
הארגון האג'ילי המודרני
המודל להצלחה בעולם הכאוטי

יערה קייזר         אמיר וינצ'י         חי פורשר

מהדורה שניה 2019



The Modern Agile Organization 

Yaara Kaiser - Amir Vinci - Chai Forsher

עריכה לשונית: עידו הנדל
עיצוב גרפי: נאוה סלומון-איטלי

AgileForsure-2019 © כל הזכויות שמורות ל
Office@agileforsure.com

077 3142374

מהדורה ראשונה 2018

מהדורה שניה 2019

ISBN 978-965-572-791-3 מסת"ב



3 הארגון האג'ילי המודרני המודל להצלחה בעולם הכאוטי     |

הייעוץ, תרבות  וחדשנות בעולם  AgileForsure הנה חברה המובילה חזון 
ארגונית ופיתוח אנשים.

אנו עוסקים בליווי ארגונים, בכל זירה עסקית, לשיפור ביצועיהם באמצעות 
הערכים והכלים מעולם האג'ייל )אג'יליות = זריזות וגמישות( ועל ידי אימוץ 

תרבות ארגונית אפקטיבית יותר בעידן הנוכחי.

עקרונות האג'ייל, ביניהם מטרות משותפות, פוקוס, יצירת תקשורת מקדמת 
ושיפור  חיזוי  יכולת  האיכות,  שיפור  שקיפות,  הדיסציפלינות,  כלל  בין 
מתמיד, משמשים כלים אשר תומכים בהשגת היעדים תוך יצירת גמישות 

ואפקטיביות ארגונית, הנשמרת לאורך זמן.

הטמעה איכותית של אג'ייל בארגון, אינה מסתכמת בלמידת תהליך כזה או 
אחר )אם כי זהו שלב חשוב ומשמעותי בתהליך ההטמעה(. הטמעת אג'ייל 
הינה שינוי מהותי, המשפיע על היבטים רבים בארגון, על היסודות והתרבות 
הארגונית. לכן, אנו שמים דגש על ניהול השינוי והשפעתו במעטפת הארגונית 

כולה, בד בבד עם הטמעת התהליכים בשטח.

| AgileForsure אודות |
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הנהלת  להנחיית  ואפקטיבית  ייחודית  דרך  וגיבשנו  פיתחנו  השנים,  לאורך 
בהטמעה  ומובילים  מפתח  לאנשי  סיוע  השינוי,  תהליך  בהובלת  הארגון 
בשטח, הרחבת התרבות האג'ילית לכלל הארגון ויצירת ארגון אג'ילי מודרני.

אנו משלבים בתהליך ההטמעה מתודולוגיות מדיסציפלינות שונות וממגוון 
שיפור  צוותים,  העצמת  מנהלים,  ליווי  ארגוני,  ייעוץ  אג'ייל,   - תוכן  עולמות 
כלים  סל  לקוחותינו  עבור  יוצרים  ולמעשה   - ועוד  הבין-אישית  התקשורת 
רק  ולאמץ  העבודה  שיטות  את  לבחור  להם  המאפשר  כזה  ועדכני,  דינמי 
מסלול  והתוויית  פעילותם  ולאופי  להם  מתאימים  שבאמת  התהליכים  את 

ההטמעה בקצב אבולוציוני הנכון לארגון.

ארגונים רבים כבר נהנים מתוצאות השינוי - המתבטאות בשחרור מוצרים 
בזמן ובאיכות גבוהה, שימור ההון האנושי האיכותי בארגון, שיפור התקשורת, 
יצירת שקיפות, שיתוף הלקוחות, העלאת המחויבות וסביבת עבודה המהווה 

כר פורה לחדשנות ויצירתיות.
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בשנת 2017 הקמנו את "האקדמיה לקידום תרבות אג'ילית בישראל" מתוך 
ההבנה כי השינויים התפיסתיים בעידן הנוכחי מתרחשים בכל תחומי החיים 
)תעסוקה, כלכלה, חינוך, ספורט, משפחה ועוד( והרצון לאפשר למידה וידע 
תפיסות  לאימוץ  וארגונים  אנשים  לקדם  מנת  על  אלו,  מעולמות  משולבים 
עולם אג'יליות )גמישות( ולהביא לשיפור מתמיד של ביצועיהם, יכולותיהם 

ודרך התנהלותם בעולם.

אנו מקווים ומאמינים שתפיקו ערך מקריאת הספר, ומאחלים בהצלחה לכל 
מי שיבחר ליישם את התפיסה האג'ילית במישורים השונים של חייו.

בברכה,
.AgileForsure חי, יערה, אמיר וכל צוות

| האקדמיה לקידום תרבות אג'ילית בישראל |

www.agileforsure.com
077-3142374
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העולם נמצא בעיצומה של 'מהפכה אבולוציונית'.  
זוהי התפתחות אבולוציונית הן של המין האנושי והן של סביבתו הטכנולוגית- 
אך היא מתרחשת בקצב כל כך מסחרר, עד כי ניתן לראות בה מהפכה של 

ממש. 

חדשים.  מורכבים  מצבים  נתון  רגע  בכל  מייצר  חיים  אנו  שבו  העולם 
השוק,  במצב  השינויים  את  למצוא  ניתן  וארגונים,  בחברות  כשמדובר 
בדרישות הלקוחות, בתחרות, בתהליכי השיפור הפנימיים ובהיבטים נוספים 

הדורשים התמודדות יום-יומית. 

גישות הניהול והעבודה שהשתרשו במשך השנים מתקשות לספק בזמן את 
הערך הנדרש. מנהלים רבים חווים קושי בניסיונותיהם להשיג ודאות וביטחון, 
המסגרת  בתוך  בציפיות  לעמוד  מצליחים  שאינם  חשים  העובדים  ואילו 

המפעילה אותם.  

ארגונים רבים מחליטים לעשות שינוי, במטרה להתמודד בגמישות וביעילות 
המושכת  מתקדמת  עבודה  סביבת  וליצור  הדינמיים  הסביבה  תנאי  עם 

| פתיחה |
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אליהם אנשים איכותיים. זו הסיבה שניתן לראות יותר ויותר ארגונים הפונים 
לגישות מעולם ה-LEAN )"ניהול רזה"( וה-AGILE )"זריז וגמיש"(. 

השינוי  של  בעיצומו  הנמצאים  מהארגונים  רבים  פשוט.  אינו  התהליך  אך 
מהירתמות  השינוי,  מקצב  תסכול  וחשים  'מבולבלים'  עצמם  את  מוצאים 
האנשים בארגון לתהליך, מחוסר הנכונות לאמץ מתודות עדכניות, מהממשק 
עבודה  מסביבת  השינוי,  תהליך  את  עוברות  שאינן  מחלקות  עם  ה'חורק' 
הנצמדת להרגלים קודמים, מהאתגרים הצצים בעבודה מול לקוחות בסגנון 

גמיש ושיתופי ועוד. 

שלא יהיה ספק: השינוי אינו מובן מאליו. מעבר למתודולוגיות ולפרקטיקות 
נדרש שינוי תפיסתי ותרבותי עמוק, כזה המאפשר לאנשים ליצור הרמוניה 
בין רוח, פרקטיקה, ערכים, התנהגויות ותהליכים. יכולת זו תלויה רבות בשינוי 
רמת התפיסה )State of Mind( והמודעות )Consciousness( של האנשים 

בארגון, כמו גם בתפקודם ההרמוני יחד.

וסתגלני  אפקטיבי  באופן  להגיב  המסוגל  ארגון  הוא  מודרני  אג'ילי  ארגון 
לשינויים ולסביבה דינמית.
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מטרתו של ספר זה היא לשפוך אור על התרבות האג'ילית, על האתגרים 
לארגון  יסייעו  אשר  הגורמים  ועל  השינוי  בתהליך  הכרוכים  המשמעותיים 

לאמץ תרבות אג'ילית מודרנית על כל מרכיביה. 

התכנים בספר מבוססים על ניסיוננו הרב בליווי ארגונים, על שיתופי פעולה 
מודלים  על  ומשלימים,  תוכן משיקים  אנשי מקצוע מעולמות  עם  מרתקים 
את  שעברו  לקוחות  של  אמיתיים  מקרה  סיפורי  ועל  חדשניים  ארגוניים 

התהליך או נמצאים בעיצומו.

כל אלו חברו יחד על מנת לקדם את החזון שלנו:

לסייע לארגונים לאמץ
תרבות ארגונית אג'ילית

ולהצליח להשיג את מטרותיהם
בצורה האפקטיבית ביותר

 

אנו מקווים ומאמינים כי הספר יסייע לכל אחד ואחת מכם - מנכ"לים, מובילי 
בתרבות  העוסקים  מקצוע  אנשי  גם  כמו  ומנהלים,  תפקידים  בעלי  שינוי, 
אנוש  משאבי  מנהלי  ארגוניים,  יועצים  )כגון  ובתהליכים  באנשים  ארגונית, 
ומנהלי פרויקטים( - להבין טוב יותר את מהות השינוי שבפניו עומד הארגון 
ולדעת כיצד להוביל אותו בצורה נכונה, יעילה, המשיגה את המטרות ומפיקה 

תוצאות ארוכות טווח.  

קריאה מהנה!
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כשמדברים על עולם העבודה בעידן הנוכחי יש מונח החוזר על עצמו שוב 
ושוב בווריאציות שונות: כאוס, הגל הכאוטי, העידן הכאוטי וכן הלאה. מונח 
VUCA  - ראשי התיבות של  נוסף המתאר את שוק העבודה בן ימינו הוא 

כמה תארים לא מחמיאים במיוחד:

• 	Volatile - נדיף
• 	Uncertain - לא ודאי
• 	Complex - מורכב
• 	Ambiguous - רב-משמעי

מונח זה מדגיש את מה שכבר צוין קודם: לא מדובר באנרכיה, כי אם בשינוי 
מתמשך שהקצב המסחרר שלו מקשה את השליטה ואת החיזוי המדויק. 

ככל שמשך המאמץ מתארך, גדלה גם אי-הוודאות לגבי התוצאה. 

התנהלות בתוך מערכות גדולות ומורכבות מחייבת הסתכלות קדימה וגיבוש 
אתגר  מהווה  הכאוטית  המציאות  זאת,  עם  יחד  אסטרטגיים.  ויעדים  חזון 

| 1 |  העולם הכאוטי
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של ממש בניסיון לפתח מוצרים ולנהל פרויקטים ארוכי טווח, אשר מעצם 
בירוקרטיים הכוללים  וכפופים לתהליכים  טבעם מתוכננים לפרטי פרטים 
כי  רבים מגלים בעלי התפקידים  אישורים. במקרים  וקבלת  ועדות בדיקה 
שבפועל  שינויים,  ומצריך  בשטח  המציאות  עם  'מתחכך'  המפורט  התכנון 
 - אין ממש יכולת לעמוד בכל היעדים מבחינת הזמנים, התקציבים והתכולה

ובסיום, הלקוח טוען שזה לא מה שהוא רצה! 

נוצרת  מכך  כתוצאה  רבים.  ארגונים  נתקלים  הללו  ובמשוכות  באתגרים 
העובדים,  בקרב  גם  כמו   - המנהלים  בקרב  רצון  שביעות  חוסר  תחושת 
ששגרת היום-יום שלהם רצופה בתסכול ורמת המוטיבציה שלהם נפגעת. 
כדי להימנע מהמציאות הזו, חברות רבות מחפשות דרך לשפר את השליטה 
שלהן במצב ואת הישגיהן בפועל. כך הגיעו בעלי תפקידים רבים אל האג'ייל 
או מעובדים חדשים בארגון  )Agile(, שיטה שעליה הם שמעו מעמיתיהם 
את  הוכיחה  הגישה  קודמים.  עבודה  במקומות  אג'ילית  התנהלות  שחוו 
עצמה בארגונים שבהם היא הוטמעה, והיא משתפרת כל הזמן. היא זוכה 
כיום להתייחסות משמעותית בעיתונות ובספרות המקצועית, וגם המוסדות 

האקדמיים המובילים רואים בה חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים. 

בניגוד לתפיסה המסורתית, גישת האג'ייל גורסת כי אחד המפתחות לשיפור 
ההישגים בפועל הוא דווקא הוויתור על פרדיגמת הפיקוד ושליטה, בד בבד 
עם צמצום הבירוקרטיה ועם הפחתת כמות המשאבים היקרים המבוזבזים 
בשל גורמים מעכבים ומסרבלים. אג'יליות - זריזות וגמישות כדרך מחשבה 
ומודעות - מאפשרת צורת התנהלות המסייעת לזרום עם הכאוס, להתכופף 
יגיע,  צפוי  הבלתי  שהמפנה  לצפות  מנוקשות,  להישבר  במקום  בגמישות 
מההתנהלות  כחלק  שצריך  מה  את  ולשנות   - בהקדם  השינוי  את  לזהות 

השגרתית. 

עולם משתנה

העולם שבו אנו חיים והמציאות היום-יומית שלנו משתנים ללא הרף. העולם, 
כמאמר הביטוי הידוע, כמנהגו נוהג - אך יחד עם זאת כולנו מרגישים כי קצב 
השינויים הולך וגובר )ויש האומרים כי הדבר קורה בצורה אקספוננציאלית(. 
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שינויים אלו באים לידי ביטוי בכל תחומי החיים - חברה, כלכלה, פוליטיקה, 
חינוך, הורות, אמנות וספורט - וכאמור, גם בעולם התעסוקה והעבודה.

המהפכות התרבותיות הגדולות בהיסטוריה לא קרו בן רגע, אלא השתרעו 
וגדל:  השינוי  קצב  הלך  לעידן  ומעידן  לתקופה  מתקופה  רב.  זמן  פני  על 
נקודת  והיוותה  שנים  אלף  כשבעים  לפני  התחילה  הלשונית  המהפכה 
החל  לחקלאות  המעבר  אדם.  בני  בין  הפעולה  שיתוף  בהתפתחות  מפנה 
לפני כעשרת אלפים שנים ונמשך אלפי שנים. בעקבות המעבר לחקלאות 
שנים  אלפי  מספר  שנמשך  בתהליך  ריכוזיות  שלטוניות  תרבויות  התפתחו 
בודדות, ולאחר מכן חלפו מאות שנים שבהן התחוללה מהפכת ההשכלה, 
נמשכת  והיא  בעיצומה,  נמצאת  הטכנולוגית  המהפכה  והתעשייה.  המדע, 

כבר עשרות שנים.

לצד המהפכות המוזכרות התפתחה גם מגמה תרבותית-אנושית: השטחה 
מעמדית, הכרה בערכו של האדם באשר הוא אדם וירידה בהיקף האפליה 
על רקע של דת, של גזע או של מין. שלא יהיה ספק: האפליה טרם נכחדה, 
התופעות המוכרות עדיין קיימות )לרבות קיומם של ארגונים מבוססי כוח, 
ועל כן אנו מתייחסים להתפתחויות המתוארת כאל מגמות   - וידע(  הקדש 
מתווספות ולא כאל מהפכות מוחלטות. אמנם בראייה היסטורית הן נתפסות 
כמהפכות ששינו את העולם באופן שאין ממנו דרך חזרה - אך מי שחווה 

אותן הרגיש אותן כהתפתחות )אבולוציה( ולא כמהפכה )רבולוציה(. 

בהקשר הזה יש לתת את הדעת על נקודה חשובה: ההתפתחות האנושית 
מזה  מהותי  באופן  שונה  חדש,  לשלב  עוברת  והמודעות  התפיסה  ברמת 
שקדם לו - אך בו בזמן היא ממשיכה להכיל בתוכה את מרבית האלמנטים 

שאפיינו את השלבים הקודמים. 

הדיגיטל  בעידן  ובעיקר  המתקדמות,  הטכנולוגיות  של  התפתחותן  מאז 
וההבנה  האנושית-רגשית  ההבנה  להתפתחות  עדים  אנו  והאינטרנט, 
המדעית גם יחד, ואף לחיבור בין עולמות הרוח למדע. המחשב, המכשירים 
נגישים  והם  נפרד מהמציאות,  בלתי  לרשת הם חלק  והחיבור  הדיגיטליים 
לכולם כל הזמן: בבית, בכיס או בתיק היד. תנאים חדשים אלו הובילו להבנה 
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וכתוצאה  למידע,  יותר  ומהירה  קלה  ולגישה  הסביבה  של  יותר  הוליסטית 
מכך גם ללמידה ושיתוף בדרכים חדשות ובסדרי גודל ההולכים ומתעצמים 

לאין שיעור. 

להתפתחות הדיגיטלית יש חלק משמעותי במהפכה בת זמננו, וכיום כמעט 
אין עסק שאינו מחובר לערוצים הדיגיטליים. חברות ענק העוסקות בשירותים 
דוגמת בנקאות, ביטוח, תרבות ומזון מתבססות על תשתיות IT ועל פיתוח 
מופנים  וחלקם  ולניהולו,  לארגון  פונים  חלקם  אשר   - מתקדמים  יישומים 
יש  להיווצרותם  הובילה  האחרון  בעשור  הרשתית  הטכנולוגיה  הלקוח.  אל 
תיירות,  כגון  שלמים  בשווקים  מהפכה  וחוללה  חדשים  שירותים  של  מאין 
וכמובן קניות מכל סוג )ספרים, בגדים, מוצרי  מלונאות, תחבורה, רפואה, 

חשמל, מזון, מצרכים ועוד(. 

וכל  עינינו,  לנגד  צורה  ולובשים  הולכים  בדיוני  כמדע  דברים שנראו בעבר 
הבא':  'הדבר  את  ולהביא  חדשנות  ועוד  עוד  לייצר  ניסיונות  נערכים  הזמן 
ורובוטיקה,  אוטומציה  ורבודה,  מדומה  מציאות  אוטונומיות,  מכוניות 
מטבעות   ,)IOT( הדברים  של  האינטרנט  מכונה,  ולמידת  מלאכותית  בינה 
וירטואליים וטכנולוגיה לאבטחת מידע לא ריכוזית )De centralized(. בזמן 

כתיבת ספר זה, כל אלו נמצאים עדיין בתחילת דרכם.
 

כמובנת מאליה.  אותה  רואים  הנוכחית  לתוך המציאות  הצעירים שנולדים 
ככל שמתבגרים, אימוץ השינוי הטכנולוגי הוא כורח של מציאות מוכתבת 
חידושים  מחדש.  הזמן  כל  עצמה  את  וממציאה  ביעילות  המֻשווקת  שוק, 
רבים אינם שורדים ונותרים נחלתם של חלוצים )Early adapters(, וחלקם 
הופכים להיות נחלת ההמונים - לעתים באופן כמעט מיידי ולעתים לאחר 

מספר ניסיונות )ואף כישלונות( המביאים ללמידה ולהצלחה.  
  

מעט  לא  מוליד  גם  אך  וסקרנות,  התלהבות  עמו  מביא  שינוי  כל  כי  ידוע 
חששות והתנגדויות. הצלחת השינוי תלויה אפוא ביכולת של כל אדם לנטוש 
תפיסות עולם והרגלים שהשתרשו בו ולהמירם בתפיסות ובדרכי התנהלות 

חדשניות ואפקטיביות יותר.
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מהו השינוי המתחולל כיום בארגונים ובעולם התעסוקה? מדוע זה קורה? 
על  לענות  בכדי  הנוכחי?  בעידן  ולהצליח  להשתנות  כדי  לשאוף  כדאי  לאן 
וזווית  הניהוליות  התפיסות  הארגונים,  התפתחות  את  נתאר  אלו,  שאלות 

הראייה של העובדים לאורך ההיסטוריה ועד היום.
 

התפתחות הארגונים וההשפעה הסביבתית

כבר משחר ההיסטוריה למדה האנושות להגיע להישגים בצורה מוצלחת 
ויעילה בעזרת שיתוף פעולה בין אנשים. כדי לצוד ממותה היה צורך בצוות 
של אנשים ובכמה כלי ציד. גם בטבע, אגב, הייתה חשיבות לשיתוף פעולה: 
כדי  ובלהקות  בקבוצות  להתארגן  תמיד  ידעו  אחרים  חיים  ובעלי  זאבים 

להשיג מטרה גדולה. 

למין האנושי יש יכולת למידה והתפתחות מעולה, וזו באה לידי ביטוי ביכולת 
לקיים תקשורת מילולית, לבנות תרבויות ענק ולהגדיל ללא הרף את היקפי 
אולם  ביניהם.  פעולה  המשתפים  האנשים  מספר  ואת  הפעולה  שיתוף 
 - התארגנות בסדרי גודל מתעצמים כרוכה גם בלא מעט מורכבות וסרבול
ועל כן לתפקיד המנהיג והמוביל יש חשיבות עליונה וחלק מהותי בתהליך 

שעובר הארגון ובהצלחתו.

אחד המחקרים המעניינים הקיימים כיום לגבי עולם העבודה עוסק במודל 
החשוב  בספרו  המתואר   ,Frederic Laloux של  הארגונים  התפתחות 
המודלים  התפתחות  את  מתאר  המחקר   .Reinventing Organizations
 - הארגוניים מאז ועד היום ומציג את 'הדור הבא' של המודל הארגוני והניהולי
האנושית  המודעות  ברמת  לעלייה  טבעית  כתגובה  התפתח  אשר  מודל 

וההסתגלות לסביבה מורכבת יותר. ניגע בעיקרי הדברים בסקירה מהירה.

בעידן תחילת התהוותן של מסגרות קבוצתיות לקח זכר האלפא לידיו את 
את  לכוון  שידע  מי  היה  והמנהיג  הישרדותי,  היה  הצורך  בכוח.  ההנהגה 
הקבוצה ולשלוט בפעולותיה כדי לשרוד בכל רגע. החזק שלט, והחלשים 
ביקשו את הגנתו. הפעולות היו תגובתיות בעיקרן, והן התרכזו ב'כאן ועכשיו'. 
האתגר  בשלטון.  להישאר  כדי  כוחניות  להפגין  המנהיג  נדרש  פעם  מדי 
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העיקרי במודל ארגוני זה היה המשך השליטה של המנהיג גם מרחוק, כאשר 
הארגון התרחב וגדל - וכך נוצר הצורך לקיים היררכיות של מנהיגות על ידי 

גיוס מנהיגי ביניים הנאמנים למנהיג השולט. 

נוצרו מסגרות קבוצתיות  וההתיישבות  עם התפתחות החקלאות, המסחר 
המכילות כמות גדולה יותר של אנשים. לשם כך, לצד הכוח האנושי ששימש 
את המנהיג היה צורך בגיוסו של כוח עליון - אשר ייתן תוקף לסמכותו. כך 
או  דתי  הקדש  מתוך  שהוכתרו  ומנהיגים  מלכים  חדשה:  מציאות  נוצרה 
רעיוני. נוצרו ארגונים היררכיים כגון כנסיות וצבא, ואלו היו כפופים לשליט 
)ש'מונה', כאמור, על ידי אלוהים או רעיון עליון אחר(. תפיסת העולם הייתה 
קונפורמיסטית: מרגע שמישהו נולד לקבוצה בעלת כללים מסוימים, דרכו 
ברורה עד סופה. העולם סטטי. יש נכון ולא נכון. מי שיפעל על פי הכללים 
- ישרוד. אם לא - ייענש או ינודה מן הקבוצה. ההחלטה מה נכון או לא נכון 

הייתה נגזרת של התפקיד והמעמד ולא של הכריזמה או הידע. 

ויכולת  סדורים  תהליכים  ותפקידים,  היררכיות  לראשונה  הציג  זה  מודל 
חשיבה לטווח בינוני וארוך )כגון תכנון מבנים מורכבים ושמירת תבואה לשנה 
הבאה(, אך מנגד - הוא לא עודד חשיבה עצמאית של הפרטים בקבוצה או 
שאיפה להישגים אישיים. תחושת הביטחון בעולם כזה הושגה בחיפוש אחר 

סדר, יציבות ויכולת חיזוי.

הידע  וההקדש העליון הצטרפו  ולכוח הפיזי   - והמדע  הגיעו ההשכלה  ואז 
ואלו הצדיקו היררכיה על  ומדידים,  נוצרו תמריצים אמפיריים  והמומחיות. 
מהפכות  בעולם  להתחולל  המשיכו  בבד  בד  מקצועיים.  כישורים  בסיס 
תרבותיות - השכלתית, תעשייתית וטכנולוגית - ויחד ִאתן הצטמצם הפער 
ובזכויותיו הבסיסיות. הפרדיגמה  והתפתחה הכרה בערך האדם  המעמדי 
להיות  ביכולתו  תלוי  הארגון  של  קיומו   - ותחרות  הישגיות  הייתה  השלטת 
ויעיל. במקרה של ארגון קטן יחסית, העומד בראש ההתארגנות )או  רווחי 
המגייסים  ובארגונים  בממשל  ואילו  עצמאי,  יזם  להיות  עשוי  החזון(  מוביל 
הון, המנהיג נבחר וממונה על סמך כישוריו ויכולותיו, והוא אף נתון לפיקוח 

ורגולציה.  
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כדי לממש את החזון ולהשיג את המטרות, המנהיג והארגון זקוקים לאנשים 
בכל  התגבשו  זו  מסיבה  ספציפיות.  והתמחויות  מתאימים  כישורים  בעלי 
ארגון צוותים המתמחים בתחום מקצועי מסוים - כגון צוותי הנדסה, צוותי 
בדיקה או צוותי תחזוקה - ובראשם עומד ראש התחום בעל הידע והסמכות. 
ההתנהלות של ארגונים אלו דומה לזו של מכונה, שבה התפקודים השונים 

עובדים יחד בהרמוניה, כמו גלגלי שיניים, על מנת להביא לתוצאות. 

ובכישורים  ביכולות  זה הציג לראשונה חדשנות, תפקידים המותנים  מודל 
האישיים, ניהול על פי יעדים, התמקדות במשימות ודגש על ביצוע אפקטיבי. 
חלומות לא היו שייכים לעולם הזה - צריך היה 'לחשוב הישגיות'. פרדיגמה 
זו שלטה במשך תקופה ארוכה, והיא עדיין הפרדיגמה הנפוצה ביותר בעולם 

העבודה כיום.

ארגונים היררכיים-בירוקרטיים עדיין שכיחים בחברות גדולות, אבל כיום ניתן 
'שטוחות'  גישות  נטייה לאמץ  גם  והתפתחויות במודל, כמו  למצוא סדקים 
)כגון ארגון מטריציוני שבו מנהלי הפרויקטים משתמשים במשאבים  יותר 
מהמחלקות המקצועיות, או מקצים להן משאבים לפי הצורך, כדי להתקדם 

ביעדי הפרויקט בהתאם לתכנית(. 

ככל שהארגון גדול יותר רמת המורכבות עולה, קשה יותר לחזות את משך 
הזמן של כל שלב בפרויקט, הקצאת המשאבים הופכת למרדף ולתחרות 
עלול  רגע  ובכל  קריטי,  להיות  הופך  המשאבים  איזון  העדיפויות,  סדר  על 
להיווצר צוואר בקבוק באזור מסוים בפרויקט. כתוצאה מכך מישהו עלול 
לחכות שמשאב יתפנה ובינתיים 'לצבור חוב' - חוב טכני של תכולה ואיכות, 

עיכוב בלוחות הזמנים, או חריגה בתקציב. 
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הארגון העכשווי

דור  בני  הם  מהעובדים  רבים  שבו  הנוכחי,  העבודה  לעידן  הגענו  והנה 
ועל  מוגבלות'  בלתי  'הזדמנויות  על  התחנך  זה  דור   .Y-ה דור  או  המילניום 
התפיסה שכל אחד הוא מיוחד במינו, בעל זכות להגשים את חלומותיו - ועל 
גם  חייו של הפרט  איכות  ואת  רווחתו  צורך לשרת את  נוצר  זה  כן בעולם 
במערכות ארגוניות מורכבות. כך, למשל, כדי לרתום את העובדים למימוש 
לצד  כי  ירגישו  ליצור סביבה שבה העובדים  על המנהיגים  החזון הארגוני, 

קידום יעדי הקבוצה או הארגון, הם משרתים גם את עצמם.

התפתחה תפיסה ארגונית המבינה כי היחסים בין הפרטים בקבוצה, יחד עם 
מתן זכות שווה לכל פרט להביע את עצמו, חשובים מאוד לעמידה ביעדים, 
ביזור  מעודדת  זו  תפיסה  זמן.  לאורך  ולשימורם  איכותיים  עובדים  לגיוס 
סמכויות וקבלת החלטות בדרגים הנמוכים, הקרובים לשגרת העבודה היום-
יומית - כאשר ה'מנהיגים' סומכים על עובדיהם שיגיעו לפתרונות איכותיים 

יותר מאלו של היועצים או של המנהלים הבכירים, הרחוקים מהשטח. 

ציפייה  מייצרת  שלהם  העצמי  הערך  למימוש  העובדים  של  שאיפתם 
עצמו.  בפני  ערך  בכך  רואה  ואף  ליכולת,  בהתאם  ולתגמול  להתקדמות 
שינויי  ודורשת  הארגונים  בפני  משמעותיים  אתגרים  מציבה  זו  מציאות 

תפיסה, שבהם נעסוק ביתר פירוט בהמשך.

בארגונים כאלו המנהלים נדרשים לפתח מיומנויות 'רכות' ויכולת תקשורת 
בין-אישית טובה, ובד בבד לבסס ללא הרף את הסמכות ואת הידע המקצועי 
שלהם. מצופה מהם להיות תומכים ומעצימים - עד כדי יצירת מנהיגות ענווה, 
עובדיהם.  עבור   )Servant Leadership( משרתת'  'מנהיגות  סמכות,  ללא 
ארגונים אלו ממוקדים, לצד החתירה להישגים, בפיתוח התרבות הארגונית 

ומערכות היחסים בין בעלי התפקידים השונים.

תפיסות ה-Lean )ניהול רזה( והאג'ייל )Agile = זריזות וגמישות( התפתחו 
אלו  מטרות  להשיג  כדי  אולם  עסקי,  יתרון  ולהשיג  בזבוז  למנוע  מנת  על 
ולהטמיע  המודרני  בעידן  שצמחו  האנושיים  ההיבטים  את  לקדם  צריך 
בבסיס  העומדים  הערכים  והדינמית.  החדשה  הטכנולוגית  בסביבה  אותם 
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וצוותים  עובדים  העצמת  צוות,  עבודת  לאנשים,  כבוד  הם  הללו  התפיסות 
ועידודם לעצמאות תפקודית, זרימה מתמדת של תהליכי הייצור והפיתוח, 
תקשורת מקדמת וחיובית, עידוד למידה, חדשנות ויצירתיות, שיתוף פעולה 
וביסוס מערכות יחסים בתרבות הארגונית, שמירה על איכות מתמדת בכל 
שלבי התהליך ועצירה תקופתית לחשיבה ולשיפור )על הערכים והפרקטיקות 

האג'יליות - בהמשך הספר(.

)הכל- התפיסה  היא  הנוכחי  בעידן  ראשה  את  שהרימה  נוספת  מהפכה 
לייצר  הוא  הארגון  ושתפקיד  במרכז  נמצא  שהלקוח  כיום(  לנו  מובנת  כך 
עבורו ערך משמעותי. העניין מזכיר קצת את תגליתו של קופרניקוס, שמצא 
במרכז  היה  הארגון  בעבר  אם  להפך.  ולא  השמש  סביב  סובב  שהעולם 
והלקוחות היו ה'לוויינים', הרי שהמשוואה התהפכה - ועל כל לקוח מתחרים 
ארגונים רבים המעוניינים למלא את רצונו בנוחות, במהירות, ולמעשה בכל 

דרך שתקנה להם יתרון על פני המתחרים.

נשאר  ההיררכי  המבנה   - מהפכני  שינוי  כאן  אין  הארגון  מבנה  מבחינת 
דומה לזה שהיה. השינוי המשמעותי הוא בגישה ובמבנה הפונקציונלי. כאן 
 - )Top down( יש מהפכה תפיסתית-תרבותית: נוסף על הניהול מלמעלה 
פיקוד ושליטה, 'הורדת' הוראות מהדרגים המנהלים - יש משמעות קריטית 
בצוותים  מעבודה  ומעבר   )Bottom up( מעלה  כלפי  מלמטה  לתקשורת 

פונקציונליים לעבודה בצוותים חוצי-פונקציות או הירארכיות ניהוליות.

למרות ההיררכיה, הארגון שואף להפחית בירוקרטיה ולהגדיל את השיתוף 
מרחב  על  לשמור  הוא  ותפקידם  'מאפשרים',  הם  המנהלים  והשקיפות. 
הדרוש  הערך  את  לייצר  יוכלו  שאלו  כדי  בצוותים  העובדים  של  הפעולה 
ההתקדמות  את  לשרת  כוונה  מתוך  נעשית  הזה  באופן  ההובלה  ללקוח. 
של הצוותים והעובדים ולהציע להם הדרכה, אימון, העצמה וכלים לפתרון 
בעיות. על המנהלים להיות קשובים לצרכים העולים מהצוותים, שכן הם אלו 

שפוגשים את המציאות 'פנים אל פנים'.
 

צוותי הביצוע מורכבים באופן שיאפשר להם לייצר ערך על שלל היבטיו, ולכן 
צוותים  ולא  דיסציפלינות,  צוותים רב-תכליתיים, חוצי  השאיפה היא לגבש 
'חברות  מעין  אחד.  מומחיות  בתחום  ומתמחים  המתמקדים  מקצועיים 
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קטנות' בתוך הארגון, המסוגלות להתנהל באופן עצמאי במסגרת הגבולות 
שהגדיר הארגון. 

מובילה  וכחלק מכך התרבות המרושתת  ערך,  עדיין  יש  מובן שלמומחיות 
ארגונים לייצר 'גילדות' מקצועיות רוחביות - אשר מובילות את ההתפתחות 
תחום.  באותו  הארגוני  הסטנדרט  ואת  התפקידים  בעלי  של  המקצועית 
בדומה לאופן שבו הצוותים יוצרים ומקיימים שיתוף ידע חוצה תחומים, כך 

גם ה'גילדות' יוצרות ומקיימות שיתוף ידע חוצה צוותים. 

הארגונים העתידיים

שלהם  ההתנהלות  ובמודל  בתפיסתם  ביותר  המתקדמים  הארגונים 
מיישמים ערכים וגישות אלו בצורה אף יותר קיצונית - המדמה את הארגון 
בהתפתחות  הריכוזית  השליטה  את  לגמרי  ומשחררת  חי  לאורגניזם  כולו 
כצוותים  בנויים  אלו  ארגונים  במטרותיו.  ואף  בתוצריו  בתהליכיו,  הארגון, 
עצמאיים, האחראים לרעיון או למוצר שלם באופן מלא, מתחילת התהליך 
ועד סופו. המבנה הארגוני שטוח לגמרי, וזאת על מנת לאפשר זרימת מידע 

רשתית וחופשית בין כלל האנשים והצוותים בארגון.

השאיפה היא לא בהכרח לקונצנזוס, אלא ל"מה שעובד" - למה שמשרת את 
המטרות בצורה האפקטיבית ביותר או שיוזם מטרות חדשניות. כשם שכל 
תא בגופנו עשוי להפעיל תהליך מסוים החיוני לבריאותנו ולהתפתחותנו, כך 
כל פרט בארגון רשאי ליזום ולקדם פעולות ותוצרים, ובלבד שהוא משתף 
ומתייעץ עמם.  הגורמים המושפעים בארגון  ואת  הגורמים הרלוונטיים  את 
לדוגמה, רכישת מכונה חדשה לקו הייצור, אשר מחירה מגיע למאות אלפי 
צוותים  של  וכן  הכספים,  אנשי  של  המנכ"ל,  של  שיתוף  דורשת  דולרים, 
אחרים המשתמשים בה. באותו אופן, פיתוח מוצר תוכנה חדש דורש קבלת 
מפתח  צוות  רתימת  גם  כמו  ומהלקוחות,  המוצר  ממנהלי  מקדים  פידבק 

מתוך אנשי הארגון.

Teal Organizations מתוארים בהרחבה  ארגונים אלו, שקיבלו את השם 
.Frederic Laloux בספרו של
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כדי  לעת  מעת  משתנים  ארגוניים  מודלים  כי  אפוא  רואים  אנו  לסיכום, 
להתאים את עצמם לסביבה שבה הם פועלים. הסביבה שלנו, כפי שנוכחנו 
לגלות לאורך השנים, משתנה כל הזמן - ולכן אל לנו לחשוש או להתעלם 
מהשינוי הנדרש, אלא עלינו לנהל אותו ולהיות חלק ממנו בצורה אפקטיבית 

הממצה את היתרונות הטמונים בו.

העובדים בעידן החדש

מבעבר  פחות  עסוקים  המודרני  התעסוקה  עולם  את  המאיישים  העובדים 
למקום  ההשתייכות  את  מחפשים  הם  תעסוקתי.  ובביטחון  בהישרדות 
עבודה המזוהה עם הערכים שלהם ועם תחומי העניין שלהם, מקום עבודה 
והערכה לביצועיהם, על מיצוי הפוטנציאל הטמון  אשר שם דגש על כבוד 
בהם )קרי מימוש עצמי( ועל התפתחותם האישית והמקצועית. הם לא רוצים 

להרגיש שהם ברגים קטנים במערכת שאת משמעותה הם אינם מבינים.

וידוע כי עובדים טובים מגיעים לביצועים משופרים כאשר  היום כבר מובן 
מאפשרים להם להתנהל בעצמם ולבצע את המטלות בדרך שלהם ומתוך 
תחושת בעלות ואחריות על חלקם. התפיסה המודרנית, הגורסת כי העובדים 
ולתפקד   )Self-Management( עצמאי  באופן  להתנהל  וצריכים  מסוגלים 
ואפקטיבית,  מהירה  בצורה  להישגים  להגיע  מנת  על  עצמאיים  בצוותים 
התפתחה מאוד בשנים האחרונות ומתחילה לחלחל לתרבות הנהוגה כיום 

בארגונים רבים.

אחד האתגרים היותר מורכבים בעידן הנוכחי הוא עדכון 'החוזה הפסיכולוגי 
והתעסוקתי' משתנה  'החוזה הפסיכולוגי  לעובדיו.  בין הארגון  והתעסוקתי' 
ספציפי  בתחום  המקצועיות  היכולות  פיתוח  על  דגש  ניתן  שבה  מתפיסה 
פיתוח  ועל  יותר,  ורסטילי  רבגוני,  תפקוד  על  דגש  שמה  אשר  לתפיסה 
היא  הציפייה  תפקידים.  במגוון  הצלחה  יאפשרו  אשר  אישיים  כישורים 
שחיבור בין המוטיבציה והעניין האישי של העובד לתפקוד מסונכרן והרמוני 

עם העובדים האחרים יתרום להשגת מטרות ארגוניות  משותפות.
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ציפיות  סטנדרטים,  יצרו  ופייסבוק  גוגל  אפל,  דוגמת  טכנולוגיות  חברות 
 - ותרבות שארגונים אחרים מאמצים כדי להיות רלוונטיים לגיוס כישרונות
העובדים  על  גם  אלא  הלקוחות,  על  רק  לא  מתחרים  ארגונים  כלומר 
שיצטרפו לשורותיהם. על פי הספר המצוין "גוגל - ככה זה עובד", המתאר 
את התרבות הארגונית של גוגל, אחד מתפקידיו המרכזיים והחשובים של 
המנכ"ל הוא גיוס אנשים איכותיים. תפקיד זה משותף לכלל עובדי הארגון, 

והמערכת תומכת בהכשרתם ומנגישה מנגנוני פיצוי רלוונטיים.

ללא  לגרום  עשויים  המייצגים את התרבות הארגונית החדשה  האלמנטים 
מעט אנשים להרים גבה. יש ארגונים שבהם אפשר להביא לעבודה בעלי 
לכלבים  מזון  המציע  מינימרקט  העבודה  במתחם  יש  אף  ובחלקם  חיים, 
את  עושים  שהם  בזמן  כי  לעובדים  משדר  הארגון  למעשה,  הוגן.  במחיר 
ולהיות מי שהם.  עבודתם הוא משקיע בהם ומספק להם מקום להתפתח 
המטרה, כמובן, היא לעורר את המוטיבציה הטבעית של העובדים ולגרום 
להם להביא ערך לארגון מתוך אינטרס אישי שלהם וחיבור להווייתם הכוללת.

 
ארגון המציב את אנשיו בראש סדר העדיפויות ידאג לטפח את כישוריהם 
והערך  וישתף אותם ביצירת החזון  ואת תחושת הערך והמשמעות שלהם 
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האנשים  בטיפוח  הארגון  של  ההשקעה  רמת  לעולם.  מביאה  שעבודתם 
גם  לכך  בהתאם  אך   - בעבר  לראות  רגילים  שהיינו  ממה  בהרבה  גבוהה 
ממקום  וסיפוק  גאווה  החשים  בעובדים  יזכה  שהארגון  הסיכויים  גדלים 

העבודה ויהיו מחויבים לתוצאות. 

הניהול החדש 

אל מול העובדים בעידן החדש עומד המנהל, ותפקידו המסורתי הוא "לגרום 
לדברים לעבוד ולהביא תוצאות". אך האם זהו תפקידו העיקרי? ומצדו השני 
של המטבע - האם האחריות "לגרום לדברים לעבוד" היא נחלתו של המנהל 

בלבד? כאן אנו עדים לשינוי תפיסתי עמוק ומאתגר.

כישורים  על  מבוססים  הניהולי  הקידום  ומנגנון  הארגוני  המבנה  היו  בעבר 
מקצועיים. במרבית המקרים היה קשר ישיר בין מנהיגות מקצועית וקבלת 
החלטות לבין קיומה של סמכות הנשענת על מעמד היררכי וניהולי בארגון. 
הייתה  אשר  ברורה,  יחסים  מערכת  התקיימה  הניהול  לדרגי  העובדים  בין 

נתונה למבנה מעמדי ולמסגרת של שליטה ובקרה.

 :Silos - 'ארגונים גדולים נבנו כמחלקות וצוותים על בסיס מקצועי, 'ְמכָלִים
צוותי מהנדסים שבראשם מהנדס ותיק ומנוסה, מחלקות שיווק או מכירות 
את  ניהל  הצוות  או  המחלקה  ראש  וכיו"ב.  התחום  מוביל  עומד  שבראשן 
הפעילות בצוותים על פי דרישות ויעדים שהוכתבו לו מהמנהלים שמעליו, 
והמנהלים הבכירים יותר היו אמונים על סנכרון החזון והמטרות ועל המעקב 

אחר ההתקדמות עד להצלחה. 

בארגונים המתנהלים בדרך זו מקובל לגבש סטנדרט תהליכי וליצור מערכת 
בירוקרטית שתפקידה להקפיד על הסדר, למנוע אובדן שליטה, לסנכרן בין 
כדי  קר'  'רישום  ולנהל  לעקוב אחר התקדמות המשימות  הגופים השונים, 

לייצר ראיות ותיעוד להעברת האחריות בארגון. 

ושל  הסנכרון  של  הניהולית   )Overhead( התקורה  שכזה,  ארגוני  במבנה 
אנרגיה  לבזבוז  להביא  עלולה  השונים  הגופים  בין  האחריות  העברת 
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ונושאים  שמשימות  יותר  גבוה  סיכוי  וקיים  הארגון,  של  יקרים  ומשאבים 
הארגוניים  הידע  במשאבי  השימוש  כן,  כמו  הכיסאות'.  בין  'ייפלו  חשובים 
מוגבל לכמות מצומצמת של אנשים האוחזים בתפקידים ניהוליים, והוא לא 
ורעיונות  ממצה את הפוטנציאל הטמון בו ליצירה או להצגה של פתרונות 

יצירתיים בארגון.

יתרה מזאת, ידוע כי לתכונת המנהיגות יש חוקי טבע משלה. בקרב העובדים 
יש לא מעט מנהיגים טבעיים )מקצועיים ורוחניים( שאינם מחזיקים בתפקיד 
סוחפים  והשפעה,  השראה  מקור  מהווים  הם  זאת  עם  אך  רשמי,  ניהולי 
ולחשיבה  משופרות  לתוצאות  אותם  ומביאים  אחרים  עובדים  אחריהם 

עצמאית מקדמת.

