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אישור פעילות אילטם לשנים 2013 – 2011
ועדת מגנט והמדען הראשי אישרו את המשך תמיכתם בפעילות אילטם לשנים .2013 – 2011
סוד ההצלחה שלנו טמון בהתחדשות מתמדת.
במהלך השנה האחרונה השלים אילטם  -איגוד משתמשים את פעילותן של  3מתוך  12קבוצות העבודה (ממשקים
במערכות ,Data Mining ,וארכיטקטורות תוכנה) .כל קבוצה שסיימה את פעילותה ,הציגה את תוצריה לכלל חברי
האיגוד במפגש מיוחד.
השנה נתחיל את פעילותן של חמש קבוצות עבודה חדשות:

 / System Safetyהנדסת מערכות ניהול פרוייקטים ומה שביניהם Design for testing and Debug /
 / Systems Evolutionמתודולוגיה לפיתוח תשתיות ורכיבים גנריים.
כל אחת מקבוצות העבודה תפיק בסיום פעילותה מסמך המסכם את הלקחים שנלמדו במהלך פעילותה .בנוסף ,כל
אחת מהקבוצות תציג את פועלה במפגש לכלל חברי האיגוד.
בשנה האחרונה האיגוד שם דגש על בחינת פעילותו מנקודת הראות של הלקוח .הלקוחות שלנו הם החברות ששולחות
את נציגיהם להשתתף בפעילות שלנו .אנו בוחנים את פעילותנו בשני אספקטים ,האחד" ,התשומות" ,והשני "התפוקות".
"תשומות" הן ימי העיון ,מפגשי סיעור המוחות ,המפגשים הטכניים ,הביקורים בחברות ועוד" .התפוקות" הן פירות הפעילות
המיושמים לאחר מכן בחברות.
במשובים שלנו נמדדים מספר פרמטרים אשר החשובים בהם הנם :שביעות רצון מהצגת הנושא ומהתועלת שבהשתתפות
בפעילויות האיגוד.
ממוצע הציונים שקיבלנו הם  89%לשביעות רצון מהצגת הנושא ו 81% -לתועלת שהופקה מההשתתפות בפעילויות
האיגוד.

הגרף הבא כולל את הממצאים מהפעילויות בשנת :2010

בממוצע :הצגת הנושא  / 4.44 :התועלת 4.05 :

הישגי האיגוד
•האיגוד מהווה מקור ידע טכנולוגי עדכני ורלוונטי בתחומי הנדסת המערכות .כיום למעלה מ 90 -חברות נוטלות חלק
בלימוד משותף בקהיליית מהנדסי המערכות שנוצרה באיגוד.
•בשנת  2007מהנדס מערכות כמקצוע היה קיים בחברות הבטחוניות הגדולות ובמספר חברות בינלאומיות בלבד.
היום ,האיגוד הצליח להשריש בכ 40 -חברות המשתייכות אליו את חשיבות פונקציית מהנדס המערכת להצלחת
הפרויקט.
•בשנת  2007בחברות בודדות היה עובד חברה שבאחריותו לרכז את נושא השפעת הדירקטיבות הירוקות על המוצר
והמערכת .אילטם הצליח להטמיע בחברות האיגוד את הצורך לבצע פעילות הנדרשת לעמידה בדרישות הדירקטיבות
הירוקות .היום בלמעלה מ 30-חברות באיגוד קיים עובד הממונה על נושא הדירקטיבות הירוקות.
•קבוצת הדירקטיבות הירוקות מהווה מוקד ידע אליו פונים חברי האיגוד בשאלות מקצועיות ומקבלים תשובות מחברי
הקבוצה .בקבוצה היום פעילים נציגים מ 25 -חברות.
•הקמנו מאגר מידע ,בו מרוכז הידע המצטבר :מצגות ,מאמרים ,רשימת תקנים והפניה למקורות מידע שונים  .בנוסף,
הרחבנו את הפצת המידע והידע המצטבר בפעילויות האיגוד בעזרת ניוזלטרים ועיתון דו שנתי.

