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ISTC 2021הישראלית

.באגים392ונמצאוצוותים36תתפוהש23.04.2021תאריךבהתקיימהאשרהמוקדמותבתחרות

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

- Real Bug Award במוצר הנבדקמשמעותיים הכי לצוות אשר מצא באג או באגים מוענק.



:סטטיסטיקות

משתתפים

זוגותצוותי 32-ויחידצוותי4:צוותים36

הנבדקהמוצר

Onlinepianist

הבדיקהזמןפרק

אדםשעות204

שנמצאוהבאגיםכמות

392

לצוותשנמצאובאגיםשלממוצעתכמות

8

לצוותשנמצאובאגיםשלמקסימאליתכמות

25

לצוותשנמצאובאגיםשלמינמליתכמות

1

https://www.onlinepianist.com/


(ניקודללא–אקראיבסדרהרשימה)גביעלגמרהעוליםהצוותים

'אצוותחבר 'בצוותחבר הצוותתיאור
אלרן דואק:שם

Applied materials:חברה
Senior QA:תפקיד & Scrum 

master
נס ציונה: כתובת
LinkedInפרופיל

שרון דוקרקר:שם
Applied:חברה materials

Senior QA:תפקיד & Scrum 
master
רמלה:כתובת
LinkedInפרופיל

Starship troopers:הצוותשם
אלרן  -שנינו מגיעים מחברת אפלייד מטריאלס ועובדים תחת אותו פרוייקט

מוביל וקיבל ניהול  -QAבאפלייד והטביע את חותמו כ-QAשנים כ3-עובד כ

עם ניסיון עשיר -QAשנות ניסיון ב11שרון בעל. של צוות סקראם

כמו כן עבד כראש צוות בדיקות מובייל וכיום עובד  ,וואב ומוביילבבדיקות

Seniorבאפלייד מטריאלס כ QA-שנים3-וסקראם מאסטר כ.

,  האני מאמין שלנו הוא שבודקי תוכנה יכולים להיות מובילים בחברות תוכנה

הם יכולים להשתלב בתפקידי מפתח ולהוות גורם מרכזי להצלחת החברה  

.י השגת איכות מקסימלית למוצר שהם אחראים עליו"ע

אלכס קומנוב:שם
SeatGeek Israel:חברה

 QA Automation:תפקיד
Engineer

כרמיאל: כתובת
LinkedInפרופיל

לירן צימר:שם
SeatGeek:חברה Israel

QA Engineer: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

https://www.linkedin.com/in/elran-duek-63718013b/
https://www.linkedin.com/in/sharon-dukarker-8992715a/
https://www.linkedin.com/in/alexander-komanov-88b138158/
https://www.linkedin.com/in/liran-zimmer-359b84142/


'אצוותחבר 'בצוותחבר הצוותתיאור
סיגל שעשוע:שם

חשבונית ירוקה:חברה
QA Manager:תפקיד
רמת גן: כתובת
LinkedInפרופיל

קובי צם:שם
את האתגר הבאמחפש:חברה

QA Manager:תפקיד
רמת גן: כתובת
LinkedInפרופיל

Duo: הצוותשם
ובתחוםהבדיקותבתחוםעובדים,חמודלילדהוריםוגןמרמתנשויזוגאנחנו

(:האתגרבשביללתחרותהגענו.הפיתוח
.המוצרשלוהמגןהסףשומראתלהוותצריכותאיכותבדיקותלדעתנו
המוצרבוובאופןבצרכןבהתמקדותמטודיתבצורהיתנהלואיכותיותבדיקות

.אותולשרתעומד
אתהכירל ,(קודלקרואלדעתיזיקלא)ידעלעודלשאוףצריךתמידהבודק

שהמוצרלפניהכשליםלגילוימטודיתבצורהולעבודיסודיתבצורהצרוהמ
.לצרכןמגיע

כינר אלקיים:שם
SeatGeek:חברה Israel

QA Engineer:תפקיד
כרמיאל: כתובת
LinkedInפרופיל

אלכסנדר זבולוקו:שם
SeatGeek:חברה Israel

QA Engineer:תפקיד
אתאקריית: כתובת
LinkedInפרופיל

insanity Team:הצוותשם
.עם ניסיון של כשנה SeatGeekבודקי תוכנה בחברת, אנחנו אלכסנדר וכינר

במסגרת העבודה שלנו אנחנו מבצעים בדיקות ידניות ובדיקות אוטומציה על  
.מוצר מורכב וגדול

. בכל יום אנו לומדים דברים חדשים ושואפים גבוה להתקדם ולהשתפר
כי זה מאוד ISTCהישראלית הבדיקותהחלטנו להשתתף בתחרות

בנוסף זה הזדמנות ללמוד על עולם  . ואנחנו אוהבים אתגרים ותחרויותמאתגר
.המובייל

(ניקודללא–אקראיבסדרהרשימה)גביעלגמרהעוליםהצוותים

https://www.linkedin.com/in/sigal-shaashua-98641b176/
https://www.linkedin.com/in/kobizam/
https://www.linkedin.com/in/keinar-elkayam-230588145/
https://www.linkedin.com/in/alexander-zavoloko/