גם מבחינה תהליכית ניתן לראות את חוסר ההתאמה של המבנה הארגוני 
המסורתי למציאות בת זמננו - שכן בפועל שרשרת הערך ללקוח אינה עוברת 
דרך כל 'ְמכל' )Silo( בפני עצמו, כי אם דרך כל ה'מכלים' יחד עד לקבלת 
התוצר הסופי. כך נולדה ההבנה כי עדיף לבנות את הארגון )תפקודית ואולי 
בסנכרון  יחד,  לעבוד  הערך  שרשרת  לכלל  שיאפשר  באופן  מבנית(  אף 
מתמיד נוכח מטרות ברורות ומשותפות, ובכך לייצר ערך בצורה המהירה 

והאפקטיבית ביותר.

משותפת  אחריות  חדש:  מונח  של  ליצירתו  פורה  כר  שימשה  זו  מציאות 
)Mutual Accountability(. מונח זה, המחלחל לאיטו לעולם העבודה, טומן 
התוצאות.  על  האחריות  שיתוף  את  והן  ההדדית  המחויבות  את  הן  בחובו 
אמנם בעבר הורגלנו לחשוב כי ניתן לממש אחריות אך ורק מתוך סמכות 
ושליטה, אולם מילים אלו מעוררות קונוטציה של דיכוי ושל כניעה - והן עשויות 
היצירתית  החשיבה  ואת  החדשנות  את  ולדכא  במוטיבציה  לירידה  לגרום 
ליכולות בעלות חשיבות רבה.  בימינו  והעצמאית של העובדים, הנחשבות 
נוצר לחץ הדדי ליצירת ערך, אשר  יתר על כן, מתוך האחריות המשותפת 
מעודד את האנשים 'להגדיל ראש', לחשוב כיצד ניתן לעבוד יחד, להירתם 

לעזרה הדדית ולהשיג תוצאות טובות יותר ביחד.

להם  לספק  העובדים,  את  להעצים  הוא  המנהל  של  תפקידו  כזה  במערך 
צוות  עבודת  ולעודד  ברורים  אך  מופשטים  גבולות  בתוך  פעולה  חופש 
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את  פועלים,  האנשים  שבה  הסביבה  את  לנהל  עליו  למעשה  עצמאית. 
מערכות היחסים ואת נורמות ההתנהגות, ולא לנהל את האנשים עצמם ואת 

משימותיהם כפי שהיה נהוג בעבר.

כדי להצליח במשימתו וליצור מערכת אפקטיבית ומשוחררת יותר לפעולה, 
יכול המנהל להטמיע בארגון שלל ערכים והתנהגויות, לדוגמה:

מטרות-על משותפות - גיבוש מטרות אלו יסייע הן ביכולת ביזור הסמכויות 
והן בתהליכי קבלת ההחלטות. בכל אבן דרך יוכלו העובדים להחליט ביתר 
קלות, גם ללא מנהלים שינחו את הדרך בשטח, אם המהלך שנעשה תואם 
לזהות  או לחלופין,   - ולקבל החלטה  ואת הפוקוס הארגוניים  את המטרה 

ולחשוף רעיונות למטרות מקדמות חדשות.

עידוד שקיפות ושיתוף - 'הרמת דגלים' בשלב מוקדם ופתרון משותף של 
בעיות, הנגשת החזון והמטרות הארגוניות, וכמובן שיתוף העובדים ביעדים, 
בסטטוס האמיתי לגבי המתרחש בארגון ועוד. ברגע שהנושאים הרלוונטיים 

צפים מעל פני השטח, ניתן לנהל אותם ולפתור אותם.

הקוראים  יש  עליונות.  של  ממקום  כוחה  את  שואבת  אינה  זו  ניהול  שיטת 
בניהול  מדובר  שכן   - מאפשר'  'ניהול  סמכות',  ללא  'ניהול  עניו',  'ניהול  לה 
להצליח  העובדים  של  הטבעי  רצונם  על  סומך  אמון,  יחסי  על  המבוסס 
ומאמין ביכולותיהם הטבעיות ליצור תהליכים ומנגנוני פעולה אשר יביאו ערך 

לארגון בצורה היעילה ביותר.

שבו  בטוח,  מרחב  יוצרים  המאפשר'  'הניהול  שיטת  את  שאימצו  מנהלים 
את  לבצע  כדי  המיטב  את  יעשו  הם  עוד  כל  ויודעים:  מרגישים  העובדים 
מלאכתם, הם יכולים גם לטעות - ובלבד שיפיקו לקחים מהטעויות, יקפידו 
הלמידה  תהליך  בעקבות  פעולתם  דרך  את  וישפרו  למידה  של  תהליך  על 
שעברו. משמעות נוספת של המרחב הבטוח היא שהעובדים יודעים תמיד 
שיש להם אל מי לפנות כשהם מרגישים 'תקועים' וזקוקים לעזרה, בין אם 

מבחינה מקצועית ובין אם מבחינת  ההתנהלות הצוותית.
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מנהלים  יותר  צריך  כיום  העבודה  שוק  כי  טוענים  רבים  וארגונים  חוקרים 
כי  מבינים  אלו  וגם  אלו  'בוסים'.  מנהלים  ופחות  )'קואוצ'רים'(  'מאמנים' 
מצב  כאוס,  של  למצב  הגיעה  בארגונים  הקיימת  המערכתית  המורכבות 
וגמישים.  אפקטיביים  ולהישאר  מוחלטת  לשליטה  להגיע  אפשר  אי  שבו 
האלטרנטיבה המוצעת היא שליטה יחסית תוך התמקדות באנשים ועידוד 
לשינוי  וסתגלנית  זריזה  זרימה  לאפשר  כדי  וזאת  ביניהם,  הפעולה  שיתוף 

הסביבתי. 

שינוי נוסף המתחולל בעידן הנוכחי בא לידי ביטוי בהגדרת היעדים הארגוניים. 
לצד היעדים העסקיים והמסחריים, בשנים האחרונות החלו ארגונים להוסיף 
יעדים 'רכים' יותר, במטרה לתרום להתפתחות ולשיפור בתחום האישיותי 
או ההתנהגותי של העובדים ולעודד אותם להתנהלות יעילה והרמונית עם 

סביבתם.

לא בכדי זה נשמע מוכר: פעולות אלו, כפי שנראה בפרקים הבאים, עולות 
בקנה אחד עם ערכי האג'ייל. 

הארגון המתחדש

זמננו  בני  הארגונים  הפרק,  במהלך  שתוארו  והתמורות  השינויים  נוכח 
נדרשים להתחדש ולהשתנות כדי להתנהל בהצלחה בסביבה המתקדמת 
בין מורכבות השינוי  קיים פער משמעותי  כי  אין ספק  והמורכבת שנוצרה. 
תרבות  להנחיל  מסוגל  הדברים  מטבע  אשר   - מתהווה  או  חדש  בארגון 
- לבין מורכבותו  ותוך כדי צמיחה  וניהולית מודרנית מן ההתחלה  ארגונית 
לעדכן  הנדרשים  ומורכבים,  גדולים  בארגונים  ובמיוחד  קיימים,  בארגונים 

את התנהלותם, את המבנה הארגוני שלהם ואת התרבות שלהם.

אתגר משמעותי נוסף הכרוך בתהליך השינוי וההתחדשות נובע מהפער בין 
תפיסות העולם של אנשים בעלי ניסיון תעסוקתי רב-שנים, המורגלים בגישות 
ובתפקודים המסורתיים, לאלו של העובדים הצעירים יותר, אשר מקבלים 

את השינויים המתחוללים ואת הגישות המודרניות בקלות ובטבעיות.
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חשוב לזכור כי שינויים ארגוניים וקבוצתיים אינם תופעה חדשה של השנים 
האחרונות בלבד. מאז ומעולם התפתחו מודלים ארגוניים והשתנו בהתאם 
מתחוללים  הנוכחי  בעידן  השינויים  כי  נראה  אולם   - המשתנה  לסביבה 
)וצפויים להמשיך להתחולל( בקצב הולך ומתגבר. קיים הכרח ארגוני לא רק 
לחולל שינוי בכיוונים ובהיבטים שתוארו לעיל, אלא אף יותר מכך - לפתח 
יעילים, לגלות גמישות  יאפשרו להיות  ולאמץ מנגנוני שינוי מתמיד אשר 
נוכח השינויים ולהמשיך להתחדש על פי הצורך. הגיע הזמן 'לקפוץ מדרגה' 
- לעדכן את המודלים הארגוניים של היום על מנת להסתגל טוב יותר לשינויי 

המחר.

נכון של התפיסה  יישום  כיצד  נסביר  זה? בפרקים הבאים  עושים את  איך 
 )Scrum-ה תהליך  )כגון  אליה  הנלווים  הפרקטיים  הכלים  ושל  האג'ילית 
משרת ביעילות ובדייקנות את המטרה: התחדשות והובלת שינויים בארגון 

באופן גמיש ומתמיד. 

- מהו הארגון  כן, זה הזמן להבין מהי גישת האג'ייל, וחשוב מכך  אך לפני 
האג'ילי המודרני.
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אך  המילניום,  בתחילת  התוכנה  בתעשיית  אחיזה  לו  קנה  אג'ייל  המושג 
שורשי עקרונותיו נעוצים אי שם בתחילת שנות החמישים, על ידי הוגי דעות 
)אבי תורת  ואדוארד דמינג  )אבי תורת הניהול המודרני(  כגון פיטר דרוקר 

האיכות המודרנית והעקרונות הניהוליים(. 

רבות מהפרקטיקות האג'יליות בעולם התוכנה התפתחו עוד באמצע שנות 
תוכנה  לפיתוח  נוסח המנשר   2001 התשעים של המאה הקודמת. בשנת 
אג'ילי ופירט את הערכים והעקרונות של האג'ייל. לימים התרחבה תפיסה זו 
אל מעבר לתחום התכנה, כמעט לכל תחום בו מפתחים מוצרים ושירותים.

העבודה  ניהול  בעולם  וגמיש.  זריז  היא  באנגלית  אג'ייל  המילה  משמעות 
מדובר על ניהול המגבש ערכים ועקרונות אג'יליים כמצפן התנהלותי ומאמץ 
מתודולוגיות ופרקטיקות ההולמות ערכים אלו. על הערכים, המתודולוגיות 

והפרקטיקות נרחיב בהמשך.

התפיסה האג'ילית כשיטת ניהול הפכה לסוג של Buzzword, והמוני ארגונים 

| 2 |  מה זה אג'ייל ?
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ולמגמות  כדי לשפר את התנהלותם, להיערך לתחרות  בחרו לאמץ אותה 
בענף העסקי שלהם ולהתמודד עם הדינמיות המאפיינת את העידן המודרני. 
חשוב לציין כי הגישה האג'ילית מתייחסת בראש ובראשונה לצורת חשיבה, 
ל-mindset מונחה ערכים - והמתודולוגיות והפרקטיקות שהתפתחו עוזרות 

ליישם את הערכים הללו בצורה שיטתית ויעילה בארגון כולו.

אחד מיסודות ההתנהלות האג'ילית נקרא 'מעגל דמינג' או 'שוהארט', והוא 
:PDCA - מורכב מסבבים של הבטחת איכות בארבעה שלבים

Plan

Act Check

Do

• Plan - תכנן  - תכנון השיפורים שהארגון רוצה ליישם ודרכי הפעולה 	
להשגתם

• DO - עשה - הוצאה לפועל של התכנון שעליו הוחלט	
• Check )או Study( - בדוק )או למד( - בחינת התוצאות בפועל מול 	

התוצאות הרצויות )מומלץ כמגמה לאורך זמן, בין סבבים(, למידה 
וחשיבה מה כדאי לשנות או לשפר

• Act - פעל )ויש האומרים: Adjust( - דיון באפשרויות לשיפור והחלטה 	
על כיוון ההתקדמות הרצוי

ליצור  ובכך  המעגל,  שלבי  את  ליישם  ניתן  פעילות  סוג  בכל  כי  לראות  קל 
שיפור מתמיד שיטתי שבו התכנון של כל סבב ניזון ונהנה מתהליך הלמידה 
והפקת הלקחים של הסבב הקודם. המעגל מתקיים אל מול רשימת מטרות, 
מתמשך  באופן  מושכלת,  בצורה  המתועדפת  לביצוע  משימות  או  יעדים 

ובהקפדה על ארבעה עקרונות עיקריים:

• קבועי זמן קצרים לכל סבב	
• ביצוע על ידי צוותים קטנים המתארגנים בכוחות עצמם	
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• התמקדות ביצירת ערך ללקוחות השונים כעדיפות עליונה	
• קיום תקשורת רב-כיוונית, רשתית	

וזו, למעשה, כל השיטה על רגל אחת.  

סטארט-אפ,  בחברות  בעיקר  האג'ייל  גישת  יושמה  הראשונות  בשנים 
צוותי  לכמה  )לדוגמה,  גדול  ארגון  בתוך  קטנים  גופים  או  קטנים  בארגונים 
הגישה בחברות  ליישם את  יותר  גדול(. מאתגר  ארגון  תוכנה בתוך  פיתוח 
אנטרפרייז - אך המציאות מראה כי גם ארגונים גדולים ומורכבים מאמצים 

את המתודולוגיות האג'יליות ומצליחים להרחיב אותן לכלל הארגון.

הפיתוח.  בתחומי  מסתיימים  אינם  האג'ייל  יתרונות  כי  מתברר  בהדרגה 
 )Silos( וה'ְמכָלִים'  הדיסציפלינות  כלל  על  משפיעה  האג'ילית  התפיסה 
על  משפיעה  היא  הצלחה.  לקדם  מנת  על  בהרמוניה  לתפקד  האמורים 
המבנים הארגוניים, על התהליכים, על ההתנהגויות, על התקשורת במארג 
הארגוני הכולל, על הממשקים של הארגון עם הלקוחות, על שיתופי הפעולה 

הפנימיים והחיצוניים ועוד.

למעשה, בהטמעה נכונה מדובר בשינוי
תרבותי-ארגוני רחב ומקיף.

ומקיף. חברות שאימצו את הגישה האג'ילית  כן, שינוי תרבותי-ארגוני רחב 
הבינו כי גישה זו מתאימה לא רק לצוותים אלא לארגון כולו. גישת האג'ייל 
אינה יכולה למצות את מלוא יתרונותיה אם היא מתייחסת רק לצוותי פיתוח. 
היא חייבת לבוא לידי ביטוי אצל כולם, בכל היחידות ובכל התחומים, ואף 

ברמות הגבוהות ביותר ובדרגי ההנהלה. 

יתרה מזאת, אימוץ התפיסה האג'ילית בארגון יצליח ויהיה יעיל יותר כאשר 
הנהלת הארגון תכיר את התפיסה, תלמד אותה, תאמץ אותה ראשונה ותהווה 
דוגמה אישית עבור כלל העובדים ליישום הערכים, ההתנהגויות והתהליכים 
ו'ראש  ההנהלה  של  הובלה  וללא  עמוק,  תרבותי  בשינוי  מדובר  האג'יליים. 
חץ' ברור ומכוון מצדה - הארגון לא יצליח להשיג את התוצאות המיטביות 

והמשמעותיות ביותר.
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מאפייני הארגון האג'ילי המודרני

כשמדברים על ארגון אג'ילי מודרני מתכוונים לארגון אפקטיבי, בעל תרבות 
לשינויים  להגיב  אתגרים,  עם  בהצלחה  להתמודד  לו  המאפשרת  ארגונית 
שיפור  תוך  הרצויות  התוצאות  את  ולהשיג  ותחרותית  דינמית  בסביבה 

מתמיד ביכולות אלו.

יכולות אלו תלויות במידה רבה ברמת התפיסה )State of Mind( והמודעות 
)Consciousness( של האנשים בארגון, וכן בתפקודם ההרמוני יחד.

הערכים המרכזיים המאפיינים ארגון אג'ילי מודרני הם:

העצמת עובדים וצוותים - יצירת סביבת עבודה שבה החזון והיעדים ברורים 
יש כלים וסמכות לקבל  ולעובדים   - לעובדים ואף מגובשים בשיתוף עמם 
החלטות במסגרת עבודה משותפת ולפעול לביצוען. סביבה שכזו מגבירה 
משמעותית את המוטיבציה של העובדים ואת נכונותם לקבל אחריות לדרך 

ולתוצאות.

| 3 |  מהו הארגון האג'ילי המודרני?
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כלל העובדים בארגון במתן  והתמקדות של  - הצבת הפוקוס  ללקוח  ערך 
אג'ילי  ופעולה. ארגון  )לרבות ללקוחות הפנימיים( בכל פעולה  ערך ללקוח 
מודרני לרוב לא יעצור בערך ללקוחות ולבעלי המניות, אלא ישאף, כחלק 
לסביבה  הארגון,  לעובדי  גם  ערך  לייצר  יותר,  רחבים  ומשמעות  מחזון 
שמייצר  לערכים  חיבור  יחושו  אשר  שעובדים  תהיה  התוצאה  ולחברה. 
הארגון יהיו נאמנים ומחויבים יותר להשגתם בפרט ולארגון בכלל, והמיקוד 
יביא לתוצאות המדויקות ביותר עבור הלקוחות ועבור הארגון בכל רגע נתון. 

מטרות  מול  ומתואמת  מסונכרנת  עבודה   - ומתואמת  מסונכרנת  עבודה 
הגורמים  כל  בין  הפעולה  בשיתוף  מיקוד  מבטיחה  ומשותפות  ברורות 
להשגת המטרות. כתוצאה מכך רמת האפקטיביות ואיכות הביצועים יעלו 

בצורה משמעותית וכמובן גם הסיפוק מהדרך ומתוצאות העשייה. 

יצירת תקשורת שיתופית, רב-כיוונית, רשתית - מתן אפשרות לזרימת מידע 
וידע בצורה חופשית ככל הניתן, וכן מתן דגש על אינטראקציות ותהליכים 

המקדמים:
סנכרון, תיאום ושיתוף ידע
הרמוניה וזרימת תהליכים

פגישות אפקטיביות

שקיפות ופתיחות - שימוש בכלים ובמנגנונים היוצרים שקיפות ובהירות בנוגע 
לסטטוס ההתקדמות של הפרויקטים, לזיהוי הגורמים המעכבים, לסיכונים 
בגורמים  ויעיל  מיידי  לטיפול  המוביל  מוקדם  זיהוי  הבקבוק'.  ול'צווארי 
המעכבים יאפשר זרימה חלקה של תהליכי הפיתוח ושל הפעילויות בארגון. 

כל תהליכי התכנון והביצוע בארגון האג'ילי המודרני יבוצעו בשיתוף האנשים 
הרלוונטיים לפעילות ובהתייעצות איתם, ויינתן ביטוי לדעות ולפרספקטיבות 
יכולות )אשר הולכות  זו הצוותים עצמם מפתחים  השונות הקיימות. בדרך 
ומשתפרות כל הזמן( לתכנון מפורט ולסנכרון ומעקב יום-יומיים של התכנון 

מול הביצוע באופן עצמאי.

עבודה לפי סדרי עדיפויות ברורים - גיבוש סדרי עדיפויות ברורים וידועים, על 
מנת שכל הצוותים והאנשים בארגון יתמקדו במשימות הנכונות ויבצעו אותן 

בצורה טובה ולפי סדר עדיפויות הנותן ערך מקסימאלי ללקוח.
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חדשנות ויצירתיות - יצירת סביבה המעודדת את העובדים בארגון לחדשנות 
וליצירתיות - במוצרים, בטכנולוגיות ובתהליכים - ומתגמלת אותם בהתאם.
אלמנט זה יגרום לעובדים להיות מחוברים יותר לעשייה, להנות ממנה ולחוש 

מחויבות ואחריות לתוצאותיה. 

ושוטף בכל  ושל שיפור מתמיד  למידה  יישום תרבות של   - שיפור מתמיד 
העבודה  מתהליכי  נפרד  ובלתי  מהותי  כחלק  הדיסציפלינות  ובכל  הרמות 
השוטפים. כך מובטח כי הארגון ימשיך וישפר את ביצועיו בכל המישורים 

ולאורך זמן.

תהליך התהוותו של הארגון האג'ילי המודרני

בתהליך התהוותו של הארגון האג'ילי יש חשיבות ראשונה במעלה להקפדה 
על שלושה יסודות מהותיים:

הובלה משותפת של ההנהלה והעובדים - שינוי תרבותי יכול כמובן להתחיל 
וליצור  לייעל את צורת העבודה בארגון  מלמטה, מתוך רצון של העובדים 
יכול  אינו  אמיתי  תרבותי  שינוי  אולם   - יותר  אפקטיבית  עבודה  סביבת 
להתחולל ללא הובלה משמעותית של ההנהלה הבכירה בארגון והתייחסות 
הדרגתית  בצורה  לכולן  להתייחס  )רצוי  הרלוונטיות  הדיסציפלינות  לכל 
ליצור  במטרה  ביחד  השינוי  את  מובילים  והעובדים  המנהלים  ובשלבים(. 
הערכים  של  המטרות,  של  משותפת  ובהבנה  עדכנית  ארגונית  תרבות 

המובילים, של תפיסת העולם ושל שיטות העבודה המעודכנות. 

בארגון האג'ילי המודרני, תפקידה העיקרי ורב-החשיבות של ההנהלה הוא 
ויצירה מתמשכת של מערכת המאפשרת  הובלת השינוי הארגוני-תרבותי 
אף  ההנהלה  מודרנית.  אג'ילית  והתנהלות  חדשנות  יצירתיות,  ומעודדת 
ולהציע  העובדים  של  וההתנהלות  ההתפתחות  מרחב  את  לספק  נדרשת 

תמיכה וביסוס של מיומנויות 'רכות' בהתנהגות הארגונית.

היחסים  מערכות  את  לבסס  חשוב   - ושיתופית  מקדמת  תקשורת  עידוד 
ללמידה,  מתמדת  חתירה  פעולה,  ושיתוף  אמון  ושקיפות,  כנות  על  בארגון 
פידבק ושיפור, כבוד הדדי ועוד. הדבר נכון הן למערכות יחסים בתוך הארגון 

והן כלפי חוץ, מול לקוחות ומשתפי פעולה חיצוניים.
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העסקת עובדים וצוותים עצמאיים ובעלי סמכויות - מבנים ארגוניים, תהליכים 
עצמאי.  ובאופן  שונים  מכיוונים  האג'ילי  בארגון  מתהווים  עסקיים  ורעיונות 
האנשים העובדים בארגון האג'ילי המודרני נדרשים להפגין רמה גבוהה של 

מודעות ושל מחויבות, ויש לסייע להם לטפח ולפתח מיומנויות אלו. 

חשיבותו של הארגון האג'ילי המודרני

כלל  את  המקיף  הוליסטי  מודל  הוא  לעיל  שתואר  האג'ילי  הארגון  מודל 
ושיפור  הארגון  ללקוחות  רב  ערך  יצירת  היא  ומטרתו  הארגון,  מרכיבי 

משמעותי בביצועים העסקיים שלו. 

ללמידה  פונים  ימינו  של  הדינמית  במציאות  המתנהלים  רבים  ארגונים 
בארגונים  וביצועים.  תפוקות  לשפר  כדי  האג'ייל  מתודות  של  ולהטמעה 
קיימים, התהליך מתחיל לא פעם בצוותי הפיתוח - לעתים ביוזמתם שלהם. 
מנהלי פיתוח ומפתחים שהתנסו בעבודה במסגרת של צוותי סקראם יודעים 

לספר על יתרונותיה של צורת התנהלות זו. 

מתודולוגיות   - "אג'ייל  בפרק  נרחיב  ומאפייניה  הסקראם  שיטת  על 
ופרקטיקות" - אך חשוב להדגיש כי השיטה הולמת את ערכי האג'ייל, מציבה 
את הצוות במרכז העשייה ומעודדת את האנשים לביצועים משופרים מתוך 

מוטיבציה אישית וצוותית. 

התחלה  להיות  עשויה  הפיתוח  בתהליכי  הסקראם  מתודולוגיית  הטמעת 
עם  לשינויים.  להגיב  וביכולת  בביצועים  משמעותי  לשיפור  ולהביא  טובה 
זאת, התנהלות אג'ילית בכל הדיסציפלינות במסגרת תרבות ארגונית כוללת 
ושירות  תמיכה  שיווק,  מכירות,  צוותי  רבים.  נוספים  יתרונות  עמה  תביא 
לקוחות יכולים גם הם לשפר ביצועים - ועוד נדון בתפקיד הייחודי של צוותי 

משאבי האנוש בהובלת התרבות הארגונית האג'ילית. 

תכנון אסטרטגי, מעורבותם של מנהלי דרגי הביניים ורתימתה של ההנהלה 
וייצרו  נוסף  לשיפור  הארגון  את  יובילו  האג'ילי  החשיבה  לדפוס  הבכירה 
להתאים  אפשר  גם  אפשר  שוב:  נאמר  סינרגיה.  ומעודדת  תומכת  סביבה 
ההיי-טק  מארגוני  רבים   - ולראיה  גדולים,  בארגונים  לעבודה  האג'ייל  את 
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המובילים בעולם, דוגמת אפל, גוגל ופייסבוק, מתנהלים כארגונים אג'יליים 
ומתגאים בכך ובצדק. 

או  הפיתוח  בצוותי  סקראם  בהטמעת  המסתפקים  ארגונים  זאת,  לעומת 
בחלקם עלולים להיתקל בקשיים שיגרמו להם להתפשר ולוותר על יתרונות 
אפשריים, ובחלק מהמקרים אף לחוש כי השיטה כולה אינה עובדת. ההפך 
הוא הנכון: הניסיון שנצבר בקרב ארגונים וצוותים רבים מלמד כי "זה עובד". 
אם מנהלים את השינוי בצורה נכונה ומטפחים לא רק את התהליך אלא גם 
את הערכים, את האנשים ואת התקשורת הארגונית, ההתנהלות האג׳ילית 
יכולה לשפר את העמידה בזמנים וביעדי האיכות והתקציב, כמו גם להעלות 

את סיכויי ההצלחה של הפרויקט ושל הארגון כולו. 

הפופולריות שצברה מתודולוגיית הסקראם יוצרת יחסי ציבור טובים לאג׳ייל 
כשיטת עבודה, אך לעתים דווקא תורמת ל'פספוס' של התרבות האג׳ילית 
ושל ה-Mindset )הלך המחשבה(. במיוחד מוחמצות ההזדמנויות להרוויח 

מהמיומנויות ה'רכות', שלא פעם נתקלות ביחס מבטל או ציני.

על פי הגישה ההוליסטית המוצגת בספר זה, אין ספק כי מיומנויות 'רכות' 
ידי תחושת ערך, יחס מכבד, תקשורת משופרת  - כמו העצמה, הנעה על 
גם הפסיכולוגיה  ביצועי הארגון.  - משפרות בצורה משמעותית את  ואימון 
היא מדע, וכל אדם בעל ניסיון בעבודה עם אנשים יודע כי לרגשות יש חלק 
חשוב במוטיבציה של בני האדם להצלחה. פינות ישיבה עם פופים, צ'ופרים 
ומנעמים הם טריגרים חיצוניים בלבד. העצמת עובדים, הנעה שלהם, טיפוח 
נמצאו  בריאה  ואינטראקציה  תקשורת  וקיום  פנימית  אישית  מוטיבציה 

מועילים ופרודוקטיביים לא פחות מעבודה באיטרציות.

תוכנה  לפיתוח  'המנשר  על  החתומים  התוכנה  מאנשי  אחד  תומאס,  דייב 
אג'ילי', הידוע כ'אג'ייל מניפסטו' )Agile Manifesto(, מדגיש כי "אג'ייל הוא 
להתנהל  יש  לשיטתו,  זאת".  עושים  שבה  הדרך  אלא  שעושים,  משהו  לא 
תמיד באופן אג'ילי: זהו היכן אתם נמצאים, קחו צעד אחד קדימה, התאימו 
את הבנתכם בהתאם למה שלמדתם - ואז עשו את הצעד הבא. גישה זו 
לרבות  התנהלות,  כל  לגבי  אם  כי  הארגון,  בתוך  להתנהלות  רק  לא  נכונה 

בחיים הפרטיים.
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תומאס מזהיר מפני הנטייה להתמכר לתהליכים שתוכננו ומתנהלים בצורה 
אג'ילית אמיתית, אומר תומאס, תתבצע  כל התנהלות  ומדוקדקת.  נוקשה 
מדוקדק  תהליך  פי  על  ולא  הספציפיים,  הצרכים  ונוכח  ספציפי  בהקשר 

ומוקפד הנשמר גם כאשר אינו מביא תועלת לארגון.

מדוע סיפרנו לכם את כל זה?

אנו מאמינים כי בעולם ובעידן שבהם אנו מתנהלים,
התפתחות והתעדכנות ארגונית שכזו היא הכרחית. 

ספר זה שופך אור על התפיסה האג'ילית ומבהיר
כיצד יכולים הארגונים ומובילי השינוי לנהל ביעילות המרבית

את תהליך השינוי התרבותי.

בפרקים הבאים נרחיב על הערכים, העקרונות, המתודולוגיות 
והפרקטיקות המרכזיות בהתנהלות האג'ילית, כמו גם על הדרכים 

הנכונות להוביל את השינוי התרבותי בצורה מוצלחת.



41 הארגון האג'ילי המודרני המודל להצלחה בעולם הכאוטי     |

האגדה מספרת על כנס בכירים מתחום ניהול פיתוח התוכנה, אשר נערך 
בשנת 2001 באתר סקי במדינת יוטה שבארה"ב. מארגני הכנס יזמו אותו 
על רקע השינויים המהירים בעולם התוכנה - שינויים שבעקבותיהם הגישות 
הקלאסיות ומתודולוגיות העבודה הנהוגות הפכו לפחות רלוונטיות, ולמעשה 

כבר לא תאמו את הדינמיות ואת חוסר הוודאות של העולם המודרני.

יוזמי הכנס הרגישו אפוא כי הגישות הקלאסיות הללו מרחיקות ומעכבות את 
השגת היעדים יותר מאשר מקדמות אותם. אחת השאלות המרכזיות שדנו 

בהן בכנס הייתה: "מה ניתן לעשות טוב יותר? מה צריך להשתנות?"

כי בין משתתפי הכנס היו שכבר הגו מתודולוגיות מתקדמות,  חשוב לציין 
   Extreme-ה ג'פריז, ממציא  ורון  ליוצר הסקראם  שוואבר שנחשב  קן  כגון 
בירה  לגימת  גם  שכלל  מוחות  סיעור  נערך  בכנס   .)XP(יProgramming
 - אג'ילי'  תוכנה  לפיתוח  'המנשר  נולד  ובמהלכו  האגדה,  פי  על  כך  צוננת, 

.'Manifesto for Agile Software Development'-ה

| 4 |  אג'ייל - ערכים ועקרונות
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מנשר זה מציג את הערכים הקריטיים ביותר להתנהלות האג'ילית )התנהלות 
גמישה וזריזה יותר(, אשר מתאימה לרוח התקופה ולטכנולוגיה העכשווית. 
תהליכיות  מסגרות  של  מתודולוגיות,  של  להתפתחות  בסיס  הוא  המנשר 
שפרקטיקות  לימדה  והמציאות  פרקטיקות,  מגוון  ושל   )frameworks(
ומתודולוגיות אלו התרחבו הרבה מעבר לפיתוח תוכנה והפכו לחלק חשוב 
.)PMBOK מהיסודות האקדמיים ומבסיסי הידע לניהול פרויקטים )לדוגמה

פרק זה יוקדש לערכים המפורטים במנשר ולהבנת עקרונותיהם וחשיבותם. 
זה תוכל  גם אם אתם מכירים את המנשר היטב, סביר שהקריאה בפרק 

לרענן את ידיעותיכם ואף להאיר ולחדש דבר מה בהן.

כדי להציג את המנשר בצורה האותנטית ביותר, מובא פה המנשר במלואו, 
ממש כפי שנכתב:

 Manifesto for
Agile Software Development

We are uncovering better ways of developing
software by doing it and helping others do it.

Through this work we have come to value:

Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation

Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan

That is, while there is value in the items on
the right, we value the items on the left more.

לאחריו  כותביו.  מטרת  ואת  מהותו  את  המסביר  במשפט  נפתח  המנשר 
והעקרוניות  הערכיות  ההעדפות  את  המפרטות  שורות  ארבע  בולטות 
שהמצהירים הגיעו אליהן, ולבסוף מופיעה הערה חשובה לגבי האופן שבו 
כדאי להתייחס לכתוב בו. כותבי המנשר מדגישים כי הערכים בצד הימני של 
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כל שורה אינם חסרי ערך - ערכם קיים וחשוב - אך הערכים בצד השמאלי 
חשובים עוד יותר, ויש לתת להם עדיפות כדי לקדם את התנהלות הארגון 

בצורה מועילה.

העומד  ההיגיון  את  ונבין  הללו  העקרוניות  ההעדפות  ארבע  את  כעת  נבחן 
בבסיסן )ולמען הנוחיות - בעברית(:

אנשים ויחסי גומלין על פני תהליכים וכלים 
תוכנה עובדת על  פני תיעוד ומסמכים

שיתוף פעולה עם הלקוח על פני משא ומתן חוזי
תגובה לשינויים על פני מעקב אחרי התכנית

אנשים ויחסי גומלין על פני תהליכים וכלים

ההיגיון הבסיסי העומד מאחורי העדפה זו הוא פשוט: הכלים הם שמשרתים 
את האנשים ואת הארגון, ולא להפך. 

בכל ארגון קיימים תהליכים וכלים התומכים בניהול העבודה והידע, במטרה 
לשתף  הידע,  את  לנהל  מה,  עושה  מי  לגבי  בהירות  ליצור  סדר,  לעשות 
והסמכות  נתונים, לשרת רגולציות  ובמידע, לאפשר תקשורת, לנתח  בידע 

פורמליות ועוד.

אולם את העבודה בארגון מבצעים לרוב האנשים עצמם. במקרים שבהם 
המשימה קבועה או חוזרת על עצמה ייתכן שמכונות או תהליכי אוטומציה 
יבצעו אותה - אך ככל שהמשימות )והסביבה עצמה( מורכבות יותר, ככל 
פעולה  לשיתוף  דווקא  יתרון  יש  גדל,  והתרחישים  האפשרויות  שמרחב 

ולדפוסי חשיבה אנושיים, ואלו יתרמו יותר להצלחת המשימה.

מתקבלת  הארגונית,  בהתנהלות  בעיות  מתגלות  שבהם  רבים  במקרים 
החלטה לחולל שינויים מבניים או תהליכיים - וזאת מתוך הנחה שאם לא 
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הצלחנו להגיע לתוצאות הרצויות, הרי שהתהליך או המבנה אינו אפקטיבי 
האנשים  בין  הלקויה  באינטראקציה  דווקא  נעוצות  הבעיות  לעתים  דיו. 
ברגע  כלל,  בדרך  עצמו.  בתהליך  ולא  המוגדר,  לתהליך  שלהם  ובפירוש 
על  המוסכם  לערך  הופך  הפעולה  ושיתוף  המטרות  לגבי  בהירות  שנוצרת 

כולם, אין צורך בתהליכים מורכבים ומוגדרים מאוד כדי לקדם הצלחה.

וליישם תהליכי  כדי שיוכלו לעשות שימוש טוב בכלים העומדים לרשותם 
עבודה בצורה אפקטיבית, חשוב שהעוסקים במלאכה ירגישו ככל האפשר 
שהם בעלי ערך, שהם נמצאים בסביבה שבה כישוריהם באים לידי ביטוי 
ושהם חלק ממערכת שבה יש שיתוף פעולה וכבוד הדדי בין אנשי הצוות. 
אם בעלי התפקידים ירגישו שהם 'ברגים קטנים' במערכת המכתיבה להם 
בשטח,  הצורך  על  עונים  תמיד  שלא  מראש  מוגדרים  תהליכים  מטלות, 
נגישים, שאינם  או דרישות לשימוש בכלים ובמדדים שקבעו אנשים בלתי 
'מחוברים' לעבודה היום-יומית, הדבר עלול להיות מכשול המונע ביצועים 
מרגישים  והעובדים  מסורבלים  התהליכים  שבה  בסביבה  בייחוד   - טובים 

שהם אינם אפקטיביים.

אך מה אפשר לעשות אם יש בארגון גורם אנוכי שקשה לעבוד ִאתו בצוות? 
דווקא מציאות זו )הקיימת, מן הסתם, בכל ארגון( היא סיבה נוספת לשים 
דגש על יחסי גומלין. בארגון אג'ילי המפתחות לשיתוף פעולה הם תקשורת 
להביא  אחד  לכל  הניתנת  והאפשרות  משותפת  אחריות  ורציפה,  מכבדת 
המטרות  מימוש  את  לקדם  כדי  הצוות  במסגרת  ביטוי  לידי  כישוריו  את 

המשותפות )שעליהן התחייב בפני הלקוח ובפני חבריו לצוות(.

בין כלל הדיסציפלינות לכל אורך תהליך  ושיתוף  תקשורת אנושית רציפה 
מוקדם,  בשלב  בעיות  ולזהות  המוצר  פיתוח  את  לקדם  מסייעים  הפיתוח 
יכולות  עם  נולדו  כולם  לא  בארגון.  מורכבות  אינטראקציות  יוצרים  גם  אך 
תקשורת זהות, ולכן כדי ליצור סביבה שכזו - כדי לפתח את היכולת לעבוד 
- על הארגון להשקיע  ולבסס תקשורת איכותית  ליצור שיתוף פעולה  יחד, 

מאמצים ומשאבים.
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מוצר עובד על פני תיעוד מפורט

אמנם מנסחי המנשר התייחסו לפיתוח תוכנה - במקור נכתב "תוכנה עובדת" - 
אך מכיוון שמשמעותו התרחבה אל מעבר לעולם התוכנה, ההתייחסות כיום 

היא למערכת עובדת, למוצר עובד, ולא רק לתוכנה עובדת.

תכנון,  תיעוד,  בו.  לטעות  קל  שכן  זה,  משפט  על  מעט  להתעכב  חשוב 
מאוד,  חשובים  אף  לומר  אפשר  חשובים,  תהליכים  הם  וכיו"ב  אדריכלות 
אך הכלים והתהליכים המשמשים את האנשים נועדו לייצר ערך - ועל הערך 

להיות מגולם במוצר עובד, ולא בערימה של מסמכים. 

מטרת התיעוד היא לקדם את קיומו של מוצר עובד ואיכותי, תוך מתן מענה 
לצרכים שלשמם נועד התיעוד )קרי למידה, העברת ידע, הסמכות, רגולציות, 
חוזים וכו'(. הניסיון מלמד שכשמגדירים - כבר בתחילת הפרויקט - דרישות 
ומפרטים מדויקים ומפורטים מאוד של כל האלמנטים במוצר הסופי, הדבר 
גבוה  סיכוי  יש  בנוסף,  עצמו.  המוצר  של  הפיתוח  תחילת  את  לעכב  עלול 
שתוך כדי פיתוח של המוצר ועריכת ניסויים בו יתגלו חלקים טעוני שיפור, 
ויהיה צורך לפרט מחדש חלקים מסוימים בתיעוד כדי לענות על המציאות 

שהשתנתה. 

העדפת מוצר עובד נועדה אפוא להקדים את המאוחר - להביא את הפיתוחים 
לידי מבחן, ניסוי, הדגמה או הוכחת היתכנות מוקדם ככל האפשר - ולאפשר 
בצורה  להבנות  ניתן  המפורט  התיעוד  את  תנועה.  כדי  תוך  ושיפור  למידה 
אינקרמנטלית כחלק מתהליך פיתוח המוצר, וכך הוא ייצג במדויק את מה 

שפותח עד כה.

הזה  המשפט  ולפיה  נפוצה,  אך  מוטעית  בתפיסה  להיתקל  ניתן  פעם  לא 
קורא להפחית בחשיבותן של תשתיות טכנולוגיות ולהקל ראש בטיב העיצוב 
)design( של המוצר, רק כדי להביא גרסה בת הדגמה במהירות המרבית. 
ובכן, גישה כזאת עלולה להוביל ל'מלכודות' ולבעיות באיכות - ומובן שאין זו 

כוונתו של המנשר. אז מה כן?
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את  לזהות  מסייעת  זו  דרך  מדודות.  במנות  עבודה  הוא  מוצלח  פתרון 
לזהות  ובכך   - הוא חלקי(  )גם אם המימוש  מוקדם  האתגרים כבר בשלב 
חוסרים או בעיות - ומאפשרת להשתמש במידע זה כדי לשפר מוקדם ככל 

הניתן את תהליך התעדוף של מנות העבודה. 

המפתח הוא יצירת איזון בריא: בתחילת התהליך מתעדים את השימושיות 
העקרונית ואת ארכיטקטורת המוצר ברמה הגבוהה )High level(, כלומר 
הדרישות,  את  מתעדפים  מכן  לאחר  הקטנים.  הפרטים  של  פירוט  ללא 
והדרישות בעלות התעדוף הגבוה זוכות לפירוט ולתיעוד. בד בבד מפתחים 
ממשי  ערך  הנותן  עובד,  במוצר  להדגימן  יהיה  שאפשר  כדי  אלו  דרישות 

ללקוח ומאפשר לקבל פידבק מוקדם ולבצע שינויים במידת הצורך. 

שיתוף פעולה עם הלקוח על פני משא ומתן חוזי

התפיסה האג'ילית שמה את הלקוח במרכז. הערך החשוב ביותר בארגון 
הוא הערך ללקוח, וזהו המצפן לתעדוף המשימות. 

לכאורה העניין מובן מאליו ואין בו סתירה: הרי משא ומתן הוא דרך מוכרת 
לשתף פעולה, וחוזה עם הלקוח הוא דרך מצוינת להגדיר באופן מחייב את 
התנאים שעליהם הסכימו הספק והלקוח. מה אם כן העיקרון האג'ילי כאן? 

גם כאן, בדומה לעיקרון המעדיף מוצר עובד על פני ערימת מסמכים ובהם 
תיעוד מפורט, הקו המנחה הוא דרך ההתנהלות המועדפת. שיטת האג'ייל 
גמישות  ורציף עם הלקוח, אשר מאפשר  מעדיפה שיתוף פעולה מתמשך 
מראש  המנוסח  קשיח  חוזה  סגירת  פני  על  המשתנה,  למציאות  בהתאם 
לפרטי פרטים וכולל תכולה, תקציבים וזמנים. בזמנים הכאוטיים של היום, 
 - סגירת חוזה נוקשה עלולה להוביל לכך שבסוף התהליך יהיה מוצר מוכן
אך כזה שמפספס את המטרה, אינו מדויק לצורכי הלקוח ומשאיר גם את 
בזבוז  של  ובמצב  רצון  שביעות  חוסר  בתחושת  הארגון  את  וגם  הלקוח 

)תוצאה שאף עלולה להוביל את הצדדים להליכים משפטיים(.

נתקל  עצמו  הלקוח  הפיתוח,  תהליך  כדי  תוך  פעם,  לא  כי  מלמד  הניסיון 
שיתוף  ולכן   - המקוריות  בדרישות  שינויים  לבקש  לו  הגורמת  במציאות 
פעולה מתמשך ומתמיד עם הלקוח )ועם נציגיו( הוא קריטי. החוזה האג'ילי 
הוא חוזה לכל דבר, אך הפרט החשוב בו הוא התפיסה שהצדדים שותפים 
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לדרך ולא נמצאים משני צידיו של מתרס. החוזה האג'ילי כולל תחנות של 
בדיקה ובחינה מחדש, שבהן יש גם הזדמנות לעצור במהלך הפיתוח, לשנות 

אותו ולהתאימו למציאות ולצרכים המשתנים. 

כמו בעיקרון המעדיף אנשים ויחסי גומלין, גם כאן הלקוח זוכה להיות מעורב 
ומעודכן ולהשפיע על מהלך הפרויקט. מעורבות זו מעצימה אותו שכן הוא 
נוטל חלק בהצלחתו של הפרויקט, ובד בבד היא מגנה על ההשקעה מפני 

מצבים של גילוי מאוחר מדי של אתגרים. 

חשוב לציין כי עיקרון זה מחייב נקודת מבט הוליסטית כלל-ארגונית. לדוגמה, 
אם הצוותים המפתחים יהיו אג'יליים, אך יעבדו על פי חוזה נוקשה שערך איש 
המכירות מול לקוח הקצה, התוצאה עדיין עלולה להיות פשרנית ומאכזבת 
יחסית. מובן שגם צוות אחד ויחיד שעובד בצורה אג'ילית מביא עמו יתרונות, 
אך היתרונות יהיו רבים ומשמעותיים יותר ככל שיותר דיסציפלינות בארגון 

יעבדו בצורה אג'ילית.

זו, אך  לעתים נשאלת השאלה מיהו הלקוח? בפרקים הבאים נדון בסוגיה 
חשוב לציין כי לא פעם מדובר בלקוח פנים-ארגוני, אשר כחלק מתפקידו 

הוא מייצג את צרכיו של לקוח הקצה. 