ברור לנו כי הדרך להתפתחות טכנולוגית מהירה מחייבת ללמוד מניסיונם של האחרים ולא
"להמציא את הגלגל" בעצמנו .לכן ,האיגוד פיתח רשת של שיתופי פעולה עם איגודים טכנולוגיים בינלאומיים
כגון INCOSE :ו System Safety Society -בהנדסת מערכות IEEE Computer Society ,בהנדסת תוכנה,
 EMC Society - IEEEואיגוד  SMTAבתהליכי פיתוח חומרה ועוד .במקביל יש היום לאיגוד פעילות משותפת
עם מוסדות אקדמיים בארץ כמו הטכניון ,אוניברסיטת חיפה ,מכללת אפקה ,מכון טכנולוגי חולון ועוד.

נשיאות האיגוד והמנכ"ל השקיעו מחשבה רבה ומאמצים במטרה להגיע למצוינות בהפעלת
האיגוד .לשם כך שמרנו על קשר הדוק עם הקהיליה המקצועית הבינלאומית בתחומים של הנדסת מערכות,
תהליכי פיתוח תוכנה ותהליכי פיתוח חומרה ,מיסדנו את הפעילות והתפוקות של קבוצות העבודה – לכל קבוצה
יש תוכנית עבודה ותפוקות ,ערכנו פעילויות משותפות לדיסציפלינות שונות ובכך הגברנו את ההפריה ההדדית
בין הדיסציפלינות השונות
בשלוש השנים הקרובות ,חברי הנשיאות מתכוונים להמשיך ולתרום לתעשייה ,להוביל את האיגוד להיות מוקד
ידע טכנולוגי המסייע לחברות בכניסה ובאימוץ טכנולוגיות ותהליכי עבודה חדשניים.

בכוונתנו להתמקד בנושאים ובתוצרים הבאים:
•הטמעת הסינרגיה בין הדיסציפלינות השונות השותפות בפיתוח מערכות משולבות.
•הפקת מסמך מתודולוגי אינטגרטיבי המבוסס על התפוקות מפעילות קבוצות העבודה בתחומים השונים.
המסמך יכלול שיטות ותהליכים בהנדסת מערכות משולבות ,שנדונו וסוכמו ע"י חברי קבוצות העבודה.
•האיגוד ימשיך וירחיב את הטמעת מתודולוגיות להנדסת מערכות משולבות בעוד  20חברות בינוניות
וקטנות.
•בחברות בינוניות וקטנות רבות (בעיקר בתחום האזרחי) לא קיים תהליך מתודי לפיתוח תוכנת המערכת.
האיגוד יטמיע בכ 20-חברות כאלה תהליכים מתודיים לפיתוח תוכנת המערכת .התהליכים שיטמיע האיגוד
הם תהליכים שנלמדו בשלוש שנות פעילותו והקיימים בעיקר בחברות בוגרות ובינלאומיות.
•ניטור הצרכים של חברי האיגוד לצורך התאמת הפעילות לצרכי חברי האיגוד.
•העמקה והרחבת של הקשר עם איגודים בינלאומיים והאקדמיה בארץ.
•שיפור איכות הפעילויות .שביעות הרצון מהתועלת שהפיקו החברים מהפעילויות היא היום ברמה של .81%
האיגוד יעלה את רמת שביעות הרצון מהתועלת ל.85% -

תוכנית עבודה 2011
תוכנית העבודה  2011הוצגה באסיפה הכללית של האיגוד לקראת הצגת פעילות האיגוד בפני המדען הראשי וועדת מגנט.
התכנסו חברי האיגוד ונשיאות אילטם  -איגוד משתמשים ,במלון דניאל בהרצליה ,לסיכום שנת הפעילות היוצאת ואישור
תוכנית העבודה לשנת .2011
במהלך האירוע החגיגי הוצגו חברי הנשיאות שימשיכו מתוקף הקדנציה שלהם לכהן שנה נוספת.
יצחק דנה ,יו"ר נשיאות האיגוד ומנהל חטיבת  QualiTechב ,ECI -סקר את הפעילות הענפה שערך הארגון שמטרתו
העמקת שיתוף ידע בין החברות לטובת שיפור התחרותיות של התעשייה עתירת הידע בישראל.
מנכ"ל האיגוד משה סלם ,פרס את השגי האיגוד בשנה האחרונה ואת התוכניות לשנה הבאה.
במהלך האירוע רואיינו חלק מחברי הנשיאות הנמנים על התעשייה על מנת לשמוע ממקור ראשון על תרומתם לאילטם
ותרומתה של אילטם לתעשיה.