'אצוותחבר 'בצוותחבר הצוותתיאור
גיא ארבלי:שם

ל"צה:חברה
בודק תוכנה:תפקיד
ירושלים: כתובת
LinkedInפרופיל

גיא צברי:שם
ל"צה:חברה

בודק תוכנה:תפקיד
כפר ורבורג: כתובת
LinkedInפרופיל

MerageshT: הצוותשם
מפקדים בקורס בודקי תוכנה של בית הספר , ח"שנינו בודקי תוכנה ביחידת בסמ

.ל"למקצועות המחשב של צה

ראינו  ,נרשמנו לתחרות כחלק מפרויקט סיכום יחד עם חניכי הקורס אותו אנו מעבירים

את התחרות כהזדמנות לתת לחניכים ניסיון עם עבודה על מערכת אמיתית ותוך  

כחלק  , ללמד אותם כלים חדשים ולשפר אותם גם מקצועית וגם מחשבתית,כדי

.מהפרויקט גם סגל הקורס נרשם

.החלטנו להירשם ביחד שכן אנו חולקים הרבה תחביבים ובעלי צורת מחשבה זהה

,  שלנו התחיל מלהתוות דוגמה לחניכים ולהשתתף גם אנחנו בתחרות" אני מאמין"ה

דבר שבא לידי ביטוי באינטרקציות  , שנינו מאמינים בתפקיד הבודק ובחשיבות שלו

.יומיות שלנו עם החניכים-היומ

לסיכום אנחנו נרגשים לקחת חלק בעוד שלב בתחרות הבדיקות הישראלית ולהראות  

.ל"את פועלנו ואת חשיבותו של התפקיד והקורס בצה

בתשבע שיקלי:שם
מחפשת את ההזדמנות :תפקיד

הראשונה שלי בתחום
ירושלים: כתובת
LinkedInפרופיל

Batsheva:שם הצוות
רק לאחרונה סיימתי לימודים של  :( אני השתתפתי בתחרות בשביל האתגר 

בדיקות תוכנה ולא עובדת בתחום הזה לעת עתה וזה עניין אותי להשתתף  
מאוד נהנתי והיה . לפני מציאת עבודהבתחרות ולהתנסות בבדיקות כמין נסיון

:(ועכשיו רואה כמה אני אוהבת לעשות את זהכייף

(ניקודללא–אקראיבסדרהרשימה)גביעלגמרהעוליםהצוותים

https://www.linkedin.com/in/guy-arbeli-45a725211/
https://www.linkedin.com/in/rotem-guy-tsabary-571393211/
https://www.linkedin.com/in/batsheva-chikly-a8900419a/


'אצוותחבר 'בצוותחבר הצוותתיאור
אסף אהרוני:שם

SeatGeek:חברה Israel
QA Engineer:תפקיד
שמואלקריית: כתובת
LinkedInפרופיל

עומרי ממן:שם
SeatGeek:חברה Israel

QA Engineer:תפקיד
חיפה: כתובת
LinkedInפרופיל

ManTester:שם הצוות Unite
Salesוחלק מצוות SeatGeekאנחנו בודקי תוכנה ידניים בחברת 

.שהוא אחד המודולים של מוצר החברה

אך דרך העבודה המשותפת  , שנינו מגיעים מעולמות מעט שונים

והאהבה שלנו לספורט התחברנו בזמן המשותף שלנו  

.טובהונוצרה ביננו אינטרקציהבחברה

אתה  ":ורדן'האני מאמין שלנו הוא פרפרזה לציטוט של מייקל ג

דברים שטרם למדנו או ." מהזריקות שאתה לא לוקח100%מחטיא 

אנו שואפים להיחשף  , לכן. התנסינו בהם בוודאות לא הצלחנו בהם

,  לאתגר את עצמנו כשהמטרה היא ללמוד, לדברים חדשים כל הזמן

.להתפתח ולהעשיר את ארגז הכלים שלנו כבודקי תוכנה

(ניקודללא–אקראיבסדרהרשימה)גביעלגמרהעוליםהצוותים

https://www.linkedin.com/in/asaf-aharoni-qa-engineer/
https://www.linkedin.com/in/omri-maman/
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ומשוביםברכות

Onlinepianistהמוצרמחברתמשוב
אף על פי שקיבלו הנחיות מאוד  , השופטים והבודקים שירדו לעומקם של העניינים, רבה לכל צוות התחרותתודה “

באגים ונתנו הצעות ייעול שמעבר למציאת הבעיות עזרו לנו לפתוח מצאו , דלילות ובלי הכרה מוקדמת של המוצר
".עובדשהוא את העיניים בזוויות אחרות על המוצר ועל הצורה 

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

חבר -טל פאר , QAMasters.co.ilמייסד-יונסיקובי, AQAמקימת-צבראסתר, MicroFocus-בבדיקות מנהל
בדיקותCTO-מנהל מטריקס בדיקות ואוטמציה ו-ליאור כץ , יועץ ומדריך בדיקותISTQBגזבר , ITCBבהנהלת 

החסותמנותניברכות
ITCB -ואוטומציהבדיקותמטריקס,הדרכהברייסון'ג ,בודקיםלהסמכתהישראליתהעמותה,

Inflectra – Bug Tracking tool, Onlinepianist– the SUT owner ,Agile testing days