תגובה לשינויים על פני מעקב אחר התכנית

של  היסוד  ואבן  האג'ייל  מהות  הוא  העקרונות,  בסדר  הרביעי  זה,  עיקרון 
ניצמד  אם  מסחרר,  בקצב  משתנה  המציאות  שבו  כאוטי  בעולם  השיטה. 
לתכנית שנבנתה מראש ולא נהיה פתוחים לשינויים, מהר מאוד נמצא את 

עצמנו במצב של מעין חוסר שיתוף פעולה עם המציאות. 

התפיסה האג'ילית מכירה בכאוס ושואפת לזרום ִאתו ככל האפשר. במקום 
או להתעלם ממנו, היא קוראת להכיר בכך שהוא חל על  להילחם בכאוס 
כולם. ארגון שידע להיות גמיש ולהיענות בזריזות לדרישות המשתנות, יזכה 
ביתרון משמעותי - וזה יאפשר לו להתעלות מעל ביצועים של גופים מיושנים 

ומסורבלים. 

נציין ונדגיש: עיקרון זה אינו קובע שאין תכנית ושכל אחד יעשה כטוב בעיניו. 
של  ברורה  הבנה  דווקא  הוא  להצלחה  המפתחות  אחד  שיטה,  בכל  כמו 
הדבר שצריך לעשותו. ההתייחסות לתכנית מסודרת עולה אפוא בקנה אחד 
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ניהול  - והדרך לעשות זאת היא באמצעות  עם שלוש ההעדפות הקודמות 
או  שהארגון  היעדים  ואת  המטרות  את  המכילה  קניות'  כ'רשימת  התכנית 
הצוות שואפים להשיג. תכנית זו נשארת חיה, נבחנת מחדש בכל פרק זמן - 

ומתועדפת בהתאם למציאות הנוכחית. 

בינתיים אפשר להוסיף ל'רשימת הקניות' עוד תכולה ולתעדף אותה בזמן 
המתאים - וזאת תוך מתן עדיפות לאנשים על פני כלים ותהליכים, למוצר 

עובד על פני תיעוד מפורט ולשיתוף פעולה מתמשך עם הלקוח.

שנים עשר העקרונות של התכנות האג'ילי

המנשר )המניפסט האג'ילי( מתחיל ונגמר בתוכן המתומצת שהובא להלן. 
מכילות  הן   - וכאמור  הרחבנו,  שעליהן  ההעדפות  ארבע  את  מכיל  הוא 

.)mindset( ומדגימות היטב את צורת החשיבה האג'ילית

ראוי לציין כי לצד המניפסט הציגו המנסחים שנים עשר עקרונות של תהליך 
מובאים  הם  אך  אלו,  עקרונות  על  נרחיב  לא  זה  בספר  האג'ילי.  התכנות 
לפניכם, ומומלץ להכירם, ללמוד אותם )אפילו באופן עצמאי( - ואף על פי 
שהם ממוקדי פיתוח תוכנה, כדאי להתייחס אליהם כאל רעיונות המתאימים 

גם לתחומים אחרים.

Our highest priority is to satisfy the customer 
through early and continuous delivery of 
valuable software.

Welcome changing requirements, even late 
in development. Agile processes harness 
change for the customer’s competitive 
advantage.

Deliver working software frequently, from a 
couple of weeks to a couple of months, with 
a preference to the shorter timescale.

Business people and developers must work 
together daily throughout the project.

Build projects around motivated individuals. 
Give them the environment and support they 
need, and trust them to get the job done.

The most efficient and effective method 
of conveying information to and within 
a development team is face-to-face 
conversation.
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Working software is the primary 
measure of progress.

Agile processes promote sustainable 
development. The sponsors, developers, 
and users should be able 
to maintain a constant pace indefinitely.

Continuous attention to technical 
excellence and good design enhances 
agility.

Simplicity--the art of maximizing the 
amount of work not done--is essential.

The best architectures, requirements, 
and designs emerge from self-
organizing teams.

At regular intervals, the team reflects 
on how to become more effective, 
then tunes and adjusts its behavior 
accordingly.
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ואנקדוטה קטנה...

המנשר מופיע באינטרנט בשפות רבות ובהן עברית. באופן מעט 
אירוני, הוא נפתח במשפט שתרגומו הרשמי )באתר המציג אותו( 

מפספס את כוונת המשפט המקורי.
 

לפיתוח  יותר  טובות  דרכים  חושפים  "אנו  הוא  הפותח  המשפט 
כך:  תורגם  ההמשך  אך   - למקור  נאמן  התרגום  כאן  עד  תוכנה". 
"תוך עבודה ועזרה לאחרים", במקום להיצמד למסר המקורי: "על 

ידי כך שאנו עוסקים בכך בעצמנו ועוזרים לאחרים לעסוק בכך". 

גם המשפט האחרון לא תורגם בצורה מדויקת. המקור באנגלית 
אומר: "Through this work we have come to value". התרגום 
הרשמי הפך ל-"אלו הם ערכינו ועקרונותינו", אך תרגום מדויק יותר 
צריך היה להיות: "תוך כדי עבודה זו, הגענו להעריך..." - ואז רשימת 
התהוות  כלומר:  יותר.  הגיונית  נראית  הייתה   y פני  על   x הערכים 

התפיסה מבוסס על התנסות ולמידה אמפיריות.

ערכי האג'ייל תואמים כמה עקרונות הניתנים ליישום הלכה למעשה כמעט 
בכל ארגון - בין אם מדובר בארגון בבעלות פרטית ובין אם בבעלות ציבורית, 
בין אם הארגון קטן ובין אם הוא ענק, בין אם מדובר בארגון למטרות רווח 
ובין אם בארגון שלא למטרות רווח, וכפי שכבר ציינו - בין אם הארגון מייצר 
תוכנה ובין אם מוצרים אחרים שאינם בהכרח טכנולוגיים ואפילו לארגונים 

אשר המוצר שלהם הוא מתן שירות.

הארגוני  המבנה  את  למוטט  המחייב  עיקרון  שום  האג'ילית  בתפיסה  אין 
הקיים או מעודד לנהל את הארגון מתוך חשיבה לטווח קצר. השינוי הנדרש 
הוא שינוי תודעתי-תפיסתי, שינוי בהלך המחשבה והרוח. ברור שעם השינוי 
ולעתים דווקא השינוי המבני הוא  התפיסתי עשויים להגיע שינויים מבניים, 

כלי לקידום השינוי התפיסתי. 
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התוצאות  האג'יליים,  הערכים  פי  על  מלכתחילה  ייושמו  אלו  עקרונות  אם 
המובטחות יגיעו. ארגון אשר יאמץ את הערכים ואת העקרונות של האג'ייל 
וישפר  ויקיים תרבות ארגונית אג'ילית ישיג יתרונות תחרותיים משמעותיים 

את יכולותיו.
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רוח  ולהפיח  כיוון  להתוות  וכדי  ערכי  כבסיס  מצוינים  ומנשרים  הצהרות 
יש  חלולות,  סיסמאות  יישארו  לא  שהערכים  כדי  אך  ארגון.  של  במפרשיו 
לדעת כיצד ליישם אותם בפועל בהתנהלות הארגונית. עם הזמן התפתחו 
והוגדרו  תהליכיות,  מסגרות  המציעות  ופרקטיקות  מתודולוגיות  כמה 
תפקידים ודרכי התנהלות שמטרתם לקדם את הערכים האג'יליים ולקיימם 

הלכה למעשה.

מתועדות  שהן  אף  כי  רק  נאמר  הללו,  מהמתודולוגיות  כמה  שנסקור  לפני 
אליהן  להתייחס  היא  החוכמה  למשתמש,  כמדריך  או  חוקים  ספר  כמעין 
במטבע האג'ילי: להיות פתוחים לשינויים המצריכים את התאמתן למציאות 
מסוימת - ולעשות זאת תוך העצמת האנשים והצוותים המשתמשים בהן, 
מהר  להגיב  ונכונות  הלקוח  עם  רציף  פעולה  שיתוף  עובד,  מוצר  העדפת 

לשינויים.

ואם מיישמים את המתודולוגיות בדרך הזו - הן מצליחות. בהמשך הספר 
נציג סיפורי לקוח המתארים הטמעות אג'ייל בארגונים. כל תהליך הטמעה 

| 5 |  אג'ייל - מתודולוגיות ופרקטיקות
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שונה מרעהו, בכל תהליך יש התאמה ספציפית לארגון או אף לצוות מסוים 
את  מיישמים  שונים  צוותים  ארגון,  באותו  כי  לראות  ניתן  ולעתים  בארגון, 

המתודולוגיות בצורה שונה מעט. 

יש לזכור כי בתהליך הטמעה ואימוץ של מתודולוגיות ושל ערכים חדשים, 
פרדיגמות  ולעדכן  משמעותיים  תפיסה  שינויי  לחולל  נדרשים  אנשים 
יתבצע  שהתהליך  רצוי  זו  מסיבה  יחד.  גם  וארגוניות  התנהגותיות-אישיות 
ולאנשים  הספציפי  הארגון  של  לקצב  המתאימה  אבולוציונית  בצורה 

הפועלים בו. 

ואחרי שאמרנו את זה, העדות הטובה ביותר להצלחתה של המתודולוגיה 
האג'ילית היא ההישגים הארגוניים והשיפור המיוחל - והם בהחלט אפשריים, 

כפי שמוכיח ניסיונם של ארגונים גדולים כקטנים, מפורסמים יותר ופחות.

בסיסן  שעל  האג'יליות,  היסוד  מתודולוגיות  על  נרחיב  הפרק  בהמשך 
התפתחו הרחבות מתודולוגיות נוספות. מטבע הדברים יעמדו אבני היסוד 
הרחבות,  בעצמם  יחוו  וה'גלגולים'  ההרחבות  ואילו  זמן,  לאורך  בתוקפן 
שינויים והתפתחויות. כפי שניתן לראות כבר היום, מרבית ההרחבות נועדו 
להתאים את ארבע ההעדפות הערכיות ואת שנים עשר העקרונות לארגונים 

מסדרי גודל שונים - ולמעשה להתאים את האג'ייל לכל ארגון באשר הוא.

Kanban and Lean - קאנבאן וניהול רזה

השנייה.  העולם  מלחמת  שאחרי  בשנים  ביפן  התפתחה  זו  מתודולוגיה 
ארגון מוכר שאימץ מתודולוגיה חדשנית זו היא חברת טויוטה, אשר הייתה 
טויוטה  יישום השיטה בתרבות הארגונית של  אז.  לאמצה  אמיצה מספיק 
הביא להתאוששותה המהירה מנזקי המלחמה, הציב אותה במקום הראשון 
באותה  משמעותי  יתרון  לה  והעניק  מהיר  בקצב  המכוניות  ייצור  בתחום 

תקופה על פני חברות אמריקאיות דוגמת פורד.

באותן שנים, לצד ייצור המכוניות עמלה טויוטה גם על פיתוחה של תרבות 
בזבוז.  מונע  ייצור  תהליך  של  קיומו  את  המאפשרת  הוליסטית  ארגונית 
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בתהליך ייצור שכזה 'מושכים' )pull( את המלאי באופן עצמאי. התשומות 
מסופקות בדיוק בזמן - Just In Time - בהתאם לקצב הצריכה, מה שיוצר 

חיסכון במלאי וגמישות לשינויים. 

לכולם.  ויזואלית  ונגיש  גדול  לוח  גבי  על  מסומנות  הייצור  בקו  התחנות  כל 
בתחנת  חוסר  או  תקלה  מזהה  האחראי  שהעובד  פעם  בכל  הזה,  באופן 
עבודה מסוימת, הוא מאותת על כך לכולם על גבי לוח הקאנבאן, ובמידת 

הצורך ניתן לסייע לו. 

חשבון  על  העובדות  הידיים  כמות  את  להגדיל  מעדיפים  שכזו  בתרבות 
העצמאית  והתנהלותה  המערכת  של  הזרימה  שכן  הניהוליות,  הידיים 
ל'כללי  ובהתאם  בשטח  העובדים  של  הטבעי  ניצוחם  בזכות  מתאפשרות 
)שיפור   Kaizen תהליך  מתקיים  לתקופה  אחת  לעיל.  שתוארו  המשחק' 
מתמיד(, ובמהלכו חושבים יחד כיצד ניתן לשפר את ההתנהלות ובוחרים 

את הדרכים ליישם את השיפורים הנבחרים. 

תעשיית הרכב באמריקה של שנות השמונים מצאה את עצמה מאותגרת 
כאמור  שהושגה  היפניות,  הרכב  חברות  של  מהיעילות  )ומתרשמת( 
משכנה  מקום  בדטרויט,  הרזה.  הפיתוח  פרקטיקות  ליישום  הודות 
נעזרו  כך  ולשם  השינוי,  לאתגר  נענו  האמריקאית,  הרכב  תעשיית  של 
את  לימד  גולדראט   .)TOC( האילוצים  תורת  אבי  גולדראט,  באליהו 
וכמובן  בקבוק',  ו'צווארי  אילוצים  לזהות  כיצד  הרכב  תעשיית  אנשי 
ברצפת  האפשרית  התפוקה  ולמקסום  להסרתם  הדרכים  את  גם  לימד 
פרויקטי  גם  )ובהם  פרויקטים  בניהול  ואפילו  השיווק  בתהליכי   הייצור, 

היי-טק(.

השיטה,  המערבי.  בעולם  גם  הקאנבאן  שיטת  התפשטה  השנים  עם 
שמשמעות שמה היא 'כרטיס חזותי', הייתה במקור טכניקה לשיפור מתמשך 
של תהליך ולא מתודולוגיה שלמה - אך בהמשך היא יישמה כמה עקרונות 
אג'יליים והיוותה מקור השראה לעוד שיטות, ובכללן מתודולוגיית הסקראם. 
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שונה:  מעט  בצורה  המתודולוגיה  את  מיישמים  ימינו  של  התוכנה  בעולם 
'מושכים' )pull( משימות מרשימה מתועדפת )backlog(. את המעקב אחר 
ביצוע המשימות מנהלים צוותי העבודה בעזרת לוח: הם ממקמים פתקים 
על גביו ומעבירים אותם מעמודת ה-To Do אל עמודת In Progress, ולבסוף 

.Done-לעמודת ה

נשאב מהקאנבאן הוא הגבלת כמות המשימות  וחשוב אשר  'רזה'  עיקרון 
לגודל  בהתאם   -  Limit Work In Progress   - בתהליך הנמצאות 
משימה  השלמת  לאחר  רק  תתאפשר  חדשה  משימה  משיכת  הצוות. 
- וכשאיש צוות מתפנה, הוא יכול לעזור לקדם משימות אחרות או  קודמת
לבחור להתחיל משימה חדשה בהתאם לתעדוף, לכללי ה-WIP ובהתייעצות 

עם אנשי הצוות האחרים. 

את  לנהל  אינו  כזה(  קיים  )אם  המנהל  תפקיד  כאן  גם  כי  לב  לשים  חשוב 
שהמערכת  לוודא  אלא  ההתקדמות,  על  סטטוס  דיווח  ולדרוש  המשימות 

פועלת על פי העקרונות המנחים ושקיימת בה זרימה מתמדת.

על אף ששיטת הקאנבאן אינה בדיוק מתודולוגיה ואינה מחייבת אג'יליות, 
הנראות והשקיפות שמציע לוח הקאנבאן, תהליך ה-Kaizen המציע שיפור 
את  עצמאי  באופן  להוביל  ועידודם  העובדים  צוותי  של  העצמתם  מתמיד, 

זרימת העבודה - מקדמים את ערכי האג'ייל ומשפרים את ביצועי הארגון.

SCRUM - סקראם

המונח סקראם שאול ממשחק הרוגבי, שם הוא מתאר את התכנסותן מחדש 
של הקבוצות סביב הכדור לאחר יציאתו מהמגרש על מנת לתכנן את מהלך 
המשחק הבא. המראה הוא של ערימת אנשים המתגודדים בצפיפות סביב 

כדור, ומטרתם היא להזיז אותו אל מחוץ למגרש - ואז להיערך מחדש. 

סקראם )Scrum( היא המתודולוגיה המובילה בעולם האג'ייל העכשווי, והיא 
את  מקיפה  בצורה  בתוכה  מכילה  הסקראם  בארגונים.  ביותר  המוטמעת 
פרויקטים,  ניהול  בתהליכי  האג'ילית  התפיסה  ליישום  הנדרשות  הפעולות 
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התומכים  'טקסים'  ושל  תפקידים  בעלי  של  ברורה  מסגרת  מייצרת  היא 
בהתקדמות האג'ילית בהתאם לערכים ולעקרונות של המנשר, והיא עוזרת 

לקיים את הטקסים הללו הלכה למעשה.

האג'יליים  העקרונות  ליישום  מוצלח   framework מייצר  הסקראם  תהליך 
נעצר  אינו  התהליך  מתמיד.  שיפור  תוך  הארגונית  בתרבות  ולהטמעתם 
בצוותים, אלא מתנהל גם ברמות הניהול המשותפות למספר צוותים )ואף 

בהנהלה עצמה( - ועל כן בסקירת התהליך נרחיב על אופן היישום שלו.  

תהליך יישום הסקראם נשען על ארבעה עקרונות יסוד:

קיומה של רשימת משימות מתועדפת, המתעדכנת ומתוחזקת באופן 	 
מתמשך על פי ערך עסקי, וממנה 'מושכים' את המשימות לביצוע.

עבודה בסבבים )sprints( - פרקי זמן קצובים ולא מתמשכים, שבהם 	 
הצוותים מתכננים את המשימות, מבצעים אותן, ולאחר מכן מדגימים 
- כדי לקבל משוב, כדי  ולארגון  את התוצאות כמוצר עובד ללקוחות 

לפעול בשקיפות וכדי שהמשך ההתקדמות יהיה מדויק יותר.

עובד. 	  מוצר  לספק  שלהם  היכולת  מבחינת  עצמאיים  צוותים  בניית 
צוותים אלו הם רב-תחומיים, והם מקבלים על עצמם אחריות משותפת 
לבחור את המשימות שעליהן הם יעבדו בסבב הקרוב בהתאם לתעדוף 

וליכולת ההספק שלהם.

של 	  מתמיד  לשיפור  ההנהלה,  מצד  והן  העובדים  מצד  הן  מחויבות, 
התנהלותם ושל התנהלות הארגון. 

עקרונות אלו, כפי שניתן לראות, מחזקים את ערכי האג'ייל: העדפת תוצר 
ותגובה  בין-אישית  תקשורת  העדפת  הלקוח,  עם  פעולה  שיתוף  עובד, 

לשינויים.
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ההתנהלות הסקראמית

לצוותים  מחולק  הגדול  הארגון  הסקראם,  מאחורי  העומד  הרעיון  פי  על 
של   roadmap-ה את  כלשהו.  תוצרי  ערך  משרת  צוות  וכל  אוטונומיים, 
ואת הזמן העומד לרשות הצוותים  התוצרים מנהלים כרשימה מתועדפת, 
מחלקים לסבבים קצרים בני מספר שבועות. כל צוות מייצר תפוקה בכל 
שאר  מול  התפוקות  כלל  של  ובאינטגרציה  בסנכרון  נעשה  והכול  סבב, 
או מערכת  מוצר שלם  עד שמתקבלים   - גורמים אחרים  מול  או  הצוותים 

שלמה העובדים על פי הסטנדרטים שהציב הארגון מראש.

כל הצוותים )לרבות 'צוות של צוותים'( פועלים למטרה משותפת, מתכננים 
יחד, מסתנכרנים בתכיפות יום-יומית ומסייעים זה לזה להתגבר על מכשולים 
בדרך ולהביא את המשימות לכדי סיום מהיר. הצוותים מציגים את התוצרים 
בסיום כל סבב כדי לקבל פידבק ולעדכן במצב ההתקדמות, חושבים יחד 
וחוזר   - הבאים  בסבבים  התוצאות  ואת  ההתנהלות  את  לשפר  ניתן  כיצד 

חלילה.

בעולם כאוטי אין לדעת מה ילד יום ואיזו מציאות צפויה בהמשך הדרך. גם 
ניסיון לפרוט את כל התכולות ואת כל הסכנות הצפויות מראש לאורך כל 
הפרויקט - לא יאפשר לחזות במדויק כיצד הפרויקט יתקדם ויסתיים. הרעיון 
המרכזי והמוביל של המתודולוגיה הוא לעבוד בצורה המביאה למקסימום 
או,   - מסוים   )Time To Market( TTM בהגיע  להשיג  שנרצה  הערך  את 
וגדל עם  נתון קיים ערך תוצרי, ההולך  ליצור מצב שבו בכל רגע  לחלופין, 
הזמן, ובכל הזדמנות ראויה לאפשר ללקוחות לעשות שימוש בערך הקיים 

עד לאותה נקודה. 

אם בכל שלב במהלך הפרויקט יהיו נתונים ברורים לגבי התקדמות התכולה, 
לגבי מצב האיכות האינטגרטיבי ולגבי הבעיות והשינויים הנדרשים - אפשר 
יהיה להפעיל שיקול דעת, לפתור בעיות, לקבל החלטות בצורה המושכלת 

ביותר ולנווט את הפרויקט להצלחה.
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ההתנהלות הסקראמית - תוצאות ויתרונות בולטים

העבודה המולטי-דיסציפלינרית המשותפת מביאה לכך שכבר בשלבי 	 
המבט  מנקודת  הנובעות  בעיות  להתגלות  עשויות  והעיצוב  התכנון 
 - )התוצר(  הערך  של  הייצור  בתהליך  דיסציפלינה  כל  של  ומהצרכים 

וכתוצאה מכך ניתן יהיה במרבית המקרים למנוע מראש בעיות אלו.

קצב 	  התכולה,  מצב  לגבי  בארגון  הגורמים  כלל  בין  שקיפות  קיימת 
בבעיות  לטפל  ניתן  הזה  באופן  בדרך.  והמכשולים  ההתקדמות 
המשך  את  ולתכנן  ל'גדולות',  הופכות  שהן  לפני  מוקדם,  בשלב  כבר 
ההתקדמות בהתאם למצב. באופן הזה קל יותר לשתף פעולה, לעשות 
שימוש בידע של כל הצוותים ושל כל הדיסציפלינות הקשורות לחלקי 
התוצר, וכן להתקדם בצורה האפקטיבית ביותר לטובת השגת המטרה 

המשותפת.

מכיוון שהסבבים קצובים וקצרים, קל לצוות ללמוד את קצב התפוקה 	 
הממוצע לסבב - וכתוצאה מכך קל יותר לתכנן בצורה ריאלית את קצב 

ההתקדמות ואת הצפי להשגת מטרות הפרויקט.

של 	  והאינטגרטיבית  המקומית  האיכות  על  מתמדת  הקפדה  קיימת 
 Definition( התוצרים בהתאם לסטנדרטים שנקבעו והוסכמו מראש
היא  כאשר  רק  מסתיימת  משימה  שכל  היא  המשמעות   .)of done
שאר  עם  האינטגרציה  מבחינת  לרבות  שהוצבו,  בסטנדרטים  עומדת 

חלקי המוצר.

לטיפול 	  הבא  החשוב  בדבר  מיקוד  יוצרת  הסקראמית  ההתנהלות 
ולביצוע )במקום להסתכל על המוצר הסופי כעל 'חבילה אחת' שאין 
יותר  מהר  מסתיימות  המשימות  מכך  וכתוצאה  חלקיה(,  בין  הפרדה 
והבזבוז פוחת  ובצורה אינטגרטיבית מתמדת עם שאר חלקי המוצר 

בצורה משמעותית.

סיום 	  בכל  שכן  לשינויים,  גמישות  מאפשרת  הסקראמית  ההתנהלות 
סבב קיימת נקודה שבה, במידת הצורך, ניתן "לחשב מסלול מחדש" 
בהתאם לפידבק ולצורכי הסביבה המשתנים - והודות לכך נוצר דיוק 

למטרת הערך.
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הצוותים מודעים בכל רגע נתון למטרות המשותפות, לתעדוף התכולות 	 
להתנהלותם  אחריות  לקבל  יכולים  הם  וכך  הכולל,  המוצר  ולמצב 
מכיוון  כן,  כמו  הכולל.  לערך  לתרומתם  ערים  ולהיות  )ולתוצאותיה( 
שהכול שקוף לכולם הם יכולים לשתף פעולה בצורה זורמת ועצמאית, 
ודורש מהם סטטוס  נוסף המדרבן אותם  ללא צורך משמעותי בגורם 

לאורך התהליך.

את  תואמת  היא  כי  ונראה  רבים,  יתרונות  הסקראמית  להתנהלות  ובכן, 
ההיגיון הבריא. ובכל זאת, איפה ה-Catch? מהו האתגר המשמעותי הניצב 

בפני הארגונים הבאים ליישם את השיטה?

העולם  תפיסת  שינוי  הוא  הקודמים,  בפרקים  הוזכר  שכבר  כפי  האתגר, 
בלא  הדברים,  מטבע  הכרוך,  צעד   - הארגון  של  וההתנהגותית  הניהולית 
בה,  להתנסות  ולהבינה,  המתודולוגיה  את  ללמוד  צורך  יש  השקעה:  מעט 
על  )גם  פעולה  המשתפות  העובדות,  הידיים  כמות  את  להגדיל  להשתפר, 
חשבון ידיים ניהוליות המדרבנות את העובדים ולוחצות עליהם(, לסמוך על 
העובדים שידעו להתכוונן יחד אל מול המטרות המשותפות, לאפשר להם 
להשתמש בכל הכלים והידע העומדים לרשותם כדי להפיק את מקסימום 
הערך בכל רגע - ולאפשר, כחלק בלתי נפרד מהתהליך, התנסות, למידה 

ושיפור. 

את  לשחרר  נדרשים  הסקראמית  השיטה  את  שאימצו  בארגונים  מנהלים 
בהתנהלות  הפרויקט,  תוצאות  של  בוודאות  תחומים:  במגוון  השליטה 
'לגדול'  נדרשים  העובדים  ההחלטות.  ובקבלת  הבעיות  בפתרון  העובדים, 
לתוך התנהלות עצמאית, אחראית ומחויבת - והם יוכלו לעשות כן בסביבה 
שבה כל אלו יוכלו להתקיים. זהו, בסופו של יום, תפקידה המשמעותי של 

הנהלת הארגון בהטמעת תהליך שכזה.

מתודולוגיית הסקראם משלימה את התמונה על ידי יצירת מסגרת עבודה - 
framework - המגדירה מבנה, בעלי תפקידים ו'טקסים' המסייעים להטמיע 

את העקרונות האג'יליים הלכה למעשה.
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תהליך העבודה האג'ילי בהשראת הסקראם כבסיס להתנהלות 
פרודוקטיבית וערכית

המצרכים הדרושים:
 

Product Backlog - רשימת התפוקות והמטרות שאותן רוצים לספק 
ללקוחות במוצר המדובר. הרשימה מתועדפת לפי הערך העסקי המבוקש 
פעילות.  כל  של  והמורכבות  הסיכון  ברמת  ובהתחשבות  התפוקות  של 
בעזרת הרשימה הצוות יכול להבין את התמונה הכוללת ואת תכנית האב, 

וממנה הוא מושך את יעדי הסבב הבא. 

Product Owner / Backlog Owner - מוביל הבקלוג ונציג הלקוחות. 
והמטרות  התפוקות  רשימת  של  ולהובלה  לניהול  האחראי  הגורם  זהו 
)product backlog( ולעדכון שוטף של סדר העדיפויות שלה - בהתחשב 
בקצב ההתקדמות של הפרויקט, בתלויות, בסיכונים, במורכבויות ובשינויים 
 product-ה כי  לציין  חשוב  והלקוחות.  הטכנולוגיה  הסביבה,  שמכתיבים 
owner לא מנהל את ההובלה הזו לבדו, אלא מקבל את ההחלטות לגבי 
רלוונטיות  מדיסציפלינות  נציגים  בשיתוף  שלו  וההתקדמות  הפרויקט  כיוון 

ומנהלי מוצר אחרים.
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העדכון  לתהליך  היא  הכוונה  הבקלוג.  טיפוח   -  Backlog Grooming
לתקלות,  ההתקדמות,  לקצב  למטרות,  בהתאם  הבקלוג  של  השוטף 
במסגרת  התהליך  יתקיים  כלל  בדרך  בדרך.  שנקרים  ולשינויים  לאתגרים 
ישיבה תקופתית קבועה )כגון אחת לשבוע(, שבה נציגים מכלל הדיסציפלינות 
המעורבות בתהליך הפיתוח משתתפים באופן פעיל, מסונכרנים בשקיפות 
הפרויקט.  התקדמות  של  מחדש"  המסלול  ול"חישוב  להחלטות  ושותפים 
תהליך זה אינו מסתכם בקיומה של הישיבה התקופתית, אלא הוא מונחה 

ומתנהל באופן שוטף על ידי מוביל הבקלוג.

- ישיבה שבה שותפים מוביל הבקלוג   Pre-Planning / Discovery
ומטרתה  הנוכחי,  הסבב  במהלך  מתקיימת  הישיבה  כולו.  הביצוע  וצוות 
רוצים  והמטרות הבאות שבהן  היא הבנת התמונה הכוללת של הפרויקט 
להתמקד בסבב הבא. במהלך הישיבה הצוות דן בכל דרישה ומטרה, שואל 
שאלות להבנה, מבצע הערכה של היקף הפעילויות ושל מורכבותן, מנהל 
לגבי  החלטה  ומקבל   - לפתרון  אפשריים  כיוונים  על  חשיבה  ותהליך  דיון 

המיקוד ולגבי היעדים של הסבב הבא.

תשעה  עד  ארבעה  רוב  פי  על  יכיל  הצוות  ה'סקראמי'.  הצוות   -  Team
ערך  המייצרות  משימות  לביצוע  הנדרשות  המיומנויות  בעלי  כולם  אנשים, 

ללקוח.
 

 Scrum -נאמן התרבות האג'ילית בהתנהלות הצוות. ה - Scrum Master
את  לקיים  לצוות  העוזר   ,)Servant Leader( מוביל-משרת  הוא   Master
התהליך בהתאם לערכים ולעקרונות האג'יליים ובהרמוניה עם הממשקים 
הרלוונטיים, ודואג שלצוות יש את מה שהוא צריך כדי לעמוד ביעדים ולהשיג 

את התוצאות הטובות ביותר.

הנערכת  לישיבה  היא  הכוונה  סבב.  תכנון   -  Iteration Planning
בנוכחות הצוות ונציג הלקוחות, ובה פורט הצוות את המטרות ואת המשימות 
)Iteration Backlog( לכדי תכנית עבודה של הסבב,  שבעדיפות הגבוהה 

וממיר אותן ליעדים לפיתוח ולהשגה בסיום הסבב.

Daily / Sync and Status - פגישות עמידה יומיות. בתדירות גבוהה 
ומעקב  סנכרון  לתיאום,  פגישות  הצוות  עורך  יום,  מדי  כלל  בדרך  יחסית, 
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הצוות  חברי  מחדדים  אלו  בפגישות  הסבב.  תכנית  ביצוע  אחר  משותף 
ו'מדייקים' את התקדמותם במטרה להגיע בסיום הסבב לתוצאות הטובות 
ביותר. בפגישות אלו רצוי לשקף את הסטטוס על גבי לוח קאנבאן ולקיים 

את הדיון אל מול הנתונים המשתקפים בו.

Iteration Review / Demo - סקירה והדגמה. בסיום הסבב או לקראת 
סופו מתקיימת פגישת סקירה, ובה הצוות מדגים את התוצר לבעלי העניין 
ומקבל פידבק על התוצאות. סקירה זו חשובה כדי ליצור מחויבות של חברי 
והצגתן  השגתן  על  גאווה  תחושת  בהם  להחדיר  המטרות,  להשגת  הצוות 

ו'לדייק' את המשך התקדמות הפרויקט בהתאם לפידבקים שהתקבלו.

המתקיימת  ישיבה  רטרוספקטיבה.   -  Iteration Retrospective
דורש  ומה  לשמר  וכדאי  טוב  עובד  מה  בוחן  הצוות  ובה  סבב,  כל  בסיום 
ישיבה  זוהי  הבאים.  בסבבים  לשיפור  יעדים  מפיק  לכך  ובהתאם  שיפור, 
המשמעותי  השיפור  את  במהלכה  יבחר  שהצוות  ומומלץ  ביותר,  חשובה 
ביותר שאותו כדאי ליישם כדי להתייעל - ויחליט מהי הדרך שבה הוא ייושם.

אופן ההכנה: 

רשימת התפוקות והמטרות של המוצר - 
Product Backlog

המוצר  של  והמטרות  התפוקות  רשימת  הוא  קודם  שהוזכרו  הכלים  אחד 
הסופי, קרי ה-Product Backlog. מדובר, כאמור, ברשימה מתועדפת של 
תוצרי הפיתוח של המוצר, ממנה מושך הצוות את המטלות בכל סבב. מי 
הוא  רציף  באופן  שלה  התכולה  ולתעדוף  הרשימה  של  לקיומה  שאחראי 
 - המוצר  נאמן  הוא  הלוא  בסקראם,  המוגדרים  התפקידים  מבעלי  אחד 

.Product Owner-ה

ה-Product Backlog אינו מגדיר את משימות הפיתוח לצוות, כי אם את 
רשימת  כאל  אלו  לדרישות  להתייחס  מקובל  העובד:  מהמוצר  הדרישות 
תכונות ויכולות שהמוצר יספק ללקוח. כדי לשמור על נקודת מבט מבוססת 
 -User Stories - לקוח, נהוג לתאר את התכונות הדרושות כסיפורי משתמש
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 .Z ערך  לקבל  כדי   Y פעולה  לבצע  אוכל   ,X באופן הבא: כמשתמש מסוג 
בצורה זו ניתן לקבל במשפט קצר מידע חיוני על הדרישה, על הערך שהיא 
מביאה לידי ביטוי ועל הלקוח שעבורו היא נדרשת. אין חובה ליישם דווקא 

כך את כתיבת ה-Backlog, אך לצורת כתיבה כזו ערך רב.

גבוה  ככל שסיפור המשתמש )המתאר את היכולת( נמצא בסדר עדיפויות 
יותר, כך הדרישה תהיה מפורטת יותר. לעומת זאת, סיפורים בתעדוף נמוך 
נמנעת  בכך,  בכלל…(.  )אם  יגיע  שזמנם  עד   - בלבד  ככותרות  יופיעו  יותר 

השקעה מיותרת בפירוט סיפורים שלא יגיעו לכדי מימוש.

כאשר פיתוחו של סיפור משתמש מוערך ביותר מסבב אחד, כדאי לפרקו 
ולפרוט אותו לכמה סיפורים. למעשה, סיפור המשתמש המקורי הופך לאוגדן 

.EPIC - של סיפורים )או של תכונות ופיצ'רים(, ומקובל לקרוא לו אפוס

את מכלול הצרכים של המוצר ירכז ה-Product Owner בעזרת העקרונות 
האג'יליים: שיתוף פעולה רציף עם הלקוח, פתיחות לשינויים במהלך הפיתוח, 
וכן תקשורת עם גורמים פנים-ארגוניים מוכווני לקוח דוגמת אנשי המכירות, 
אנשי התמיכה, הנמצאים במקרים רבים בקשר ישיר עם הלקוחות ויודעים 
להביא מהשטח דרישות חשובות בעלות ערך עסקי. גם תיקוני באגים, אגב, 
איכות  על  מהשמירה  כחלק   Product Backlog-מה חלק  להיות  צריכים 

התוצרים. 

מקובל להגדיר Definition of Done אשר מהווה אוסף סטנדרטים איכותיים 
כדי  בהם  לעמוד  צריכה   Backlog-ב משימה  וכל  דרישה  שכל  ותפעוליים 
שגרתיות,  פעילויות  באוסף  רוב  פי  על  מדובר  התוכנה  בעולם  להסתיים. 
כגון סקירת קוד )Code review(, הגנת הקוד על ידי כתיבת בדיקות יחידה 
עם  הראשי  הקוד  לבסיס  הקוד  של  אינטגרציה   ,)Unit Tests( אוטומטיות 
גם  לעתים  יכיל   Definition of Done-ה בנוסף,  ועוד.  איכות  אפס תקלות 
פעילויות ייחודיות למטלה מסוימת. כדי לעמוד ביעדי האיכות באופן רציף, 
 Definition of-כדי להימנע מ'צבירת חובות', יש להיות מחויבים לעמידה ב

Done שהוגדר ולא להתפשר בנושא.
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במקרים רבים, מוצר המושק בגרסתו הראשונה רק מתחיל את דרכו, ומכאן 
והלאה הוא מהווה בסיס למשאבי תחזוקה, לתיקוני באגים ולשיפור תשתיות, 

כמו גם לפיתוח פיצ'רים חדשים ולעדכון ושיפור של הפיצ'רים הקיימים. 

התפיסה הרווחת היא שאנשי המוצר עסוקים בהגדרת הפיצ'רים ובעיצוב 
השימושיות של המוצר, בעוד ענייני התחזוקה והתשתיות שייכים להנדסה - 
 Business אך האמת היא שתיקון באגים ושיפור תשתיות מכילים לא פחות
מאוד  חשוב  ולכן  אחד,  הוא  הארגון  חדשים.  פיצ'רים  של  מפיתוח   Value
שתעדוף ה-Product Backlog ייעשה באופן הוליסטי תוך התייחסות לכל 
המרכיבים הללו ותעדופם לפי הערך השימושי והשירותי שלהם. גם אם יש 
צוותים נפרדים לפיתוח פיצ'רים, לתשתיות ולתיקוני באגים, כדאי שתהיה יד 
מאזנת. הזנחה או חוסר איזון בכל אחת מהחזיתות ייצרו מלכודות המעכבות 

את ההתקדמות האפקטיבית בחזיתות אחרות.

User Stories - סיפורי משתמש

הלקוח  לצורכי  הדיוק  הוא  האג'ילית  בסביבה  המובילים  מהעקרונות  אחד 
לסגל  נדרשים  כולו,  הארגון  ולמעשה  הצוות,  חברי  כל  איתו:  והתקשורת 

חשיבה מוכוונת לקוח בכל הפעולות והמשימות שהם מבצעים.

על מנת להגיע לדיוק שכזה, אחד הכלים הנפוצים לתיאור הדרישה לפיתוח 
הלקוח',  'סיפור  או  המשתמש'  'סיפור  הוא  המערכת  או  המוצר  במסגרת 

כלומר הגדרת הדרישה מנקודת מבטו של המשתמש או הלקוח.

התבנית הנפוצה לכתיבת סיפור משתמש היא:
"בתור > משתמש X <, אני מעוניין > לעשות פעולה Y <, כך שאקבל > ערך 

."> Z

יתרונה של תבנית זו הוא המידע הרב שהיא מכילה בכמות מועטה )יחסית( 
)או  המשתמש  מיהו  להבין:  יכול  אחד  שכל  פשוטה  ובשפה  מילים  של 
הלקוח(? מה הוא צריך? מה הוא מעוניין להרוויח מהשימוש ביכולת זו של 

המוצר?
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חשוב לציין כי המשתמש אינו בהכרח הלקוח של הארגון במובנו המסורתי. 
בתוך  פנימי'  'לקוח  גם  להיות  יכול  הוא  אך  הקצה,  לקוח  להיות  עשוי  הוא 

הארגון, הזקוק ליכולת מסוימת לצורך עבודתו.

סיפור המשתמש   - לעיל  לראות מהתבנית המוצגת  שניתן  כפי  כך,  או  כך 
מתאר מהו הצורך ולא כיצד לממש אותו. הדבר מאפשר לצוות להבין היטב 

את הצורך העסקי או השימושי, ורק אז 'לתפור' לו פתרון טכני מתאים.

בכתיבת סיפורי המשתמש יכולים להשתתף כל בעלי העניין בפרויקט. סיפורי 
 Product-ה הדרישות',  'רשימת  את  ומרכיבים  יוצרים  הללו  המשתמש 
Backlog - ותפקידו של נאמן המוצר הוא להוביל את תהליך התעדוף שלהם 

על פי ערכם העסקי.

מנת  על  התכנון.  תהליכי  במסגרת  לדיון  בסיס  מהווים  המשתמש  סיפורי 
שסיפור משתמש יבשיל לכדי מימוש, יש לאפיינו באופן מפורט ומדויק ככל 

שקרב זמן המימוש בפועל.

-C-אחד המודלים המקובלים לפירוט סיפורי משתמש הוא מודל שלושת ה
ים, כפי שניתן לראות בתרשים הבא:

 

Product Owner-נאמן המוצר - ה

 Product Backlog-ל שאחראי  מי   ,Product Owner-ה של  לתפקידו 
ולתעדוף המתמשך שלו, יש השפעה משמעותית על הצלחת התהליך.
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לדוגמה:

במקרים רבים גם נהוג לגבש מראש סטנדרטים למוכנות הסיפור למימוש 
 .)Definition Of Done( ולמוכנות למסירה )Definition Of Ready(

סיפור  על  ולא  הסיפורים  מרבית  על  כלל  בדרך  יחולו  אלו  סטנדרטים 
לגבי  המצופה  או  המוסכם  הארגוני  הסטנדרט  את  יתארו  כלומר  ספציפי, 
 - Acceptance Criteria - 'תוצר מוגמר. בנוסף נהוג לציין גם 'תנאי קבלה

המתארים בדיקה של סיפור ספציפי.

דרישה  גם   - שונים  גודל  בסדרי  שימושיות  לתאר  יכולים  משתמש  סיפורי 
גדולה מאוד ניתן לתאר בסיפור. עם זאת, פיתוח היכולת של דרישה גדולה 
ולכן הגודל המומלץ לסיפור הוא כזה שניתן לפתח  עשוי להימשך זמן רב, 
במהלך סבב יחיד - ספרינט. כאשר הצוות מקיים דיון לגבי סיפור משתמש, 
את  לפצל  ניתן  יחיד,  מסבב  יותר  להימשך  עשוי  פיתוחו  כי  עולה  ומהדיון 
הסיפור לכמה סיפורים – אך גם להשתדל לשמור על תוצר בעל ערך ללקוח 

ולא לפרוט סיפורים לפעולות טכניות לביצוע.
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כחלק  המשתמש  סיפורי  את  מציין  אינו  הסקראם  מדריך  כי  לציין  חשוב 
התפקידים  בעלי  בוחרים  רבים  אג'יליים  בפרויקטים  אך  מהפרקטיקה, 

בסיפורי המשתמש כפורמט מועדף לבניית בקלוג המוצר.

אחרות:  ובמילים  טוב',  'סיפור  להגדרת  נוסף  מקובל  מודל  הוא   INVEST
סיפור טוב הוא סיפור העומד בקריטריונים של INVEST, כפי שניתן לראות 

בטבלה:

Independent ניתן לפתחו ללא תלות בסיפורים אחריםבלתי תלוי

Negotiable אינו 'חוזה סגור', אלא ניתן לקיים לגביו דיון בר דיון
ולהתאים את האפיון לצרכים המדויקים עד לרגע 

המימוש עצמו

Valuable מייצר ערך עבור לקוח מסויםבעל ערך

Estimable ניתן להעריך את גודלו או את המאמץ הנדרש ניתן להערכה
למימושו

Small בעל גודל המאפשר פיתוח בתקופת זמן קצרה קטן
)בדרך כלל - כמה ימים עד סבב אחד(

Testable ניתן לבדוק באופן מדויק את איכות התוצר ואת ניתן לבדיקה
מימוש הערך המגולם בו

Product Owner-נאמן המוצר - ה

 Product Backlog-ל שאחראי  מי   ,Product Owner-ה של  לתפקידו 
ולתעדוף המתמשך שלו, יש השפעה משמעותית על הצלחת התהליך. 

הלקוח,  בין   - מפתח  בעמדת  נמצא  המוצר'(  )'נאמן   Product Owner-ה
האיכות,  בקרת  הפיתוח,  לבין  אחד,  מצד  והתמיכה  השיווק  המכירות, 
התפעול, ההתקנות והקסטומיזציות באתר הלקוח מצד שני. הוא ה'אורים 
ותומים' של המוצר מבחינת מהותו השימושית ללקוח, וכן מבחינת איכותו 

ולעיתים אף איכות השירות בכללותו.

התוויית  על  אמון  הוא  אחד  מצד  לביצוע.  התכנון  בין  נמצא  המוצר  נאמן 
העדיפויות והמטרות בתהליך בניית התוצר ובמהלך פיתוחו, ומצד שני הוא 
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נותן פידבק, מכוון ו'מדייק' את הדרך ואת התוצאות - וזאת על ידי בקרה של 
התוצאות שהצוותים המיישמים מציגים בסיום כל סבב.