"שיפור האטרקטיביות של אילטם מבחינה שיווקית ומבחינת תכנים"
ראיון עם יצחק דנה  /יו"ר נשיאות האיגוד ומנהל חטיבת  QualiTechבECI -

בשנת  2010נרשמה עלייה בת  5%בכמות חברי האיגוד וכיום משתייכות לאילטם כ 120-חברות ממגזרים
שונים 15-20 .מהחברות נחשבות לגדולות כמו התעשייה האווירית ,אלביט ,מוטורולה ,רד תקשורת
רפא"ל ,אפלייד מטריאלס HP ,אינדיגו וקומברס ,מספר דומה של חברות נמנות על המגזר הבינוני וכל
השאר נחשבות לחברות קטנות במהותן.
בשנת  2010ערך האיגוד כ 85-פעילויות שונות במרכזן עמדו כ 15-סמינרים בתחומים השונים ,בהם מומחים מחו"ל
הציגו מתודולוגיות וטכנולוגיות חדשות .בנוסף ,האיגוד ערך כ 30-מפגשים מקצועיים ו 40 -מפגשים של קבוצות העבודה
הפועלות באילטם .האירוע המרכזי בשנת הפעילות היוצאת היה הכנס הבינלאומי להנדסת תוכנה בשיתוף עם IEEE
 Computer Societyונטלו בו חלק  250מהנדסי תוכנה .בנוסף ,נערכו השנה סדרת מפגשים טכניים למהנדסי מערכות
בחברות בינוניות וקטנות בתעשייה האזרחית.
דגש נרחב הושם על נושא הדירקטיבות הירוקות ,וקבוצת העבודה העוסקת בתחום הפכה בהדרגה למוקד ידע לאומי.
עוד דגש הושם על נושא בטיחות מערכות ,ולכן הוקם לאחרונה הסניף הישראלי של הארגון הבינלאומי לבטיחות מערכות
( ,)System Safety Societyבראשות חיים קופר מאלביט מערכות.
יצחק דנה יו"ר נשיאות האיגוד ומנהל חטיבת  Qualitechב ,ECI -שבע רצון אומנם משנת הפעילות היוצאת ,אבל
מדגיש כי האיגוד מתכוון להגביר את הפעילות באורח ניכר ,לפתוח את שעריו בפני תעשיות וענפים חדשים ,בד בבד
לרענן בשנת  2011את נושאי הליבה.
"אנחנו חייבים להגדיל את המעגל ולמשוך עוד חברות ומגזרים לשורותינו .למשל ,אנו מעוניינים לצרף חברות שלא
מתחום תעשיית האלקטרוניקה .היות ומדובר בתחום מאוד נרחב ,ניצור פעילויות מתוך סל הפעילויות של אילטם אשר
יותר מכוונות עבור נישה מסוימת באותה תעשייה .אני רוצה להאמין שהמדיניות הזו תמשוך לאיגוד גופים שאינם נמנים
על תעשיית האלקטרוניקה וחברות מתחומי התחבורה ,תשתיות ,מכניקה ,אלקטרואופטיקה וכדומה" .כדי להגשים את
היעד אליו דנה חותר ,אילטם יפנה משאבים גם לפרסום ושיווק ומצד שני ,בשיפור האטרקטיביות של האיגוד בקרב
החברות הבינוניות והקטנות.
"באילטם יש סך הכל כ 120-חברות רשומות ואילו אנו שואפים להגיע לכל אותן מאות או אלפי חברות שטרם הצטרפו
לשורותינו .לשם כך ,אנחנו פועלים בצורה אקטיבית ובמקום לחכות שיפנו אלינו ,אנחנו עושים סקר המורכב משני
מודולים .מודול אחד זה ראיונות ממוקדים עם מובילים בתעשייה ומודול שני הנו סקר שיופץ באופן יותר רחב לאלפי
חברים מהחברות שהן רלוונטיות לפעילות שלנו ויכלול הצגת הפעילות הנוכחית וקבלת משוב מהן בנידון".
במרוצת השנה הקרובה תוקם קבוצת עבודה שתדון ביחסי הגומלין בנושא הנדסת מערכות וניהול פרויקטים .בנוסף,
יוטמעו תהליכים שנועדו להגברה ומדידה של השפעת פעילות איגוד המשתמשים על החברות בו .דגש נוסף ינתן על
הנדסת מערכות זריזה ורזה ( ,)Leanוהיבטי הנדסת אנוש כחלק מתכנון המערכת.
אילטם זוכה לתמיכה והערכה רבה אצל אילן פלד ,מנהל תוכנית מגנט ואצל חברי וועדת מגנט .מיקי ברקאי ,הבודק
המקצועי של האיגוד מטעם מגנ"ט ,פועל ללא לאות לסייע לאילטם בהכוונת פעילותו לתחומים בעלי העניין .למרות
זאת ,באילטם ,מדגיש דנה ,לא נחים לרגע על זרי הדפנה .התכנית כוללת דגשים כגון הרחבת הפעילות ושיתוף הפעולה,
גיוון נושאי הפעילות ופיתוח נושאים שהשפעתם תהיה משמעותית על התעשייה הישראלית" .אילטם אינו גוף פסיבי
שרק יושבים ומדברים בו ,אלא גוף אקטיבי שהפעילות שלו נותנת את אותותיה על התעשייה הישראלית בכלל ועל
החברות בארגון בפרט" ,מבהיר דנה.
"צריך להבין שהפעילויות שלנו הן כלי ולא המטרה .המטרה שלי היא להשפיע על התעשייה ולכן אני רוצה למדוד כל דבר
שאילטם עושה בהתאם לקנה המידה הזה ולהיות אפקטיביים בשטח .כלומר ,אני לא מסתכל על התשומות קרי כמות
המפגשים וכדומה אלא על הערך המוסף ממנו נהנות החברות בארגון קרי התפוקות".

