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כולם

כולם

ראשי תחומים
מנהלי תוכניות

פיתוח ידע

צוותים אגפיים עם 
בעלי תפקידים שונים

ראשי תחומים
מנהלי תוכניות

ראשי תחומים
מנהלי תוכניות

פיתוח ידע

ראשי תחומים
מנהלי תוכניות

פיתוח ידע

בעלי תפקיד משמעותי  
בעולם הדאטה

נציגי אגפים

מנהלי שותפויות  
מורכבות ורב מגזריות

צוותי אסטרטגיה

צוות מומחים שכולל  
,  כלכלי, ידע עסקי

חברתי-ציבורי
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ביטוי פרקטי של תפיסה וערכים קיימים

אימוץ שיטות פיתוח עדכניות

התאמה לעולם עבודה משתנה

פוטנציאל למהירות פיתוח גבוהה יותר

מיצוי פוטנציאל של עבודת צוות באופן אחר

גמיש ומעמיק יותר של השותפים, חיבור מוקדם

שילוב מובנה של כלים דיגיטליים שיתופיים



66



7



88



9

שותפים  , שיח בתדירות גבוהה, שגרות עבודה"

תיעדוף  , שקיפות בין כולם, מעורבים בעשייה

"ומיקוד משימות לקראת ספרינט

מאפשר התנסות  , תהליך למידה מקצועי ומעמיק"

"לתכניתדרך הפקת תוצרים אמיתיים ונחוצים 

משמעותית עבורי לקבלת  גילי'האההתנסות במודל "

תוך רתימת צוות , משימתי, כלים לניהול ממוקד

העבודה בספרינטים  . למחויבות ושיתוף פעולה

מגייסת למחויבות של חברי הצוות , מכניסה לקצב

.ולהפקת תוצרים בצורה מהירה יותר מאשר בשגרה

,  כמו עבודה בספרינטיםיליות'אגאימוץ שגרות 

פגישות דיילי ממוקדות בהחלט ילוו אותי הלאה  

!"תודה . בעבודתי
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שאלון הערכה בקרב משתתפי הפיילוט

-באיזה מידה התהליך הביא לשיפור ב

2.18

2.55

3

3.09

3.09

3.1

3.18

קיצור זמן הפיתוח למוצר ראשוני בר שימוש

התאמת תפקידים חדשים

פוקוס בהתקדמות המוצרית

עבודת צוות יותר פרודקטיבית ביחס לתהליכי עבודה אחרים

רמת שיתוף פעולה גבוהה בתוך הצוות

ליות  'הכרה והבנה שלהתפיסה והפרטיקות האגי

רמת האחריות והמחויבות של חברי הצוות לתהליך והתוצר

4-ל1בין 
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יל'האגמתודולוגית 

בעלת ערך  
וינט'ורלוונטית לג
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צורך במידול  
והתאמה לארגון
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תנאים מיטביים 
לתהליך אפקטיבי 

מוטיבציה ובחירה•

פתיחות לשינוי וחדשנות  •

פניות ומחויבות•

גודל צוות  •

מוצריתבשלות •

סוג המוצר•
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On The Job Training

התנסות בפועל על פיתוח אמיתי•

התנסות וחניכה, שילוב בין למידה•

נדרשת התנסות של כחצי שנה•
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בניית צוות מומחים  

ארגוני
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שימוש בכלים  

דיגיטליים 
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מהו השילוב הרצוי במציאות מרובת תוכניות  

? ותהליכי עבודה ומגוון מתודולוגיות

ילים'אגכיצד לשלב בין הגדרת תפקידים 

?לתפקידים פורמליים בארגון

כיצד משלבים את השותפים בצורה 

?המיטבית