צוותי  ומבחינת  הארגון,  מול  הלקוחות  את  מייצג   Product Owner-ה
הסקראם הוא הלקוח הפנים-ארגוני. הוא זמין ונמצא שם עבורם לכל שאלה 
לתפקידו  מגיע  הוא  רבים  במקרים  הבהרה.  בקשת  ולכל  המוצר  בנושא 
דרישות  את  המגדירות  מהדיסציפלינות  או  המוצר  ניהול  מעולם  הנוכחי 

המוצר, אך לעיתים גם מעולמות כגון הנדסת מערכת.

Product Owner יחיד יכול לשרת כמה צוותים העובדים על חלקים שונים 
של המוצר. במקרה כזה הוא מתנהל כחיצוני לצוותים, אך הוא מחויב להם. 
במקרים פשוטים יותר הוא יכול גם להתנהל כחלק אינטגרלי מהצוות. כך או 
כך, רצוי שהוא יהיה נוכח בתכנוני הסבבים, ישיבות הסנכרון וישיבות סיום 
הסבב עד כמה שניתן כדי לשמש עוגן מאזן ומכוון עבור הצוותים. עליו גם 
להיות 'עם אצבע על הדופק' באופן רציף ולוודא שהצוות עובד ומתקדם תוך 

הבנה של המטרות ושל היעדים. 

 ,Product Owner-את הדרך ליישום הדרישה יגדיר הצוות המבצע ולא ה
שכן הצוות הוא שאמון על הפתרונות הטכניים-טכנולוגיים המתאימים ביותר 
ליישום במוצר. במקרים מסוימים, או כתלות בסוג המוצר, עשוי מנהל המוצר 
לתת מענה לסוגיות של ארכיטקטורה ושל הגדרות פרטניות הנדרשות לכל 
אורך תהליך הפיתוח )למשל - הנדסת מערכת(. כך או כך, במסגרת תפקידו 

עליו לתקשר ולהתייעץ עם המהנדסים, הבודקים והמעצבים.

 Product-והצוותים מנהלים סוג של דיאלוג מתמשך, שבו ה נאמן המוצר 
הפריה  ביניהם  ומתקיימות  ב'איך',  מתרכז  הצוות  ב'מה',  מתרכז   Owner
והעצמה הדדיות. שוב באה לידי ביטוי חשיבותם של התקשורת, של שיתוף 
הפעולה ושל אחריותם של אנשי ניהול המוצר לעודד תקשורת טובה והגעה 

להסכמה תוך שמירה על כבוד הדדי ופוקוס על השגת המטרות. 

לשיתוף פעולה זה בין הגורמים, שבבסיסו מונח הכבוד ההדדי ביניהם, יש 
תרומה רבה להצלחתו של הארגון האגי'לי המודרני - ולמנהל המוצר, בהיותו 
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ב'נקודת אמצע' אסטרטגית ביותר, מוטלת האחריות לשתף פעולה ולעודד 
שיתוף פעולה. הניסיון מלמד כי שיתוף מוקדם של גורמים בעלי משמעות 
בהגדרה ובפיתוח של המוצר עוזר להימנע מהתנגדויות ומשפר משמעותית 

את הדיוק ואת האיכות של התוצר הסופי.

מנהל מוצר טוב מבין שהכול חשוב ושכולם רוצים להצליח בעבודתם, ולכן 
סוג  לכל  נכון  הדבר  בעיות.  ובפתרון  מכשולים  בסילוק  גם  להתמחות  עליו 
של ארגון, אך במיוחד לארגון האג'ילי המודרני - שבו על מנהל המוצר יש 
אחריות לקדם את שיתוף הפעולה בין כל הגורמים התורמים לקיום המוצר. 
אחריות זו דורשת ממנהל המוצר ענווה, ולצדה יכולת להעצים את הצוותים 
ואת בעלי התפקידים ולהובילם לפתח את המוצר תוך שמירה על בהירות, 
המשתנה  והעסקית  הטכנולוגית  המציאות  נוכח  פתיחות  ועל  שקיפות  על 

בקצב מהיר.

אם בארגון הקלאסי מנהל המוצר פועל מעמדה של מנהיגות ריכוזית, הרי 
שבארגון האג'ילי המודרני ה-Product Owner פועל ממקום הוליסטי, שבו 
הוא אחראי לתעדוף של תמהיל התשומות הדרושות כדי לקדם את המכלול 

וליצור טיוב מערכתי של המוצר.

תכולות  של  ההוליסטי  העסקי  הערך  את  משקלל   Product Owner-ה
ה-Backlog על ידי שילוב של ארבעה פרמטרים: 

הערך העסקי ללקוח )וכן לארגון ולבעלי עניין רלוונטיים אחרים(	 
 	Effort Estimation - הערכת המאמץ הדרוש
יחסי התלות והאילוצים	 
המורכבויות והסיכונים	 
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ניהול מוצר אג'ילי
Product Backlog-ותהליכי הניהול של ה Backlog Grooming

אבני יסוד חשובות ביותר של כל ארגון הן המוצרים שלו. המוצרים שהארגון 
ההנדסה  אנשי  העסקי:  הבסיס  את  ומייצרים  ערך  שמביאים  הם  מפתח 
מפתחים את המוצרים, אנשי המכירות והשיווק  מוכרים ומשווקים אותם, 

והכי חשוב - הלקוחות משתמשים בהם כדי להפיק תועלת. 

כפי שנאמר קודם לכן, מנהל המוצר )המכונה על פי הסקראם, כאמור, גם 
 Product Backlog-ל שאחראי  הוא   )Product Owner-ה  - המוצר  נאמן 

 :Backlog-ולתחזוקתו השוטפת. וכך מנוהל ה

ראשית, מומלץ לבנות את ה-Product Backlog מלמעלה )מטרות ורעיונות( 
של  העליונה  מהרמה  להתחיל  כלומר   - יישום(  לטובת  )פירוט  מטה  כלפי 
המטרות שאותן רוצים להשיג ושל הערך העסקי שהן מקיימות, ובהמשך, 
את  אינקרמנטלית  בצורה  לפרוט  שהוגדרו,  העדיפויות  לסדרי  בהתאם 
היעדים לתוצרים הקטנים ביותר המרכיבים את ערכו של המוצר ומביאים 

ערך בפני עצמם.

המטרה היא למקסם את הערך העסקי )Business Value( המתקבל בכל 
שלב. במקרים רבים כדאי להתחיל מבנייה של תכולות צרות של הפתרון 
הרצוי ולהרחיבן בהמשך. כך ניתן יהיה לקבל פידבק מוקדם על כיוון הפתרון 
 Product-וללמוד כיצד נכון יותר להתקדם. חשוב שהצוותים ישתפו את ה
Owner בתכנית ויבינו ביחד איתו מהו היקף הפתרון הנדרש כדי להביא את 

הערך העסקי הגבוה ביותר בהשקעה המינימלית הנדרשת.

וקבוע  שוטף  באופן  יוביל   Product Backlog-ה של  הטיפוח  תהליך  את 
 Backlog במקביל לעבודת הצוותים. תהליך זה נקרא Product Owner-ה
)או  שבועית  ישיבה  באמצעות  זאת  יבצע  הוא  כלל  בדרך   .Grooming
וכן  המעורבים,  הגורמים  של  בהשתתפותם  אחרת(  מתאימה  בתדירות 
עם  ורשתית  שוטפת  תקשורת  באמצעות   - הישיבות  חדר  לכותלי  מחוץ 
גמישה  עבודה  לתכנית   Product Backlog-ה יהפוך  כך  הגורמים.  כלל 
וחיה, המשתנה ומתחדשת בהתאם למציאות הדינמית שבה פועל הארגון.
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תהליך הטיפוח של ה-Backlog כולל את האלמנטים הבאים:
לקוחות, 	  לעיל:  שהוזכרו  הרלוונטיים  הגורמים  מכלל  הדרישות  איסוף 

שיווק, הנדסה, שירות לקוחות ועוד;
עדכון ותעדוף מחודש במקרים שבהם חלו שינויים )בקצב ההתקדמות, 	 

בדרישות הלקוחות, במציאות הטכנולוגית, בצורך לשפר את השירותיות 
ועוד(;

הערכת המאמץ הכרוך ביישום התכולות;	 
פריטת המטרות הנמצאות בעדיפות הגבוהה ביותר לסיפורים קטנים 	 

המתאימים ליישום במהלך סבב;
המטרות 	  הפרויקט,  של  הרחבה  התמונה  לגבי  שוטפת  תקשורת 

כלל  את  לשתף  יש  התכנון.  מול  אל  הביצוע  וסטטוס  הקרובות 
הדיסציפלינות המעורבות בתהליכי התכנון, הפיתוח, המסירה, השירות 
לאחר מסירה, השיווק והמכירות של המוצר הסופי. כך נוצרת שקיפות 
בין כלל המעורבים בשרשרת העבודה, מתבסס שיתוף הפעולה להשגת 
את  לבצע  גורם  כל  של  ביכולת  משמעותית  העצמה  וחלה  המטרות 

עבודתו בצורה האפקטיבית ביותר;
שיתוף וסנכרון של הצוותים או של המוצרים הרלוונטיים במטרה למצוא 	 

וליישם פתרונות הוליסטיים.

של  והשפעתו  עוצמתו  חשיבותו,  את  להמחיש  כדי  דוגמאות  כמה  נציג 
השיתוף:

דרישה חדשה מלקוח מסוים,  יקבל  מכירות  איש  כאשר  ראשונה:  דוגמה 
של  הסטטוס  מה  או  לו  תסופק  הדרישה  מתי  לדעת  מעוניין  יהיה  והלקוח 
דרישה קיימת, איש המכירות - החשוף לתכנית הכוללת של המוצר ולסטטוס 
התקדמותו - יוכל לספק ללקוח תשובות מושכלות יותר לגבי הזמן המשוער 

ליישום הדרישה ולמסירתה ללקוח. 

איש  על  מסירה,  זמן  ללקוח  שיבטיח  ולפני  חדשה,  דרישה  של  במקרים 
 Product-היכן נכנסת דרישה זו ב Product Owner-המכירות לבחון מול ה
טווח  ללקוח  כדאי לתת  ביצוע.  ומהן המשמעויות שלה מבחינת   Backlog
זמן משוער למסירה )נניח ברבעון X או בחודש Y בשנה(, ולאו דווקא תאריך 
מדויק, מתוך הבנה משותפת שהמציאות דינמית ושהתאריך המדויק יקבע 

בהמשך הדרך.
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בתכנית,  לשינויים  ייחשף  המכירות  איש  אם  קיימת,  דרישה  של  במקרים 
הסיבות  את  ולהסביר  השינויים  בדבר  מראש  הלקוח  את  לעדכן  יוכל  הוא 
גם כאשר התכנית  ללקוח  בין הארגון  ליצור אמון  כך  ידי  ועל  להיווצרותם, 

אינה מתקדמת כמצופה.

דוגמה שנייה: אם אנשי השיווק יכירו את התכנית הרחבה של המוצר ואת 
סטטוס התקדמותו, הם יוכלו לבנות בצורה מושכלת את התכנית השיווקית 
או  ביעדים  העמידה  לגבי  הלקוחות  ואת  השוק  את  ולעדכן  התוצרים  של 
 TTM-ול לתחרות  השוק,  לדרישות  בהתאם  כן,  כמו  בתכנית.  השינויים 
לעמוד  כדי  התוצרים  של  היישום  היקף  על  להשפיע  יוכלו  הם  המבוקש 
עדיין  שהוא  ובלבד  יחסית,  'רזה'  שהושג  התוצר  אם  )גם  הנדרש   TTM-ב

מקיים את הערך העסקי הרצוי(. 

בנוסף, אנשי השיווק יוכלו לסייע ל-Product Owner ולצוותי העבודה להבין 
 TTM-את המשמעויות הנגזרות ממסירה או מאי-מסירה של ערך עסקי ב
מסוים, ובכך 'ידייקו' את כיוון ההתקדמות של הפרויקט או של המוצר באופן 

המועיל ביותר לארגון וללקוחותיו.

דוגמה שלישית: אם צוותי הפיתוח יהיו מודעים לתכנית הרחבה של המוצר, 
לתחושת הלחץ והדחיפות המגיעה מהשוק, ל-TTM הנדרש, לערך שיתקבל 
מעיכובים  או  התכנית  של  מהצלחתה  הנגזרות  ולמשמעויות  הלקוח  אצל 
אפשריים, הם ירגישו מחוברים יותר ויירתמו למשימה מתוך הרצון להצליח 
וניהול  ול'הנדסה'  יצירתית  לחשיבה  אותם  יעודד  השיתוף  באתגר.  ולעמוד 

מקצועיים של דרכי היישום על מנת לעמוד ביעד המשותף.

התכנית  את  יכירו  הלקוחות  ושירות  התמיכה  אנשי  אם  רביעית:  דוגמה 
הרחבה של המוצר ואת סטטוס התקדמותו, הם יוכלו להבין טוב יותר אילו 
יוכלו לגבש תכניות  ומתי. בהתאם לכך הם  תכולות חדשות מגיעות לשוק 
לימוד והכשרה להכרות עם התוצרים החדשים בצורה מדורגת, שתאפשר 
הבנה עמוקה יותר של כל חלק וחלק במוצר לצורך תמיכה איכותית ומדויקת 
יותר בפניות המגיעות מהלקוחות. זאת במקום הדרכה תקופתית על מוצר 
שלם בעל יכולות חדשות רבות, שמטבע הדברים קשה יותר ללמוד את כולן 

יחד במהלך הדרכה חד-פעמית ורחבת היקף. 
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דורשים  אשר  בעייתיים  מערכת  אזורי  יזהו  התמיכה  אנשי  כאשר  כן,  כמו 
יוכלו  יוכלו להציף זאת ל-Product Owner, ובכך הם  שיפור או שינוי, הם 
איכות  את  ישמרו  המיושמות,  התכולות  ועל  העבודה  תכניות  על  להשפיע 

המוצר בשטח לאורך זמן ובאופן קבוע ויפחיתו בעיות עתידיות במוצר.
אלו הן רק חלק מהדוגמאות שניתן לראות בארגון המקפיד על שיתוף כלל 
הגורמים. על כל ארגון לבצע תהליך של חשיבה מעמיקה כדי להחליט מיהם 
יעילות  את  למקסם  תסייע  שמעורבותם  הרלוונטיים  החשובים  הגורמים 

התפקוד בפרויקט ואיכות התוצרים.

במרבית הארגונים קיימת מציאות מורכבת, שבה צוותים רבים פועלים יחד 
- ואף יש קווי מוצר שלמים הפועלים יחד לטובת פתרון  לטובת אותו מוצר
הוליסטי מערכתי ללקוחות. במצבים כאלו יהיו הרבה Backlogs מוצריים, 
והם יהיו מנוהלים בידי Product Owners שונים. מסיבה זו, תפקיד קריטי 
של  המטרות,  של  גלובלי  סנכרון  הוא   Product Owners-ל שיש  נוסף 

התעדוף ושל קצב ההתקדמות המשותף להשגת המטרות. 

בין  ולסנכרן  שוטפת  תקשורת  ולבסס  לקיים   Product Owners-ה על 
ה-Product Backlogs השונים כדי להשיג ביעילות המרבית את המטרות 
המשותפות, ואת הערך העסקי הגבוה ביותר. מטרתם היא לוודא כי צוותים 
בצורה  יעבדו  המשותפת  המטרה  השגת  לשם  בזה  זה  התלויים  שונים 
מטרותיו  למימוש  רק  ידאג  מוצר  קו  או  צוות  כל  אם  היטב.  מסונכרנת 
שבו  מצב  להיווצר  עשוי  האחרים,  הצוותים  מול  תיאום  ללא  הספציפיות, 
חלק מהפתרון כבר מוכן, אך חלקים אחרים שלו עדיין אינם מוכנים - ולכן 
לא ניתן למסור את הערך ללקוחות בזמן סביר ובצורה הוליסטית איכותית. 

ראוי לציין כי מנגנון סנכרון זה משפיע על אופן המדידה של התנהלות קווי 
ורק בהתאם לתוצאות  המוצר השונים. כלומר, אם כל קו מוצר נמדד אך 

הספציפיות שהוא נדרש לייצר, אזי החתירה לשיתוף ולסנכרון גלובלי של 

הפתרונות תהיה מינורית, ואף ייתכן שהדבר יוביל ל'מלחמה' על משאבים 
בין הגופים השונים. מנגד, אם המובילים של קווי המוצר יימדדו גם ביכולת 
שלהם ליצור ערך עסקי גלובלי של כלל התוצרים, הדבר יעודד אותם לשתף 

פעולה ולסנכרן בין התכניות השונות.
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את הסנכרון בין הגופים השונים ובין קווי הייצור אפשר להשיג על ידי ישיבה 
מובילי  כל  ישתפו  ובה  קבוע,  באופן  לתקופה  אחת  שתתקיים  משותפת 
העסקי  הערך  את  להשיג  כדי  העדיפויות  ובסדרי  בתכניות   Backlogs-ה

הגלובלי הגבוה ביותר.

נשמע מאתגר? אכן כן - התנהלות זו דורשת עבודה מאומצת ואינטנסיבית. 
אבל כל מי שחושב שהשיתוף והדיונים בין הדיסציפלינות מובילים לבזבוז 
זמן ומעכבים את תהליכי הביצוע וההתקדמות, מוזמן לחשוב על כך שוב - 
והפעם מזווית אחרת: תהליכי השיתוף והסנכרון, יחד עם הדיונים הנלווים 
להם, הם למעשה השקעה )Investment( בשלבים המוקדמים של התהליך. 
השקעה זו מונעת עיכובים, אי-הבנות ובעיות בשלביו השונים של התהליך, 

ולמעשה היא חוסכת לארגון משאבים רבים.

יעדים  רשימת  ולנהל  אלו  בכלים  להשתמש  יכול  בארגון  גוף  כל  כן,  כמו 
של  רשימה  לנהל  אפשר  האנוש  משאבי  בתחום  למשל,  כך,  מתועדפת. 
פעילויות הכשרה, גיוס ושימור של עובדים, ולפרוט אותן למטלות לביצוע לפי 
סדר עדיפות מותאם. וגם כאן, כמו בתהליך הפיתוח, חשוב שרשימות אלו 

ייבחנו שוב ושוב באופן תדיר וייערכו מחדש בהתאם למציאות המשתנה.

)Wireframes( שימוש בוויזואליות

באפיון  המשתמש,  בחוויית  להשקיע  חשוב  שימושי,  יהיה  שמוצר  כדי 
ובעיצוב שלה. עוד ידוע כי הצגה חזותית סכמתית היא בסיס מצוין ל'דיאלוג' 
על מוצר או על פיצ'ר חדש. כתיבת מפרט דרישות חשובה גם היא, אך היא 
עלולה לגזול זמן יקר, ובסיומה לעתים מגלים שנדרשת עבודת עדכון מתישה 

ומעכבת.

בתהליך עיצובו של מוצר מומלץ להשתמש ב-Wireframes )'מסגרות תיל'(. 
זוהי שיטה טובה להכין דוגמה מהירה לעיצוב התוצר בלי להיכנס לעיצוב פרטני. 
רישום בעט או בעיפרון על נייר או על לוח הוא התחלה טובה - לא צריך לעמוד 
בסטנדרטים אמנותיים, אלא רק להעביר את הרעיון ואת זרימת הפעולות 
שעל המשתמש לבצע כדי להשתמש במוצר. בארגונים רבים, אגב, מקובל



|     הארגון האג'ילי המודרני המודל להצלחה בעולם הכאוטי74

את  להבין  העוזרות  כתובות  בהערות  מלֻווים  שקפים  בעזרת  זאת  לעשות 
ההצעה החזותית. באופן זה הופכת חוויית המשתמש למורה הדרך בתהליך 
 UX( הפיתוח - ואכן, בימינו נפוץ השימוש במומחים לעיצוב חוויית המשתמש
כי גם אם אין מומחה בסביבה, עיצוב התוצרים  Designers(. חשוב לציין 

ישתפר משמעותית על ידי שימוש בעיצוב מונחה חוויית משתמש.

הדגמת הרעיון בעזרת Wireframes היא בסיס לקיום אינטראקציות, דיונים 
ותהליכים שיתופיים, שבהם אפשר לשלב גם את הלקוח. יש כיום כלים רבים 
המוקדשים לעניין - דוגמת Axure, Balsamiq ורבים נוספים. עם זאת, מכיוון 
גומלין על פני כלים ותהליכים,  ויחסי  שהתרבות האג'ילית מעדיפה אנשים 
שהם  ובלבד  לו,  הנוחים  בכלים  להשתמש  גורם  לכל  חופש  לתת  אפשר 
ובצורה מהירה.  )ולעתים אף כמה חלופות( באופן ברור  ידגימו את הרעיון 
 Product-ב התכולות  לתיאור  מתלווה   Wireframe-ה שבהם  מקרים  יש 
Backlog ועוזר להפחית את כמות הטקסט הנדרשת על מנת שהצוות יבין 

היטב את המופיע ברשימה.

כל האמור לעיל מתאים כמובן גם לויזואליזצייה עיצובית של מוצרים שאינם 
מוצרי תוכנה.

Pre-Planning-ישיבת ה

טיפוח  לתהליך  שותפיו  עם  )יחד   Product Owner-ה קודם,  שצוין  כפי 
הבקלוג( מחליט מהן התכולות החשובות ביותר המועמדות ליישום בסבב 
הבא. הצוות אחראי להבין מה ניתן ליישם בכל סבב בפועל, והוא משתף את 

ה-Product Owner בתכנית וב'חידוד' היקף הפתרון.

המבצע  הצוות  את  לשתף  היא   Pre-Planning-ה ישיבת  של  המטרה 
מהן  מבין  הצוות  כי  ולוודא  הבא  בסבב  ליישום  המתועדפות  בתכולות 
את  ליישם  כיצד  לחשוב  שיוכל  מנת  על  מטרתן,  ומהי  הרצויות  התוצאות 
מפעילות  לרגע  עוצר  הצוות  שבה  ישיבה  זוהי  ביותר.  המתאים  הפתרון 

הביצוע של הסבב הנוכחי כדי להבין את הצעדים הבאים בתכנית.
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בישיבה משתתפים מוביל הבקלוג והצוות כולו. בשלב הזה הצוות המורחב 
דן בכל דרישה ומטרה, ובמסגרת זאת:

שואל שאלות כדי להבין טוב יותר את המשך התהליך;	 
מעריך את היקף הפעילויות ואת מורכבותן;	 
מקיים תהליך של דיון וחשיבה לגבי כיוונים אפשריים לפתרון;	 
היעדים הריאליים להשגה 	  ולגבי  לגבי הפוקוס הנדרש  מקבל החלטה 

בסבב הבא.

את  'לעכל'  המבצע  לצוות  מאפשר  הנוכחי  הסבב  במהלך  הישיבה  קיום 
התכנים ולהשלים פערים לפני תחילת הסבב הבא - ובכך משתפרת יכולתו 

של הצוות לתכנן את המשימות בתחילת הסבב הבא.

בפעילות גדולה ומורכבת ניתן לקיים כמה רמות של Pre-Planning באופן 
הבא: ברמה העליונה ייפגשו ה-Product Owners ונציגי הצוותים הרלוונטיים 
כדי לתכנן ולסנכרן את המטרות המשותפות ואת התכולות של הסבב הבא, 
וכן לזהות ב-Product Backlog את השיוך הצוותי של התכולות. בהמשך 
יקיים כל Product Owner ישיבת Pre-Planning עם הצוות הספציפי. אם 
יש שינויים או השגות, חוזרים לדיון בפורום המוביל לתיאום וסנכרון נוספים. 
בפעילות מורכבת שכזו ניתן ליישם את התהליך עבור כמה סבבים מראש.

הערכת מאמץ )Story Points Estimation( ותכנון 
קדימה

כחלק מתהליך התכנון והבשלת הסיפורים נהוג לבצע הערכה של המאמץ 
לסבבים  יעדים  הצבת  לאפשר  מנת  על  זאת  סיפור.  כל  למימוש  הנדרש 

הקרובים, ובד בבד לאפשר גם תכנון לטווח בינוני עד ארוך.

כל  את  לפרוט  מבקשת  מאמצים  ולהערכת  לניהול  הקלאסית  התפיסה 
תוכנית הפעולה מראש, ואז להעריך כמה מאמץ יידרש על מנת לבצע את 
זו מראה חריגה ממוצעת של  כלל הפעולות הללו. הסטטיסטיקה בשיטה 

30%-50% בהערכות שניתנו למשימה או לפרויקט מסוימים. 

לעומת זאת, כפי שצוין קודם - בסביבה אג'ילית סיפורי המשתמש מאופיינים 
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באופן מפורט ומדויק רק קרוב למועד מימושם בפועל, ולכן תהליך הערכת 
בתפיסות  נהוג  שהיה  כפי  ולא  לכך,  בהתאם  להתבצע  צריך  המאמץ 

המסורתיות. 

התפיסה האג'ילית להערכת מאמץ מבוססת על ההנחה שבני אנוש טובים 
אין ברשותם מלוא המידע  )גם אם  ייחוס  נקודת  יש להם  בהערכה כאשר 
לגבי הפעילות שהם רוצים לבצע( ופחות טובים בהערכה מדויקת גרידא. 
כלומר, הצוות יֵדע להעריך גודל ומאמץ של דרישה מסוימת אם יוכל לבצע 
הכרוך  המאמץ  על  ושהמידע  בעבר  שביצע  קודמות  לדרישות  השוואה 

במימושן כבר קיים. 

יחסי  באופן  דרישה  כל  עבור  הנדרש  המאמץ  את  אפוא  יעריך  הצוות 
יחידה  )או בכל  ניתן להעריך בימי עבודה  לדרישות האחרות. את המאמץ 
 Story Points - 'אחרת המוכרת לצוות(, ונהוג גם להשתמש ב'נקודות סיפור

- בדרך כלל לפי ערכים של 1, 2, 3, 5, 8, 13, הידועים כסדרת פיבונאצ'י. 

כיצד זה נעשה בפועל?

Pre-( המקדים  התכנון  בישיבות  או   ,Backlog Grooming-ה בישיבת 
 Product-ה הסדר,  פי  על  מהסיפורים  אחד  בכל  דן  הצוות   ,)Planning
ואז   - הנדרש  ואת המאמץ  מוודא שכולם מבינים את המשמעות   Owner
הצוות  מציב  סבב  בכל  במספר.  המאמץ  גודל  את  מעריכים  ביחד  כולם 
יעדים להשגה )בדרך כלל כמה סיפורים למימוש(, ובסיום הסבב הוא סוכם 

ומחשב את כלל ההערכות של הסיפורים שבוצעו במלואם. 

סיפור'  'נקודות  כמה  לדעת  הצוות  יכול  סבבים  מספר  לאחר  הזה,  באופן 
בממוצע הוא מסוגל לבצע בסבב אחד, את ההערכה שהתקבלה להשליך 
לסיים  יוכל  הוא  סיפור'  'נקודות  כמה  להעריך  וכך   – יותר  ארוך  תכנון  על 

במספר סבבים. 

ל'מדד מאמץ' זה נהוג לקרוא 'מהירות' - Velocity. בדרך כלל נדרשים כמה 
סבבים עד שלומדים את ה'מהירות' של הצוות, ואז היא הופכת לכלי טוב 
לחיזוי ולשיפור ביצועים. הניסיון מלמד כי הסטייה בהערכות התכנון קדימה 

היא של כ-10%-30% - שיפור משמעותי לעומת הגישה הקלאסית.
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)Iteration או Sprint( הסבב

על פי מתודולוגיית הסקראם, סבבי העבודה יהיו קצרים ככל האפשר, ועם 
זאת ארוכים דיים כדי לפתח תכולה משמעותית הניתנת להדגמה בפני נציגי 
הלקוח כתוצר עובד בסיומו של כל סבב. סבב כזה יכול להימשך בין שבוע 

לחודש.

קצב  את  לשקף  המאפשר  אחיד,  זמן  למשך  להיצמד  כדאי  מקרה  בכל 
ההתקדמות ויוצר 'מפעם קצבי' ההופך להרגל. רצוי אף ליישר קו ולסנכרן 

את הסבבים בין צוותים שונים השותפים לעבודה על אותו מוצר.

היתרונות העיקריים של עבודה בסבבים קצרים וקבועים הם:

פשטות תהליכית - בכל סבב מתקיים תהליך החוזר על עצמו. הודות 	 
לכך לאחר מספר סבבים הצוותים מכירים את התהליך על בוריו ופנויים 

להתמקד בביצוע העבודה.

סנכרון - הסבבים יוצרים 'חלונות זמן', המאפשרים סנכרון של הפעילויות  	 
כל  של  ואינטגרציה  איכות  על  ושמירה  אפקטיבית  בצורה  המקבילות 

חלקי המוצר כל הזמן.

מאפשרים 	  מדודות  במנות  והתכנון  הזמן'  'חלונות   - לשינויים  גמישות 
שינוי כיוון בתכניות במידת הצורך בכל סבב. ניתן לבצע שינויים במהלך 
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הסבב, אך אין זה רצוי ויש להימנע מכך במידת האפשר לטובת סיום 
מהיר ואפקטיבי של תכולות הסבב.

זיהוי 	  מאפשרים  הקצרים  הסבבים   - בבעיות  מוקדם  וטיפול  זיהוי 
מוקדם של שגיאות ותיקון מהיר וזול יחסית שלהן - זאת לעומת הגישות 
התיקון  ומחיר  מאוחרים  בשלבים  מתגלות  טעויות  שבהן  הקלאסיות, 

שלהן יקר בהרבה )אם הוא בכלל אפשרי בשלב מאוחר(.

ניתן 	  קבועים,  שהסבבים  מכיוון   -  )Velocity( התפוקה  קצב  למידת 
ללמוד במהירות יחסית את סדרי הגודל של התפוקה שכל צוות מסוגל 
גם לגבי קצב התפוקה הממוצע של כמה  וכך  לייצר בממוצע בסבב, 
צוותים ואף של ארגון שלם. למידה זו מאפשרת יכולת חיזוי טובה יותר 
דינמי( של התקדמות הפרויקט אל מול התוכנית הרצויה.  )גם בעולם 
קצב התפוקה מחושב כממוצע התפוקות לאורך סבבים רבים. מאחר 
פרמטרים  ועוד  בדרך  שמתגלות  בעיות  תיקוני  גם  כולל   Backlog-וה
נוספים, קצב התפוקה משקף ומשקלל גם את עלויות התיקון והשמירה 

על איכות המוצר לאורך כל הדרך, ללא צורך בחישוב נוסף.

במקרים שבהם חלק מהסבב נופל על חגים, חופשות וכדומה, מומלץ לא 
לשנות את קצב הנשימה של הסבבים - אלא לחשב את החלק היחסי של 
התכולה שניתן להספיק בסבב חלקי זה. עם זאת, באג'ייל כמו באג'ייל, גם 

פתרונות אחרים מתקבלים בברכה.

תוצרים.  של  מסירה  זמן  בהכרח  הוא  שסבב  לחשוב  היא  נפוצה  טעות 
למסור  ניתן  הכרחי.  זה  אין  אך  ונדרש  מתאפשר  זה  בהם  מקרים  קיימים 
תוצרים בכל שלב, במהלך סבב או לאחר מספר סבבים כתלות בהשגת 
בעיה  תיקון  )למשל  ספציפית  במסירה  צורך  או  ממשי  ערך  בעלי  תוצרים 

דחופה ומסירתה המיידית ללקוח(.
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Scrum Team- צוות הסקראם

מתודולוגיית הסקראם מגדירה את הצוות כקטן ככל האפשר, ועם זאת גדול 
מספיק כדי להיות עצמאי ובעל יכולת לספק מענה לפיתוח הדרוש. הצוות 
או   Self-Organized( עצמאי  באופן  בפני עצמה המתנהלת  כישות  מוגדר 
Self-Managed(, וכמות חברי הצוות המקובלת נעה בין ארבעה לתשעה 

אנשים )אך זה אינו 'כלל ברזל'(.

הצוות מורכב מאנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות, השותפים יחדיו לתהליך 
מבצעים,  מסתנכרנים,  מתכננים,  הם  יחד  הסופי.  התוצר  של  הפיתוח 

מדווחים ומשפרים את עבודתם ואת תוצריה מסבב לסבב.

היתרון הגדול במבנה שכזה הוא שכבר בשלבי העיצוב הראשוניים של כל 
דרישה באות לידי ביטוי זוויות הראייה של כל אחת מהדיסציפלינות. כך ניתן 
להשפיע על עיצוב הפתרון בצורה שתספק ערך גבוה ביותר בכל המישורים: 

איכות, טכנולוגיה, שימושיות, יציבות, ואף תמיכה ושירות. 

עוד לפני שמתחיל הפיתוח עצמו ניתן למנוע בעיות רבות, שבארגון הקלאסי 
שפועלים  גורמים  בין  הידע  העברת  ומאתגרי  הסנכרון  ממורכבות  נבעו 
בנפרד לאורך שרשרת הפיתוח. הדבר נכון גם לגבי התכנון, הסנכרון, הדיווח 

והשיפור המתמיד - אשר משותפים לכולם לאורך הסבב.

ניכרת את  כי במשך הזמן הצוות משפר במידה  ניתן לראות  כך,  על  נוסף 
יכולות התקשורת והאינטראקציות המקדמות שלו, וכולם מכירים בחוזקות 
של כל חבר צוות ולומדים להשתמש בהן ולרתום אותן להצלחת הפרויקט. 

הצוות עצמו מחויב להשיג את היעדים, 'להרים דגלים' מוקדם ככל האפשר, 
לגלות שקיפות ולהשקיע בלמידה ושיפור מתמידים. אלו יושגו כשההנהלה 
תיצור סביבת עבודה המספקת לצוות הבנה של התמונה הרחבה והמטרות, 
כזו  כדי להשיג את התוצאות הרצויות. סביבה  בו  לפעול  אוטונומי  ומרחב 
תתרום להעצמה האישית ולמוטיבציה של אנשי הצוות מתוך חיבור ומתוך 

תחושת אחריות לתוצאות. 
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מטבע הדברים לוקח זמן ללמוד את המתודולוגיה, להרגיש בטוחים בתהליך 
הוא   Scrum Master-ה מתפקידי  ואחד   - ארגונית  כתרבות  אותו  ולאמץ 

לדאוג שכולם מתקדמים בכיוון הזה בצורה בריאה וקשובה.

Scrum Master - נאמן הסקראם

של  האימוץ  בתהליך  ביותר  משמעותי  נדבך  הוא   Scrum Master-ה
התפיסה האג'ילית בתוך הצוות ובארגון כולו. הוא נאמן התרבות האג'ילית 
לערכי  בהתאם   Scrum-ה תהליך  את  שמוביל  והוא  הצוות,  בהתנהלות 

האג'ייל ובהרמוניה עם הממשקים הרלוונטיים. 

אם נהפוך את סדר המילים, נראה כי הוא ה-Master של ה-Scrum - כלומר 
מי שמבין את התפיסה האג'ילית, את ערכיה ואת עקרונותיה, וכן את מטרות 
ואת הדרך להוביל את הצוות להשגת תוצאות איכותיות  תהליך הסקראם 

תוך שמירה על ערכים אלו.

ה-Scrum Master הוא מוביל-משרת )Servant Leader(: הוא עוזר לצוות 
למה  להבין  האג'יליים,  ולעקרונות  לערכים  בהתאם  התהליך  את  לקיים 

מקיימים כל ישיבה או אלמנט בתהליך ולהפיק ממנו את היתרונות. 

הוא מסייע לצוות לפנות מכשולים ודואג שיהיה לצוות כל מה שהוא צריך 
הסקראם  ישיבות  את  בענווה  מוביל  הוא  כלל  בדרך  ביעדים.  לעמוד  כדי 
של הצוות - וניתן לתאר אותו כמאמן )Coach( של הצוות לאימוץ התרבות 

האג'ילית ולהשגת ההתפתחות האישית והארגונית הנדרשות לשם כך.

לתפקיד ה-Scrum Master ניתן למנות כל אחד שעשוי להתאים לתפקיד: 
אחד מחברי הצוות, מנהל הצוות )Team Leader(, מישהו מעולם התהליכים 
והאיכות ואפילו מישהו ממשאבי אנוש. אין זה משנה. מה שמשנה ומשפיע 
הוא עד כמה האדם מקבל על עצמו את התפקיד, נלהב לקחת חלק בהובלת 
שינוי תרבותי שכזה בארגון ומוכן ללמידה ולשיפור מתמידים של תפקיד זה. 
כדאי שיהיו לו יכולות תקשורת בין-אישית מצוינות, יכולת הקשבה והעצמה 
יתרון  מובן שקיים  על מנת להצליח בתפקידו.  בעיקרן  'רכות'  ועוד תכונות 
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להבנת המוצר גם ברמה הטכנית, אך אין זה הכרחי. מה שבטוח הוא שה-
Scrum Master אינו משמש כפקיד וגם לא כמנהל של הצוות.

ייתכן מודל שבו ה-Scrum Master משרת צוות אחד בלבד, ואז בדרך כלל 
 Scrum Master-הוא מחזיק בתפקיד נוסף, אך גם ניתן ליישם מודל שבו ה
משרת יותר מצוות אחד ונמצא בתפקיד זה במשרה מלאה. שיתוף פעולה 
והעברת ידע בין Scrum Masters שונים בארגון יביאו תועלת עצומה לארגון 
ואפקטיביות את התפיסה האג'ילית  יכולתו להטמיע במהירות  וישפרו את 

בתרבות הארגונית.

הטמעת התרבות האג'ילית דורשת עבודה עם הצוות, אך גם עם הממשקים 
שלו ואף מעבר לכך. ה- Scrum Master אחראי לקיומו של תהליך סקראמי 
ניהול  לגבי   Product Owner-ה להנחיית  גם  אך  הצוות,  בתוך  אפקטיבי 
האג'יליים  והתהליכים  הידע  ולהרחבת  הבקלוג  של  ונכון  איכותי  וטיפוח 
בשיתוף  עושה  הוא  כאמור,  זאת,  כל  האינטגרטיבית.  המקיפה  לסביבה 
שאר ה-Scrum Masters וגורמים נוספים אחרים, ובמטרה להשיג תוצאות 

רצויות.

Iteration Planning - תכנון סבב

זוהי ישיבה הנערכת בנוכחות הצוות ורצוי גם נאמן המוצר, ובמהלכה הצוות 
 )Iteration Backlog( פורט את המטרות ואת המשימות שבעדיפות גבוהה
ולהשגה  לפיתוח  הריאליים  ליעדים  ומתחייב   - הסבב  של  עבודה  לתכנית 
בסיום הסבב. תכנית קצרת טווח ומפורטת שכזו תאפשר ביצוע חלק ומהיר 

יותר של תכולות הסבב.

ליצור הבנה משותפת של היעדים שאליהם שואפים,  מטרת הישיבה היא 
של תכנית העבודה הריאלית של הסבב, של סדר העדיפויות לביצוע ושל 

הפעולות הנדרשות כדי ליישם את הפתרונות הנכונים ביותר.

לגבי  החלטות  מקבל  מהדרישות,  אחת  בכל  דן  הצוות  הישיבה  במהלך 
למשימות  פורט  הוא  הנבחר  הפתרון  ואת  ליישום,  ביותר  הנכון  הפתרון 
לפי המאמץ  כזו מתומחרת  ויוצר מהן תכנית עבודה. כל משימה   )Tasks(
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שלדעת הצוות נדרש כדי לבצעה עד לסיומה בהתאם לסטנדרטים שהוגדרו.

על מנת לעקוב אחר התקדמות הביצוע ולזהות צווארי בקבוק ובעיות ולייצר 
הלוח  קאנבאן.  לוח  גבי  על  בפתקים  המשימות  את  להציג  נהוג  שקיפות, 
משמאל  בתהליך  הפריט  מצב  את  המבטאות  אנכיות,  מעמודות  מורכב 

.To Do | In Progress | To Verify | Done :לימין, לדוגמה

בזמן  הסיום  לעמודת  ויגיעו  לימין  ינועו משמאל  היא שהמשימות  השאיפה 
הקצר ביותר. כחלק מהבקרה על כך מומלץ להנחיל עיקרון חשוב: הגבלת 
)Limit Work In Progress(, שהוזכר  כמות המשימות הנמצאות בתהליך 
בגישת הקאנבאן בתחילת הפרק - וזאת כדי לזהות 'צווארי בקבוק', ליצור 

עבודת צוות משותפת ולשפר את יעילות העבודה.

לאורך   .)To Do( לביצוע'  ה'יעדים  בעמודת  הפתקים  את  תולים  בתחילה 
הסבב אנשי הצוות לוקחים את פתקי היעדים שעליהם הם מתחילים לעבוד 
ומעבירים אותם לעמודת 'בעבודה' )In Progress(. עם השלמת המשימה, 
הצוות יעביר אותה לעמודת "הסתיים" )Done(. השלמת המשימות נקבעת 

לפי ה-Definition Of Done - הקריטריונים שהוגדרו לסיום משימה.

מרבית הכלים הנפוצים לניהול התהליך, כגון JIRA, TFS ועוד, כוללים את 
לוח הקאנבאן שתואר לעיל ומציעים את היכולת ליצור תצוגות וגרפים אשר 
זה  )Dashboard(. ספר  וניתנים להצגה בדשבורד  משקפים את הסטטוס 
לא ירחיב על כלים אלו - אנו משאירים זאת ללמידה עצמאית של הקוראים 
ולבחירה בכלי הנכון להם בהתאם לצרכים הספציפיים של הארגון שבו הם 

נמצאים. 

 Sync and Status  - העמידה היומית
)Daily-או בשמה השגור: ה(

מצב  את  קצר  בזמן  סוקר  הצוות  ובמהלכה  יומית,  סנכרון  פגישת  זוהי 
בכלים  משוקף  שהמצב  מוודא  לעזרה,  זקוק  מישהו  האם  המשימות, 

הרלוונטיים ובודק אם נדרשות פעולות או הסכמות כלשהן כדי לקדם את 
התוצאות הטובות ביותר.
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זאת  לזהות  כדאי  עמוקים,  דיונים  מתפתחים  היומית  העמידה  בזמן  אם 
הגורמים  עם  ישיבה  תיאום  )לרבות  יותר  מעמיק  לדיון  אחר  מועד  ולקבוע 
הרלוונטיים(. תפקיד העמידה אינו 'לצלול' לתוך הפרטים, אלא לתת משוב 
אורך  לסיוע.  זקוק  מישהו  אם  ולבדוק  ביעדים  העמידה  סטטוס  על  מהיר 
הישיבה תלוי בגודל הצוות, אך לרוב כדאי להגביל את זמן העמידה לרבע 
שעה. תפקידו של ה-Scrum Master הוא לוודא כי הישיבה מתנהלת באופן 
טכניים  דיונים  או  סטאטוס  לדיוני  גולשת  ולא  מטרותיה  להשגת  המוביל 

עמוקים.

Scrum of Scrums - סקראם אוף סקראם

אך  בודד,  צוות  של  התנהלותו  את  היטב  מתארת  הסקראם  מתודולוגיית 
המציאות מלמדת כי ברוב המקרים, על פיתוחו של מוצר עובדים כמה צוותי 
סקראם במקביל. מסיבה זו חשוב מאוד ליצור מסגרות המאפשרות תיאום 

וסינרגיה בין הצוותים.

בדומה לסנכרון בין Product Owners המובילים יחד פיתוח של מוצר גדול, 
מקובל לקיים פורום של Scrum of Scrums, המכיל נציגים מכלל הצוותים 
המעורבים בפיתוח - זאת כדי לסנכרן את התקדמות ביצוע תכולות הסבב 
תוך זיהוי והתחשבות בתלויות ובאינטגרציה בין הצוותים, כמו גם כדי לקדם 

באפקטיביות את המטרות המשותפות להם. 

הפורום לרוב ייפגש כפעמיים בשבוע לטובת העניין, אך גם בתדירות אחרת 
 Scrum-ה להיות  יכולים  בפורום  המשתתפים  הנציגים  לנסיבות.  בהתאם 
וחשוב  מומלץ  הצוות.  מתוך  טכניים  נציגים  או  הצוותים,  של   Masters
שהנציגים בפורום ידעו לנהל דיון הנוגע גם לרמה הטכנית או המעשית של 

פיתוח המוצר.

