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?למה מי את

.2006כמהנדסת תוכנה מאז Avayaעובדת בחברת . אני יפית לוי

.Avayaילית בחברת 'בשנתיים האחרונות לקחתי חלק פעיל בתהליך המעבר לשיטת העבודה האג

האזנתי ושאלתי , ילים'אג meetupsנהנתי מ, ייל'השתתפתי בכנסים העוסקים באג, קראתי מאמרים

וכמובן שעברתי את מבחן . שהועברו לנו על ידי ארז מורביה, יליות'שאלות בהרצאות וסדנאות אג

.ScrumMasterההסמכה ל 

.ואני מועצמת מהתפקיד ומהשיטה. Avayaכבר שנה שאני מכהנת בתפקיד סקראם מאסטר בחברת 

זכיתי בצוות מנצח וביחד אנחנו מיישמים  . את הידע שלי אני רוכשת תוך כדי היותי סקראם מאסטר בפועל

.את השיטה אנחנו לא פוחדים לנסות לטעות וללמוד מהטעויות שלנו

!!!Retroוהכי אני אוהבת את ישיבת ה 



?איך מתחילים

.ופה מתחיל הכייף. היא באחראיות הסקראם מאסטרRetroישיבת •

במהלך ישיבות  , בשיחות מסדרון, Dailyבזמן , להיות מודע לצוות: Sprintבמהלך ה•

.נושאים שמעסיקים אותנו כצוות, דעות שצפות, בלי לחשוש בעיות שצצות, ולרשום

לקחת כמה דקות  , Retroבשבוע קיום הDaily’sאפשר בסיום של ה, להזכיר לצוות•

דפוסים שהיו  , קשיים שנתקלו בהם, Retroלרשום לעצמם נושאים שירצו להעלות ב

.רוצים להטמיע בצוות

תקדיש זמן לעבור על הסיכום של ישיבת  , כסקראם מאסטרRetroלפני ישיבת ה•

,  Sprint Backlogמעבר על ה , Sprintאימיילים שעברו בזמן ה, הקודמתRetroה

.תתכונן תבוא מוכן. Calendarואפשר גם מעבר על הSprintהרשימות שלך במהלך ה

?מה הפורמט? ולסיום תחליט איך אתה בוחר להעביר את הישיבה•



RETROהבסיס



THE EVOLUTION OF MY RETRO

FROM NOTES TO GAMING…



הניסיונות שלנו



?מה עושים עם כל המידע הזה

. אנחנו עוסקים בנושאים שמצריכים פעולהRetroבמהלך ה•
שינוי גישה

הזזת ישיבה לזמן מתאים יותר
העברת ידע לצוות

..(.הגדרת תפקיד חדש, הגדרת תורנות לגירסא, Setupהקמת )ביצוע משימות חדשות מתוך צורך של הצוות 
.פתרון המכשול\על הסקראם מאסטר להציג כל נושא בפני הצוות כדי שביחד תנוסח פעולה להגשמת הנושא

.אלה משימות שהצוות עצמו יצר מתוך ניסיון לתת פתרון למכשולים. בסיום רושמים את המשימות שנוצרו מתוך הישיבה•

.כל אחד מחברי הצוות לוקח משימה•

.כמתווך ויועץp.oייתכנו משימות שידרשו גורם חיצוני לשם כך נעזר ב •

כדי שהצוות יוכל לנהל ולהגשים וחלקן ישלחו כאימייל BackLogחלקן יכנסו לAction Itemsכל המשימות ירשמו כ •
.להמשך פעולה

זוהי נקודה ששווה  , הסקראם מאסטר עובר על הרשימה ובודק מה הצליחו כצוות להגשים, הבא Retroלקראת ה•
וכמובן לא לשכוח  . כל משימה שהצוות הצליח לקיים היא ניצחון של הצוות, להקדיש לה זמן כתפיחה על השכם לצוות

.לתזכר לגבי משימות שלא צלחו שנשכחו גם על זה אפשר לדבר



....לפעמים לא מצליח

.שהסתייםSprintהצוות לא זוכר מה היה ב•

.איך מקבלים מהצוות את המחשבות האמיתיות בנושא? מה עושים... יש נושא רגיש שצריך לדבר עליו•

.עייפים, בשעת צהריים אחרי האוכלRetroזמן ה•

.והמשחק לא מתאיםRetroעמלת קשה על המשחק ל•

.Retroנגמרו לך הרעיונות ל•



.שהסתייםSPRINTהצוות לא זוכר מה היה ב
על ידי תומס  ( ויטסקום)הומצא המקרן1890איזה מזל שב

.ארמט



?  מה עושים... יש נושא רגיש שצריך לדבר עליו
איך מקבלים מהצוות את המחשבות האמיתיות 

?בנושא

שאלות מכוונות 
בעילום שם







אחת השאלות הכי מסקרנות בצוות  
.....חדש



,  בשעת צהריים אחרי האוכלRETROזמן ה
.עייפים



RETROעמלת קשה על המשחק ל
.  והמשחק לא מתאים



.RETROנגמרו לך הרעיונות ל
!מה שנקרא בלקאאוט



RETROבואו נעשה 

:המצרכים

אנשים צלולים במוחם5•

אנשים שנכחו בכנס•

בקבוק ליטר וחצי1•

"אמת"פתקים של 5•

"שקר"פתקים של 5•

סקראם מאסטר אחד אמיץ במיוחד•