"להיות מעודכנים כל הזמן ולא לפגר אחרי מה שקורה בעולם"
ראיון עם יואב גלעד ,דירקטור האיכות ,איכות הסביבה והבטיחות של אודיוקודס ,חבר
נשיאות והמוביל של קבוצת הדירקטיבות הירוקות באילטם
משנה לשנה גוברת המודעות העולמית לנושאי איכות הסביבה והנזקים הנגרמים לכדור הארץ ותושביו.
בעקבות זאת נרשמה פעילות ענפה למדי בעשור האחרון בכל הקשור לתקינה ורגולציה ירוקה ולפני
כשלוש שנים נוסדה באילטם קבוצה העוסקת בדירקטיבות הירוקות ,אשר מנסה לשים סדר באי הסדר
התחיקתי הקיים .יואב גלעד ,דירקטור האיכות ,איכות הסביבה והבטיחות של אודיוקודס ,חבר נשיאות והמוביל של קבוצת
הדירקטיבות הירוקות באילטם מציין כי "מרוב תקנות וחקיקה ישנה בחוגי התעשייה אי בהירות רבה באשר לאילו חומרים
מותרים בשימוש ואילו חומרים מוגבלים או אסורים בשימוש .אומנם עיקר החקיקה מתבצעת באירופה וזולגת בסופו של
דבר לשאר המדינות המפותחות ,אבל לכל מדינה יש בנוסף חקיקה משלה .זה עושה את כל העסק לדי מסובך מבחינת
היצרנים כי כל שני וחמישי יוצאת רגולציה חדשה .בנוסף ,כל מדינה נוהגת לעשות התאמה משלה לרגולציה האירופית כך
שהיצרן צריך להכיר לעומק את כל הדרישות הרגולטוריות במדינות היעד שלו".
שנת הפעילות הנוכחית היתה פורייה למדי בקרב קבוצת הדירקטיבות הירוקות שקיימה  7סמינרים ומפגשים רשמיים,
והמטרה על-פי יואב היא להגביר את הקצב בשנת  .2011שמנו לעצמנו כיעד מרכזי להיות מעודכנים כל הזמן אחרי
התקינה והשינויים השונים שנעשים בתחום ,ולא לפגר אחרי מה שקורה בנושא הזה בעולם .האתגר השני הוא להסתכל
קדימה ולהיכנס לתוך נושאים שהולכים ומתפתחים ,נושאים שכרגע "נאפים בתנור" של הרגולטורים .למשל ,כימות הזיהום
הפחמני :מדידה לא רק של כמות החומרים המזהמים שהארגון פולט לאוויר בעת הייצור אלא גם כימות של הנזק הסביבתי
שגורם הארגון בעצם השימוש ברכבים ,טיסות לחו"ל של בעלי תפקידים במטוסים פולטי חומרים רעילים ,צריכת החשמל
וכדומה .תחום נוסף שיקבל פוקוס בעתיד הקרוב להערכת יואב הוא העברת האחריות לזיהום הסביבתי מהיצרן לזרועות
שמתחתיו בשרשרת האספקה שלו .לא רחוק היום בו האחריות על ייצור מוצרים לא ידידותיים לסביבה תחול לא רק על
אודיוקודס ,לדוגמא ,כי אם גם על הספקים שלה .הספקים לא יוכלו יותר להסתתר מאחורי תירוצים של סודות מסחריים
ויאלצו לחשוף תכולת חומרים כדי להקטין את הפגיעה בסביבה.
יואב מבקש לנצל את הבמה כדי לקרוא לחברות נוספות להצטרף לשורות האיגוד בכלל ולקבוצת הדירקטיבות הירוקות
בפרט ,וזאת לאור הנושאים החשובים שאנחנו עוסקים בהם" .מדובר בנושאים מאוד חשובים המחייבים בחינה מעמיקה
והיערכות נכונה עבור כל מי שרוצה להמשיך לפעול בתעשיות עתירות הידע .אסור להישאר על הגדר ולחכות שיתבצעו
שינויים בתיכון המוצר או בתהליכי הייצור של המפעל .מוטב להיות פרו-אקטיביים וללמוד מהן הדרישות הסביבתיות
הנוכחיות או אלה שנמצאות בתהליכי התהוות ולקחת יוזמה ולהיות מוכן בזמן כדי לא לאבד שווקים".