כדאי   Scrum of Scrums-ה לצוות  גם  הגרעיניים,  הסקראם  לצוותי  כמו 
למנות מוביל אשר ינחה את הישיבה - אך אם הפורום יודע להתנהל בצורה 

עצמאית ולהשיג את הסנכרון הנדרש, הדבר אינו הכרחי.
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 Iteration Review - סקירה והדגמה
)Demo :או בשמו השגור(

בסוף הסבב )או אחת לכמה סבבים שמייצרים תכולה משמעותית( מתקיימת 
פגישה שבה הצוות מדגים את תוצרי המימוש ל-Product Owner, לבעלי 
עניין רלוונטיים נוספים ולעתים, במידת האפשר, גם ללקוח. בתום ההדגמה 
שהודגמו.  התוצאות  על  משוב  נותנים  המשתתפים  ושאר  הלקוחות  נציגי 
משוב זה משקף את רמת ההצלחה של מימוש המטרות ומסייע לנווט את 

המשך הפיתוח בצורה מדויקת יותר.

את  מגבירה  היא  החשובים.  הטקסים  לאחד  נחשבת  ההדגמה  פגישת 
המוטיבציה הצוותית ומייצרת שקיפות משמעותית לגבי התקדמות הפיתוח 
ולגבי איכותו. הצוות, מצדו, מדגים את פירות שיתוף הפעולה ואת מחויבותו 
ומקבל הכרה והערכה על מאמציו. פגישת ההדגמה היא אפוא נקודת מפתח 
הצוותים  בין  הידע  שיתוף  באמצעות  הפעולה  שיתוף  להגברת  והזדמנות 
ועוד,  המכירות  השיווק,  הלקוחות,  שירות  התמיכה,  הפיתוח,  השונים: 
כי הפידבק  ולהעצמת העובדים העוסקים במלאכה. לכן, חשוב לשים לב 

ניתן בצורה מכובדת, עניינית ומעצימה.

Iteration Retrospective - רטרוספקטיבה

הסבב מסתיים בישיבה חשובה ביותר, שבה הצוות בוחן מה תורם לקידום 
המטרות שלו )ועל כן כדאי לשמר בהתנהלות( ומה דורש שיפור )ועל כן יש 

להגדיר לו יעדים לשיפור בסבבים הבאים(. 

על  על קצב התפוקה הממוצע לסבב,  הישיבה מומלץ להסתכל  בתחילת 
הביצוע  מול  נתוני התכנון  על  הקיימות במערכת,  והתקלות  כמות הבעיות 
ועל נתונים מרכזיים נוספים - וזאת כדי שהצוות יוכל לקבל תמונה מלאה על 
ביצועיו. בהתאם לתמונת המצב, על חברי הצוות לענות על שתי השאלות 
שהוזכרו לעיל: מה כדאי לשמר בהתנהלות? ומה דורש שיפור? - ולסכם את 

הנושאים שעלו בשתי רשימות.
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כל  של  הערך  פי  על  לשיפור  הנושאים  את  לתעדף  הצוות  על  מכן  לאחר 
שיפור ותרומתו לטיוב הביצועים של הצוות. כעת יש לבחור נושא )או כמה 
האפשריות  בדרכים  לדון  הצוות  חברי  ועל  לשפר,  רוצה  שהצוות  נושאים( 

לשיפור ובפעולות שיש לבצע לצורך כך. 

תפקידו  החליט.  שעליהם  ולשיפורים  לשינויים  מחויב  להיות  צריך  הצוות 
מהלך  ולקידום  הדיונים  לניווט  מעבר  הזה,  בעניין   Scrum Master-ה של 
הישיבה, הוא לסייע לצוות ליצור שיפור אמיתי בביצועיו ובמחויבותו - וזאת 
על ידי מעקב אחר התקדמות השיפור מסבב לסבב ושיקוף התהליך לחברי 
הצוות. כמו כן, את הפעולות הנדרשות לשיפור אפשר לכתוב כחלק מה-
Backlog של הצוות בסבב מסוים, וכך אפשר לעקוב אחר ההתקדמות או 

לתזכר זה את זה באופן שוטף.

חשוב לומר כי לא כל סבב מסתיים בחוויית הצלחה. סבבים רבים מסתיימים 
בהצלחה חלקית, ויש גם סבבים שנכשלים - וזה בסדר. אם ניגשים למשימה 
בכוונה לבצע אותה כמיטב היכולת, ולא מצליחים לעמוד ביעד, הדבר החשוב 
ביותר הוא לבחון את ההתנהלות של חברי הצוות וללמוד ממנה - כדי לשפר 
אותה בסבב הבא, כשתהיה הזדמנות ליישם את לקחי הרטרוספקטיבה. כך 

מיישמים מחויבות לשיפור תמידי כחלק מובנה בתהליך.

 -Scrum of Scrums בדומה לתהליכים אחרים שתוארו במהלך הפרק - כגון
גם שיתוף בין-צוותי ובין-דיסציפלינרי של התובנות והשיפורים תורם מאוד 
לשיפור הארגון באופן הוליסטי, להכרת המתרחש במקומות אחרים בארגון, 
ללמידה, ליכולת לקבל רעיונות לכיווני שיפור אפשריים ועוד. לכן כדאי לקיים 
ישיבה מסכמת עם נציגי כלל הצוותים או עם ה-Scrum Masters כדי לשתף 
את כל הצוות בתוצאות הרטרוספקטיבה ולבחון מהם השיפורים הרוחביים 

שכדאי להנחיל בארגון.

שימו לב, כי ישיבות הסקראם מהוות הזדמנות מצוינת עבור מנהלים ובעלי 
עניין רלוונטיים להבין מהו סטאטוס ההתקדמות, לחוש את האינטראקציות 
הצוותיות ולהבין את האתגרים עימם מתמודד הצוות ביום יום. המנהלים או 
אנשי משאבי אנוש לדוגמה, יכולים להבין מהם הפערים אל מול ההתנהלות 
המצופה בתרבות החדשה ולסייע בהטמעתה. יש לשים לב כי לא מפריעים 

לצוות בעבודתו, אלא מסייעים לקדם למידה, התפתחות ותוצאות רצויות.
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הרחבות והתאמות של האג'ייל והסקראם

בחלק זה נתאר בקצרה מספר הרחבות ידועות שפותחו כדי להתאים את 
התנהלות הסקראם האג'ילית לארגונים גדולים.

להלן דוגמאות לשתי ההרחבות הנפוצות ביותר:

LeSS - Large Scale Scrum - סקראם בסדר גודל גדול

לנהל  כיצד  ומנחה  גדולים  לארגונים  גמישה  התאמה  מציעה  זו,  הרחבה 
צוותים מרובים תוך שמירה על תיאום-על ובעזרת התנהלות סקראמית בכל 

הרמות. 

זה.  בספר  שמובאות  הסקראם  ליישום  להצעות  דומה  זו  עבודה  מסגרת 
וכיום היא מציעה מעטפת של פעילויות  השיטה התפתחה לאורך השנים, 

תומכות-תהליך, אשר בסופו של יום מייצגות את הארגון האג'ילי. 

מסגרת עבודה אג'ילית מותאמת - 
SAFe - Scaled Agile Framework

זוהי ההרחבה הנפוצה ביותר וגם המפורטת ביותר, והיא כוללת כמה תצורות 
המקטרגים  למרות  ארגונים.  של  שונים  גודל  לסדרי   )configurations(
הרבים על כך שהשיטה אינה 'אג'ייל אמיתי', היא זוכה לתשומת לב חיובית 

ומוטמעת בארגונים מובילים רבים.

מסגרת עבודה זו מתאימה לארגונים היררכיים בארבעה סדרי גודל: צוות 
ופורטפוליו    )Large Solution( כולל  פתרון   ,)Program( תכנית   ,)Team(
הרלוונטיים  השיטה  חלקי  את  ליישם  לארגון  ממליצה  והיא   ,)Portfolio(

לגודלו. 

ברמת הצוות, העבודה היא למעשה סקראם קלאסי בסבבים של שבועיים. 
 PI,  - שבועיים  בני  מקצים  כחמישה  מוגדר  סבב  כל   Program-ה ברמת 
)בדומה  צוותים  של  צוות  ידי  על  המבוצעים   -  Program Increment
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ל-Scrum of Scrums(. מטרת היישום בסדר גודל זה היא להגיע לסנכרון 
ואינטגרציה של תוצרי הצוותים לכדי תוצר מערכתי עובד. התוצרים שהושגו 
 Agile Release Train  - האג'ילית'  'רכבת השחרורים  על  לעלות  מיועדים 

ART - לאחר שנבדקו ונמצאו מוכנים למסירה.

 RTE - Release Train נקרא   Program-ה ברמת   Scrum Master-ה
 ,Product Manager-הוא ה Product Owner-מקבילו של ה .Engineer
והוא מוביל ומנהל רשימה מתועדפת של יעדי המוצר )Features, פיצ'רים( 
הקודמים,  בפרקים  שראינו  כפי  הצוותית,  ברמה   .Program-ה ברמת 
המוצר  ומנהל   RTE-ה של  לצידם  משתמש.  לסיפורי  נפרטים  הפיצ'רים 

.System Architect-נמצא מהנדס המערכת הטכני, ה

באותו אופן חוצה צוותים, מתקיימים גם תהליכי הסקירה, הדגמת התוצרים 
את  לסנכרן  עוזרים  אלו  תהליכים   .Program-ה ברמת  והרטרוספקטיבה 
נציגי  השלם.  המוצר  ברמת  משותפות  מטרות  ולהשיג  הצוותים  עבודת 
הצוותים ונציגי הלקוחות יושבים יחד ומנהלים תהליך של תכנון משותף, וגם 
כאן הדברים מוצגים על גבי לוח קאנבאן ונבחנים פעמיים בשבוע עם נציגי 

הצוותים.

כולל'  'פתרון  של  העבודה  מסגרת  מתאימה  יותר  גדולים  לארגונים 
העסקית  המחלקה  ידי  על  מנוהלת  זו  עבודה  מסגרת   .)Large Solution(
בארגון ומפורטת כ'פתרונות' המשלבים תוצרים של כמה רכבות. גם כאן 
ההתנהלות נעשית בצורה הסקראמית, והפתרונות 'נשאבים' מתוך רשימת 
של  משלים  פירוט  גם  יש  זאת  במסגרת   .)Epics( האסטרטגיים  היעדים 
ולכל מרכיב יש שם מיוחד ובעלי תפקידים  האחראים לרמה האדריכלית, 

נלווים, המספקים מענה ברמה הארגונית.

ברמה העליונה ביותר מתואר אופן ניהול הפורטפוליו הארגוני על ידי חלוקת 
כל  הארגון.  של  הערך(  )שרשראות   Value Streams-ל התקציבית  העוגה 
שרשרת ערך מנוהלת באופן עצמאי ועשויה להכיל פתרונות ותוכניות ברמות 

שונות תחתיה.
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האתר של SAFe, הגוף העסקי המפתח ומנחיל את השיטה הזו, הוא עשיר 
על  בגרסאות.  וממוספרת  ללא הרף  והשיטה מתפתחת  למדי במשאבים, 
אף רמת הפירוט והכיסוי הרחב של כל הפעולות ובעלי התפקידים בארגון, 
השינוי  את  המובילה  הנהלה  ומחייבת  האג'ייל  ערכי  על  מבוססת  השיטה 
ותהליך ההטמעה - ולגישתם בתבנית זו יש גמישות והיא מאפשרת התאמות 

לארגון שבו נעשית ההטמעה.

נראה שהכיסוי הרחב והמפורט שמציעה הרחבת SAFe נוסך ביטחון בקרב 
מנהלים ומובילי שינוי, ואלו מוצאים בה מענה מתועד לשאלות בתוך מסגרת 
מובנית. מכיוון ש-SAFe מתועדת כל כך, ספר זה לא יצלול לפרטי הפרטים 

של השיטה, שכן קל כיום למצוא הדרכה להטמעה נכונה שלה. 

בד בבד חשוב לומר: ארגון הבוחר בדרך זו )וגם בכל שיטה אחרת( צריך להבין 
מסגרת  מהווים  רק  הם  אלא  עצמה,  האג'יליות  אינם  והתהליכים  התבנית  כי 
מותאמת יותר להתנהלות אג'ילית. הטמעה נכונה עדיין צריכה לעמוד במבחן 

הערכים האג'יליים ובמבחן התוצאה.

לסיכום נושא המתודולוגיות וההרחבות 

ניתן לסכם ולומר כי מכל שיטה )אלו שהובאו כאן ועוד נוספות( ניתן ללמוד 
ולקבל השראה. ארגון שמתחיל את פעילותו עם כמה צוותים בודדים וגדל 
עם הזמן ייתקל מטבע הדברים באתגרי צמיחה - אך אם הוא יתחיל לפעול 
כבר ביומו הראשון בגישה אג'ילית, יהיה לו קל יותר להתרחב ולהכיל תרבות 

ארגונית אג'ילית המטפחת אנשים ושינויים. 

ארגון גדול הנמצא בתהליך שינוי יתמודד עם לא מעט אתגרים. יש הרבה 
בדרך.  ולכישלונות  למהמורות  עדויות  הרבה  וגם  כיום,  מוצלחות  הטמעות 
מהתהליך יש רק מה להרוויח, וכל רמה של אג'ייל, גם אם מדובר בהטמעה 

חלקית בלבד, עדיפה על התנהלות ללא אג'ייל בכלל. 

את  ולהניע  להתחיל  חשוב  לתהליך.  'סוף'  להגדיר  צורך  אין  כי  נובע  מכאן 
לא  גם  חשוב  שני,  מצד  מתמיד.  שיפור  וליישם  להמשיך  ואז   - התהליך 
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לו.  ולהיענות  ולא להחמיץ הזדמנות לזהות שינוי  ל'אזור הנוחות'  להתמכר 
הארגון הוא גוף אחד, והוא חי, ואם הוא ידע להשתנות עם המציאות-הוא 

יצליח יותר לעמוד במטרותיו.
זה  בספר  המוזכרת  אחרת  עבודה  שיטת  כל  או  סקראם  אג'ייל,  כי  נציין 
ובמקורות מחוץ לו אינה מטרה בפני עצמה, אלא מהווה את הכלי להשגת 
בסביבת  והאישיים  הארגוניים  הביצועים  שיפור  של  האמיתיות  המטרות 

העבודה.

לא  מדעיות.  מידה  באמות  נמדדו  הם  אמפירית.  מוכחים  האג'ייל  יתרונות 
מדובר במיסטיקה דתית, אלא בהעדפה מושכלת של היגיון בסיסי המוכיח 
בכאוס  מכיר  אם  כי  כאוס,  לעצמו  מייצר  לא  האג'ילי  הארגון  עצמו.  את 
תוך שיתוף  ביצועיו בסבבים תדירים  למדוד את  לעצמו  ומאפשר  שסביבו 

פעולה וערבות הדדית.
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בפרקים הקודמים הזכרנו את המורכבות שבהפיכת ארגון קיים לארגון אג'ילי 
מודרני. כפי שצוין שוב ושוב, לא מדובר רק בהטמעתם של תהליכים ושל 

פרקטיקות, כי אם בשינוי מהותי בתרבות הארגונית ובהווייתו של הארגון.

הינה  זה,  בפרק  המתוארת  מודרני  אג'ילי  ארגון  ליצירת  ההובלה  דרך 
תהליך  בהובלת  הארגון  הנהלת  להנחיית  ואפקטיבית  ייחודית  תפיסה 
יצירת  ניגשת לתהליך  ייחודית בכך שהיא  השינוי התרבותי. התפיסה הינה 
הארגון האג'ילי כתהליך הוליסטי, המקיף את כלל מרכיבי הארגון. התהליך 
בהתאם  אבולוציונית  בצורה  ומתבצע  לארגון  מיטבית  בהתאמה  מאופיין 
לקצב הטבעי של הארגון. על ההנהלה לספק סיוע לאנשי המפתח ולמובילי 

ההטמעה בשטח ולדאוג להרחבת התרבות האג'ילית לכלל הארגון. 

מתודולוגיות  של  יישומן  הוא  השינוי  של  אפקטיבית  להובלה  מרכזי  כלי 
ופרקטיקות מבוססות סקראם בכל רמות הפעילות בארגון - כלומר, הובלת 

המסע ליצירת ארגון אג'ילי מודרני באופן אג'ילי.

| 6 |  מסע השינוי ליצירת ארגון 
אג'ילי מודרני
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ארגונים רבים כבר נהנים מתוצאות השינוי, המתבטאות בשחרור מוצרים 
בשיפור  בארגון,  האיכותי  האנושי  ההון  בשימור  גבוהה,  ובאיכות  בזמן 
המחויבות  בהעלאת  הלקוחות,  בשיתוף  שקיפות,  ביצירת  התקשורת, 

ובטיפוח סביבת עבודה המהווה כר פורה לחדשנות וליצירתיות.

מסע ההטמעה ההוליסטי מתואר באופן כללי בתרשים שלהלן, הכולל שני 
מעגלי הובלה עיקריים:

הערכים, 	  המטרות,  התוויית   - הארגונית  ברמה  השינוי  הובלת  מעגל 
שיתוף  תוך  ההטמעה  ותוכנית  המובילים,  והסטנדרטים  העקרונות 
חלק  עם  להתחיל  )ניתן  בארגון  הדיסציפלינות  וכלל  העובדים 

מהדיסציפלינות ובהמשך להרחיב את מעגלי השיתוף(.

מעגל ההטמעה בשטח - ליווי הצוותים, האנשים והמנהלים בשטח וסיוע 	 
ביישום הפרקטיקות המקדמות את הארגון ובאימוץ הערכים המובילים 

בהתנהלות בשטח - כל זאת לצורך השגת תוצאות טובות יותר.
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בחלק זה של הספר נתאר כיצד כדאי להוביל את תהליך השינוי התרבותי 
עליהם  לתת  שיש  ההיבטים המרכזיים  על  ונפרט  ובהצלחה  באפקטיביות 

את הדעת בהובלת השינוי.

צוות היגוי להובלת השינוי

הצלחת המסע ליצירת הארגון האג'ילי המודרני תלויה במידה רבה בדרך 
שבה ההנהלה מובילה את השינוי ובמחויבותה לתהליך.

באופן טבעי, התרבות הארגונית ודרכי ההתנהלות בארגון מעוצבות על ידי 
ומהווה  השינוי  מסע  את  מובילה  אשר  הנהלה  זו,  מסיבה  הארגון.  הנהלת 
ליצירת  במסע  יסודי  מרכיב  היא  בתהליך   )Role Model( אישית  דוגמה 

הארגון האג'ילי. 

להובלת  היגוי  צוות  הדרך  בתחילת  כבר  להקים  מומלץ  זו  מציאות  נוכח 
השותפות  הדיסציפלינות  מכלל  הנהלה  נציגי  לכלול  הצוות  על  השינוי. 
לשרשרת הערך שמייצר הארגון, לרבות פונקציות של המעטפת הארגונית 
כגון משאבי אנוש. מומלץ לשתף גם את העובדים בצוות ההיגוי ולא רק את 

הדרגים הניהוליים.

את  להנחיל  כדי  האג'יליים  ובכלים  בפרקטיקות  ישתמש  ההיגוי  צוות 
דוגמה  ולהוות  באפקטיביות  השינוי  את  להוביל  ההנהלה,  בדרגי  הערכים 
השינוי.  קצב  את  ויקבע  התהליך  את  ויוביל  יתכנן  הצוות  העובדים.  לכלל 
כמו כן, הוא יגדיר את הערכים המובילים, את היעדים ואת מדדי ההצלחה. 
צוות ההיגוי אף ישאף להנחיל התנהגויות רצויות במגוון נושאים, כגון אופן 
קבלת ההחלטות בארגון, תהליכים וסטנדרטים, פיתוח מיומנויות תקשורת 
ההתקדמות  אחר  מעקב  ינהל  הצוות  ועוד.  אנוש  יחסי  מקדמת,  שיתופית 
של תהליכי השינוי בארגון ואחר יעילות הטמעתם אל מול הערכים והיעדים 

שהוגדרו.

צוות ההיגוי מתנהל בסגנון איטרטיבי, בדומה לצוות סקראם. הוא עובד מול 
בקלוג של ניהול השינוי, נפגש מדי שבוע )או מדי פרק זמן רצוי אחר, שבדרך 
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כלל לא יעלה על חודש(, חושב, מתכנן, מעדכן ומתעדף את משימותיו, דן 
שהושגו  תוצאות  או  תוצרים  לפורום  מציג  בבקלוג,  הנמצאים  בנושאים 
תפיסה  מתוך  זאת  כל  ההטמעה.  במסע  הבאים  הצעדים  על  ומחליט 
הפידבקים  את  שינוי,  כל  של  ההשפעות  את  בחשבון  המביאה  הוליסטית 
מהשטח ואת תהליך הלמידה המתמדת של צורכי הארגון, המשתנים ללא 

הרף.

נע ומתקדם בקצב  יכול צוות ההיגוי לוודא כי הארגון כולו  זו  ניהול  בצורת 
בין  וסנכרון  מתמיד  שיפור  תוך  ומשותפות,  ברורות  מטרות  פי  על  נכון, 

הדיסציפלינות השונות השותפות לתהליך הפיתוח או התומכות בהטמעה.

להלן כמה היבטים ונושאים העשויים להיכלל בבקלוג ניהול השינוי:

הערכים התרבותיים שרוצים לקדם: הערך ללקוח בכל פעולה, המטרות 	 
המשותפות, עזרה בין צוותים, תקשורת מקדמת, סטנדרטים של איכות 

ועוד;
יעדים ומדדים שלפיהם יגדיר הארגון מהי הצלחה;	 
תהליך הגיבוש של תכניות ארוכות טווח )Roadmap( ויצירת תקשורת 	 

במהלכן;
מודל ה-Delivery )מסירת התוצרים( של הארגון;	 
לכלל 	  הרחבה  ועד  )מפיילוט  בפעילות  שישתתפו  והמוצרים  הצוותים 

הארגון(;
התפקידים השונים וחשיבותם בארגון;	 
יצירת מבנה ארגוני או תפקודי המקדם הצלחה;	 
הנחיות לסטנדרטים ארגוניים )תהליכים אחידים, רמות אוטומציה ועוד(;	 
מערך הדרכות יעיל - המפיץ ומשמר לאורך זמן את הידע ואת התהליכים 	 

הארגוניים;
מודל התפתחות אישית ומקצועית וניהול הקריירה בארגון;	 
ניהול והקצאה של התקציבים הנדרשים לתהליך השינוי.	 

דוגמאות  כמה  הנה  התהליך,  של  האפשריות  התוצאות  את  להמחיש  כדי 
ידי כותבי  ידי צוותי ההיגוי בארגונים המלֻווים על  להחלטות שהתקבלו על 

שורות אלו: 
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החלטה לייצר מודל Delivery של גרסה כל חצי שנה, שהתפתח והתקצר 
בהמשך ההטמעה למחזור חודשי;

החלטה להקים צוותים רב-תחומיים כבר בתחילת הדרך, דבר שהשפיע על 
המבנה הארגוני ועל הדיון בו כבר בשלבים הראשונים;

המעוניינים  עובדים  שיכלול   Scrum Masters פורום  הקמת  על  החלטה 
בכך, לצורך תרומה והשפעה על תהליך השינוי.

המנהלים  המבצעים,  שהצוותים  לוודא  מאוד  חשוב  ההטמעה  שלבי  בכל 
וכל הגורמים המעורבים יבינו לשם מה הם עושים כל דבר ומה הערך שהם 
מקבלים מכך. חשוב שירגישו שהשיטה היא 'שלהם', מתעדכנת על ידיהם, 

מיושמת עבורם ומשרתת אותם היטב - והיא אינה מטרה בפני עצמה.

מצפן ערכים והתנהגויות

כדאי שצוות ההיגוי, המנהלים הבכירים ומובילי השינוי ידונו בסדנה ייעודית 
תכליתן  ואת  העבודה  מתודולוגיות  את  יבינו  האג'ייל,  בערכי  וממוקדת 
ויחליטו אילו ערכים הם מעוניינים להנחיל בתרבות הארגונית. לגבי כל אחד 
המצופות  ההתנהגויות  להגדרת  ו'לצלול'  הדיון  את  להמשיך  יש  מהערכים 
מהמנהלים ומהעובדים בארגון, שכן התנהגויות אלו הן שתורמות לשמירה 

על הערך בסביבת העבודה.

היא  מהעובדים  הציפייה   - ושקיפות  שיתוף  של  לערך  בהתייחס  לדוגמה, 
'להרים דגלים' בזמן המוקדם ביותר ולשקף בדיווחיהם את נתוני הסטטוס 
האמיתיים של הפרויקט. המנהלים, מצדם, נדרשים בעת קבלת דיווחים אלו 
לאמץ יכולת הקשבה והכלה של הסיטואציה, לאפשר שיח מכבד ומסייע, 
לעזור לעובדים ולהעצים אותם לפתרון בעיות בכוחות עצמם ובדרכם. אם 
ההנהלה תגיב בצורה של האשמות ולחץ, סביר להניח שבהמשך הדרך היא 

לא תזכה שוב לקבל מידע בדרך של שקיפות ושיתוף...
לערכים  מחויבים  להיות  צריכים  השינוי  ומובילי  ההיגוי  שצוות  הסיבה  זו 
אין לצפות מהעובדים  דוגמה אישית בנושא.  ולהוות  ולהתנהגויות שנבחרו 
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התנהגויות  יקדמו  או  ואחרים  כאלה  ערכים  פי  על  שיתפקדו  ומהצוותים 
כזו  התנהלות  עליהם.  מקפיד  אינו  המוביל  ההנהלה  צוות  כאשר  מסוימות 

תיצור התנגדויות רבות וחוסר אמון בתהליך הובלת השינוי, ובצדק.

הגדרת יעדים ומדדים

של  בהצלחתו  חשוב  תפקיד  יש  ההיגוי  ולצוות  הארגון  להנהלת  כאמור, 
תהליך הפיכת הארגון לאג'ילי. אך מה ייחשב להצלחה? באיזה שלב אפשר 

יהיה לקבוע אם הארגון הצליח או לא? בנוסף, מי קובע מהי הצלחה? 

כדי לענות על שאלות אלו, על צוות ההיגוי להגדיר יעדים ברורים המבטאים 
את  ההיגוי  צוות  ינווט  אלו  ליעדים  בהתאם  להצלחה.  ההנהלה  מצפן  את 
התהליך בכיוון ובדרך שנבחרו. בניטור ובניתוח של המדדים, חשוב לראות 
השלכות  את  להבין  כדי  וזאת  ספציפית,  זמן  נקודת  רק  ולא  המגמה  את 

השינויים שבוצעו ואת ההתפתחות הארגונית לכיוון הרצוי.

אבל ראשית יש להבין מדוע חשוב להגדיר יעדים ומדדים בתהליך הובלת 
השינוי בארגון: 

'להסתכל  המסוגל  אמיץ,  ארגון  הוא  ומדדים  יעדים  פי  על  שעובד  ארגון 
במראה' ולטפל בבעיות האמיתיות המשתקפות בה. כזכור, כל צוות אג'ילי 
בסיסי מתנהל על פי תהליך מובנה שבו הוא מגדיר יעדים ובודק את עצמו 
כל הזמן -  קל וחומר שצוות ההיגוי צריך לשמש 'עמוד האש' ולהוות דוגמה 

בהנחלת תרבות של הצבת מטרות ושיפור מתמיד בדרך להשגתן.

המסר  את  ונכונה  ברורה  בצורה  מעבירים  וכיצד  'יעד'  נכון  מגדירים  כיצד 
לכלל הארגון?

את היעדים והמדדים יש להגדיר בכל הרמות - מהנהלה בכירה, דרך ניהול 
הרווחים,  הגדלת  יעדים:  של  שונים  סוגים  ייתכנו  הצוותים.  ועד  המוצרים 
 Short Cycle ,מניעת בזבוז, שביעות רצון העובדים, שביעות רצון הלקוחות
קיצור  בתכניות,  עמידה   ,WIP-ה בכמות  שליטה  חדשנות,  יצירת   ,Time

הזמנים, שיפור התהליכים, אחוזי העזיבה ועוד.
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או  האיכות  שיפור  )לדוגמה:  הרצויים  היעדים  את  להגדיר  ההיגוי  צוות  על 
יעדים אלו.  ישקפו התקדמות למימוש  ואת המדדים אשר   )TTM-קיצור ה
בהמשך הדרך יש לבחון את תקפותם של היעדים, ואולי אף לעדכן אותם 
במידת הצורך. הגדרת היעדים בצורה כזו תעזור לכונן תהליך יעיל ומיטבי. 
הארגוניים,  ליעדים  בנוסף   , עשוי  צוות  כל   - העבודה  צוותי  של  במקרה 

להחליט מהם המדדים הספציפיים שיסייעו לו לשפר את ביצועיו.

בהבניית היעדים והמדדים כדאי להקפיד על שני דגשים:

ליצור פוקוס באמצעות מספר מועט של יעדים ושל מדדים מובילים;	 
לעשות שימוש בחלק מהמדדים שכבר נהוגים בארגון כדי לראות את 	 

השיפור.

השימוש במדדים נועד לשקף תמונת מצב וקצב התקדמות - ובעזרתם ניתן 
ללמוד, להתנסות ולגלות דרכים יעילות יותר להתנהל ולהשיג את התוצאות 
הרצויות. בעת סקירה של מצב נתון רצוי לחשוב 'מה נוכל לעשות אחרת כדי 

לשפר?' )ופחות לעסוק בשאלות דוגמת 'מי מכשיל אותנו?'(.

את  ומקדמת  הבונה  ובצורה  חיובית  בגישה  לגשת  כדאי  היעדים  להגדרת 
הארגון שאותו נרצה ליצור. לשם כך רצוי לרתום את כלל הארגון להשגת 
ומתמשך  מתמיד  באופן  היעדים  את  ולמנהלים  לעובדים  ולשקף  היעדים 

ובמגוון דרכים, עד שיפנימו אותם ויפעלו להשגתם.

אילו יעדים )ומדדים( נגדיר?

היעדים והמדדים יכולים להיות עסקיים, כגון תכנון מול ביצוע, קיצור משך 
וכיו"ב - אך לא פחות חשובים הם היעדים ההתנהגותיים: שביעות  תהליך 

רצון, תקשורת, כבוד לעובדים וכדומה.

דוגמאות ליעדים עסקיים:

 	 TTM-מקסום הערך המוכן במועד שחרור המוצר לשוק. את ה - TTM
ניתן לשפר על ידי מיקוד בתכולות החשובות ביותר לצורכי הלקוחות, 
וסיומן  בו-זמנית  עובדים  ידי הגבלת כמות התכולות שעליהן  על  וזאת 

המהיר של תכולות אלו.
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בכמות 	  בירידה  היתר,  בין  משתקף,  זה  יעד   - התוצרים  איכות  שיפור 
.Support-הבעיות החוזרות מהלקוחות או בכמות קריאות ה

זה 	  יעד  למדוד  ניתן   - ללקוחות   Deliveries-ל יותר  טובה  חיזוי  יכולת 
מדידת  בסיס  )על  הארגוני  הייצור  קצב  של  )ומדידה(  הבנה  ידי  על 

ה-Velocity בקטעי זמן קבועים(.

את  משפרים  אשר  התנהגותיים,  אופרטיביים  יעדים  ייתכנו  אלו,  על  נוסף 
יכולת הארגון להשיג את היעדים העסקיים:

שיפור התקשורת בין הדיסציפלינות ובין הצוותים בארגון - מה שיביא 	 
לזיהוי מוקדם של בעיות ולטיפול מהיר בהן, ימנע מהדברים 'ליפול בין 
הכיסאות', יאפשר הבנה טובה יותר של התוצר שרוצים להשיג ויקדם 

את היעדים העסקיים של קיצור ה-TTM ושיפור האיכות.

בדיקות 	  מבצעים  שבהן  והדרכים  הפלטפורמות  התשתיות,  שיפור 
וכדומה,  מוקדמות  באינטגרציות  אוטומציה,  ביותר  שימוש   - במוצר 

יקדם יעדים דוגמת שיפור איכות המוצר וגמישות לשינויים.

עבודה 	  למקום  הארגון  הפיכת   - בארגון  האנושי  ההון  איכות  שיפור 
להצלחתו.  גבוהה  מחויבות  וחשים  בו  לעבוד  ורוצים  נהנים  שאנשים 
למידה  הידע,  שיתוף  והצוותים,  העובדים  העצמת  הן  לכך  הדרכים 
למדידה  ניתן  זה  יעד  העובדים.  של  וליצירתיות  לחדשנות  ביטוי  ומתן 

באמצעות שביעות רצון העובדים, אחוזי העזיבה וכיו"ב.

שיפור חיזוי ותכנון ארוך טווח

ארגונים רבים טועים לחשוב כי המעבר לתרבות האג'ילית משמעו שעובדים 
מסבב לסבב, תוך גמישות לכל שינוי, ועל כן תכניות לטווח ארוך אינן חלק 

מתרבות זו. 

שהיו  האלמנטים  כל  את  מכיל  לאג'ילי  הארגון  הפיכת  תהליך  כך.  זה  אין 
קיימים קודם בארגון, כגון ניהול תקציבים, ניהול תכניות ארוכות טווח ועוד. 

מה שמשתנה הוא הגישה המגדירה את אופן הטיפול ואת תהליכי הניהול.
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חלק זה של הספר יתאר את הגישה הארגונית האג'ילית לתכנון ולניהול של 
ה-Roadmap העסקי של הארגון.

קצובים  )בסבבים  איטרטיבית  בעבודה  המשמעותיים  היתרונות  אחד 
הצוות,  )ברמת  הארגוני  הייצור  קצב  את  ללמוד  היכולת  הוא  וקבועים( 
כדי  זו  בלמידה  ולהשתמש  המוצרים(  קו  ברמת  או  צוותים  אוסף  ברמת 
לגבש תכניות ריאליות יותר ל-Deliveries. לאורך הזמן הארגון לומד כמה 
תכולה )בממוצע( ניתן ליישם באיטרציה בכל אחת מן הרמות השונות, וכך 

מתאפשרת יכולת חיזוי טובה יותר, גם ללא תכנון מפורט מראש.

כיצד הדבר בא לידי ביטוי בתהליך ניהול ה-Roadmap העסקי?

 Roadmap-ו גם הארגון האג'ילי ממשיך לנהל תהליך של תכנון אסטרטגי 
מוצרי. על פי רוב, היעדים והכיוונים האסטרטגיים יוגדרו לשנה הקרובה ואף 
מתועדף,  כמובן  הבקלוג  ביותר.  הגבוהה  ברמה  הבקלוג  זהו  לכך.  מעבר 

ונעשית חלוקה תקציבית בהתאם להשקעות הנדרשות למימוש כל מטרה.

בהתבסס על מטרות אב אלו, על מנהלי המוצרים השונים לפרט את היכולות 
)Epics/Features( שאותן רוצים ליישם ברמת הרבעון הקרוב או ברמת שני 
יתרגמו  הרבעונים הקרובים. ה-Product Owners העובדים מול הצוותים 
אף  כלל  )ובדרך  איטרציה  בכל  הרלוונטיים   User Stories-ל היכולות  את 

מספר איטרציות קדימה עם אופק מטרות להמשך(.

תהליך ה-Backlog Grooming )טיפוח הבקלוג( מתקיים בכל הרמות הללו, 
והוא נעשה תוך בחינת קצב ההתקדמות בפועל אל מול המטרות שהוצבו, 
בשיתוף כל בעלי העניין הרלוונטיים ובאופן איטרטיבי קבוע. התהליך כולל 
עדכון של הבקלוג, וחשוב להקפיד על תקשורת שוטפת עם הגופים העובדים 

מול לקוחות הארגון ועם הלקוחות עצמם. 

Deliveries מגיעים ומתי, כמו גם לגבי  כך ניתן יהיה לשתף את כולם אילו 
השפעתם של השינויים על התכניות ועל השגת המטרות. סנכרון זה תורם 
המעורבים  הגורמים  בין  האמון  לחיזוק  יותר,  יעילה  משותפת  לעבודה 

בתהליך וליצירת המיקוד הנדרש כדי לעמוד ביעדים הרצויים.
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יש כמה אלמנטים חשובים שצריכים להתקיים כדי לשפר את יכולת החיזוי 
של הארגון ואת הבנת קצב הייצור הארגוני:

תעדוף גלובלי חוצה צוותים - פוקוס מול מטרות משותפות;	 

הקפדה מתמדת על האיכות ועל 'סגירת' התוצרים לפני שעוברים הלאה 	 
- זאת על ידי הגדרת סטנדרטים של איכות, אינטגרציה תכופה וביצוע 

בדיקות ותיקונים מוקדם ככל האפשר;

משוב מוקדם ולמידה מתמדת מטעויות;	 

בכל 	  העניין  בעלי  כל  בין  וסנכרון  תקשורת   - ואמיתית  מלאה  שקיפות 
הדדי  לסיוע  מוכוונים  כולם  שבו  מצב  יצירת  ולמעשה  הפיתוח,  שלבי 
ולשיתוף פעולה כדי לפתור בעיות ולהשיג את התוצאות הטובות ביותר;

פתיחות, אמון ועידוד אנשי הצוותים המבצעים לתת הערכות אמיתיות 	 
ולא לפי מה ש'מצפים מהם'. השיתוף של כולם בתכנון ובהערכות מביא 
למיצוי הידע שנצבר בארגון ולמתן ביטוי ליכולות השונות של העובדים, 
אחריות  תחושת  מתוך  לתוצאות  שלהם  המחויבות  להגברת  וכן 

והתפתחות;

התכולות 	  קצב  של   - זמן  לאורך  היא  גם   - ומדידה  זמן  לאורך  מעקב 
.)Velocity( הממוצע בכל סבב

בין  נכון  איזון  יאפשר  השינויים  ושל  התכולות  של  ומבוקר  מקצועי  ניהול 
גמישות לפרדיקטביליות.

סטנדרטים מתקדמים לאיכות ולתפיסת 
DevOps-ה

להגיע למצב  היכולת  הוא  לאג'ילי  חלק משמעותי בתהליך הפיכת הארגון 
שבו ניתן להשיג תוצר עובד ואף מערכת עובדת - Working System - בכל 
שלב )בכל איטרציה, למשל(. זהו גורם מכריע ביכולת של הארגון להתנהל 
בגמישות, לשמור תמיד על איכות התוצרים כחלק מתהליך הפיתוח ולהגיב 

לפידבקים או לשינויים הנדרשים.
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של  בהובלתו  השישים  שנות  של  הייצור  בקווי  עוד  נולדה  האיכות  תפיסת 
אדוארד דמינג, אבי תורת האיכות המודרנית. התפיסה עודדה ביצוע בדיקות 
וזאת כדי  איכות תוך כדי זרימת החומרים בתהליך הייצור ולא רק בסופו, 
שהפגמים יימצאו ויטופלו בהקדם האפשרי. כך, יימנע בזבוז של משאבים 

ותישמר איכות מתמדת בתהליך.

)פיצ'רים(, שכל  יכולות  לכך כאל אוסף של  ניתן להתייחס  בעולם התוכנה 
הזמן  כל  עובר  כזה  חלק  וכל  בחלקים,  אינקרמנטלית  בצורה  נבנית  אחת 
בדיקות ואינטגרציה עד קבלת הפיצ'ר האיכותי המוגמר. כמו כן, כל פיצ'ר 
של  כוללים  היבטים  ועם  אחרים  פיצ'רים  עם  מתמדת  אינטגרציה  עובר 
העובדת  שלמה  מערכת  נוצרת  נתון  רגע  שבכל  באופן  כולה,  המערכת 

בצורה איכותית והרמונית על כלל חלקיה.

אין ספק שדרך עבודה זו מציבה אתגרים רבים, אך כמוה כמצפן המוביל 
את ההתנהלות הארגונית, ויש לשאוף להתנהל כך כל הזמן.

האלפיים,  שנות  של  התוכנה  בעולם  מקורה  אשר   ,DevOps-ה תפיסת 
והבדיקות  גופי הדרישות, הפיתוח  בין  מתארת את הצורך בשיתוף פעולה 
)להלן: "Dev"( לבין גופי המסירה והתפעול המתנהלים מול הלקוחות )להלן: 
"Ops"(. תפיסה זו מתייחסת לשרשרת הערך והאספקה בצורה הוליסטית 
מסירה  לבר  שפותח  המוצר  את  להפוך  הוא  המרכזי  הרעיון  ודו-כיוונית. 

באופן החלק והמהיר ביותר.

תפיסה זו גם תורמת להעברת הידע הארגוני בצורה איכותית יותר. לדוגמה, 
 Demo-ה מתוך  התפתחותו  ועל  המוצר  על  ללמוד  יכולים   Ops-ה גופי 
המתבצע בסיום כל איטרציה, ואילו גופי ה-Dev יכולים לקבל אינפורמציה 

המגיעה מן הלקוחות ולשלבה במידת הצורך בתכנית הפיתוח. 

סביבת  ובכל  תחום  בכל  בהתאמה  ליישם  ניתן  אגב,  הזו,  התפיסה  את 
בכל   Working System יוצרים  שבו  למצב  להגיע  להצליח  וכדי   - עבודה 
שלב, יש כמה תהליכים נוספים שכדאי לשלב בהתנהלות הארגונית - נבחן 

שלושה מהם:
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Continuous Integration - אינטגרציה מתמדת

אינטגרציה מתמדת מיושמת הן ברמת התקשורת השוטפת בין צוותים ובין 
דיסציפלינות להשגת מטרות משותפות והן ברמת הפלטפורמות המנהלות 
את פיתוח המוצרים. למשל, בעולם התוכנה אנו חותרים ליישם בניית מוצר 
'שלם' בכל יום, לרבות הרצת בדיקות אוטומטיות ברמות שונות - וזאת כדי 
לאפשר פידבק מיידי לגבי איכות התוצרים בכל שלב בפיתוח, זיהוי מוקדם 
מפיתוחים  כתוצאה  רגרסיה  בעיות  ומניעת  שלהן  מהיר  תיקון  בעיות,  של 
חדשים. בכך מתחזקת רמת הבטחת האיכות של המוצר בהמשך הפיתוח 

ובאופן הוליסטי.

הצלחת האינטגרציה של כל פיתוח חדש לתוך המוצר הקיים הופכת גם היא 
לסטנדרט התנהגותי ארגוני, ולפיו לא מכריזים על משימה כ-Done עד שלא 

עברה את האינטגרציה המלאה לתוך המוצר הקיים באופן חלק ויציב.

אינטגרציות תכופות של תוספות קטנות ולעתים חלקיות עלולות להרתיע - 
אך אם מנהלים אותן נכון, הדבר הופך ליתרון. כיום אף יש כלים המאפשרים 
בשל  )אך  הלקוחות  אל  לצאת  בשל  אינו  שעדיין  פיצ'ר  של  אינטגרציה 

לאינטגרציה המאפשרת לבדוק אותו במסגרת המוצר(. 
במסגרת  ניתן  זה,  בשלב  ללקוח  מסירה  לבצע  באפשרות  לפגוע  לא  כדי 
מעין   -  )Feature Flags( פיצ'ר  בדגלי  להשתמש  המתמדת  האינטגרציה 
בגרסה  הרלוונטית  התכונה  את  לגלות  או  להסתיר  המאפשרים  'מתגים' 

שבפיתוח.

של  למצב  הארגון  את  תקדם  המתמדת  האינטגרציה  תהליך  על  הקפדה 
)Continuous Delivery  )CD, שבו כל פיתוח חדש במוצר עובר באופן רציף 
למסירה  עד  המוצר  לתוך  חלקה  ואינטגרציה  אוטומטיים  בדיקה  תהליכי 
ללקוחות. כלומר, כל עדכון או שיפור יכולים להימסר באופן נפרד או כגרסה 

חדשה שלמה. 

תכוף  פידבק  קבלת  הלקוח,  אל  מתמדת  ערך  זרימת  מאפשרת  זו  יכולת 
על תוצרים חדשים ועל כיוונים עתידיים ושמירת המוצר באיכות גבוהה כל 
חדשים  ותכנים  יכולות  לעדכון  להתאים  לדוגמה,  עשוי,  כזה  תהליך  הזמן. 
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באתרי אינטרנט או באפליקציות לסלולר, אך הוא אינו מתאים והכרחי בכל 
במערכות  או  וצבאיות,  רפואיות  במערכות  )לדוגמה  תוצר  כל  ולגבי  ארגון 

קריטיות(.

