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הקדמה :מה זה המדריך הזה ,ולמה שווה לך להקשיב לי?
תודה שהורדת את המדריך,
(להערכתי רק  30%מהאנשים באמת
יקראו אותו ,אבל אלו אותם 30%
שקוראים ומצליחים יותר בחיים,
ואם להיות אמיתי אני רוצה לעזור
רק למי שבאמת רוצה להכנס לתחום ה)QA-
המדריך הזה הוא אוסף של
שאלות שנשאלתי בשנתיים האחרונות,
ע"י אנשים שרצו להתחיל ללמוד

בדיקות תוכנה ומחפשים איך לפרוץ
לעולם ההייטק ע"י לימוד ממוקד
בדיוק כמוך.

המדריך הזה בא לענות לך
על רוב השאלות שמטרידות אותך ואנשים כמוך שמתעניינים בלימודי QA
וקריאה שלו תעזור לך לקחת החלטות נכונות ,ולהתחיל את הדרך שלך להצלחה
בתחום בדיקות התוכנה.
אם חשוב לך להתקבל לעבודה ב QA-ולא סתם לזרוק כסף על קורס ללא
תוצאות אז...

חשוב שתקרא את כל השאלות והתשובות!!!
ככה שתקבל את כל הידע והכלים הנכונים ,על מנת שתוכל לקחת את ההחלטות
הנבונות להמשך הקריירה שלך ,ועל מנת שתעשה את התהליך הזה בצורה
המהירה ביותר והטובה ביותר.
בנוסף אם חשוב לך להתקדם בתחום ולהגיע למשכורות גבוהות ולא

רק למצוא עבודה בשכר מינימום ,אז תקרא את הכל טוב טוב!
* המדריך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות אך הוא מופנה גם אלייך.
לחיי ההצלחה שלך בבדיקות תוכנה,

גל מטלון
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הסיפור שלי 20 :שנה בתחום הבדיקות ,מנהל בדיקות
ומנטור להצלחה בתחום הבדיקות והאוטומציה.
לפני הכל בטח תשאל את עצמך,
"למה שאני אקשיב לך?"

"מי אתה בכלל?"
תקרא פה בקצרה,
על מנת שלא תשתעמם יותר מדי ☺
אני אתחיל ב1998-
סיימת לימודי מדעי המחשב בבן גוריון בבאר שבע,
וקפצתי למשרה הראשונה שלי.
בהמשך אסביר לך מהו הדבר החשוב ביותר
במשרה הראשונה שלך.

לאחר שנה נהייתי ראש צוות קונפיגורציה ואוטומציה
במחלקת בדיקות בחברה.
לאחר שנתיים עזבתי את החברה
ועברתי לחברה אחרת להקים צוות בדיקות
בחברת סטארטאפ.
במשך  20השנה האחרונות הייתי ב 7-חברות שונות,
הייתי ראש צוות  ,QAמנהל בדיקות
הקמתי את צוותי הבדיקות,
ואת מערך הבדיקות בכל החברות,
גייסתי את האנשים המתאימים וחנכתי אותם,
הקמתי אוטומציה וניהלתי את הצוותים,
וזאת תוך שיפור האיכות וקידום האנשים.
ההצלחה הגדולה בעיניי היא שחלק גדול מהאנשים שעברו אצלי ,הם היום אנשי
בדיקות מובילים ,ראש צוותים ,מנהלי צוותים ,מובילי אוטומציה ועוד...
בהמשך תבין איך הידע הייחודי והניסיון שלי שצברתי במשך  20שנה יכול לעזור
לך להצליח בתחום.
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הסיפור שלי ,ואיך זה יכול לעזור לך?

