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.באגים221ונמצאוצוותים20תתפוהש08.04.2022תאריךבהתקיימהאשרהמוקדמותבתחרות

:הענקנו תואר מיוחד לאור ההישגים של המשתתפים, בנוסף לעלייה לגמר

- Real Bug Awardמוענק לצוות אשר מצא באג או באגים הכי משמעותיים במוצר הנבדק.



:סטטיסטיקות

משתתפים

זוגותצוותי 18-ויחידצוותי2:צוותים20

הנבדקהמוצר
השכרת קרוואנים בצפון  –קרוואנסס'אביגייל

הבדיקהזמןפרק

אדםשעות114

שנמצאוהבאגיםכמות

221

לצוותשנמצאובאגיםשלממוצעתכמות

11

לצוותשנמצאובאגיםשלמקסימאליתכמות

31

לצוותשנמצאובאגיםשלמינמליתכמות

1

Critical
21%

High
35%

Medium
25%

Low
19%

Critical High Medium Low



(ניקודללא–אקראיבסדרהרשימה)גביעלגמרהעוליםהצוותים

'אצוותחבר 'בצוותחבר הצוותתיאור
זידאןויסאם:שם

סטודנט בטכניון לבדיקות  :תפקיד
תוכנה
עוספיה: כתובת
איןפרופיל

קיואןרביע :שם
סטודנט בטכניון לבדיקות  :תפקיד
תוכנה
דלית אל כרמל:כתובת
LinkedInפרופיל

Zidan_Kiwan:הצוותשם
בטכניון עם מוטיבציה גבוהה ללמוד  QA-סטודנטים ל, וויסאםאנחנו רביע 

.ואהבה לתחום

רצינו להשתתף בתחרות הבדיקות כדי לאתגר את עצמנו ולחוות את חווית  

פתיחת הבאגים באופן מעשי במערכת אמיתית לפעם הראשונה בתור  

.אנשים שעדיין לא סיימו את הקורס

אנחנו מאמינים שלבודקי תוכנה יש אחריות גבוהה לאיכות המוצר ושבכל  

!תוכנה אפשר למצוא באגים

אלכס קומנוב:שם
SeatGeek Israel:חברה

 Senior QA Automation:תפקיד
Engineer

כרמיאל: כתובת
LinkedInפרופיל

לירן צימר:שם
SeatGeek:חברה Israel

QA Team Leader:תפקיד
אתאקריית: כתובת
LinkedInפרופיל

Dad`s Poop: הצוותשם
יוםיוםחוויותאותםאתלנווישקטניםילדיםישלשנינובודומהבחייםמשלבנוצרהשם

QAבתפקידעובדיםאנחנושםישראלSeatgeekשנקראתחברהבאותהעובדיםאנחנו

.המקום הראשוןבאנו השנה להשתתף בשביל לשמור על.אוטומציהבשילובידני

להכירהזדמנותנותנתכןכמותוכנהכבודקישלנוהיכולותאתלשפריכולההתחרות

אחרתאוכזותוכנהמערכתשכלמאמיניםאנחנו.שלנומהעולםאחרותמחברותאנשים

. מתירשהזמןוככלשניתןככלמעמיקותלהיותצריכותהבדיקות.להיבדקצריכה

לכיווןהולךהעולם,הידניותוהבדיקותהאוטומציהשלשילובהואשלנומאמיןהאני

ברובלדעתצריךתוכנהבודקהיום.מאחורלהישארואסורהגיעכבראפילו,אוטומציה

בשורהכפתורעלללחיצהמעברגםלהביןוצריךבאוטומציהתסריטיםלכתובהמקרים

וזאתומוערךמבוקשריותתהיהרחבידעועםמקצועייותרשתהיהככל.תחתונה

.שלנוהתמידיתהמטרה

http://www.linkedin.com/in/rabea-kiwan-056513227
https://www.linkedin.com/in/alexander-komanov-88b138158/
https://www.linkedin.com/in/liran-zimmer-359b84142/


'אצוותחבר 'בצוותחבר הצוותתיאור
נתנאל הרוש:שם

Codelovers:חברה
מהנדס בדיקות:תפקיד
קריית ים: כתובת
LinkedInפרופיל

עומרי ממן:שם
Seatgeek:חברה

מהנדס בדיקות:תפקיד
חיפה: כתובת
LinkedInפרופיל

The eleventh hour: שם הצוות
לתחרות נרשמנו עם פרטנרים אחרים אך בעקבות שינויים של הרגע האחרון  

בשל כך בחרנו בשם . אנחנו איחדנו כוחות ולמעשה הכרנו ביום התחרות
The eleventh hour  שהמשמעות שלוThe latest possible moment.