בדיקות אוטומטיות

שיפור היכולת לבדוק תוצרים במהירות וביעילות מושג על ידי אוטומציה של 
- ובעיקר בדיקות החוזרות על עצמן. האוטומציה מתבצעת  תהליכי הבדיקות

ברמות שונות בהתאם למוצר ולצורך: 
 ,End-to-End Flow testing-וכלה ב Unit & Component Testing-החל מ

כמו גם בבדיקות ביצועים לאורך זמן, בהתקנות אוטומטיות ועוד.

מהסטנדרטים  חלק  היא  האוטומציה  שבו  למצב  להגיע  היא  השאיפה 
הארגוניים הנדרשים בכל פיתוח חדש. כלומר, עבור כל תוצר חדש שהארגון 
ירצה להכיל במוצר יפותח מערך של בדיקות אוטומטיות, כדי שאלו יוודאו 

אינטגרציה מוצלחת ושמירה על האיכות גם בהמשך הפיתוח.

Zero Defect Policy

ושמירת  בדיקות  הוא  האג'ילי  לעולם  הקלאסי  מהעולם  במעבר  מנחה  קו 
וכן מעבר מתפיסה של  בסופו,  רק  ולא  כל תהליך הפיתוח  לאורך  האיכות 

'מציאת באגים' לתפיסה ולמצב של 'מניעת באגים' במוצר. 

פיתוח בתכולות קטנות, העוברות אינטגרציה חלקה לתוך המוצר בכל שלב 
ושלב, משמעו הגדלת היכולת לתקן באופן מיידי כל בעיה במוצר, במקום 
'לצבור' בקלוג של בעיות המחייבות טיפול לקראת המסירה. כלל נוסף שניתן 
ליישם כדי לעמוד בכך הוא לקבוע שבכל פעם שכמות הבאגים עולה מעל 

רף מסוים, מתייחסים לכך כאל סימן שכדאי להשקיע בייצוב המערכת.

יצירת תרבות של שיפור מתמיד

ארגון אג'ילי הוא ארגון אשר משפר באופן מתמיד את תרבותו ואת התנהלותו 
כדי לתת יותר ערך לאנשי הארגון וללקוחותיו. שיפור מתמיד הוא אחת מאבני 
היסוד של תהליכים אג'יליים ושל ארגון גמיש, ויש לקיים אותו בכל הרמות: 
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הצוות, תכנית המוצר וההנהלה הבכירה. כך נוצרת תקשורת אפקטיבית בין 
שכבות ההנהלה לבין השטח, והארגון כולו משתפר בכל סבב וכל הזמן. 

אימוץ תרבות של שיפור מתמיד מוביל לכך שכל תהליך או התנהלות הקיימים 
בארגון נשארים ו'שורדים' לאורך זמן רק אם הם תורמים להשגת מטרותיו. 

כך, בהדרגה, נשמרות התנהגויות מקדמות ונעלמות התנהגויות מעכבות.

טוב  תהליך  הוא  האג'ייל  אם  נדע  "כיצד  השאלה:  נשמעת  רבות  לעתים 
יותר מתהליכים אחרים שהיו נהוגים בארגון?" התשובה לכך נעוצה בעיקר 
בתרבות השיפור המתמיד - שכן תהליך זה, המאפיין את האג'ייל, מבטיח כי 

הארגון לעולם, בכל תקופת זמן, יהיה טוב יותר משהיה בעבר. 

 - חשוב לציין כי הרעיונות לשיפור עשויים להגיע מכל אדם בארגון, בכל דרג
המיושמים  השיפורים  )להפצת  ידע  שיתוף  ומנגנוני  תקשורת  יצירת  ולכן 
בארגון( תאפשר אימוץ רחב של רעיונות קיימים וחדשים. ניתן לעשות זאת 
באמצעות פורומים קבועים או מזדמנים המשתפים את הידע: בין צוותים, בין 

מנהלים, בין בעלי תפקידים וכו'.

כמו כן, השיפורים עשויים להתבצע בכל תחום בארגון: בהתנהלות הצוותים, 
של  בסטנדרטים   ,Definition of Done-ה של  הרף  ובהרמת  ב'חידוד' 
האיכות והאוטומציה, בשדרוגים הטכנולוגיים, בפיתוח המקצועי של הידע, 

במערכים התומכים בארגון ועוד.

כדי ליצור תרבות כזו, תרבות של שיפור מתמיד, יש לטפח שתי אבני יסוד 
חשובות הקשורות זו בזו:

פתיחות וביטחון - יש לאפשר לעובדים )ואף לעודד אותם( לנסות דברים 	 
חדשים. מותר לטעות ולתקן;

- אנשי הארגון חווים הצלחות בשיפור 	  חוויה חיובית בשיפור המתמיד 
שסומכים  חשים  הם  כאשר  והיעילות.  האיכות  הזרימה,  התקשורת, 
עליהם, שמאפשרים להם להתנסות ושמפרגנים להם על עבודה טובה, 
שלהם  מהלקוחות  רצון  שביעות  של  משובים  מקבלים  הם  וכאשר 
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להמשיך  ורוצים  והתלהבות  סיפוק  חשים  הם  חיצוניים(,  או  )פנימיים 
ולשפר עוד ועוד.

כיצד יוצרים ומשמרים גישה כזו בכל חלקי הארגון עד אחרון העובדים?

ברמת הצוות - הפיתוח בסבבים הוא כלי רב-עוצמה עבור הארגון והצוותים, 
והוא מאפשר להם להמשיך להשתפר באופן מתמיד. צוות סקראם מגדיר 
לעצמו יעדים בתחילת כל סבב, ובסופו הוא בודק תכנון מול ביצוע כבסיס 

לרטרוספקטיבה. 

בסיום הרטרוספקטיבה הצוות מגדיר לעצמו יעדים לשיפור, והחלטות אלו 
חייבות להיכנס לתהליך ביצוע. ניתן לשלב אותן בבקלוג הרגיל של הצוות, אך 
לפעמים עדיף לנהל בקלוג נפרד לתהליכי השיפור )בשל השוני בין תהליכי 
- באמצע הסבב, בפגישה  השיפור לבין הפיצ'רים של המוצר(. כמו כן מומלץ
היומית של הצוות או בפגישה ייעודית - לוודא ביצוע של ההחלטות שהתקבלו 

ברטרוספקטיבה.

ובמהלכה  רטרוספקטיבה,  מקיים  צוותים'  של  'צוות  כל   - הארגון  ברמת 
מציגים את הדברים העיקריים שעלו ברטרוספקטיבות של הצוותים, מנהלים 
בסבבים  להתמקד  במה  יחד  ומחליטים  משותפים  נושאים  על  פתוח  דיון 

הבאים כדי לשפר את העבודה המשותפת של 'הצוות של הצוותים'. 

כך ניתן להרחיב ולעלות ברמות ההיררכיות: לרמת אגפים, חטיבות וכיו"ב - 
עד לרמת הארגון כולו. ושוב נדגיש - חשוב כי את כל התהליך המתואר כאן, 

מלמטה עד למעלה, תוביל ותעודד ההנהלה הבכירה.

פיתוח מנהלים במהלך מסע השינוי של הארגון

כפי שכבר צוין, הפיכת ארגון קיים לארגון אג'ילי מודרני היא מסע של שינוי. 

הניסיון מלמד כי מתודולוגיות העבודה שפורטו עד כה הכרחיות להתקדמותו 
של מסע השינוי. עם זאת, אחת החוליות החשובות ביותר - אולי אף החוליה 
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שבלעדיה המתודולוגיות הללו לא יספקו את התוצרים המצופים מהן - היא 
ההתנהלות הניהולית. בסופו של יום ניתן לראות כי אחד הגורמים הקובעים 

אם מסע השינוי הזה יתקדם או שמא ייעצר בדרך - הם המנהלים עצמם.

לחלוטין  השונה  ניהולי  סגנון  לפתח  המנהלים  של  הצורך  את  הזכרנו  כבר 
מיומנויות  לפתח  המנהלים  על  מודרני,  ארגון  לנהל  כדי  המסורתי.  מהסגנון 
עיניים',  'בגובה  יחסים  יצירת  של  ורתימה,  השפעה  של  מיומנויות  'רכות': 
של הקשבה עמוקה לרצונות ולצרכים של העובדים, של פיתוח אנשים ושל 
העובד  בין   win-win-win ליצירת  האפשריות  הדרכים  של  יצירתית  בחינה 

לפרויקט ולארגון. 

שהם  ככל  אדירה.  היא  הארגוני  השינוי  מסע  על  המנהלים  של  השפעתם 
חדשות,  לתפיסות  ולפתיחות  ליצירתיות  לגמישות,  אישית  דוגמה  ישמשו 
לרעיונות מפתיעים ואף לביקורת ישירה, כך יגדלו סיכויי ההצלחה של מסע 

השינוי ושל הפיכת הארגון לארגון אג'ילי מודרני. 

אולם, פיתוח מיומנויות אלו ושינוי דפוסי הניהול אינם קלים ואינם טריוויאליים. 
רוב המנהלים פוגשים את מסע השינוי של הארגון כשהם כבר אנשים בוגרים 
ומעוצבים. כולם הגיעו לעמדות ניהול בזכות התפיסות וההתנהלות שהורגלו 

בהן עד כה, וכפי שכולנו יודעים לצטט: עם תוצאות לא מתווכחים. 

להצלחה  מנהלים  שהביא  ניהול  שסגנון  וטוענים  'מתווכחים'  אנו  זאת,  ועם 
ולקידום בעבר, לא בהכרח ישחזר את ההצלחה בעתיד. 

מסע  את  העוברים  בארגונים  פעם  לא  שעולה  הסוגיות  שאחת  הסיבה  זו 
השינוי היא ההתפתחות האישית של המנהלים. ההתפתחות הניהולית אינה 
יכולה לעורר  כזו  נכון, חשיבה  יכולה להיות נפרדת מההתפתחות האישית. 
בארגון,  ותהפוכות  שינויים  עברו  שכבר  ותיקים  מנהלים  מצד  התנגדויות 
אולי אף 'לאיים' עליהם - אך ניסיוננו מראה כי מנהלים שנפתחים למסע של 
נשכרים מאוד  יוצאים  לשינוי הארגוני,  וניהולית במקביל  אישית  התפתחות 

מהתהליך )כמאמר חז"ל: "מתוך שלא לשמה בא לשמה"(.
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מנהלים אשר בוחרים בדרך זו, של התפתחות אישית לצד השינוי הארגוני, 
וגדילה המאפשר להם לא רק להמשיך להצליח  חווים תהליך של העצמה 
בתנאים החדשים, אלא אף להגביר את שביעות רצונם ואת תחושת הסיפוק 

שלהם, כמו גם את ההשפעה שהם מייצרים על סביבתם.

את תהליך פיתוח המנהלים ניתן לבצע בשלוש דרכים:

עבודה קבוצתית - יש ארגונים המאפשרים למנהלים - כחלק מתכנית פיתוח 
מנהלים המסונכרנת עם מהלכי הטמעת האג'ייל - לקיים סדנאות העוסקות 
בתפיסות ובמודלים האג'יליים ובו בזמן נותנות 'מקום' ולגיטימציה להתנגדות 

של המנהלים עצמם לתהליך.

והמעשיים  הרגשיים  המנטליים,  בשינויים  המשתתפים  דנים  אלו  בסדנאות 
הניהולי.  או  המקצועי  במישור  רק  ולא  האישי,  במישור  מהם  הנדרשים 
למנהלים  מאפשרות  והן  ותרגילים,  התנסויות  כמובן  משלבות  הסדנאות 
לקבל משוב חשוב מחבריהם לקבוצה ומהמנחה לגבי הסגנון האישי שלהם 

ולגבי הדרך שבה הם נתפסים בעיני הזולת. 

המיומנויות  סל  את  למנהלים  מקנים  אשר  ארגונים  יש   - אישית  עבודה 
ה'רכות', אלו המאפשרות להם להתמודד עם האתגרים העומדים בפניהם 
בחיי היום-יום, בעזרת ליווי צמוד של מאמנים מקצועיים. אלו יכולים להיות 
המקרים  בשני  אך  לכך,  שהוכשרו  הארגון  נציגי  או  לארגון  מחוץ  מאמנים 

הדגש הוא על החסמים ועל האתגרים הייחודיים לכל מנהל ומנהל.

גישה זו דוגלת בתפיסה של On the job coaching. על פי גישה זו, המאמן 
את  לחשוף  כדי  העבודה  במהלך  שמתרחשים  ואירועים  הזדמנויות  מנצל 
הפרדיגמות של המנהל המתאמן, לבחון את התאמתן למציאות המשתנה, 
לבחון את הגורמים שעוצרים אותו מליישם את התפיסה החדשה ולאתר את 

החוזקות שמאפשרות לו להתמודד עם כל אלו. 

מאוד  אפקטיבית  דרך   - אישית  עבודה  עם  קבוצתית  עבודה  שילוב 
המשלבת את שני הערוצים: קיום סדנאות קבוצתיות לצד מפגשים אישיים 
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אלו מאפשרים  ערוצים  שני  לפי הצורך.  כולם,  עם  או  עם חלק מהמנהלים 
קפיצת מדרגה משמעותית בהתפתחות האישית והניהולית של המשתתפים 
יכול  ובפגישות האישיות  - שכן בעבודה הקבוצתית עולות סוגיות רוחביות, 

המנהל המתאמן להעמיק בנושאים ספציפיים המותאמים לו.  

כמו כן, לעתים בעבודה הקבוצתית מקבלים המנהלים שיקופים מחבריהם 
ועל  שלהם  ההתנהלות  על  חדשות  תובנות  אצלם  ומתעוררות  לקבוצה, 
האופן שבו שהם נתפסים - סוגיות שלא תמיד נוח להם לעבד עד הסוף מול 
הקבוצה. עבודה על סוגיות אלו בפגישת אימון אישית יכולה לקדם מאוד את 

המנהל ולייצר את השינוי בתפיסתו ובסגנון הניהול שלו. 

בין אם הארגון בוחר בדרך הקבוצתית, בין אם בדרך האישית ובין אם בזו 
המשלבת ביניהן, יש שלושה עקרונות שחשוב להנחיל כדי לענות הן על צורכי 

הארגון האג'ילי והן על צורכי הניהול העכשווי:

תפיסת המנהל - יותר 'מאפשר', פחות 'קובע' 

תופסים  עדיין  המנהלים  'נאורים',  מודרניים  בארגונים  גם  כי  מלמד  הניסיון 
את עצמם כמי שעיקר תפקידם הוא לחלק הוראות, להקצות משימות, לבקר 
את התוצאות ואת התוצרים, לתת משוב לעובדים ולדעת מה נכון ואיך נכון 

לבצע זאת.

האג'יליים  המנהלים  כי  רואים  אנו  ניהול,  של  יותר  מתקדם  בשלב  אולם 
מאפשרים לעובדיהם הרבה יותר, ולא רק מחליטים עבורם. הם מאפשרים 
להם לבטא את עצמם, להתנסות ברעיונות, לטעות, להיות מעורבים במה 
שמעניין אותם ולחבור למקורות המוטיבציה הפנימיים שלהם - וזאת מתוך 
הבנה כי בעולם של היום, רק בתנאים כאלו ייתנו העובדים את המיטב שלהם 
לפרויקט ולארגון, ומתוך מחויבות להתפתחותם ולביטוי האישי שלהם יביאו 

גם להצלחת הפרויקט.

מעט  ולסגת  הבמה  במרכז  העובד  את  לשים  המנהל  על  אחרות,  במילים 
לאחור. המנהל המודרני האג'ילי יוצא מנקודת הנחה שהעובד שלו יודע את 
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התשובות כי הוא קרוב לשטח, לנתונים ולמציאות. גם אם העובד עצמו לא 
בטוח שיש לו את הרעיון הנכון לפתרון הבעיה - לרוב, תמיכה וחיזוק מצד 
המנהל ואמונה שלו שהעובד מסוגל לייצר רעיון טוב, אפילו טוב יותר ממנו, 

הם שמאפשרים לעובד לפשפש במוחו ולייצר את הרעיון. 

יותר  לעתים  שלו,  העובדים  של  ביכולותיהם  להאמין  לומד  האג'ילי  המנהל 
בפיתוח  היא  שלו  הגדולה  שהתרומה  לומד  הוא  בהן.  מאמינים  משהם 
העובדים, ב'גידולם' והעצמתם - עד שהם ילמדו לפתור בעיות לבדם ובכוחות 

עצמם ויפנימו את העובדה שיש ביכולתם לעשות זאת. 

זהו סגנון ניהולי המכוון לטווח ארוך יותר. נכון, ייתכן שבתחילת הדרך ידרוש 
סגנון זה מעט יותר זמן, שכן גם העובדים וגם המנהל עדיין לא מורגלים בסוג 
יפחתו הצורך של העובדים והתלות   - יוטמע  כזה של שיח, אך ככל שהוא 

שלהם במנהל לשם פתרון בעיות והתקדמות בפרויקט. 

איך מוודאים שהמציאות הניהולית החדשה לא מאיימת על המנהל, וכן שהוא 
מנצל את השינוי ואת הזמן שהתפנה לו לטובת משימות שהוא עצמו אוהב 
יותר לעשות )ושעבורן משלמים לו(, כגון תכנון קדימה, ראייה מערכתית יותר 
של המצב וכיו"ב? לשם כך יש להזמין אותו לעבד סוגיות אלו ואחרות וללבן 
אותן בקבוצה אינטימית או בליווי אישי, כדי לאפשר לו לנהל עליהן שיח גלוי.

חשוב להדגיש: אין בדברים אלו משום טענה שעל המנהל להפוך למאמן של 
העובדים שלו, שאין לו כבר סמכות ניהולית או שהאחריות כבר לא מוטלת 
על כתפיו. אולם לאור השינויים בצרכים של הארגון, בדרישות של הלקוחות 
שתוארו  הניהוליים  והסגנונות  הפרדיגמות  החדשים,  העובדים  ובמאפייני 
לעיל מותאמים הרבה יותר ל'שלב הבא' של הארגון במסע הפיכתו לארגון 

אג'ילי מודרני. 

תפקיד המנהל כמחזיק מרחב של התפתחות

ולקיים  לייצר  שלו  הצורך  על  אפוא  דגש  שם  המנהל  של  החדש  התפקיד 
אך  עמם.  ההתייעצות  פגישות  בזמן  ייחודית  אווירה  וליצור  לעובדיו  מרחב 

כיצד עליו לעשות זאת? 
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כאן חשוב להדגיש שקיימות כמה מיומנויות תקשורת מוכרות, וככל שהמנהל 
ירבה לאמץ אותן בניהול שלו, כך ישתנה מקצה לקצה המרחב שבו מתקיימת 
שאלות,  לשאול  אלא  לדעת,  לא  יקפיד  שהמנהל  ככל  העובד.  עם  השיחה 
העובד  יידרש  כך   - חדשים  לרעיונות  פתוח  ולהישאר  לתשובות  להקשיב 
לחשוב, להתאמץ ולגלות את מה שחבוי בתוכו. לעתים סגנון זה יחרוג מאוד 

מהיחסים ה'רגילים' שבין עובד למנהל. 

שאלות,  שאילת  הקשבה,  של  ממקום  שיחה  ניהול  בהכרח.  לא  קל?  נשמע 
התעניינות עמוקה ופתיחות לכל מה שעולה במהלך השיחה - דורש מהמנהל 
לשים את עצמו בצד, לפנות את הבמה, לשחרר את הצורך שהכול ייעשה בדרך 
מנהלים  מעט  לא  המסע,  בתחילת  כי  מלמד  הניסיון  לאפשר.  ובקיצור:  שלו, 
יכולתם  מגלים חשדנות כלפי סוג כזה של תפקיד, וחלקם גם סקפטיים לגבי 
ליישם אותו. אולם מהר מאוד, עם התרגול וההתנסות, הם מגלים את העוצמה 

הטמונה בסוג שיח שכזה ואת השפעתו החזקה והמעודדת על העובד. 

יהיה  לא  כזה  שסגנון  טוענים  מנהלים  מעט  לא  להם,  הנערכות  בסדנאות 
את  לדעת  ממנהליהם  מצפים  לדבריהם,  העובדים,  העובדים.  על  מקובל 
התשובות ואת הדרך לפתרון הבעיות - ולמעשה מצפים מהם להנחיות חד-

משמעיות ולא לשאלות פתוחות. 

ואכן, זו הציפייה של העובדים - אך רק משום שלכך הורגלו. אבל אי-אפשר 
לעשות שינוי בלי לעשות שינוי. אי-אפשר להצעיד את הארגון צעד משמעותי 
לתוך המסע  נוספת  פסיעה  ללא  אג'ילי,  היותו  עבר  אל  נוסף במסע השינוי 

הזה. זהו תפקידו של המנהל, וזו אחריותו החדשה.

אופי זה של השיח מאפשר לעובד ביטוי מלא יותר. הוא מאפשר לו לממש 
רעיונות שלו ולהרגיש חיבור חזק יותר למה שהוא עושה - וכך, לאורך זמן, הוא 
לומד להאמין בעצמו. מבחינת המנהל, שיח כזה מאפשר לו ללמוד לעומק 
סמכויות  להאציל  לו  ומאפשר  העובד  של  החשיבה  דרך  ועל  היכולות  על 

ממקום אמיתי ובטוח.
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מודעות גבוהה להוויה של המנהל - ולא רק לעשייה שלו

בתוך  המנהל  מיהו  להבין  הצורך  הוא  הארגוני  השינוי  במסע  חשוב  עיקרון 
רואה  זו  תפיסה  מגיב.  הוא  איך  או  עושה  הוא  מה  רק  ולא  השינוי,  תהליך 
חשיבות גדולה בהלך הרוח שמקרין המנהל לסביבתו לא רק במעשיו ובדבריו 

אלא גם בהרגשתו הפנימית. 

)מעשים,  המנהל  של  החיצונית  להתנהלות  רק  חשופים  העובדים  לכאורה 
המנהל,  של  שההוויה  מסתבר  בפועל  אולם   - החלטות(  אמירות,  תגובות, 
ההתייחסות העמוקה והפנימית שלו למה שקורה סביבו, מוקרנת כלפי חוץ 

בצורה חזקה לאין ערוך. 

נבין זאת על ידי דוגמה: אם המנהל באמת ובתמים סקפטי לגבי יכולת השינוי 
של הצוות שלו, כשהוא ייכנס לישיבת הצוות, גם אם הוא יציג את השינוי על 
כל שלביו ואפילו אם הוא ימנה את יתרונותיו של השינוי, הוא יקרין סקפטיות- 
גם אם הוא לא מודע או מתכוון לכך. ומהצד השני של המטבע, אם המנהל 
באמת ובתמים מאמין ביכולתו של העובד להתמודד עם אתגר מסוים - גם 
אם הוא לא יאמר זאת מפורשות בשיחתם, המסר שהעובד יקבל יהיה מה 

שהמנהל מרגיש ומקרין.

המציאות מלמדת כי מודעות עמוקה של המנהל להלך הרוח העמוק והאמיתי 
שלו כלפי כל מהלך וכל פגישה עם עובדיו לאורך הדרך, ובחינה של ההשפעה 
יכולתו  האפשרית של הלך רוח שכזה על סביבתו של המנהל, מעלות את 

לשנות את הלך הרוח הזה ולייצר השפעה נכונה ורצויה יותר. 

אין מדובר בהעמדת פנים מצד המנהל. מדובר בבדיקת הלך הרוח האמיתי 
שונה מהתחושות  להציג משהו  ובהבנה שאי-אפשר  לעומק  שלו, בבחינתו 
הפנימיות. אותנטיות ניהולית היא אחת הסגולות החשובות בעידן המודרני, 
שהם  לפני  רגע  פנימה  התבוננות  של  מנהג  לעצמם  שמסגלים  ומנהלים 
תוצאות  על  לכך  שיש  הגדולה  ההשפעה  את  לגלות  מופתעים  מתבטאים, 

המפגשים והמהלכים שהם מקיימים. 
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שלושת העקרונות הללו משמעותיים להצלחתו של תהליך הטמעת האג'ייל 
בארגון. הניסיון מלמד כי כאשר מנהלים בארגון וכל העוסקים בקידום השינוי 
עוברים מסע אישי במקביל למסע הארגוני, הם מהווים כוח מניע למהלך כולו.  

 
GROW מודל

 - אחד המודלים שעוזרים למנהלים לממש את אפיוני התפקיד הניהולי החדש
 - קרי להיות יותר מאפשרים ופחות יודעים, לתת מרחב של התפתחות וכיו"ב

 .GROW הוא מודל

מודל זה כולל ארבעה שלבים לשיחת התייעצות )ובסופה לקבלת החלטה 
לביצוע(: 

Goal - G - מטרות השיחה. על מה רוצים להתייעץ, באיזה נושא רוצים 
דילמות  להעלות  רק  או  החלטה  לקבל  רוצים  אכן  האם  החלטה,  לקבל 
כדי  מאוד  חשוב  זה  שלב  וכיו"ב.  הסוגיה  על  המבט  נקודות  את  ולהרחיב 

שהשיחה תישאר ממוקדת ותקדם את המשתתפים בה לתוצרים הרצויים.

Reality - R - מציאות. מה ידוע לנו על המציאות שבה מצוי נושא השיחה. 
 - ידע ממשי על המצב כפי שהוא  ולספק  זה היא לשפוך אור  מטרת שלב 
זו  הבחנה  בנושא.  לעובד  שיש  והפרשנויות  החששות  מהתחושות,  בשונה 
חשובה מאוד, אם כי לא תמיד שמים אליה לב. בשלב זה מתמקדים בנתונים 
האמפיריים ובתיאורים העובדתיים ומפחיתים את התחושות הרגשיות שאולי 
קיימת אצל העובד בנושא הנדון. שלב זה גם מבטיח שפתרון הסוגיה בהמשך 

השיחה אכן יתייחס לסוגיה עצמה ולא למה שהעובד אולי מרגיש כלפיה. 

להעלות כמה  היא  זה  לפעולה. מטרת שלב  - אפשרויות   Options - O
אפשרויות לפעולה, כלומר פתרונות אפשריים לסוגיה. כדי לאפשר יצירתיות 
פתרונות  וכמה  כמה  להעלות  העובד  את  לעודד  המנהל  על  זה,  בשלב 
אפשריים - אך עדיין לא לדון בהם וכמובן לא לפסול אותם. למנהלים רבים 
הפתרונות  את  מלהעלות  ולהימנע  )ובכלל...(  זה  בשלב  להתאפק  קשה 
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הנכונים לדעתם - אך כדי ללמד את העובד לחשוב, לאפשר לו ביטוי אמיתי 
שלושת  על  יקפיד  שהמנהל  חשוב  להשפיע,  אמיתית  הזדמנות  לו  ולתת 
העקרונות שתוארו לעיל: שייתן את הבמה לעובד, שיקשיב לעומק, שישים 
את עצמו בצד, ואם הוא ימצא לנכון להוסיף את הרעיונות שלו - שידחה זאת 

לסוף השיחה. 

מתוך  לבחור,  היא  זה  שלב  מטרת  הרצון.  כוח   -  Will Power - W
האפשרויות השונות שעלו בשלב הקודם, את הפתרון או את דרך הפעולה 
שהעובד יישם. גם שלב זה מאתגר מטבעו את אותם מנהלים הרגילים לתת 
את הפתרונות ומאמינים שזה עיקר תפקידם, אך מחקרים מראים כי העובד 
יהיה באמת מחויב למימוש הפתרון אם הוא עצמו יבחר בו ביוזמתו - ומכאן 
החשיבות של מתן אפשרות לעובד לקבל החלטה ולבחור את הדרך הנכונה 

לדעתו. 

מנהליהם  עצת  את  העובדים  מבקשים  שבהן  בשיחות  זה  מודל  הפעלת 
המנהל  שעושה   On the job coaching של  סוג  גם  היא  בעיות  בפתרון 
מיומנויות  בעזרת  השיחה  שלבי  ארבעת  את  ינהל  שהמנהל  ככל  לעובדיו. 
התקשורת שתיארנו לעיל, יקשיב, יתעניין ויהיה פתוח לרעיונות שאינם שלו, 
ולבסוף  רעיונות,  להעלות  תשובות,  לייצר  יותר,  לחשוב  יידרש  העובד  כך 

להתחייב על דרך מסוימת לפעולה.

גם  מתאים  מנהל-עובד  יחסי  לגבי  לעיל  שנאמר  מה  כל  כי  ונציין  נשלים 
ליחסי מנהל-צוות. בתהליך הסקראם יש הזדמנויות רבות ל'נגיעות אימוניות' 
למנהלים  ממליצים  אנו  והעצמה.  התפתחות  מכוונת  ולאינטראקציה 
להקשיב,  הסקראם(,  לישיבות  )לרבות  בשטח  הצוותים  לפעילות  להצטרף 
לשאול שאלות ולהשתמש בכלל המיומנויות שהוזכרו כאן. כך הצוות ירגיש 
וידע כי יש חשיבות רבה להתנהלות יעילה וישאף לשפר אותה. המנהל מצדו 
יוכל להבין, בבירור ובקלות, את הסטטוס של הפרויקט, של האתגרים של 
התכניות, של ההצלחות ושל האינטראקציה הצוותית - ויוכל לכוון את הצוות 
לאזורי ההתפתחות הרצויים, ההולמים את הערכים שהארגון מעוניין ליישם 

בתרבות הארגונית האג'ילית.
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מומחים ודיסציפלינות-מעטפת בתרבות האג'ילית

ובעלי  התמחות  תחומי  בתוכו  מכיל  רבים  ארגונים  של  התפקודי  המערך 
מנתחי  פרויקטים,  מנהלי  כגון   - האג'ילי'  ב'ספר  מוזכרים  שאינם  תפקידים 
אלו  תפקידים  בעלי  ושירות.  תמיכה  ואנשי  איכות  בקרת  אנשי  מערכות, 
תוהים, באופן טבעי, מה מקומם במציאות החדשה - וחוסר הוודאות עשוי 

לעורר חרדה הן בקרב העובדים והן בקרב המנהלים.

נתחיל בצפירת הרגעה - יש מקום לכולם!

על מנת לאפשר התקדמות מהירה של הארגון אל עבר מטרותיו ולהפחית 
הגישה  בקבוק',  'צוואר  ליצור  שעלול  מה  בארגון,  יחיד  בגורם  התלות  את 
המומחים  בין  פעולה  שיתוף  רב-תחומי,  צוות  עבודת  מעודדת  האג'ילית 
השונים והרחבת הידע והמומחיות של כל אחד מחברי הצוות גם לתחומים 

נוספים. 

ומכאן   – הארגוני  במרחב  והאנשים  הידע  לשימור  רבה  חשיבות  אפוא  יש 
נוסיף  מודאגים  שעדיין  לאלו  וכלל.  כלל  מיותרות  אינן  הללו  שהמיומנויות 
ונאמר: גם במנשר האג'ילי אין העדפה ערכית או עיקרון המייתרים את קיומם 

של מומחים בתחום מסוים.

להלן כמה דוגמאות לשילוב תחומי התמחות ודיסציפלינות-מעטפת במארג 
האג'ילי:

מנתחי מערכות ומאפיינים

הדרישות  להמרת  הנדרשת  מאוד,  חשובה  מיומנות  יש  מערכות  למנתחי 
העסקיות לאפיון טכני למימוש, כלומר - לחיבור בין ה'מה' ל'איך'.

בהתנהלות המסורתית היה נהוג לכתוב אפיון מפורט במלואו לפני שממשיכים 
מתמשך  לאפיון  המעבר  זאת,  לעומת  האג'ילית,  בגישה  המימוש.  לשלב 

.Just in time - JIT - 'נעשה כאשר רמת הפירוט מתרחשת 'בדיוק בזמן

אפיון  תהליכי  את  לרוב  שיובילו  הם  המערכת  מנתחי  למומחיותם,  הודות 
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- אך בגישה האג'ילית  ואת הסיפורים המפורטים בהמשך הדרך  המערכת 
הם יעשו זאת בשיתוף עם חברי הצוות הרב-תחומי של הפרויקט.

אפיון- להגדרת  חשיבות  יש  שלהם  הראשוני  בשלב  הפרויקטים,  במרבית 
העל של המערכת. לא מדובר באפיון פרטני, אלא באפיון הפרויקט ברמה 
מערכתית – קרי אפיון המגדיר את סביבת הנתונים באופן סכמתי, בקווים 
טכניים כלליים. מנתחי המערכת יובילו אפיון זה בשיתוף עם מובילי פרויקט 

אחרים.

הבשלת  את  המערכת  מנתחי  יובילו  איטרטיבי,  באופן  התהליך,  בהמשך 
הדרישות והסיפורים לאפיון מפורט למימוש.

מונח מוכר בעולם האג׳ייל הוא 'הגדרת המוכן' – 'Definition of Ready', או 
DOR. מדובר בגיבוש סטנדרט המגדיר מתי סיפור בשל למימוש. לדוגמה, 

ניתן לגבש סטנדרט הקובע כי סיפור צריך לעמוד בתנאים הבאים:

הסיפור מכיל דרישה קטנה וברורה אחת

זרימת  דיאגרמת  מערכת,  ניתוח   - למימוש  מפורט  אפיון  מכילה  הדרישה 
נתונים וכיו"ב

.DOD-הצוות קיים הערכת מאמץ הכוללת הזדמנות לבדוק, לתקן ולעמוד ב

מנתח  של  ולמומחיות  לידע  חשיבות  יש  המימוש,  שלב  במהלך  בהמשך, 
המערכת, שכן הם מאפשרים לענות על שאלות, לסייע בפתרון בעיות ולדייק 

את המימוש לצורכי הלקוח.

PMO ומנהלי פרויקטים

גם  וביניהם  תפקידים,  בעלי  מגוון  לכלול  עשויה  בארגון   PMO-ה יחידת 
מנהלי פרויקטים. לרוב תפקידה הוא לגבש סטנדרטים ארגוניים בכל הנוגע 
לכלים, תהליכים ומתודולוגיות עבודה, להוביל את הטמעתם, או לסייע לגורם 

המטמיע.
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 .PMO-במקרים רבים, מנהלי פרויקטים קיימים בארגונים גם מחוץ ליחידת ה
תפקידו הקלאסי של מנהל הפרויקט הוא להוביל את צוות הפרויקט, לנווט 
את מהלך הפרויקט להשגת יעדיו ולדווח לארגון על הביצועים ועל עמידה )או 

חריגה( ביעדי תכולה, זמן, איכות ותקציב.

הגישה האג'ילית, כידוע, מדברת על צוותים המנהלים את עצמם ועל סקראם 
- מסגרת עבודה לניהול פרויקטים. אך על פי הסקראם אין התייחסות לניהול 
ניהול תכולת העבודה, התעדוף,  מומחה:  הדורשת  מיומנות  כאל  הפרויקט 
 .Product Owner-הדיוק לצורכי הלקוח ואישור התוצרים מובלים על ידי ה
 Scrum-ניהול התקשורת ותהליכי העבודה בצורה אפקטיבית מובל על ידי ה
יחדיו לכל השאר כדי לקדם את הפרויקט  Master. חברי הצוות אחראים 
לגבי  החלטות  מקבל  מי  להנהלה,  מדווח  מי  מוזכר  לא  למעשה  להצלחה. 
ליישום.  הנכון  האפיון  מהו  מחליט  מי  או  למימוש  האלטרנטיבות  בחירת 
כל אלו נתונים בידי הצוות ובניהול עצמי. אם כך, כשבארגון קיימים מנהלי 

פרויקטים - מהו תפקידם?

הגישה האג'ילית אינה מבטלת את הרצון )והצורך( לתקצב ולנהל בקרה על 
תפקיד  אם  להחליט  צריך  ארגון  כל  האג'ילי  בעידן  הפרויקטים.  התקדמות 
יעבור התמרה לתפקיד שונה.  - או  יחדל  ימשיך להתקיים,  מנהל הפרויקט 
לערכי  בהתאם  הניהול  ובאופן   Mindset-ב הוא  שכזה  שינוי  מקרה,  בכל 
התרבותי- השינוי  להובלת  שותפות  יצירת  עם  בבד  בד  האג'ילית,  הגישה 

תפיסתי המתקיים בארגון.

אחד מתפקידיו של מנהל הפרויקט, כאמור, הוא לנווט את הפרויקט להצלחה 
ולעמידה ביעדים. במסגרת זאת, וכדי ליצור סביבת עבודה אפקטיבית יותר, 
על מנהל הפרויקט לעודד עבודת צוותים עצמאית, ליצור מנגנוני סנכרון בין 
צוותים )למשל במודל Scrum of Scrums(, לוודא כי מתקיים תעדוף מתמיד 
של תכולות ושיש מטרות משותפות וברורות, לעודד שיח ושיתוף פעולה בין 
ועוד. למעשה, עליו לנהל את הסביבה שבה האנשים  גורמי הפרויקט  כלל 
את  ולא   - ההתנהגות  נורמות  ואת  ביניהם  היחסים  מערכות  את  פועלים, 

האנשים עצמם, את תוכנית העבודה או את האינטגרציות.
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לא  מומלץ  בארגון,  הפרויקטים  מנהלי  תפקיד  על  לוותר  מחליטים  אם  גם 
לוותר על המיומנויות, על הידע ועל היכולות של מנהלי הפרויקטים עצמם. 
יכולת  רחבה,  מערכתית  ראייה  היתר  בין  כוללות  הפרויקט  מנהל  תכונות 
הובלה, תקשורת בין-אישית מפותחת, סדר וארגון - ולכן כדאי לשקול להמיר 
 Scrum Master, Product Owner-את התפקיד לתפקידים אחרים כגון ל
או מוביל הטמעת האג'ייל בארגון, בהתאם ליכולות האנשים ולצורך הארגוני.

משאבי אנוש

תחום משאבי האנוש עוסק באנשים. תרבות ארגונית מושתתת על התנהגות 
האנשים בארגון בהלימה לערכים שהציב - ולכן רצוי שמשאבי האנוש יהיו 

גורם פעיל בליווי הארגון ובהכוונת האנשים בו במעבר לתרבות האג'ילית.

היו  שלא  תפקידים  ובעלי  צוותיים  מבנים  נוצרים  הראשונים  בשלבים  כבר 
יחד,  ומבודקים  ממפתחים  המורכבים  עבודה  צוותי  בעבר:  בארגון  קיימים 
כדי   .Product Owner-ו  Scrum Master כגון  ייעודיים  תפקידים  בעלי  וכן 
הנכון  לאדם  רבה  חשיבות  יש  והצלחה  שגשוג  של  למצב  יגיע  שהארגון 
אפיון  ואת  התפקידים  של  המשמעות  את  להבין  יש  ולכן  הנכון,   בתפקיד 

האנשים המתאימים לכל תפקיד.
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בפתרון  להם  ולסייע  התהוותם  בתהליך  הצוותים  את  ללוות  חשוב  כן,  כמו 
מול  אל  אחריות  של  נורמות  ובמיסוד  יעילה  תקשורת  בקיום  קונפליקטים, 
ליווי מצד המנהלים  גם  דורש  צוין,  והדבר, כפי שכבר   - מטרות משותפות 

להעצמת הצוותים, להנחייתם להתנהגויות הרצויות ועוד. 

נזכיר שוב, כי בתהליך הסקראם יש הזדמנויות רבות ל'נגיעות' אימוניות תוך 
כדי התהליך, ובהן ניתן לבחון ולשפר את האינטראקציות הבין-אישיות ואת 
הדדיים,  כבוד  ועל  הקשבה  על  מבוססים  שהם  לוודא  התקשורת,  סגנונות 
לגשר על הפערים, לחתור להסכמות ועוד. מנהלי משאבי האנוש יוכלו לתרום 
)אישית  אימונית  תמיכה  ידי  על  בארגון  האג'ילית  התרבות  לקידום  רבות 
לצוותים בשטח, להתבונן  יוכלו להצטרף  כך  ולצורך   - צוותית( בתהליך  או 
נכונה  להתנהלות  האנשים  את  ולהכווין  בהם  המתקיימות  באינטראקציות 

יותר.

לתפיסה  בהתאם  שינויים  להוביל  נדרשים  האנוש  משאבי  מנהלי  בנוסף, 
ולתרבות ההתנהלות האג'ילית בנושאים כגון: 

גיוס של עובדים חדשים - התאמת המגויס הנכון לתפקיד הרלוונטי 	 

 	 On ושילוב  אוריינטציה  תכנית  בניית   - חדשים  עובדים  של  קליטה 
כבר  האג'ילית  הארגונית  התרבות  עם  היכרות  הכוללת   ,Boarding

מההתחלה

במקום 	  קולגות  ובין  מתמשך  פידבק   - העובדים  של  ההערכה  תהליך 
פידבק תקופתי ממנהלים בלבד

Support-גופי ה

לרבות  המוצרים,  את  היטב  מכירים  בלקוחות  התמיכה  גופי  כלל  בדרך 
ולמשובים  רבה  לאינפורמציה  חשופים  הם  הלקוח.  חוויית  של  מהזווית 
החשובים לארגון. לכן, מומלץ לשתף את אנשי התמיכה ב-Demo רלוונטיים 
ללמידה על המוצר בשלבים מוקדמים, בכדי שיוכלו לתת פידבקים שיתרמו 
לאיכות המוצר הסופי ויוכלו לקבל הבנה מוקדמת של הפיתוחים החדשים. 
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כמו כן, כדאי לאסוף מהם מידע על תפקוד המוצר בשטח ולהחליט מה ומתי 
מכניסים לבקלוג כדי לשפר את המוצרים.

גופי השיווק והמכירות

לקוחות הארגון. חשוב  ותכופים עם  ישירים  נמצאים בממשקים  גופים אלו 
לשתף אותם באופן שקוף וזורם לגבי תכניות הארגון לפיתוח מוצרים שונים 
שחלים  שינויים  לגבי  שוטף  עדכון  שכן   - הללו  התכניות  של  הצפי  ולגבי 
כללי  ובאופן  הלקוחות,  עם  יותר  טובים  וסנכרון  תקשורת  יאפשר  בתכניות 
יאפשר להם לבצע את עבודתם בצורה בטוחה ואפקטיבית יותר ועם פחות 

הפתעות.

הדוגמאות המתוארות לעיל, המציגות את החשיבות של שיתוף כלל הגורמים 
בארגון בתהליך האג'ילי, עשויות להתרחש בשלבים שונים בתהליך ההטמעה 

בהתאם להנחיית צוות ההיגוי המוביל את תהליך השינוי. 

ליווי הצוותים בשטח

המסוגלים  רב-תחומיים,  צוותים  עבודת  על  מבוססת  האג'ילית  התרבות 
לפתח תוצרים מקצה לקצה ולשלבם יחד לכדי מוצר שלם עובד. על הצוותים 
ללמוד את התהליך הסקראמי, המהווה כאמור Framework מוצלח ליישום 

העקרונות האג'יליים ולהטמעתם בתרבות הארגונית תוך שיפור מתמיד.

בתהליך ההטמעה יש ללוות באופן שוטף את הצוותים בשטח ולסייע להם 
ולבעלי התפקידים השונים להבין את מתודת העבודה. כל זאת תוך הדגשת 
של  נכון  ליישום  שלהם  והנחיה  התהליך  של  מרכיב  מכל  המתקבל  הערך 

המתודולוגיה ולשיפור מתמיד.

תהליך זה כולל הכוונה במישורים אלו )וכן במישורים נוספים, על פי הצורך 
של כל ארגון(:

הדרכות על עקרונות האג'ייל, על התהליך הסקראמי ועל האופן שהוא 	 
עוזר לארגון להשתפר בהשגת מטרותיו תוך שמירה על סנכרון ואיכות;



|     הארגון האג'ילי המודרני המודל להצלחה בעולם הכאוטי120

ניהול נכון של הבקלוגים מול מטרות משותפות;	 

סיוע לבעלי התפקידים השונים בהבנת התהליך ובשיפור אפקטיביות 	 
העבודה שלהם;

 	 Demo ,השתתפות בישיבות הסקראם בצוותים )תכנון, יומי
ורטרוספקטיבה( תוך מתן הכוונה ופידבק לשיפור ההתנהלות;

סיוע ביישום הסטנדרטים לאיכות התוצרים ובתהליך העבודה המלא 	 
)Definition of Done( - תהליך המתפתח עם הזמן בהתאם לקצב 

הארגון וליכולתו;

הכוונה לשימוש נכון בכלי הניהול האג'ילי של הארגון )JIRA, TFS ועוד(; 	 

 סיוע ביצירת שקיפות לגבי סטטוס ההתקדמות של הפרויקט, התכנון	 
לעתיד וכיו"ב.

