנן במספר רמות 

מיוזמות האסטרטגיות וכלה במשימות •

האישיות יומיות

התמקדו בתוצאות המייצרות ערך לקוח •

במקום תפוקות

נקודות סנכרון לקוחות קבועות בתהליך•



ניהול שינויים

תהליך תכנון מסתגל מאוד•

מאפשר גם לצוותים וגם למנהלים ליישם  •
שינויים קטנים בתוכניות שלהם במקום 

,  ((re-workעבודות פיתוח מחדש 
.שמובילות לבזבוז וכשלים בפרויקט



האצלת סמכויות

, יתפקד כראויילי'האגכדי שתהליך התכנון •
ההנהלה צריכה לאמץ את הנוהג האצלת 

.  סמכויות

יש לעודד את חברי הצוות לפרק את •
המשימות וליצור תוכניות משלהם  

בהתבסס על הגדרות גסות

כל  , בכל פעם שיש שינוי בדרישות: שקיפות•
רמה שולחת מידע למי שמעליה  



בניית תכנית 
ילית'אגעבודה 

:אחראים עליל'באגמנהלים , במילים אחרות

קביעת החזון של מוצר או שירות•

לוודא שהוא מובן היטב•

. אסטרטגית/ לעסוק בתכנון ברמה גבוהה •

,  התכניתחברי הצוות אחראים לפרוט את 
ומעורבים באופן פעיל בתהליך בניגוד לניהול  

.פרויקטים מסורתי



יתרונות

י המומחים בפועל לנושא  "נבנית עהתכנית•
המגדילים את תחושת ( חברי הצוות)

השייכות שלהם ומייצרים תוכניות מדויקות  
.יותר

מאפשר גמישות ויכולת היענות לשינויים  •
מכיוון שהתוכניות ברמה הגבוהה הן רק  

הכוונה כיצד הדברים צריכים להיראות ולא 
.מסמכים רשמיים ומפורטים



בטווחישימוש
זמן

והסתברויות

הערכות מאמץ ותיכנון זמנים חיזוי מבוסס על הערכות  
דטרמיניסטיות

ימים4המשימה תיקח :דוגמה

ניהול  
פרויקטים  

:קלסי

בהתבסס על הנתונים , שימוש בטווחי זמן והסתברות
.  ההיסטוריים שלהם

ימים בסבירות של 8-ל 5המשימה תיקח בין : דוגמה
85%

נהול  
פרוייקטים  

ילי'אג



Monte Carlo Simulation.

https://kanbanize.com/kanban-resources/kanban-analytics/monte-carlo-simulation


אפשר שקיפות 
על ידי חיבור  
תכנון וביצוע

,  שקיפות, שקיפות
...שקיפות

!בכל הרמות

בין חברי  
הצוות

בין הצוותים

בין הצוותים  
ללקוח

שיפור שיתוף , יצירת אמון
הפעולה ומאפשר התקדמות 
מהירה ואפקטיבית



ניהול סיכונים



תכנון

ביצוע

ייזוםבקרה
סגירה



ביצוע
ויזואליזציה•

וניהול תורים WIPהגבלת •

צמצם את גודל משימות העבודה•



WIP limit

•Stop starting, Start finishing

מיקוד•

:  תורים•
שיקוף צווארי בקבוק•

...בזבוז= משימות מחכות •



משימות קטנות

•Continuous delivery :  מתן ערך
!רציף

מקל על מעקב תכנון מול ביצוע•



משימות קטנות

:אופטימיזציה< =ויזואליזציה •
מתועדףובקלוגקאנבןלוח •

•value stream mapping

ביטול משימות שאינם מביאות ערך•

מצוות ספציפי ועד  –ברמות שונות •
כלל הארגון



תכנון

ביצוע

ייזוםבקרה
סגירה



בקרה
סנכרון יומי•

מעקב אחר מדדים רלוונטיים•

•Sprint Review & Retrospective



Daily stand up meeting

!סטטוספגישתלא

 ...בעמידה►

הספרינטהתקדמותלגביהצוותסנכרון►

בסיועוצורךדגליםהרמת►

מקוםאותו, שעהאותה–יוםכל►

הספרינטלוחמול►

►10 - דקות 15

...מוזמןהעולםכל►

(...נשאלאםאלא ,לאאחראחדואף(מדבריםהצוותחבריכל►

אחרותפגישותהרבהחוסך►



יליים'מדדים אג

שילוב של מדדים•

מה שאנחנו מודדים זה מה •
שקורה

•TTM, WIP, Quality , ובעיקר–
!תוצרים
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https://youtu.be/CostXs2p6r0



לסיכום

תכננו במספר רמות  
ותעדפו את שיתוף  

הפעולה עם 
הלקוחות

האצילו סמכויות
השתמשו בטווחי זמן  

ובהסתברות

אפשרו שקיפות על  
ידי חיבור תכנון  

וביצוע

דמיינו את זרימת  
העבודה 

(ויזואליזציה)

הגבלו  WIP  ונהלו
תורים

צמצם את גודל  
המשימות

סנכרנו התקדמות  
על בסיס יומי

מדדו ועקבו אחר  
ההתקדמות

עצרו להתבוננות  
ולמידה לעיתים  

קרובות





:וענייןשאלהבכלקשרליצורתהססוואל

גרנותחמוטל

Hamutal.granot@gmail.com

052-8549515

!תודה רבה

mailto:Hamutal.granot@gmail.com