המטרה העיקרית שלנו בהשתתפות , שלנו בתחום יחסית קצרמ"שהפזכיוון 
.לחוות ולהתמקצע כמה שיותר, בתחרות היא ללמוד

לאתגר את עצמנו כשהמטרה  , לדברים חדשים כל הזמןלהיחסףאנו שואפים 
.להתפתח ולהעשיר את ארגז הכלים שלנו כבודקי תוכנה, היא ללמוד

ם'ניגרומריו:שם
SeatGeek:חברה Israel

בודק תוכנה ואוטומציה:תפקיד
נצרת: כתובת
LinkedInפרופיל

אלכסנדר זבולוקו:שם
SeatGeek:חברה Israel

מהנדס תשתיות אוטומציה:תפקיד
אתאקריית: כתובת
LinkedInפרופיל

Win-Win Situation:שם הצוות
We wanted to participate in this year ISTC cup because we liked 
very much the previous competition. Also, it`s a great opportunity 
to meet new people and also share some knowledge in our 
interest field.

(ניקודללא–אקראיבסדרהרשימה)גביעלגמרהעוליםהצוותים

https://www.linkedin.com/in/netanel-harush/
http://www.linkedin.com/in/omri-maman
https://www.linkedin.com/in/romario-nijim/
https://www.linkedin.com/in/alexander-zavoloko/


'אצוותחבר 'בצוותחבר הצוותתיאור
גיא לווין:שם

Nayax:חברה
 Performance and API test:תפקיד

engineer
בית שמש: כתובת
LinkedInפרופיל

סווייקאביבה :שם
Nayax:חברה

QA Lead in CoinBridge:תפקיד
ראשון לציון: כתובת
LinkedInפרופיל

Eagle Eyes: שם הצוות
The “built-in quality” approach, paying attention to the proper 

processes from the start – is the best solution for any project, 

and for SW QA as well.

(ניקודללא–אקראיבסדרהרשימה)גביעלגמרהעוליםהצוותים

https://www.linkedin.com/in/guy-levin/
https://www.linkedin.com/in/aviva-svoik/


הצוותיםשארדירוג

הצוותשם מקום

Merageshet 6

Bug Busters FNG – Real bug award 7

Starship Troopers 8

HilaNyael 9

Medikadreamteam 10

WomenAgnstBugs 11

QA Technical 12

No Mercy 13

Megical Examiner 14

QA4Life 15

** Only the teams that reported issues appear in the rating list above



ומשוביםברכות

Digital Solutionהמוצרמחברתמשוב
תודה לצוות התחרות ובפרט לניצן  , תודה לכל הבודקים אשר לקחו חלק בתחרות הבדיקות בשלב המוקדמות“

אפשר היה לראות שמי שלקח חלק בתחרות היו  . ר של התחרות על ארגון וניהול התחרות ברמה גבוהה מאוד"היו
".בודקים ברמה מאוד גבוהה אשר אוהבים את מה שהם עושים

גביעהקדםשופטימצוותברכות
-מאמיהמשה,"הבדיקותעולם"במגזיןראשיועורךהתחרותומנהל ר"יוגולדנברגניצן, ITCBנשיא-צובריירון

חבר -טל פאר , QAMasters.co.ilמייסד-יונסיקובי, AQAמקימת-צבראסתר, MicroFocus-בבדיקות מנהל
Cider Securityמוביל בדיקות בחברת –פשניןסלבה, יועץ ומדריך בדיקותISTQBגזבר , ITCBבהנהלת 

החסותמנותניברכות
ITCB -ואוטומציהבדיקותמטריקס,הדרכהברייסון'ג ,בודקיםלהסמכתהישראליתהעמותה,

Inflectra – Bug Tracking tool, Digital solution– the SUT owner ,Cloudbeat, Practitest