)קרי  המובילים  בין  החיבור  הוא  עליו  להקפיד  שכדאי  מאוד  חשוב  דגש 
חשוב  הצוותים.  לעבודת  השינוי(  את  המוביל  ההיגוי  וצוות  הארגון  הנהלת 
והערכים  החדשות  ההתנהגויות  ההיגוי,  צוות  הנחיות  בין  דיאלוג  לקיים 
שרוצים ליישם בתרבות הארגונית לבין הפידבק המתקבל מהצוותים לגבי 
קונפליקטים ואתגרים העולים מהשטח. תקשורת הוליסטית כזו מייצרת כיוון 
אחיד בארגון לגבי מה רוצים להשיג ובאילו דרכים, ובכך מקדמת הטמעה 

אפקטיבית.

מודל טוקמן ככלי עזר בהובלת השינוי

כפי שראינו עד כה, המעבר להתנהלות ארגונית אג'ילית מחייב יצירת מבנה 
ארגוני תפקודי ותפעולי המבוסס על צוותים.

אחד הכלים הוותיקים, המוכרים והשימושיים ביותר להובלת תהליך השינוי, 
אשר גם הוכיח את עצמו בשלל תהליכי הטמעות, הוא מודל טוקמן לבניית 
צוותים וקבוצות )Tuckman's stages of group development(. השימוש 
במהלך  בצוותים  שתומכים  ולאנשים  השינוי  למובילי  מאפשר  זה  במודל 
רגע,  יותר את האינטראקציות המתרחשות בארגון בכל  השינוי להבין טוב 

להגיב בצורה נכונה יותר ולפעול בהתאם.
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 )Bruce Wayne Tuckman( המודל פותח והוצג לראשונה על ידי ברוס טוקמן
של  ובהתפתחותו  בהתגבשותו  שלבים  ארבעה  מתאר  הוא   .1965 בשנת 
ביצוע   - גיבוש   - התמודדות   - התהוות  מיטבי:  לתפקוד  להגעתו  עד  צוות 

 .)Forming - Storming - Norming - Performing(

בשנת 1977 הוסיף טוקמן גם שלב חמישי - פירוק הצוות. לא נתייחס כאן 
צוותי  ממשיכים  הארגונים  שבמרבית  היא  העבודה  הנחת  שכן  זה,  לשלב 

העבודה להתנהל יחד לאורך זמן רב.
 

למודל זה, כאמור, השפעה רבה על תהליך השינוי, ועל כן נפרט ונרחיב על 
הנדרשות ממובילי השינוי  ועל הפעולות  שלבי ההתפתחות שמציע המודל 
שלב  בכל   - ועוד   Scrum Master, Product Owner  - ומנאמניו  בשטח 

בתהליך.
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Forming  - )'שלב ההתהוות )ה'גישוש

בין חברי  נוצר החיבור הראשוני  זהו שלב ההקמה של הצוות, השלב שבו 
הקבוצה ונערכת ההתנסות הראשונה בתהליך הסקראם )או בתהליך דומה 
שהוגדר(. בשלב זה הצוות לומד את התהליך הסקראמי, מכיר את המבנים 
והתפקודים החדשים של האנשים בצוות ובסביבתו הקרובה ומסתגל אליהם. 

 - והתנהגות חדשות נורמות התנהלות  הדבר, כפי שצוין, דורש היכרות עם 
עשויים  הצוות  חברי  אליהן.  והסתגלות   - בעבר  נהוגות  שהיו  מאלו  שונות 
צפויים  הם  ולכן  השינוי,  מפני  חשש  אף  ואולי  אי-בהירות  עמימות,  לחוש 

לעסוק בנושאים אלו:

ביסוס תפקידו ומקומו האישי והמקצועי של כל אחד בצוות;	 
בחינה הדדית של יחסי הכוחות ושל שיתופי הפעולה בין חברי הצוות;	 
הבנת התהליך החדש והערכים שהוא משרת;	 
הבנת הפערים בין המטרות האישיות למטרות הקבוצה.	 

בשלב זה יזדקק הצוות להכוונה משמעותית של מובילי השינוי, ובעיקר של 
ה-Scrum Master. ההכוונה תתמקד בנושאים הבאים:

ביסוס 'מצפן הערכים' וההתנהגויות הרצויות - המובילים ידאגו להזכיר, 	 
מעוניין  שהארגון  החדשים  התרבותיים  הערכים  את  ולהדגים  להבהיר 
פעולה,  )שיתוף  אלו  ערכים  של  והפנמה  הבנה  להשיג  כדי  להנחיל, 
שקיפות, שיח מכבד, עזרה הדדית, עבודת צוות, מתן ביטוי עצמי לכל 
אחד ועוד(. את חברי הצוות יש ללוות תוך צפייה באינטראקציות ביניהם 
בפגישות ומחוצה להן ולסייע להם לסגל את ההתנהגויות התואמות את 

הערכים.

המטרות 	  מהן  להבין  ומוביליו  הצוות  על   - וברורות  משותפות  מטרות 
אמור  הוא  ערך  ואיזה  כצוות  אותו  מגדיר  מה  הצוות,  של  המשותפות 

לספק לעולם. 

למידת התהליך והתפקידים - על ה-Scrum Master להוביל את תהליך 	 
הסקראם של הצוות בכל הפגישות ולנווט כל פגישה באופן שהמטרות 
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 Scrum-שה למשל,  כדאי,  לצוות.  ברורים  יהיו  כולו  התהליך  וכן  שלה 
ידי תיאום  'מקצב הנשימה' של הצוות בסבבים על  יגדיר את   Master
מראש של ישיבות הסקראם לכמה סבבים קדימה ובאופן מובנה וקבוע. 
ייפגש עם כל חבר צוות בנפרד, כדי   Scrum Master-עוד מומלץ שה
לסייע לו בתהליך ההסתגלות ולתת לו מענה לצרכים או לשאלות אישיות.

הצוות  ובהסתגלות  בהבנתו  בתהליך,  יתמקדו  זה  בשלב  השיפורים  רוב 
לסגנון העבודה החדש.

Storming - שלב ההתמודדות

לגבי  לגביו,  הבנותיו  את  ומבסס  לתהליך  מסתגל  הצוות  שבו  השלב  זהו 
התפקידים של הצוות ולגבי מקומו האישי של כל אחד מחבריו. בשלב זה 
עשויים לעלות קונפליקטים והתנגדויות לתובנות שנלמדו, והצוות עשוי לעסוק 

בנושאים אלו:

קונפליקטים בין-אישיים;	 
מאבקי כוח על שליטה והשפעה;	 
תחרות על סטטוסים, על תפקידים ועל תחומי אחריות;	 
יישום תקשורת חיובית ומקדמת.	 

בשלב זה, המובילים וה-Scrum Master יידרשו ללוות את הצוות תוך שימוש 
במיומנויות רכות כדי לסייע לקדם:

פתרון קונפליקטים - סיוע לחברי הצוות בניהול ובליבון של הבעיות, אי-	 
ניתן  הצורך  במידת  והקבוצתיים.  הבין-אישיים  והקונפליקטים  ההבנות 

לקיים שיחות אישיות וצוותיות.

ניהול עצמי של הצוות - בהתאם למטרות המשותפות ולדרך שהוגדרה 	 
להשגת היעדים בכל סבב;

תקשורת צוותית ונורמות התנהגות רצויות ומקדמות - המשך ליווי הצוות 	 
באופן צמוד ושיפור האינטראקציות ותהליך העבודה - במטרה להשיג 

את התוצאות הרצויות.
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המשותפת:  הצוות  עבודת  של  באיכות  יתמקדו  זה  בשלב  השיפורים  רוב 
של  והמקצועיות  הבין-אישיות  באינטראקציות  בסנכרון,  בתקשורת, 
ובחידוד  התהליך  בשיפור  וכן  המשותפות,  המטרות  השגת  לצורך  חבריו 

הסטנדרטים של העבודה ושל השימוש בכלים.

ייתכנו התנגדויות ותלונות מצד חברי הצוות על תחושת אי-נוחות לגבי התהליך, 
התפקידים וההתנהגויות. דוגמה נפוצה להתנגדות היא טענת הצוותים ש"יש 
יותר מדי ישיבות" וש"אין זמן לעבוד". במרבית הארגונים, חברי הצוות אינם 
רגילים לאינטנסיביות השיח המשותף המאפיינת את תהליך הסקראם ואת 
התפיסה האג'ילית בכלל )זוכרים? העיקרון הנותן העדפה לאינטראקציה בין 
ולעורר  עומס  תחושת  אצלם  ליצור  עלול  לכך  להסתגל  והצורך   - אנשים?( 

מחשבה שמדובר בבזבוז זמן.

בעיות  לזיהוי  מסייעת  זו  תקשורת  כיצד  אותם  וללמד  להם  להזכיר  חשוב 
ואפקטיבי של תכולות, לשמירה על איכות מתמדת,  מוקדם, לביצוע מהיר 
לדיוק התוצר לצורכי הלקוח ועוד. כל אלו חוסכים בעיות רבות, שבמודלים 
הקלאסיים היו נחשפות רק לקראת סיום תהליך פיתוח המוצר. חשוב שיבינו 
ככל  לצמצם  כדי  וזאת  משותפים,  ובסנכרון  בתכנון  בהשקעה  מדובר  כי 
ידע לקויות,  והעברות  'כיבוי שריפות', של אינטגרציות  האפשר מצבים של 

של איכות ירודה ועוד.

Norming - שלב הגיבוש

זהו השלב שבו נורמות ההתנהלות וההתנהגות של הצוות מתחילות להתבסס 
לכדי קשרים בין-אישיים, לכידות, עזרה הדדית ותחושת 'ביחד'. בשלב זה 

הצוות פנוי יותר לעבודה ולמיקוד אפקטיביים ועשוי לעסוק בנושאים אלו:

- הצוות ישאף לעבוד בצורה 	  איכות התהליך ותפקוד הצוות בסינרגיה 
האפקטיבית ביותר להשגת מטרותיו, גם מול ממשקים חיצוניים;

איכות הביצוע והתוצרים - הצוות ישאף למקסם את הערך ואת האיכות 	 
של התוצרים ולחוש גאווה בהישגיו ובתרומתו להישגי הקבוצה הגדולה 

יותר )הארגון(;
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סטנדרטים מקצועיים - הצוות ישאף לפתח יכולות מקצועיות ואישיות;	 

זרימת מידע ורעיונות - הפריה הדדית, למידה ושיתוף פעולה;	 

גיבוש חברתי - הצוות ייהנה יחד ויאמץ אופי צוותי ייחודי. יש להשגיח כי 	 
יחסי הקרבה לא יבואו על חשבון התנהגות תכליתית ומקצועית.

'יורידו הילוך' ברמת התערבותם   Scrum Master-וה בשלב זה, המובילים 
 )Self-Management( עצמאי  וניהול  העצמה  ויעודדו  הצוות  בהתנהלות 
של הצוות, כל זאת תוך שיפור מתמיד ביכולות הצוות להתנהל ולהשיג את 
מטרותיו באפקטיביות. בשלב זה הדגש הוא על שיתוף פעולה, על לכידות 
מחויבותו  על  מחבריו,  אחד  כל  של  האישי  הפוטנציאל  מיצוי  על  הצוות, 
ואחריותו של כל אחד מהם, וכן על שיפור משמעותי בתכנון הריאלי ובעמידה 

ביעדים.

בשלב זה השיפורים עשויים להיות משמעותיים יותר ובמישורים רבים יותר, 
והתפיסה האג'ילית משתרשת בדנ"א הצוותי והארגוני. 

Performing - שלב הביצוע

לעסוק  ועשוי  ואפקטיבית  אג'ילית  בצורה  מתפקד  הצוות  בו  השלב  זהו 
בנושאים אלו:

והשגת 	  מיצוי הפוטנציאל המשותף של הצוות   - ההתפתחות הצוותית 
יעדיו ביעילות;

לצורכי 	  והקשבה  הבנה   - ופרסונלית  מקצועית   - האישית  ההתפתחות 
היחיד בקבוצה;

ההתפתחות הארגונית - הצוות ממשיך בשיפור מתמיד, וכעת אף מסוגל 	 
להרחיב את השיפור גם אל שאר הצוותים ואל הארגון כולו.

ייצרו  הארגוני,  הערכים'  'מצפן  את  לתקשר  ימשיכו  המובילים  זה,  בשלב 
מטרות משותפות, יעודדו ויוקירו התנהגויות רצויות, יחגגו תוצאות מוצלחות 
ויעודדו למידה מכשלונות. בשלב זה גם כדאי להתמקד בתקשורת ובסינרגיה 
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בין הצוותים ובין הדיסציפלינות בשרשרת הערך של הארגון - ולהרחיב את 
תרבות ההתנהלות האג'ילית לכלל הארגון עד ליצירת ארגון אג'ילי מודרני.

העיקרית  הפלטפורמה  היא  כזכור,  הרטרוספקטיבה,  ישיבת  חשוב:  טיפ 
זו  שישיבה  חשוב  ובארגון.  בצוות  המתמיד  השיפור  תהליכי  את  המובילה 
תנוהל באופן מקצועי ומתוך מחויבות לשיפור, ושיוקדש לה הזמן הדרוש על 

מנת להגיע לתוצאות.

מובן שהשלבים במודל עשויים להיות שזורים זה בזה ולא בהכרח נפרדים, 
או בזה אחר זה. כמו כן, צוותים שעברו שינויים )למשל שינוי בהרכב האנשים 
בצוות( עשויים לחוות רגרסיות ולחזור לשלב מוקדם יותר. השיפור יתבטא 

ביכולתם להגיע לשלבי הנורמה והביצוע מהר יותר בכל פעם.

היופי במודל הוא שניתן להתייחס אליו כקונספט רחב יותר, המשקף גם את 
התפתחות הקבוצה הארגונית הגדולה בהתאם לשלבים אלו. כלומר, צוות 
בת  קבוצה  נמצאת  היכן  בתהליך,  נמצא  צוות  כל  היכן  לראות  יכול  ההיגוי 
מספר צוותים ועד רמת הארגון כולו. כך יוכל צוות ההיגוי לכוון את פעולות 
התמיכה בתהליך השינוי באפקטיביות, ולנווט את הארגון בתהליך ההתמרה 
בקצב הנכון - וכל זאת תוך הקשבה, תמיכה והנחלת הסגנון הניהולי המודרני 

הנדרש על מנת לקיים ארגון אג'ילי.

לסיכום

דורש  מודרני  אג'ילי  לארגון  המעבר  תהליך  כי  לעובדה  ערים  להיות  כדאי 
מהמנהלים, ממובילי השינוי, מה-Scrum Master ומגורמים מובילים נוספים 
ללמוד ולסגל התנהלות חדשה. לפיכך, גם המובילים זקוקים לליווי, הכוונה 
בשינוי  רב  ניסיון  בעל  מלווה  להם  שיהיה  וכדאי   - תפקידם  במילוי  ותמיכה 

תרבותי שכזה, אשר יוכל להנחות אותם במסע מאתגר זה.

נחזור ונתאר שוב בקצרה באופן הוליסטי ופשוט את התהליך שאנו מציעים:

יש להקים צוות היגוי להובלת השינוי. הצוות יתנהל במתכונת דמויית סקראם, 
כלומר בסבבים קבועים של פגישות תכנון, סנכרון, הדגמה, שיפור ועדכון של 
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בקלוג ניהול השינוי. 

אימוץ תהליך הסקראם יהיה עקבי ושוטף, והוא ייעשה תוך הקשבה 
למתרחש בשטח ותוך הכוונת המהלכים בהתאם. 

צוות ההיגוי יוביל את תהליך השינוי בצורה אג'ילית, תוך שהוא חותר 
כל העת ליישום הערכים התרבותיים, ההתנהגויות והתוצאות הרצויות 

- וכמובן נותן דוגמה אישית.

להבין  יוכל  הוא  מחויבות,  מתוך  זו  התנהלות  יקיים  ההיגוי  צוות  אם 
טוב יותר את תחושות העובדים בתהליך - ולהגיב בצורה טובה יותר 

ובהובלה נחושה, קשובה ומוצלחת של תהליך השינוי הארגוני.  

עכשיו, יותר מתמיד, ברור מדוע השינוי הוא שינוי תפיסתי עמוק הנוגע 
העבודה  צוותי  ועד  ההיגוי  מצוות  הגורמים,  כל  שכן   - הארגון  בכל 
בשטח, עוברים חוויה מרתקת ומאתגרת של שינוי תרבותי והתנהגותי.
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סיפור מקרה - אג'ייל בייזום פרויקט
מאת מיכל שלומי 

ההייטק  מחברות  באחת  אמיתית  התרחשות  על  מבוסס  זה  מקרה 
אג'ילית  תרבות  ליישם  מקום  יש  האם  לשאלה  מתייחס  הוא  הגלובאליות. 
הפרק  מוצר.  פיתוח  בהכרח  אינם  אשר  פרויקטים,  של  שונים  בסוגים 
בו  חדשני,  פרויקט  בייזום  אג'ילית  תרבות  ליישום  והשראה  דוגמא  מהווה 
תדיר  בסיס  על  ומשתנות  דינמיות  והארכיטקטורה  העיסקית  האסטרטגיה 

במהלך שלב ייזום הפרויקט.

שימוש במסגרת של סקראם על מנת לנהל את ייזום הפרויקט הוא חידוש 
לשימושים  האג'ילית  המסגרת  התאמת  של  חשובה  נקודה  ומדגים  מרתק 
שונים בארגון: ייזום, ניהול שינויים, ניהול פיתוח, ניהול מיזוגים לאחר רכישה 

ועוד.

| 7 |  אג'ייל בפועל - סיפורי מקרה 
וראיונות עם לקוחות
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המקרה שלנו התחיל כך : 
ואנחנו  חדשניים  בפתרונות  מובילים  הם  המתחרים!  מול  פתרון  לנו  "אין 
מדממים, מאבדים את שוק הלקוחות שלנו, צריך לעשות משהו בהקדם! 
כמה פעמים אני יכול לחזור על זה שוב! הסתכלו על המערכות שלהם, כמה 
פשוטות וקלות לתפעול. אנחנו צריכים לפתח פתרון המתאים לסביבת ענן 
בהקדם, פתרון פשוט המתקדם עם צרכי הלקוח וגמיש בתמחור שלו לפי 

הצריכה בפועל".

האחראי  הבכיר  המכירות  מנהל  ממקס,  ישירות  שמעתי  הזה  הכאב  את 
מבלבל  היה  המסר  אמריקה.  בצפון  החברה  של  הגדולים  הלקוחות  על 
ועמוס בפרטים אך בין השורות ניתן היה להבין כי יש כאן קריאה לפעולה 

משמעותית מיידית.

המסרים הגיעו במהירות עד לשרון, מנהלת החטיבה, והיא הובילה החלטה 
הקמת  הייתה  הפרויקט  מהות  פרויקט.  לייזום  ייעודי  פעולה  צוות  להקמת 
לקוחות  עבור  בענן  מידע  ושחזור  לגיבויים  פעולה  ותוכנית  אסטרטגיה 
לפרויקט  צמודה  מעקב  ותכנית  במהירות  זוהה  הפעולה  צוות  החברה. 

אסטרטגי זה נרקמה בחצר מנהלת החטיבה. 

של  החסות  נותני  להיות  נבחרו  ומנוסים,  בכירים  מנהלים  שני  ומארק,  ירון 
לפרויקט  זו לא הפעם הראשונה בה הם חוברים  אותו.  ולהוביל  הפרויקט 
משותף, אך זו הפעם הראשונה גם עבורם להתחיל פרויקט כשרמת חוסר 
ירון בישראל אחראי  רבות.  הן  והחלופות לפתרון  גבוהה  כה  היא  הוודאות 
על הצד העיסקי ומארק בארה"ב ממונה על הצד הטכנולוגי, שניהם בניהול 

משותף.  

באמונותיהם,  בעמדותיהם,  מאד  שונים  הפרויקט,  מובילי  ומארק,  ירון 
ובתפיסת עולמם הניהולית. למרות זאת, אחת ההחלטות  בדרכי פעולתם 
הראשונות המשותפות שלהם מיני רבות הייתה בהתייחס לשיטת הפיתוח. 
פה אחד בחרו לעבוד במתודולוגיה אג'ילית. נרצה למסד תהליכים אג'יליים 

לחברת הסטארט אפ בתוך הארגון הגלובאלי הענק. 
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אפשר להעלות על הדעת את השאלה למה מתודולוגייה אג'ילית?
כי זו מתודולוגיה עובדת, כבר שנים בשוק, המייצרת ערך ותוצרים מהירים 
לשוק. ההבנה כי בפרויקט דינמי בו החזון, מפת הדרכים והארכיטקטורה 

גמישות ולא מוגדרות זו הבחירה הנכונה והראויה ביותר. 

למארק ניסיון רב בהטמעה של מתודולוגייה אג'ילית והוא הציע עצמו להיות 
ה- Agile Coach של הקבוצה ומיסוד הטקסים המשותפים. 

יוזמות שהתחילו,  לא היה ספק שהאתגר הוא מורכב. בעבר היו לא מעט 
צלח  לא  מהם  אחד  אף  למעשה  אך  קמו,  פעולה  וצוותי  שותפים  נבחרו 
יצליח? מה  ולא שרד. נשאלה השאלה למה אנחנו משוכנעים שהפעם זה 
קרה  מה  וחוקרים  מבררים  שאנו  תוך  השאלה  עם  התמודדנו  השתנה? 
איתן  והמשכנו  תובנות  אספנו  שכשלו.  הסיבה  ומה  הקודמים  בניסיונות 

הלאה.  

יצאנו לדרך והוקם צוות פעולה יעודי לפרויקט, רב כישורים ויכולות:
אן - מנהלת פיתוח עסקי ומנהלת מוצר, כ-Product Owner, דייב - ארכיטקט 

.Scrum Master-ענן, מנהל פיתוח, 3 אנשי פיתוח, מהנדס מערכת, ו
העסקית  האסטרטגיה  "הגדרת  המעורפלת  המשימה  את  קיבל  הצוות 
תחזק  המאתגרת,  המשימה  את  בקבלתו  החדש".  המוצר  וארכיטקטורת 

הצוות פרויקט הטמעה אחר אצל לקוח משמעותי.

פוטנציאלים,  לקוחות  עם  פעולה  קשרי  יצרה   Product Owner ה-  אן, 
ראייה  לה  הייתה  עסקיים.  ושותפים  מנוסים  מכירות  אנשי  ארכיטקטים, 
דרישות:  בקלוג  כתיבת  על  במרץ  עבדה  היא  הפרויקט.  תחום  של  רחבה 
דייב הציע מספר חלופות לארכיטקטורה. כצוות   .Epics & User Stories
היו  הסבב  תוצרי  כאשר  קבועים,  זמן  פרקי  בעלי  בסבבים  לעבוד  בחרנו 

הצגת תכלית וכיווני הפרויקט לבעלי העניין. 

בד בבד חזון הפרויקט הוגדר, ובעלי העניין הסכימו. שרון ביקשה עדכונים 
קבועים כדי לבקר ולשמור על התפתחות המיזם. אן הובילה חקר שוק מקיף, 
סדנה ממוקדת עם לקוחות ושותפים בהן מיקדו ודייקו את מטרות הפרויקט 
והדרישות. חלופות ארכיטקטוניות לפתרון עלו על הכתב והחל תהליך של 
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שיתוף וקבלת משוב. התוכנית העסקית לפרויקט נראתה מבטיחה, והמיזם 
התקדם יפה. התחלנו לדבר בשפה אחידה ברכיבי הפרויקט.

אחת ההתלבטויות המרכזיות שלנו היו בהקשר של בחירת תשתית הענן. 
ובזהירות.  לב  בתשומת  ודורגו  אובחנו  והעסקיים  הטכנולוגיים  השיקולים 
אחד  כל  של  הפעולה  ותחומי  היתרונות  שלהם,  השירותים  סל  את  למדנו 
להיות  נבחר   Amazon Web Services ו-  התקבלה  החלטה  ואחד. 

הפלטפורמה הראשונה לשירותי הענן של המוצר.

התחיל  הפיתוח  וצוות  תוקצב  ראשוניים  פיתוח  רישיונות  הקצאת  תהליך 
ב-  הקיימים  לשירותים  ערך  ולהוסיף  מידע  על  הגנה  של  שירותים  לממש 

AWS. קמה סביבת פיתוח וצוות הפרויקט התנהל כצוות סקראם.

צוות  ביעילות.  ונוהלו  למעגלים, השפעה, רמת מעורבות  מופו  העניין  בעלי 
ואבני  הפרויקט שמר איתם על קשר קבוע, מידע על התקדמות הפרויקט 
את   להאיץ  השאיפה  בפרויקט.  המעורבים  כל  לאישור  זכו  מרכזיות  דרך 
מפיתוח  להתחיל  בחרנו  הזמן.  כל  עיננו  לנגד  עמדה  הפרויקט  התקדמות 
של  המוצרים  לפורטפוליו  ומוסיפים  מפתחים  אנו  אותם  המוצרים  קטלוג 

החברה.

צוות הסקראם התמסר לפגישות התכנון הקבוצתיות ולמעקב היומי. כולם 
הגיעו והיו נוכחים שם. חשוב היה לכולם להתחבר לתמונה הגדולה, למטרת 
הקבוצתית.  ולדנימיקה  הגורמים  כל  בין  לשיח  לב  שמנו  ולחזון.  הפרויקט 
חשוב היה לשמוע את כולם ולייצר תקשורת אפקטיבית, גם בין אנשי הפיתוח 
 Scrum Master -הצעירים למנהלים הבכירים ולמובילי הפרויקט. רונה, ה
הובילה ללא סמכות את צוות הסקראם והנחתה את הדיונים המשותפים. 
לקבל  המנדט  את  קיבלו  הצוות  וחברי  משמעותית  הייתה  הצוות  העצמת 

החלטות משמעותיות בהתייחס לדרכי המימוש של הפתרון המוצע.

הצוות היה מבוזר גיאוגרפית. תרבויות שונות ופער בשעות העבודה היו מנת 
חלקם. דייב פירק את ה- Product Backlog למשימות לפיתוח, תוך שמירה 
על התייחסות עסקית לדרישות. את הפרויקט ליווה כלי ניהול תומך אג'ייל 

והצוות הטמיע את העבודה בכלי תוך מספר שבועות. 
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הבקלוג של הפרויקט הכיל את פעולות הייזום. הוא כלל משימות כגון:

ובחינה של שרותי הגנה על מידע הקיימים אצל ספקי 	  למידה עצמית 
טכנולוגיית הענן;

 	AWS; הקצאת רישיונות לסביבת פיתוח בענן של
הגדרת סוגי השירותים לפרויקט;	 
הגדרת אפיון חוויית המשתמש;	 
 	AWS; השתתפות בכנס מפתחים של
קבלת אישור אבטחת מידע;	 
הקמת מנגנוני דיווח;	 
הוספת שירות Cloud DR לקטלוג השירותים של הארגון;	 
עם 	  ארכיטקטורה  בחינת   ,AWS APIs למידת  עבודה,  סביבת  יצירת 

ארכיטקטים משיקים וכו'.

היו גם קונפליקטים וריבוי דעות לגבי רכיבים שונים וחלקם בפתרון עליהם 
היינו צריכים לגשר ולקבל החלטות משותפות כצוות.

איזה טקסים קוימו? ישיבת תכנון ברמת הפרויקט וברמת הצוות. סנכרון יומי 
אשר התקיים 4 ימים בשבוע בימי העבודה המשותפים של צוות הפרויקט: 
סבב קצר בו כל אחד דיווח מה עשה היום, מה הוא מתכוון לעשות מחר 
ומה חוסם אותו מלהתקדם. כצוות זיהינו והסרנו מחסומים תוך כדי תנועה. 
התקשורת  רמת  משתתפיו.  לכל  ברור  ערך  ונתן  באדיקות  נשמר  הטקס 

בצוות עלתה וקצב התקדמות המשימות עלה משמעותית.  

בסוף כל סבב התקיימה פגישת רבת משתתפים בנוכחות מנהלים בכירים 
בחטיבה. ההדגמה אפשרה להעביר את רעיונות ותוצרי הפיתוח ולנהל שיח 

ענייני עם מקבלי ההחלטות בארגון לגבי המשך הפרויקט. 

הצוות חתר לשיפור מתמיד ופגישות וקיים בכל סבב ישיבת רטרוספקטיבה. 
הייתה פתיחות והקשבה בזמן השיחות ובכל סוף פגישה כזו נבחר נושא בו 

אנו כצוות רוצים להשתפר בהתנהלות שלנו ועליו עבדנו יחד. 
להכרה  זכתה  היא  החברה  להנהלת  הפרויקט  תוכנית  את  הצגנו  כאשר 
ולהתלהבות רבה. תקציב הפרויקט המבוקש התקבל ואף מעבר לכך, הוקמו 
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עבור  לשוק.  גירסה  ולהוצאת  הפיתוח  להמשך  פרויקטאלים  פעולה  צוותי 
הצוות שהוביל את הפרויקט זהו הישג אדיר. הצלחנו להעביר את הפרויקט 
ו...  וחזקים,  מנוסים  פיתוח  משאבי  הקצאת  הבצוע,  לשלב  הייזום  משלב 

הפרויקט יצא לדרך. 

בשלב הפיתוח הבא בוצעה העברת ידע לצוותים המבצעים וארכיטקטורת 
המערכת נבחנה מחדש.

מקס ליווה את הפרויקט באינטראקציה קבועה ותדירה. הוא תמך ומיקד את 
צוות הפיתוח להוצאת הגירסה הראשונה ולהתוויית מפת הדרכים להמשך.

בהמשך ולאחר מיצוי תהליך היזום הוסבו שני צוותי פיתוח קיימים לטובת 
המימוש. צוות היזום המקורי השתלב בצוותי הפיתוח שקיבלו את האחריות 

לאספקת הפרויקט, כל אחד בהתאם לתחום מומחיותו. 

והוכרז בשוק כאחד  הפנימיים  לימים הפרויקט עמד בכל מבדקי האיכות 
הבמה  על  שנה  באותה  החטיבה  של  והחדשניים  המשמעותיים  התוצרים 
לכל  רב  סיפוק  ומרשים.  גדול  הישג  אכן  משתתפים.  רב  בכנס  המרכזית 

המעורבים בדבר. 

היו:  בתהליך  מימוש  לידי  הביאה  האג'ילית  שהתרבות  חשובים  אלמנטים 
והשימוש  התהליך  של  מהירה  למידה  הצוות,  מעורבות  משותפת,  שפה 
בכלים התומכים, סנכרון מול ההנהלה, יכולת לקבל החלטות ואישור הדרך 
נהנים  והיתרונות מהם  להמשך פיתוח מואץ. אלו ממחישים את התוצאות 

כאשר בוחרים בשיטה זו. 

ולהציג  לפתח  היכולת  היה  האג'ילי  העיקריים של התהליך  היתרונות  אחד 
זו סייענו להנהלה לגבש  Prototypes למוצר. באמצעות שיטה  בזמן קצר 
יותר מאשר דיונים  החלטות לגבי דרישותיהם מהמוצר באפקטיביות רבה 
על סמך מצגות ומסמכים. הצוות פיתח יכולת להערכת זמנים טובה יותר על 
העבודה שתידרש בתחומים שונים של הפרויקט על סמך התנסות אמיתית.
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ריאיון עם יקי לוזון
LiveU סמנכ"ל פיתוח בחברת

מיהי LIveU? מה עושה החברה?

החברה, אשר חגגה לא מזמן עשור להקמתה, פועלת בשוק שידורי הווידאו 
חברות  ה'ברודקאסט',  של  השוק  לפלח  שירותיה  את  ומציעה  החיים 
ואלפי  לקוחות  כ-3,000  עם  מדינות,  ב-130  פעילה  החברה  החדשות. 

מערכות ברחבי העולם, ומשדרת לאולפני חדשות ולאתרי אינטרנט. 

אתרים  בשני  הפזורים  מהנדסים,  כ-70  מונה   LiveU של  הפיתוח  צוות 
תוכנה,  היא  בחברה  המרכזית  הדיסציפלינה  ורומניה.  ישראל  עיקריים: 
יותר:  ויש גם קבוצות קטנות  )QA( היא השנייה בגודלה,  קבוצת הבדיקות 

הנדסת מערכת, ניהול פרויקטים וחומרה. 

נכון להיום יש בחברה שישה צוותי סקראם משולבים. אנשי ה-QA והתוכנה 
מתפקדים כצוות סקראם משולב, כולל מבחינה גאוגרפית: לאחר זמן רב 
שהקבוצות ישבו לפי דיסציפלינות, לאחרונה בוטלה החלוקה הזו, וכיום שתי 

הקבוצות יושבות יחד.

למה התחלתם לעבוד בגישה האג'ילית? 

למעשה החלטנו לשנות את השיטה שבה התנהלנו כדי לשפר את היעילות 
 ,Waterfall הקודמת,  בשיטה  שלנו.  החיזוי(  )יכולת  הפרדקטביליות  ואת 
נקלענו למצוקה באחד הפרויקטים החשובים שלנו – וכחלק מתהליך הייעול 
התחלנו לעבוד בצורה אג'ילית יותר, לרבות קיום פגישות Stand-up יומיות. 
בתחילת הדרך לא קראנו ל'ילד' בשמו. פשוט עבדנו בצורה אג'ילית והקפדנו 
להתנהל במרווחים צמודים ככל האפשר – ברמה שבועית ואף יום-יומית. 

כשראינו כי טוב, התחלנו להרחיב את השיטה לקבוצות נוספות בחברה.
נו, וזה הצליח? האם שיפרתם את את היעילות והחיזוי? 

בזמן  התכנסה  פרויקט  באותו  שפיתחנו  האחרונה  הגרסה  הצלחנו.  אכן 
יותר מזו שלפניה. אם הגרסה הקודמת התאחרה בשישה עד שבעה  טוב 
חודשים, הרי שהגרסה שאחריה התעכבה רק בשלושה חודשים. כפי שניתן 
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רבות  תכולות  המלאה:  הכוס  לחצי  מתייחסת  שלי  המבט  נקודת  לראות, 
הגיעו ממש בזמן, אחרות התאחרו בשלושה חודשים לכל היותר – ובהחלט 

ניתן לומר שהמעבר לאג'ייל נתן לנו יותר שליטה. 

כיום אנו עובדים עם בקלוג המנוהל על ידי מנהלי המוצר בשיתוף פעולה עם 
קבוצות העבודה השונות. העבודה נעשית בספרינטים של שלושה שבועות, 
יודעים אילו  ימים לפני תחילתו. באופן הזה, אנו  וכל ספרינט מתוכנן כמה 

משימות הצלחנו לסיים, ומה לא הצלחנו לסיים. 

עם זאת, עדיין יש תחומים הדורשים שיפור. כך, למשל, עדיין קיים פער בין 
אופן היישום שלנו את הסקראם לבין ההתנהלות האג'ילית שלנו. כפי שלמדנו 
בקורס שעברנו בחברת AgileForsure )וגם תוך כדי העבודה עצמה(, אג'ייל 
וסקראם הם שני אלמנטים שונים. אנו מיישמים סקראם – אך יש לנו עוד 

דרך לעבור כדי להיות יותר אג'יליים.

יש  שונות,  אסכולות  בחברה  יש   .User Stories-ה בניהול  הוא  נוסף  פער 
אנשים שונים שכותבים את ה-User Stories – וכתוצאה מכך יש לא מעט 
 User טוב ומה רמת הפירוט שאליה צריך להגיע User Story ויכוחים מהו

.Story

פער נוסף הוא בהתייחסות ל-Feature שחוצה קבוצת סקראם. בסוגיה הזו 
 Product-צריך למלא ה Feature Owner-אין עדיין הסכמה אם את תפקיד ה
Owner, או שצריך להגדיר Feature Owner שהוא לא מניהול המוצר, אלא 
להגיע  מצליחים  תמיד  לא  להסכמות,  להגיע  כשמצליחים  גם  מהפיתוח. 

להגדרה מדויקת - ופה ושם הדברים נופלים בין הכיסאות. 

אתגר נוסף שאנו מתמודדים איתו הוא נושא הראייה הרחבה של הגרסה. אנו 
מנסים להשתמש בכלים של Jira כמו Big Picture, אך הם עדיין לא נותנים 
לנו תמונה מספיק טובה. לגבי התכולה של הגרסה, כיום זה מתנהל בעיקר 

בטבלאות אקסל ובישיבות תיאום שבועיות בין הפיתוח למנהלי המוצר.

בעבר נהוג היה לחשוב כי באג'ייל לא צריך לעשות Design. מנקודת מבטך, 
האם יש בכך צורך, ואם כן - באיזו רמה? 

 
כדי  הסקראם  לקבוצת  ישר  זורמים   Features אילו  בעיקר  היא  הדילמה 
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 Design עושים   Features של  סוג  ולאיזה   ,Design-ה את  תעשה  שהיא 
ברמה שמעבר לקבוצת הסקראם. 

אנו ב-LiveU בנינו היררכיה: את ה-Feature כותבים ככותרת, פורטים אותו 
ולבסוף   Tasks-ל מכן  לאחר   ,User Stories-ל פורטים  כך  אחר   ,EPIC-ל

 .Sub Tasks-ל

 Tasks-ואילו ה ,User Stories-מנהלי המוצר ומהנדסי המערכת נעצרים ב
וה-Sub Tasks כבר שייכים לקבוצת הסקראם. יש מקרים שבהם לא צריך 

 .EPIC -אלא מתחילים ישר מ ,Feature

המבנה הזה נולד מה-EPICS. למעשה התחלנו מ-EPICS ב-Jira, ואז ראינו 
 .Feature-ומשם הגענו ל ,EPIC וסופר SUB שצריך

עבור   )Specifications( מפרטים  כותבים  עדיין  אנו  כן:  אם  לשאלתך, 
מפנה   Jira-ב  User Story-ה מסוימים  ובמקומות  מורכבים,   Features
 User Story-כדי שלא יהיה צורך לכתוב אוסף של פרטים בתוך ה SPEC-ל

- אך גם נושא זה מביא איתו לא מעט ויכוחים וקונפליקטים. 

כשיש מפרט )specification( לפיצ'ר גדול, עד כמה הוא מפורט?

במקומות שבהם אנו מגיעים למסקנה שצריך מפרט, הוא יהיה מאוד מפורט. 
הוא צריך לכסות את השימושיות בצורה טובה ושיהיו בו מינימום 'חורים'. 
שימוש  מקרי  מדי  יותר  לכסות  הניסיון  יתר.  בפירוט  היא  הגדולה  הסכנה 
)Use-Cases(, שבסוף יסתבר שחלקם אינם רלוונטיים, מחייב להקפיד על 
האיזון העדין שבין כתיבת מפרט מאוד מפורט לבין פירוט יתר. אנחנו מנסים 

למצוא את האיזון, וכמובן - לא תמיד מוצאים אותו.

האם בעקבות המעבר לאג'ייל עשיתם שינוי במבנה הארגוני?

להיררכיה  קורה  מה  היא  ביותר  המשמעותיות  הארגוניות  הדילמות  אחת 
דירקטורים  דיסציפלינות,  לנו  היו  בעבר  הזה.  מהסוג  בסביבה  הארגונית 
אמורפיות,  מעין  יש  עכשיו  צוותים.  ראשי  היו  ומתחתם  אותן,  שמנהלים 
סקראם  קבוצות  שלוש  לפחות   LiveU-ב יש  לדוגמה,  ברור.  מבנה  היעדר 

שה-Scrum Master שלהן אינו ראש הצוות. 
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תפקידו  מהו  השאלה  עולה  טבעי  ובאופן  דינמיות,  על  לשמור  מנסים  אנו 
בכל  אנשים  כמנהל  אחד  מצד  אותו  מגדירים  אנו  כיום  הצוות.  ראש  של 
הנושאים שאינם קשורים לפיתוח עצמו, ומצד שני כמהנדס עם הידע הכי 
רחב והכי עמוק בתחום ההתמחות הספציפי של הצוות שלו – ומכיוון שלא 
כל האנשים מסוגלים לנהל אנשים וגם להיות בעלי ידע טכני עמוק, זה יוצר 

דילמה ארגונית. 

ושאלה דומה נוספת: כשהדיסציפלינות מוטמעות בתוך קבוצת הסקראם, 
כמו למשל QA ותוכנה, מה קורה לדיסציפלינה עצמה? כלומר, מה תפקידו 
של דירקטור התוכנה? מה תפקידו של דירקטור ה-QA? כיום אנו מגדירים 
המקצועיים  המנחים  הם  הדירקטורים  אחד,  מצד  אלמנטים:  בשני  זאת 
והשיטות  הכיוונים  את  להתוות  שצריכים  אלו  הדיסציפלינה,  של  העליונים 
– אך מצד שני, בפועל, בעבודת היום-יום, הם מעורבים ב-Designs מאוד 

מורכבים, שכן הם משמשים גם כהיררכיה הטכנית העליונה. 

כיום, אם כן, חלק מה-Scrum Masters ב-LiveU הם ראשי צוותים, וחלק 
לא. לאור ניסיונך, מהו לדעתך המודל הנכון יותר? 

צוותים,  ראשי  לא  הם   Scrum masters-ה שבהם  במקומות  לתחושתי, 
ההתנהלות טובה יותר. במקרים אלו העבודה אינה נעשית מתוקף ההיררכיה, 
כי אם מתוך רצון והתחברות לשיטה ולמתודולוגיה – ולכן זה עובד טוב יותר. 
מתנהלים  ושהדברים  צוותים  ראשי  שהם   Scrum Masters גם  כמובן  יש 
איתם בצורה טובה, יש ראשי צוותים שאמרו מראש 'זה לא בשבילי', ויש 
 Scrum Masters עובדים שאינם ראשי צוותים, אך הביעו נכונות ורצון להיות

- וגם איתם, מטבע הדברים, הדברים עובדים בצורה טובה.  

ומה עם מנהלי המוצר? האם הם חלק מהצוותים או מחוצה להם?

 .Product Owners מנהלי המוצר אינם חלק מצוותי הסקראם, אך יש לנו 
אחריות  ביניהם  שחילקו   Product Owners שני  בארץ  יש   LiveU-ב כיום 
הם  הדוקה.  בצורה  הצוותים  עם  עובדים  והם  הסקראם,  צוותי  לתכולות 
עובדים עם  והם  וישיבות התכנון,   Backlog-משתתפים בישיבות טיפוח ה
הוא  השישי  )הצוות  הקיימים  הצוותים  ששת  מתוך  סקראם  צוותי  חמישה 

צוות אוטומציה(. 
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מהו תפקידו של מנהל פרויקטים באג'ייל? 

פרויקטים  הוא  אחד  סוג  סוגים.  לשני  מתחלקים   LiveU-ב הפרויקטים 
שמביאים פלטפורמה חדשה בחומרה )ולא תמיד היא מפותחת כאן(, והסוג 
השני הוא גרסאות תוכנה. בעולם שלנו, מנהל הפרויקטים אחראי להוצאת 

גרסה, או להגשה של פלטפורמת החומרה החדשה. 

אך מה שתיארת נכון גם בלי האג'ייל. האם בעקבות המעבר לאג'ייל השתנה 
משהו בעולמו של מנהל הפרויקטים? האם בכלל האג'ייל עוזר לו באיזשהו 

אופן? 

אין ספק שהאג'ייל עוזר למנהל הפרויקטים. מכיוון שתכולת הספרינטים של 
צוותי הסקראם מאוד שקופה, הוא יודע להעריך בצורה הרבה יותר מדויקת 
מונעת  השקיפות  וכיו"ב.  לגרסה  בפיצ'ר  במשימה,  יעמדו  הצוותים  אם 
מצבים שבהם, לשם הדוגמה, מתחילים לפתח סאב פיצ'ר בלי לדעת מה 

יהיה המצב ארבעה חודשים מעכשיו. 
 ,Scrum Of Scrums-ה את  מוביל  הפרויקט  מנהל  האג'ילית,  בהתנהלות 
ובנוסף הוא מוביל את הישיבה השבועית, הרחבה יותר, ברמת המנהלים - 

שבה נעשה התיאום בין המוצר לבין הפיתוח.

מדוע בחרתם בספרינטים של שלושה שבועות? על מה מבוססת ההחלטה? 