"נשקיע בהתאמת תהליכי הפיתוח לצרכים של הארגונים הקטנים"
ראיון עם חווה שר ,סמנכ"ל האיכות ברפא"ל ,חברת נשיאות ומוותיקי האיגוד.
"אילטם הוא איגוד מאוד מצליח כיום בארץ ולא במקרה" ,קובעת חווה שר ,סמנכ"ל האיכות ברפא"ל,
חברת נשיאות ומוותיקי האיגוד" .הארגון לקח על עצמו יצירת ידע ,פיתוח והטמעת מתודולוגיות.
המשמעות בפועל היא שהחברות הגדולות מפתחות ומטמיעות את הידע ,ובהמשך מסייעות לחברות
נוספות בהטמעת אותו ידע .כך שחברות האיגוד כל הזמן לומדות האחת מהשנייה ובניגוד למקובל ,אינן מתחרות זו בזו.
כלומר ,מראש נקבע שאנחנו מתחרים בינינו על מוצרים ולא על תשתיות .האיגוד עוסק בתשתיות בלבד ,מכאן נובע שיתוף
הפעולה הפורה שמתקיים בין הגופים החברים באיגוד".
כמי שמייצגת באילטם את רפא"ל ,שר מייצגת מצד אחד את הצרכים של מקום עבודתה וכיצד ניתן למלא אותם באמצעות
האיגוד .מצד שני וכחברת נשיאות ,היא מייצגת את הצרכים של התעשייה וכיצד רפא"ל יכולה לתרום מהידע הרב שנצבר
אצלה כמו תחום האמינות אותו היא מובילה באילטם" .החוזקה של אילטם טמונה בנכונות לחלוק ידע עם גורמים אחרים
ולפעול ביחד להשבחת הידע והטכנולוגיות לטובת התעשייה עתירת הידע".
בהתחשב באופי של האיגוד ובהיותו ממומן ברובו על ידי המדען הראשי של משרד התמ"ת ,שר סבורה כי בשנים הקרובות
אילטם יהיה חייב להמשיך את הפעילות בנושא המערכתי ו"להקדיש מאמץ להבאתם של הארגונים הבינוניים והקטנים.
אנחנו יודעים יפה מאוד מה עושים בפיתוח מערכות משולבות ומורכבות ,בארגון של מאות ואלפי איש ,אבל לא כל כך
יודעים מהם התהליכים האופטימליים לפיתוח למערכות יותר פשוטות ולארגונים הקטנים בני  50-100איש .אנו נשקיע
מאמצים בהתאמת תהליכי הפיתוח לצרכים של הארגונים הקטנים המהווים את עמוד השדרה של התעשייה".