ניהלנו הרבה מאוד שיחות בנושא. בשלב מסוים כמעט עברנו לספרינטים 
גדולה   )Overhead( שהתקורה  הרגישו  אנשים  כי  שבועות,  ארבעה  של 
מדי – אך לבסוף החלטנו להישאר עם ספרינטים של שלושה שבועות ולא 
להאריך אותם, כי חששנו שספרינטים ארוכים יותר יקטינו את יכולת החיזוי 

ואת היכולת שלנו להיות מספיק דינמיים ולהתמודד עם שינויים.

האג'ייל היא מסגרת המאפשרת להיות פתוח לשינוי ולאמץ אותו. האם אתה 
מסכים עם אמירה זו? האם גם אתם ב-LiveU נדרשתם לשינויים תוך כדי 

העבודה השוטפת? 

משפט  היה  אג'ילית  בצורה  לעבוד  התחלנו  שבו  מהיום  לחלוטין.  מסכים 
נתון הוא  רגע  עושים בכל  "כל מה שאנו  ושאמרתי לעמיתיי:  שהנחה אותי 
ונתאים אותם לארגון. מבחינתי  בסיס לשינוי" - אנחנו נזרום, נשנה דברים 
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אין תורה אחת ושיטה אחת. חייבים להתאים את סוג ההתנהלות לאופי של 
הארגון ולצרכים שלו.

LiveU פועלת בסביבה מאוד דינמית. אנחנו מפתחים מוצרים עבור לקוחות 
שסוג העבודה שלהם הוא Mission Critical. נכון, לא מדובר במלחמה או 
בטיפול נמרץ, אך שידור של חדשות קורה ברגע נתון - בזמן נתון - ממקום 
נתון. אם הוא לא קורה כאן ועכשיו, שנייה לאחר מכן הוא כבר לא קיים, שכן 

השידור עלול להפוך ללא-רלוונטי.

המשמעות היא שאם לאחד מלקוחותינו יש בעיה אנו צריכים לפתור אותה 
מצוותי  לחלק  משאירים  אנחנו  זה,  עם  להתמודד  כדי  ולכן   – במהירות 
הסקראם מרווח של 50% בתכנון הספרינט. המרווח נמצא בתכנון התכולה 
ומשימות  שריפות  כיבוי  לבלת"מים,  שמור  והוא   ,)Capacity Planning(

דחופות. 

בגלל  מבוצעות  לא  לספרינט  שתוכננו  מהמשימות  חלק  טבעי  באופן 
בלת"מים, ועל כן אנו מנסים להכניס בלת"מים כסיפורי משתמש - תוך כדי 
הספרינט - כדי שאחר כך תהיה לנו אפשרות לעקוב ולראות מה קרה. לכן 

גם כמות המשימות עולה. 

ומה לגבי הרטרוספקטיבות? האם קיים אצלכם מנגנון שיפור מתמיד?

תהליך כזה קיים בתוך הצוותים. אני לא נמצא בישיבות הרטרוספקטיבה, 
חברי  לתחושתי  אך  בהן,  משתתפים  תמיד  לא  הדיסציפלינות  מנהלי  וגם 
הצוות מאוד אוהבים את הישיבות הללו ומנצלים אותן כבמה להסתכלות 
עצמית וצוותית. הרטרוספקטיבות מאוד משמעותיות, כי הן מספקות לכולם 

תובנות רבות מכל ספרינט - מה קרה בספרינט, מה צריך לשפר וכיו"ב. 

הן גם מספקות לחברי הצוות תחושה שביכולתם להשפיע. הסקראם הביא 
איתו המון נראות )visibility( לאנשים. הם יותר מעורבים בפרויקט, ולמעשה 
הם רואים את כל התמונה. בישיבת התכנון משתתף כל צוות הסקראם, וכל 
חבר צוות רואה לא רק את הפיצ'ר שלו, אלא גם את כל הפיצ'רים של שאר 

האנשים. 

התוצאה של תהליך כזה היא יותר אכפתיות, יותר השפעה ויותר מוטיבציה. 
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אישית  התבלטות  העובדים  בקרב  ומעודדת  מעורבות  יוצרת  הנראות 
גם  'להיעלם':  יכול  לא  העובד  בקהל.  נבלעו  הם  בעבר  שבהם  במקומות 
'במה'  מקבל  אחד  כל  ברטרוספקטיבה  וגם   Daily Standup-ה בפגישת 
ויכול להתבטא. עם זאת, בכל מה שקשור לאחריות הכוללת, חברי הצוות 
עדיין לא מתייחסים לזה כאל חלק מ'הגדרת תפקידם', ומנהל הפרויקט הוא 

שנושא באחריות הכוללת לגרסה. 

כיצד ועדת ההיגוי, המובילה את ההטמעה האג'ילית, פועלת אצלכם? 

ועדת ההיגוי מורכבת ממנהלי הדיסציפלינות. כיום היא פחות מובילה את 
יש  ויותר מתחזקת אותו. היא בוחנת אם צריך לעשות שינויים, אם  השינוי 
)יותר ברמת התהליך ופחות ברמת  כלים שחסרים, ומה עוד צריך לעשות 

הניהול היום-יומי(.

בעלי  של  התגובות  היו  מה  הדרך.  לתחילת  אחורה,  רגע  נחזור  בוא 
התפקידים? היו התנגדויות? 

בראייה כוללת, לא היו התנגדויות רציניות. מרבית הגורמים בחברה קיבלו 
את השינוי בשמחה. אמנם היו אינדיבידואלים, הן בפיתוח והן ב-QA, שלא 
הצליחו להתאים את עצמם לסביבה החדשה - לא כולם הסתגלו לעבודה 
האינטראקטיבית שיש בין הצוותים ולצורת הניהול הסקראמית – אך ברמה 
כמעט  הארגון,  חלקי  בשאר  וכלה  הדיסציפלינות  ממנהלי  החל  הארגונית, 
כולם אהבו את המעבר הזה ואמרו שיש בו 'מהלך מאמן' ששינה לטובה 

את היום-יום שלהם.

כיצד השפיע המעבר לאג'ייל על האיכות?

לזמן  שקשור  מה  בכל  בעיקר   - הגרסאות  של  האיכות  ברמת  שיפור  חל 
עובדים  והתוכנה   QA-שה לעובדה  הודות  וזאת   - גרסה  של  ההתכנסות 
בצורה מאוד צמודה. הפיתוח מסתיים רק לאחר שה-QA שבתוך הקבוצה 

אמר שזה Done ועשה הן בדיקות רגרסיה והן בדיקות פרוגרסיה. 

 Full Release( נכון, אנחנו עדיין מריצים סבבי בדיקות רגרסיה על הגרסה
כדי  סבבים  שלושה  לנו  נדרשו   6.2 בגרסה  אם  אך   ,)Regression Cycle
לייצב את הגרסה, בגרסה 6.5 כבר ירדנו לסבב וחצי בלבד, ובשאיפה נגיע 
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למצב שבו לא יהיו סבבים בכלל. אנחנו בוחנים את זה כל הזמן, וללא ספק 
רואים את השיפור. 

של  הבקלוג  את  משמעותית  בצורה  להוריד  הצלחנו  לא  עדיין  להיום  נכון 
הבאגים. אנחנו משתדלים מאוד לסיים גרסה בלי גידול בכמות הבאגים. יש 
לנו חוב טכני מהעבר שאנחנו מנסים לתקן - וחלק מהתהליך הוא לעבור על 
דברים שאינם רלוונטיים ופשוט למחוק אותם או להכניס אותם למצב רדום 
לחלוטין, כלומר שכלל לא ייכנסו לסטטיסטיקות. אך באופן כללי אני חושב 

שהאיכות וזמן ההתייצבות השתפרו, וזה הישג מאוד משמעותי.

כיצד נראה הקשר שלכם ושל מנהלי המוצר עם העולם מסביב? האם מי 
שסביבכם חש גם הוא את השינוי שאתם חווים? 

אני לא יודע אם זה קשור לתהליך האג'ילי שעברנו, אך אנו מרחיבים בצורה 
שוטפת את השיתוף בין אנשי ניהול המוצר לאנשי המכירות. כיום, כשאנחנו 
מתכננים גרסה התהליך אינו מסתיים בכך שאנשי המוצר אומרים מה הם 

רוצים – אלא הם מתקפים את זה מול אנשי המכירות.

גם מבחינת הקשר עם הלקוחות זה בא לידי ביטוי. 
המדינות.  ושאר  ארה"ב  גדולים:  מחוזות  שני  מול  נעשית  שלנו  הפעילות 
בארה"ב יש לנו שני אנשים שתפקידם הפורמלי הוא ניהול מוצר, אך הלכה 
למעשה הם עוסקים גם בשיווק ובתמיכה במכירות, והם בעלי השפעה על 

האג'נדה לשוק בארה"ב. שם אנו עובדים ישירות מול הלקוחות.

תפקיד  בעל  כאן  יש  מהארץ.  מכאן,  מתנהלת  העולם  שאר  מול  הפעילות 
לו  ויש   ,)Customer Success( המנהל את כל הנושא של הצלחת הלקוח 
עם   .)postsale( הטמעה  קבוצות  והן   )presale( טרום-מכירה  קבוצות  הן 
שאר המדינות )למעט ארה"ב( אנו עובדים עם מפיצים, והם המתווכים שלנו 

ללקוחות. 

גם אנשי המכירות, גם הלקוחות וגם אנשי ההנהלה מסתכלים באופן טבעי 
2018 הם היו מרוצים מהתוצאות  ואני חושב בשנת   - על מבחן התוצאה 
ברמת  והן  בזמנים  העמידה  ברמת  הן  לה,  שקדמה  בשנה  מאשר  יותר 
המיקוד. בסופו של יום, אם נבחן את הדברים בדיעבד, הצלחנו להביא להם 
בזמן את המוצרים הקריטיים שנדרשו כדי להשפיע על תוצאות הרבעונים 

המתאימים - וזה משמעותי.
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ההצלחה הזו נובעת מהעובדה שידענו לחזות בעיות ולהתאים את התוכניות. 
חומרה  פלטפורמת  ליצור  תוכנית  לנו  הייתה   2017 שנת  את  כשהתחלנו 
וגרסה עד סוף יולי. קראנו לה גרסה 6.5, ואת הפלטפורמה פיתחנו עם שותף 
בטייוואן. בסביבות מאי הבנו שאנחנו לא מסוגלים לעשות את זה – והחלטנו 
הפלטפורמה  של   )MVP )Minimum Viable Product-ל זה  את  לפצל 
הגרסה  ואת  באוגוסט,  מסרנו  הזו  הפלטפורמה  את  שלה.  מוקדם  בשלב 

הרחבה  יותר דחינו והבאנו בנובמבר.

כשנמצאים בכאוס ובלי נראות, לא יודעים להחליט את ההחלטות האלה. 
התהליך הזה היה מאוד מובנה, והוא תוקשר למכירות כדי שהם יהיו מוכנים 
ומסוגלים להתמודד עם זה. ובמבחן התוצאה של החברה – קרי מבחינת 

היכולת להביא הזמנות – הצלחנו לעמוד במבחן. 

פלטפורמות  שתי  הבאנו  בה  שגם  ב-2018,  גם  הייתה  דומה  סיטואציה 
חדשות לשוק. הפוקוס היה להביא אותן בזמן ולמכור אותן ב-2018 - וללא 
את  להתאים  מצליחים  היינו  לא  והאג'ייל,  הסקראם  לנו  שסיפקו  השליטה 

התוכניות ואת הביצוע ללוחות הזמנים הרצויים.

ולפני סיום: זה עתה נכנסנו לשנה חדשה, שנת 2019. כיצד אתה מסכם את 
השנה החולפת?

במהלך שנת 2018 המשכנו לעדכן ולשפר את התהליך האג'ילי והתמודדנו 
התהליכים  בתיאום  ביטוי  לידי  באו  האתגרים  מרבית  אתגרים.  מספר  עם 
 Product( השונות, וכן בין הקבוצות למנהלי המוצר Scrum-בין קבוצות ה

 .)Owners

 User Stories-והיה צורך לתאם את ה Scrum היו פיצ'רים שחצו קבוצות
 User משותף ויצירת Grooming בין הקבוצות – ולרוב פתרנו זאת על ידי
ספציפית.  לקבוצה  שרלוונטיות   )Tasks( משימות  עם  משותפים,   Stories
לפיתוח  ייעודית   Scrum קבוצת  יצרנו  גדולים  מאוד  פיצ'רים  של  במקרים 

הפיצ'ר, ולאחר סיומו היא פוזרה.
התיאום עם מנהלי המוצר היה מאתגר אף הוא, ועל כן בכמה מקרים יישמנו 
תהליכי   .User Stories של  משותפת  וכתיבה  מקדימים   Review תהליכי 
גדולה  הדדית  מחויבות  יצרו  המשותפת  והעבודה  המקדימים   Review-ה
עדכון התהליך,  על  יחד  ומנהלי המוצר עבדו  כל הצוות. הפיתוח  יותר של 
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חידדנו  בנוסף  שלהן.  התוצרים  ועל  הפגישות  אופי  על  הפגישות,  סוגי  על 
עם קבוצת ה-Product את ה-Values שלאורם אנו פועלים. אם ב-2017 
שמנו  שב-2018  הרי  ובתוכניות,  בתחזית  לעמידה  שאת  ביתר  התייחסנו 
את הדגש על הצורך להביא את המוצר הנכון בזמן הנכון ולהתמקד בצורכי 
פיתחנו במהלך השנה שחלפה את  זה  לצורך  ובלוח הזמנים שלו.  הלקוח 

היכולת הזו ובנינו תהליכים לשינויים דינמיים.

את  והגדלנו  'הידקנו'   ,Scrum-ה בקבוצות  וההשתלבות  הארגון  ברמת 
- כל אחד בקבוצתו הרלוונטית. לאחרונה גם  מעורבות מהנדסי המערכת 
שילבנו את קבוצת מהנדסי פיתוח האוטומציה בתוך הקבוצות הרלוונטיות, 
כל  כמעט  כיום  חדשים.  לפיצ'רים  אוטומציה  בפיתוח  גם  תיאום  יש  וכעת 

 .Scrum-ארגון הפיתוח )למעט קבוצת החומרה( משולב בקבוצות ה

הטקסים והפגישות הפכו להיות יעילים יותר, ובעת עריכתם אנו מקפידים על 
עמידה בזמן שהוקצה להם ועל הצגה ברורה של הדברים. בחלק מהקבוצות 
 Scrum-ה שתהליך  להאמין  ממשיכים  אנו   .Scrum Masters-ה התחלפו 
של  לצרכים  להתאים  כדי  הזמן  כל  להשתנות  ימשיך  ושהוא   – דינמי  הוא 

ארגון הפיתוח בפרט ושל LiveU בכלל.
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סיפור מקרה - אסף אורן
Airspan מנהל פיתוח תוכנה בחברת

לי:  זרה  הייתה  לא  כבר  היא   ,Airspan-ל האג'ילית  הגישה  את  כשהכנסנו 
נחשפתי אליה לראשונה עוד במקום העבודה הקודם שלי. גם שם חיפשנו 
ויעילה יותר לנהל את הפרויקטים של החברה - ולאחר כמה  שיטה טובה 
ראויה,  אלטרנטיבה  היא  זו  שגישה  התרשמתי  בנושא  עיון  וימי  הרצאות 

העשויה לפתור לנו כל מיני בעיות שאיתן התמודדנו. 

באופן טבעי, לאחר שהכנסתי את האג'ייל לשם, היה לי קל יותר להכניס אותה 
האג'ייל, האמנתי שהיא השלב ההתפתחותי  כבר הכרתי את   .Airspan-ל
אג'ילית,  בצורה  להתנהל  לעבור  צריכה  חברה  ושכל  הניהול  בעולם  הבא 

ומבחינתי לא היו כלל ספקות: אין גישה אחרת, ולשם העולם הולך.

אינה  'שיטה', אבל חשוב להבין: האג'ייל  או  'גישה'  אני משתמש במונחים 
שיטה כזו או אחרת, דוגמת סקראם או קנבאן, כי אם 'תרבות' ארגונית, סט 
של תפיסות וערכים. נקודה חשובה נוספת היא שהאג'ייל אינה עומדת בפני 
עצמה, אלא היא חלק משינויים ותנודות שהתחוללו בעולם שמסביבנו – הן 
בכל הקשור לחידושים טכנולוגיים )דוגמת אמצעים טכנולוגיים המאפשרים 
'יום  ה'צוות',  הגדרות  את  ששינה  מה   - מרחוק  ולעבוד  גלובליים  להיות 
)כגון  חברתיים  לשינויים  הקשור  בכל  והן  ועוד(  פעולה'  'שיתוף  עבודה', 
מאפייני הדורות הצעירים, הציפיות שלהם מהחיים וממקום העבודה וכיו"ב(.
השינויים הללו הם מציאות קיימת - ומכאן שגם ארגונים אינם יכולים להתעלם 
משינויים אלו, והם צריכים לבוא לידי ביטוי גם בצורת הניהול של הארגון. 
בחשבון,  אותם  מביאים  האג'ילית  והתרבות  האג'ילי  שהניהול  מאמין  אני 
ולמעשה משנים בכך את תפיסת הניהול שהייתה נהוגה בעבר )תפיסה שאני 

כמובן מכיר היטב(, שהייתה מאוד מתודולוגית ומאוד היררכית.

ניקח לדוגמה את מערכת היחסים בין העובד למעסיק: ארגון בעידן הנוכחי 
נדרש להציג לעובדים שלו מסר קצת אחר מזה שהיה נדרש בעבר. 'החוזה' 
בין הארגון לעובד בעבר היה שהעובד נאמן לארגון ומקבל תמורת נאמנות 
זו משכורת, ובשביל המשכורת הוא עושה כל מה שהארגון אומר לו. 'החוזה 
החדש', לעומתו, מעביר מסר אחר לעובד: הארגון ישכנע את העובד שמה 
ותורם לארגון,  וממה שתורם לעובד   - לו  ותורם  שהוא עושה מעצים אותו 

כולם מרוויחים.
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השאר  ובין  לעובדים,  ונעימה  אטרקטיבית  להיות  צריכה  העבודה  סביבת 
להביא בחשבון את התועלת הפרטית שלהם. אנשים מחפשים בעבודה חיי 
חברה. הם עושים עם עצמם חשבון: "כמה שעות אני עובד, וכמה זה מנתק 
אותי מהחיים שלי?". הם לא רוצים לבוא לעבודה ולהגיד לעצמם: "אני מגיע 
והולך  העיניים  את  מרים  חמש  ובשעה  המסך,  מול  יושב  בבוקר,  לעבודה 

הביתה". 

בתפיסת הניהול הקלאסית, שאנו מכירים מהעבר, יש שורה שלמה של בעלי 
תפקידים ומנהלים שבודקים כל הזמן שכל עובד עושה את מה שהוא צריך 
שלו  לעובדים  לפנות  מנהל  על  להשתנות.  צריכה  הזאת  התפיסה  לעשות. 
במסר אחר: "אתם 'ילדים גדולים' - יש לכם אחריות. אתם תקבלו משימות, 
תנהלו את הזמן שלכם ותבצעו את המשימות שקיבלתם. אל תאכזבו אותי 
– אם תאכזבו, אולי המקום שלכם הוא לא פה - אבל אני לא רוצה לבדוק 
ותחליטו   - עצמאית  בצורה  עצמכם  את  תנהלו  היום-יומית.  ברמה  אתכם 

אתם בעצמכם איך אתם מגיעים לתפוקה שלכם בצורה הכי טובה". 

תפיסה זו, כפי שנראה בהמשך, גם משתלבת עם השינויים שהזכרתי קודם, 
יש לא מעט מקרים של עובדים  וארגונים מבוזרים.  דוגמת עבודה מרחוק 
להיות  להמשיך  אך  אחרת  במדינה  לגור  או  מהבית,  לעבוד  המעוניינים 
חלק מהצוות. יש ארגונים ש'זורמים' עם זה ומרוויחים את הצוותים הללו, 
שמסוגלים לעבוד באופן עצמאי ובצורה מבוזרת, ויש ארגונים שמתעקשים 
בנוכחות  הצוות,  כל  של  בהגעה  המתבטאת  המסורתית,  בצורה  לדבוק 
מלאה מתשע עד חמש ובהחתמת כרטיס בשעון הנוכחות. זהו העולם הישן 

– וזו הדרך של העולם הישן לשמור על הסדר. 

הצוות העצמאי

 - אחת  כישות  עובד  האג'ילי  שהצוות  היא  החדש  בעולם  חשובה  נקודה 
המשימות בפרויקט הן קבוצתיות ולא אישיות. בעבר הדגש היה על העובד 
היחיד - כל אחד היה מנוהל והיה נמדד באופן עצמאי - אך שיטה זו הסירה 
מה  פי  על  נמדד  היה  עובד  כל  של  תפקודו  אמנם  האחריות.  את  מהפרט 
שהעובד עושה, ולכאורה לאדם 'אגואיסטי' זה מה שחשוב – אך לטעמי רק 
מעט מאוד אנשים התחברו לדרך הזו. מעטים הם האנשים שרוצים לבוא 
לעבודה, לשבת מול מסך המחשב בלי הפרעות, לעבוד לבד, ושביצועיהם 
יוערכו באופן נפרד. מרביתם מחפשים את האינטראקציה החברתית, כלומר 

לעבוד בשיתוף עם חבריהם.
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האיכות  לתפיסתי,  האיכות.  על  גם  יש השפעה  צוות  עבודת  זו של  לצורה 
אלא  כך,  אחר  ואיכות  עכשיו  פיתוח  לא   - בתהליך  מובנית  להיות  צריכה 
יותר  וזה  שמירה מתמדת על מוצר יציב ועובד. זה מה שהלקוחות רוצים, 
כישות  פועל  כשהצוות  המוצר.  של  ומאפיינים  פיצ'רים  מעוד  להם  חשוב 
אחת, האחריות על איכות המוצר מוטלת על כולם, לרבות על המפתחים 

עצמם. 

נפרד  הפיתוח  הישן,  בעולם  הנהוגה  המסורתית,  התפקידים  בחלוקת 
הוא  אחריו,  ו'מנקה'  בודק  אחר  שמישהו  יודע  וכשמפתח   - מהבדיקות 
משאיר 'לכלוך' ופחות מתאמץ. השיטה המסורתית מסירה אפוא מהפיתוח 
את האחריות לאיכות, ובנוסף מעבירה את הטיפול באיכות לשלב מאוחר 
בתהליך – מה שמוביל להגדלת ההוצאות, שכן ידוע שלתקן בעיה בשלב 

מאוחר עולה יותר מאשר לתקן אותה מיד.

בארגון האג'ילי המודרני, לעומת זאת, הצוות שמפתח הוא גם הצוות שבודק 
נזהר  הפיתוח  איש  מכך  כתוצאה  מטרה.  לאותה  שותפים  כולם  כלומר   –
זהירות, מאתר את  מראש במהלך כתיבת הקוד שלו, בודק אותו במשנה 
הבעיות מוקדם יותר ומתקן אותן מיד – וכאמור זה זול יותר. כך גם נמנע 
אשר  קונפליקט  הבדיקות,  לצוות  הפיתוח  צוות  בין  המסורתי  הקונפליקט 

מעכב את החברה במקום לקדם אותה.

המסורתי  ההיררכי  הארגון  הצוותים,  עבודת  על  לפיקוח  שקשור  מה  בכל 
בעיות:  שתי  יוצר  הוא  ובכך   - הניהול  בשכבות  רבים  משאבים  משקיע 
ראשית, העסקת מנהלים רבים כרוכה בעלות גבוהה לארגון, ושנית - קשה 
על בעיה,  לדוגמה מצב שבו הלקוח מדווח  ניקח  כך את הארגון.  להרחיב 
שהאחריות עליה מוטלת על איש הפיתוח. המנכ"ל יבקש מהסמנכ"ל לטפל 
הקבוצה,  למנהל  יפנה  הדירקטור  מהדירקטור,  יבקש  הסמנכ"ל  בנושא, 
אחר  עוקבים  אנשים  הרבה  כך  כל  הצוות.  לראש  יפנה  הקבוצה  ומנהל 
ולא  הפוכה  פירמידה  מעין   - בה  מטפל  אחד  אדם  רק  כשבפועל  הבעיה, 
יעילה. כשהצוות עצמאי והמשימות המוטלות עליו הן קבוצתיות, הוא רואה 
חוסך  ובכך  מקצועית,  בצורה  בה  מטפל  ומשימותיו,  מענייניו  חלק  בבעיה 

עבודת ניהול וכפילויות מיותרות.

באופן טבעי, ארגון כזה גם יצליח יותר. אם ארגון מצליח ליצור צוות שעובד 
כאמור  וחוסך  שלו   )Capacity( הקיבולת  את  מגדיל  הוא  עצמאי,  באופן 



|     הארגון האג'ילי המודרני המודל להצלחה בעולם הכאוטי148

לעבודה  מסודר  מנגנון  שיש  לוודא  כמובן  כדאי  מנהלים.  כמה  של  עבודה 
מול הלקוח – כדי שלקוח שנתקל בבעיה ידע למי לפנות ומי מטפל בו – אך 
מנגנון שכזה צריך להיות 'רזה' ולא להיות מורכב מיותר מדי בעלי תפקידים. 
לעובדים  להסביר  ציפיות.  בתיאום  מתחילה  כזו  למציאות  להגיע  הדרך 
זו, אגב,  ומכל הלב.  ולטפל בה לבד  שהציפייה מהם היא לקבל מטלה – 
השיטה של גוגל. גוגל משקיעה המון בתהליך הגיוס עצמו מצד אחד ובתנאי 
העובד וסביבת העבודה מצד שני - ומכיוון שלכל משרה יש מועמדים רבים, 
היא יכולה לסנן ולגייס רק את הטובים ביותר. לעובד משתלם לעבוד שם, 

אבל הוא יודע שעליו להציג תוצאות.

גם לארגון שמשקיע פחות בסביבת העבודה יש דרכים ליצור מחויבות מצד 
לו:  משדר  למעשה  הוא  הדדית,  ערבות  בצוות  מטפח  כשארגון  העובדים. 
המשימות הן משימות של כל הצוות, הצלחה היא הצלחה של כל הצוות, 
יהיו עובדים  צוות  וכישלון הוא כישלון של כל הצוות. מטבע הדברים בכל 
יחושו הזדהות עם הצוות  ואם כל חברי הצוות  וטובים פחות,  יותר  טובים 

שאליו הם משתייכים, יהיו מי שימשכו את הצוות קדימה.

ובסופו של יום, אם הם יחוו הצלחה וידעו שהם גרמו לכך, הם יחושו סיפוק. 
יעברו ממצב של  והם  בעיות,  ופתרו  אלו שקידמו משימות  ידעו שהם  הם 
כשיש  שבו  ממצב  כלומר   – 'זרימה'  של  למצב  התקדמות  וחוסר  קיפאון 
בעיה הם מחכים שמישהו אחר יפתור אותה, למצב שבו הם פותרים בעיות 

בכוחות עצמם.

להם  חשוב  מה  אותם  ושואל  לחברה  מועמדים  מראיין  כשאני  פעם  לא 
במקום העבודה, הם עונים: אחריות והשפעה. כשאני חוזר על השאלה הזו 
היא:  שלהם  התשובה  בחברה,  מסוים  זמן  פרק  עובדים  כבר  שהם  אחרי 
יותר אחריות ויותר השפעה, אבל כשבפועל מציעים להם יותר אחריות ויותר 
כשהאחריות  יותר  נוח  לאנשים  רתיעה.  היא  הראשונית  התגובה  השפעה 
להם  להעביר  שמצליחים  ברגע  זאת,  עם  ויחד   – הצוות  ראש  על  מוטלת 

אחריות והם מקבלים אותה, בטווח הארוך הם מרוצים יותר.

תפקיד המנהל בארגון האג'ילי המודרני

הופך  הוא  קלאסי  ממנהל  משתנה.  המנהל  תפקיד  גם  המודרני,  בארגון 
להיות קואוצ'ר, וחלק מתפקידו הוא לעזור לצוות לפתור בעיות. אמנם אמרנו 
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שהצוות צריך לפתור בעצמו את הבעיות, אך אין זה אומר שכל אחד מחברי 
הצוות אמור לקבל החלטות לבדו. גם פנייה לגורם שלישי שמתמחה בתחום 
מסוים ודרישה ממנו לטפל בבעיה הן דרך טיפול לגיטימית – ולכן חבר צוות 
שבא למנהל ואומר לו "אני תקוע, אני מבקש שתפתור לי את זה היום, כי אני 

לא יכול להתקדם בלי זה" מקדם את פתרון הבעיה.

למעשה, בארגון החדש אני שואף להוריד מהמנהלים את התקורה של הניהול 
היום-יומי. אני רוצה להניח שהצוות מנהל את המטלות השוטפות שלו ושיש 
בעלי תפקידים )כגון מנהל הפרויקט או מנהל הגרסה( שמתעסקים בניהול 
לנושאים   Micro Management-מה מתפנים  המנהלים  וכך  היום-יומי, 
מהצד  ועזרה  תמיכה  האנשים,  הכשרת  הכוח,  בניית  יותר:  אסטרטגיים 
)אצלנו ב-Airspan מדובר בעיקר בבעיות טכניות  לצוותים בפתרון בעיות 
בתהליכים  תמיכה  משאבים,  בחלוקת  קונפליקטים  פתרון  מורכבות(, 

השונים )טכניים ולוגיסטיים( וכיו"ב.

למנכ"ל ולשדרת הניהול הבכירה בארגון האג'ילי יש תפקיד בבניית סביבת 
העבודה. עליהם לשתף את העובדים, להציע להם תנאי עבודה של העולם 
החדש, לחבר אותם לחזון ולתרבות של הארגון, לתת להם ביטוי ולהחדיר 
קטנים  ברגים  או  'חיילים'  ולא  גדולים'  'ילדים  שהם  התחושה  את  בהם 

במערכת.

ניתן לראות כי בחברות צעירות, שקמו בעידן החדש ולא מכירות את שיטות 
הניהול של העולם הישן, קל יותר ליצור מציאות כזו: אנשים שמזדהים מאוד 
עם הצוות שלהם, אוהבים את הצוות, מבלים עם שאר החברים בו ומוכנים 
לעשות הרבה בשבילו. ארגונים כאלה הם פתוחים מאוד, והעובדים בהם 
הראש'  על  להם  ש'יושבים  בלי  רצינית  בצורה  ועובדים  אחריות  לוקחים 

וסופרים להם את שעות העבודה. 

בארגונים כאלה גם ניתן לראות יותר ויותר מנהלים המאפשרים צורות עבודה 
מהבית,  עבודה  כגון   - מסורתיים  בארגונים  מלהזכיר'  'הס  בבחינת  שהן 
ארבעה ימי עבודה בשבוע, שעות עבודה לא שגרתיות ועוד. הארגון הישן לא 
יכול לסבול את זה, כי דרישה של עובד אחד לתנאים ייחודיים תגרור אחריה 
בקשות דומות משאר חברי הצוות, והארגון לא יתפקד. בארגונים החדשים, 
לעומת זאת, יש 'חוזה' עם העובד: אמנם אתה מקבל את החופש הזה, אבל 

אנחנו גם דורשים ממך יותר, ואם לא תספק את הערך – לא תהיה כאן. 
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ובמבחן התוצאה זה עובד: בעולם החדש אנשים מגיעים למקום העבודה 
שלהם ומזדהים איתו. אם ארגון שואל את העובד שלו: "האם תביא חבר 
שלך לעבוד כאן?", והתשובה הלכה למעשה היא חיובית, קרי העובד מרוצה 
וממליץ לחבריו – זו תמצית הכול, וזו הצלחה של הארגון ושל המנהלים בו. 

לקוחות בעידן האג'ילי

כמה  בפרויקט  אותו  לערב   – הלקוח  שיתוף  על  מדברת  האג'ילית  השפה 
שיותר מהר. לתפיסתי זה לא העיקר, והנושא החשוב יותר הוא הערך ללקוח. 
ולהימנע מלפתח  הדבר החשוב הוא לבחון אם אכן צריך את מה שעשינו 
מוצרים לא נחוצים. אנשי תוכנה מחפשים לא פעם את הפתרון המושלם, 
המתבטא  תפיסתי,  בשינוי  כרוך  האג'ילי  מהשינוי  חלק  אך   - התאורטי 
בהבנה שאנו לא צריכים לפתח עכשיו את המוצר האולטימטיבי, אלא את 

מה שעונה על דרישות הלקוח.

לעשות  שצריך  אותנו  לימדו  בתשתיות.  להשקיע  'חונכנו'  תשתיות  כאנשי 
הכנות, לעיתים אף להשקיע בכך שנות עבודה, כי אחר כך יקר לתקן. הגישה 
האג'ילית היא בראיית הלקוח, ולמעשה אומרת: תשתיות הן חשובות, אך יש 
להתמקד בדרישות של הלקוח הנוכחי כדי שלא ייעלם לנו, במקום לפתח 

מוצר עבור לקוח פוטנציאלי - שאולי יגיע ואולי לא. 

הובלת תהליך השינוי בארגון

כאמור בתחילת דבריי, עוד לפני שעבדתי ב-Airspan הכרתי את האג'ייל 
בפועל  זאת,  עם  המודרני.  בעולם  להתנהל  הנכונה  הדרך  שזו  והאמנתי 
לא העליתי את הנושא עד שהצורך עלה מהארגון עצמו. במהלך העבודה 
כאן חווינו תסכול רב בשל חוסר עמידה בזמנים, איכות נמוכה יחסית של 
לפתור  כדי  ושיטות  דרכים  מגוון  חיפשנו  ועוד.  לקוחות  תוצרים, כעס מצד 
את הבעיות, אך לא הצלחנו בכך, ולכן הצעתי להכניס את האג'ייל. ההצעה 

התקבלה – וכך יצאנו לדרך. 

אותו  שמובילים  שאלו  לומר  אפשר  תרבותי,  בשינוי  שמדובר  פי  על  אף 
ניהול  של  פרקטיקה  היא  הפרקטיקה  שכן  הפרויקטים,  מנהלי  הם  בפועל 
פרויקטים. בלי תמיכתם זה לא היה קורה. עוד גורם שסייע בהטמעת השינוי 
היה  כן  ועל  אוטומציה,  על  הרבה  נסמכת  האג'ייל  גישת  האוטומציה.  הוא 
ההנהלה,  את  לגייס  גם  ניסינו  העניין.  לטובת  האוטומציה  את  לחזק  צריך 
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ולבסוף קיבלנו אור ירוק ותקציב ויצאנו לדרך.

שהתהליך  היא  שכזה  לצעד  כשניגשים  בחשבון  להביא  שצריך  נקודה 
שני.  לצד  אחד  מצד  הארגון  את  להוביל  שנה  בחצי  אפשר  אי  זמן.  לוקח 
מדובר בשינוי תרבותי, ערכי, וזה דורש הרבה מאוד זמן. נקודה נוספת היא 
ותיקים, שמכירים שיטה מסוימת,  לעובדים  לפנות  ההתנגדויות. לא פשוט 
שינוי  להטמיע  זאת  בכל  להצליח  כדי  לשנות.  צריך  שעכשיו  להם  ולומר 

שכזה היה עלינו להתמקד בשלושה מישורים. 

המישור הראשון הוא לאתר שותפים מבין ה'לא-מתנגדים', להשקיע באלו 
שפתוחים לשינוי ומאמינים בו, ליצור בחברה 'סוכני שינוי' - ולהיעזר בהם. 
לדוגמה, להכשיר Scrum Masters ולתת להם את הבמה כדי שישפיעו על 

אחרים. לבד, בלי שותפים שמאמינים יחד איתי בתהליך, לא הייתי מצליח.
המישור השני הוא 'ללמד דרך הרגליים' – כלומר להתחיל להכניס פרקטיקות 
שמרבית  ברור  בהתחלה  אם  גם  אחרת.  לעבוד  האנשים  את  שמרגילות 
האנשים אינם מבינים מה הם עושים ושחלק מהעשייה היא בבחינת הצגה, 

הרי שבהדרגה הם מפנימים את הטקסים ומבינים את החשיבות שלהם. 

להציג  ניתן  שבראשיתו  הדרגתי,  תהליך  להתחיל  הוא  השלישי  והמישור 
הצלחות, ואז להמשיך הלאה. זה מה שאנחנו עשינו: התחלנו ב'פיילוטים', 
ולאחר שהם הצליחו המשכנו לפרויקטים נוספים. כך התקדמנו לאט-לאט, 
עד שהגענו לשלב שבו הבנו שכדי שזה יעבוד, עלינו לקבל החלטה גורפת 
לכל הפרויקטים ולכל הפיתוח. בסוף אין ברירה: צריך לקפוץ למים בצורה 

גורפת ולרתום את האנשים לשינוי המתחולל.

ואכן, במהלך השנה שחלפה מיום תחילת תהליך השינוי אנו רואים שיפור 
לעבוד  כיצד  יודעים  כבר  הם  במקומם,  הצוותים  ובכלים.  בהתנהלות 
בספרינטים, הם שולטים בטקסים ובכלים, וכבר ניתן לראות ערך מוסף. לא 
כל מה שציפינו – אך בהחלט כבר יש לנו ערך מוסף. יש אנשים שמעידים 
את  לנהל  להם  קל  שיותר  ההטמעה,  לפני  מאשר  יותר  עכשיו  להם  שטוב 
יותר דברים במהלך שעות העבודה. גם  היום-יום ושהם מספיקים לעשות 
במקביל  לעשות  כיום  מסוגלים  אנו  הצלחה:  חווים  אנו  הגרסאות  מבחינת 

יותר ממה שהיינו מסוגלים לעשות קודם לכן.
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ממקורות  טקסטים  ציטטנו  ו/או  לקחנו  לא  לכותבים.  שמורות  הזכויות 
אחרים, ובכל זאת קראנו, למדנו וקיבלנו השראה.

ברשימה כאן נמצאים ספרים ואתרים שהיוו מקורות ללמידה והשראה עבור 
ספר זה. 

| 1 |  קיצור תולדות האנושות - פרופ' יובל נח הררי - הוצאת דביר 2011

| 2 |  לזרום עם הכאוס - חי פורשר וחיים דויטש. בהוצאת אג'ייל פורשור 2013

| 3 |  גוגל – ככה זה עובד – אריק שמידט וג'ונתן רוזנברג – הוצאת מטר 2015

- Reinventing Organizations - Frederic Laloux  | 4 |
Publisher Nelson Parker; 1st edition  

)February 20, 2014(  

SAFe – www.scaledagileframework.com :5 |  אתר |

LeSS -www.less.works :6 |  אתר |

| מקורות קריאה וידע |
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ספר זה נכתב ומוגש כאן במהדורתו השניה,
אשר בהמשך נרצה להרחיב ולעבות עם תכנים נוספים.

נשמח לקבל פידבק ממכם הקוראים כמו גם הצעות
לכתיבת תכנים נוספים רלוונטיים עבורכם או ביוזמתכם.

תודה וברכה,

 .AgileForsure צוות

| תם ולא נשלם... |
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הכירו את כותבי הספר 

| יערה קייזר |
מנכ"לית משותפת ב-AgileForsure ומאמנת אג'ייל.

מביאה  השראה,  ומעוררת  סוחפת  כריזמתית,  יצירתית, 
הובלת תהליכים  על אנשים,  ניסיון עשיר בהשפעה  עמה 
אג'ילית  תרבות  לאימוץ  במסעם  ארגונים  וליווי  מורכבים 

אפקטיבית.

| אמיר וינצ’י |
מאמן ויועץ אג'ייל ומומחה לניהול המוצר.

יזם, סקרן, חדור מוטיבציה ובעל תשוקה להעצמת אנשים. 
מעולה בהקשבה ומשרה רוגע ואמון בסביבתו.

| חי פורשר |
מייסד AgileForsure ומנכ"ל משותף.

אג'ילי מטבעו!

בעל מנהיגות טבעית ואיכותית, עם ניסיון עשיר בהטמעות 
אג'ייל מאתגרות ובהובלת שיפורים משמעותיים בארגונים 

גדולים ומורכבים.

 - בשנת 2011 יצא לאור ספרו הראשון 'לזרום עם הכאוס
האג'ילופדיה העברית הראשונה' ומאז פעל לקידום ספר 
עימם  האתגרים  של  עמוקה  הבנה  מתוך  זה  מתקדם 

מתמודדים ארגונים ואנשים בעולם הכאוטי הנוכחי.
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ברצוננו להודות לחבורת אנשים מופלאה שלקחה חלק במאמצים להשגת 
היעד המאתגר והמרגש הזה, ללא לאות, ללא שעות שינה לפעמים, בשיתוף 

פעולה מושלם, באהבה, בשמחה ובהנאה.

הערכתנו הכנה והעמוקה ל:

נעמה ברבר-שרם
מנהלת השיווק המופלאה של AgileForsure )והרבה יותר מזה(.

תודה על הנכונות להיות שם תמיד, ליזום, לקדם ולסייע בכל פעולה, והכל 
בשקט וברוגע מעוררי השראה.

מיכל שלומי 
.AgileForsure מאמנת אג'ייל ומנהלת פרויקטים מקצועית וקשובה - חברת
על דחיפת הפרויקט וסיוע בכל אספקט נדרש, בשקט ובנחישות, ביצירתיות, 
באופן עצמאי ומדויק, מתוך אכפתיות ורצון לקדם ולעזור. כמו כן, תודות על 

כתיבת סיפור המקרה אותו הובילה בעצמה.

| תודות |



נאוה סלומון-איטלי
מעצבת גרפית 

המעצבת המופלאה שלנו, שכבר מבינה טוב מאוד מהי התפיסה האג'ילית 
ובמשפט אחד שזורקים לה יודעת לייצר עולם ומלואו עיצובי 

שמעביר בדיוק את המסר שרצינו, וממש מהר. שאפו!!

עידו הנדל 
"רשמים - הסיפור שלך, המילים שלנו" 

איש המילים שלנו...ולא בפעם הראשונה!
תודה רבה על ההירתמות המיידית למאמץ הכתיבה, על ההגהה המקצועית, 
והזרימה  הסבלנות  והמהנה,  הנעים  הפעולה  שיתוף  והמהירה,  האיכותית 

והכל בלוחות הזמנים הבלתי אפשריים שהצבנו...לא מובן מאליו!

שיה רז 
היועץ האסטרטגי והרוחני שלנו. 

תודה על היותך! איש-על ללא מגבלות זמן ומקום. תמיד מלא אנרגיה חיובית, 
רעיונות וידע, מעורר בנו השראה, מנביט בנו מנטרות מופלאות ונמצא שם 

בשבילנו בכל רגע ורגע.

נגה כהן
המרכז לקידום תהליכי חיים - הבנה ויישום בעידן של שינוי 

תודה על התרומה לכתיבת הספר בכל נושא פיתוח המנהלים והאלמנטים 
ה'רכים'. מעריכים את יכולתך להבין בצורה גמישה וזריזה מה זה האג'ייל 
הזה ולחבור יחד לשיתוף פעולה פורה אצל לקוחותינו, בסמינרים ובסדנאות. 

שלא ייגמר...

דלית אליהו בורנטין
לאימון  הספר  בית  מייסדת  רוחנית,  לפסיכולוגיה  ומומחית  לחיים  מאמנת 

"מאסטרי אימון לחיים". 
החווייתיות  והסדנאות  הרוח  מעולם  ההשראה  הפעולה,  שיתוף  על  תודה 

בכנסים ובסמינרים...כן ירבו!
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יקי לוזון 
 LiveU סמנכ"ל פיתוח בחברת

אסף אורן
Airspan מנהל פיתוח תוכנה בחברת

הנכונות  ועל  רבות  והתכתבויות  המושקעים  לריאיונות  זמנכם  הקדשת  על 
לתרום ולקדם את נושא האג'ייל בישראל.

קובי לוי
Mellanox מנהל קבוצת החומרה בחברת

על הקדשת זמן לריאיון שעדיין לא יצא לאור, ובעיקר על השותפות לדרך 
נושא  לקידום  לקוחות  וביקורי  כנסים  בסמינרים,  בהרצאות  בהשתתפות 

האג'ייל בישראל.

צפריר, ליאור וטל פורשר
חלק מילדיו של חי פורשר, על תרומתם לכתיבת הספר וההשראה על ידי 

נכונות לסייע בכנסים ובסמינרים ולהביא שלום עולמי...:-(

ותודה מיוחדת לשותפי ומאמני AgileForsure, חמוטל גרנות, אלון שבי, גיא 
יום  לילוס אשר בוחרים כל  ומאי  גונן, אלמוג אבגי  נורית שמיר אופיר  קלי, 

מחדש להמשיך את דרכם איתנו ועושים עבודה מצוינת!

תודה רבה!