 :Agileפיתוח תוכנה יותר יעיל ,זריז ואיכותי
ראיון עם שלומית מורד ,יועצת לפיתוח ולניהול פיתוח תוכנה ומרכזת תחום התוכנה באילטם
פיתוח תוכנה הנו תחום צעיר יחסית הגדל בקצב מואץ בעשור האחרון לאור השימוש בתוכנה בכל פן בחיינו.
בד בבד עם הגידול בשימוש ,חלה עלייה ניכרת בגודל התוכנה ,בדרישות הביצועים שלה ובמורכבותה.
כתוצאה מכך קיים פיתוח תמידי של טכנולוגיות ומתודולוגיות עבודה חדשות.
שלומית מורד ,יועצת לפיתוח ולניהול פיתוח תוכנה ומרכזת תחום התוכנה באילטם בשלוש השנים האחרונות ,הופתעה
לגלות כי המונח ארכיטקטורת תוכנה הנו מושג מעורפל למדי בקרב התעשייה המקומית" .כשמדברים עם אנשי תוכנה
על המושג ארכיטקטורת תוכנה הרי שלגמרי ברור להם במה מדובר .אולם ,כשמבקשים מהם לתכנן את הארכיטקטורה,
אנשי התוכנה מתקשים להגדיר מה נכלל בה והיכן מסתיימת הארכיטקטורה ומתחילים הפרטים ,אילו אספקטים של
המערכת נכללים בארכיטקטורה ואילו לא ,כיצד מתעדים ארכיטקטורה וגם אולי טכניקות של כיצד מתכננים אותה באופן
שיטתי" .שלומית מסבירה את המצב בכך שהמערכות הולכות וגדלות במהירות וההכשרה שמקבלים המתכננים אינה
מכינה אותם להתמודדות עם מערכות גדולות.
שלומית מובילה באילטם את קבוצת ארכיטקטורת התוכנה ואת הקבוצה בתחום ניהול גרסאות ותצורה .בנוסף לפעילות
שוטפת של קבוצות העבודה עליהן נמנים אנשי תוכנה מובילים בישראל ,דואגת שלומית לעריכת סמינרים ומפגשים טכניים
באילטם ,במהלכם "מרביצים תורה" טובי המומחים בעולם בתחום הנדסת התוכנה כמו שני הסמינרים שהעביר פרופ' ריק
קרצמן ,מומחה לארכיטקטורות תוכנה מאוניברסיטת הוואי ומדען אורח ב,)SEI Software Engineering Institute(-
המכון הגבוה להנדסת תוכנה .פעילות נוספת שיוזם תחום התוכנה באילטם הינו כנס בינלאומי כמו ה -SwSTE-כנס
בינלאומי דו שנתי בשיתוף  IEEE CSישראל ,ובמסגרת הכנסים שנערכו ב 2007-וב ,2010-נטלו חלק מעל  250משתתפים
מרחבי תבל ומישראל .מפעם לפעם לוקח ענף התוכנה באילטם חסות על מושבים בכנסים חיצוניים כמו הכנס הבינלאומי
של איגוד האיכות הישראלי.
אין ספק שהתחום החם ביותר כיום בעולם התוכנה הנו  ,Agileמקבץ שיטות עבודה ושיטות ניהול פרויקטים בתוכנה
המאפשר גמישות רבה יותר לצוות הפיתוח מצד אחד ומצד שני ,מאפשר שליטה רבה יותר למנהלים על התהליך ומקטין
בצורה ניכרת את הסיכון של הפרויקט .שלומית מציינת כי מדובר בשיטות די מהפכניות וכי אופן הביצוע הוא בגדר כמעט
הכל או לא כלום .כלומר ,לא ניתן להשתמש רק בחלק מהן "כי כל החוכמה ב ,Agile -היא שכל שיטה משלימה את
רעותה ולכן לא יעיל לבצע חלק מהפעילויות במתודולוגיה הישנה וחלק במתודולוגיה החדשה .כמו כן ,המעבר ל,Agile -
הנו מאוד מורכב ,מעורר התנגדות ודורש הסתגלות ממושכת" .כתוצאה מהאתגרים הרבים שמלווים את האדפטציה ,קמו
בארץ לא מעט חברות ויועצים חיצוניים שמלווים את התהליך האינטנסיבי צעד בצעד בקרב לקוחותיהם.
היישום של המתודולוגיה גורם לשינויים מהותיים בהתנהלותו של הארגון ובעיקר בהירארכיה שלו" .אחד השינויים הבולטים
שה Agile -יוצר הוא ,יותר תפקידים של אחריות ופחות תפקידי ניהול .ביישום תהליך פיתוח  , Agileהאחריות המקצועית
גדולה יותר ,האחריות הניהולית פוחתת .עובדה זו מקשה עוד יותר על יישום התהליך" .אם קודם היתה הירארכיה ברורה,
הרי שעכשיו יש יותר קומונה ודרגי הביניים מפסיקים בבת אחת לנהל אנשים ,והופכים חלק מצוות עבודה.
בשנתיים האחרונות קיימה אילטם מספר מפגשים להכרת השיטה ,להבנת דרכי היישום ובקבלת משוב מפרויקטים
חלוציים בתחום .מפגשים אלה הבהירו כי עיקר הבעיה אינו בהבנת השיטה אלא בהטמעתה ובדרכי ההתמודדות עם קשיי
המעבר.
בימים אלה שוקדים באילטם על הקמת קבוצת עבודה שתתחיל לפעול ב 2011-ואשר תתמקד במתן תמיכה וסיוע בתהליך
קבלת ההחלטות ובפיילוט של יישום ה .Agile -הקבוצה מיועדת לכ 15-20 -אנשי מקצוע המצויים בעיצומו של "המעבר
לפיתוח האג'ילי" בחברתם "כדי לנסות להתלבט ביחד ,לתת למשתתפים במה לסיעורי מוחות משותפים ולהעמיק את
הידע באמצעות הרצאות של מומחים אורחים .הקבוצה תפעל כסביבה תומכת לחברי הקבוצה בה יעשה ניסיון לפתור את
הבעיות המתעוררות באמצעות חשיבה משותפת .כל מה שצריך להצלחת ההטמעה הוא קצת יותר אורך נשימה ובחירה
נכונה של התשתיות".

סיכום דברים
שנת  2010היתה שנה פוריה ,שנה שהאיגוד הביא למודעות החברים התפתחויות טכנולוגיות
רבות בתחומים השונים .בנוסף האיגוד הביא ידע רב לחברים ב 15 -הסמינרים עם המומחים
מחו"ל ו 30 -המפגשים המקצועיים שערך.
אני מזמין את כל החברות להצטרף ולהמשיך ללמוד גם מניסיונם של אחרים.

פרטים על הצטרפות לאילטם ועל חידוש החברות באילטם ,ניתן למצא באתר שלנו :
http://www.iltam.org/info.php?id=sd_joinunion

למידע נוסף על האיגוד ועל קבוצות עבודה באילטם היכנסו
לאתר שלנו:
www.iltam.org

הצטרפו עוד היום לצמיחה והצלחה משותפת!

עיצוב גרפי :מיכל גרובר ברקאי | grubym@gmail.com

משה סלם
מנכ"ל אילטם

O
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לסיום ברצוני להודות לפרופ' אביב רוזן מהטכניון ולמרכז גורדון על הסיוע האקדמי והחומרי
בפעילויות האיגוד הישראלי להנדסת מערכות  Incose_ilבאילטם