מעבר לזה...במהלך שנות עבודתי,
פיתחתי עצמאית תוכנה והקמתי חברה,
אשר מספקת מערכת לניהול באגים
וטסטיםwww.informup.com ,
ובנוסף ייסדתי את התוכנית הייחודית:
"הפריצה שלך לאוטומציה"
www.automation.co.il
שעזרה כבר לעשרות אנשים
להתקדם לתחום האוטומציה
ולהקפיץ את השכר שלהם.
וכן עזרתי לעשרות תלמידים להכנס
לתחום ההייטק ולתפוס כיסא
בחברות הייטק מובילות
למה אני מספר לך את זה?
ואיך זה עוזר לך?
מסיבה מאוד פשוטה,
שאני יודע בדיוק איך להוביל אותך,
צעד אחר צעד להצלחה בתחום הבדיקות ,ואיך לבנות לעצמך קריירה
ולשדרג את עצמך בתחום האוטומציה,
שבשנים האחרונות הפך להיות חלק מאוד מרכזי בעולם ה.QA-
אז אם אתה רוצה יתרון על תלמידים אחרים כדאי לך מאוד לקבל את הידע הזה
ממני.
בתאחלס ,אם אתה רוצה לקבל תשובות איכותיות ואמיתיות ממישהו עם ניסיון
רב בתחום ולא לגלול בכל מיני פוסטים ולקבל תשובות מאנשים שאתה אפילו
לא יודע מיהם ומה הידע שלהם ,אז אני מזמין אותך לקרוא את המדריך הזה.
זאת על מנת שתוכל לעשות את הדרך הכי נכונה בשבילך והכי מהירה ועל מנת
שתוכל להגדיל את הסיכויים שלך לעבוד בפועל בבדיקות תוכנה ו/או אוטומציה !
ובנוסף תבין בדיוק איך אתה גם יכול לפרוץ פנימה לתוך ההייטק ולמצוא את
המשרה הראשונה שלך בבדיקות תוכנה ו/או אוטומציה.
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לפני הכל ,ממש בקצרה  -מה זה בדיקות תוכנה?
לפני הכל ,האם אתה באמת יודע מה זה ? QA
אם לא אז אני אנסה להסביר לך את זה בקצרה ובפשטות...
 QAהן ראשי התיבות של  Quality Assuranceאו בתרגום לעברית הבטחת איכות.
בכל חברת תוכנה שמכבדת את עצמה יהיה תהליך של בדיקת המוצר לפני שמוציאים אותו
לשימוש נרחב שלנו המשתמשים ,וזאת על ידי קבוצה של בודקים.
תחשוב לרגע מה היה קורה אם לא היו בדיקות תוכנה?
(בדיקות תוכנה זה בעצם תפקיד ה)QA-
סביר להניח שאם לא היו עושים בדיקות אז המון מוצרים היו פשוט מתפקדים לא טוב
וכאשר היינו משתמשים בהם היינו נתקלים בבעיות בשימוש.
לדוגמה:
• אם היינו רושמים בווייז שאנחנו רוצים להגיע ליעד מסויים ,הוא היה לוקח אותנו ליעד
אחר או שהוא היה לוקח אותנו מדרך הרבה יותר ארוכה.
• או אם היינו רוצים להוציא כסף מהכספומט
הוא היה מוציא לנו פחות כסף ממה שביקשנו ,אבל בחשבון הבנק שלנו הוא היה מוריד
את כל הסכום.
תוכנה שעובדת שלא כמו צריך היא תוכנה שיש בה תקלות,
או בשפת ההייטק אומרים שיש לה באגים.

אז מה זה ?QA
בפשטות QA ,זהו תהליך הבדיקה של המוצר.
ואותם אנשים שבודקים את המוצרים לפני שהם יוצאים החוצה לשימוש רחב,
נקראים אנשי .QA
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"האם כדאי לי ללמוד את התחום והאם זה יתאים לי?"
תראה ,בדיקות תוכנה לא מתאימות לכל אחד.
אם אתה רוצה להכנס לתחום הבדיקות רק בגלל ששמעת שמרוויחים שם הרבה אז אני לא
בטוח שזה המקום בשבילך.
אבל אם מעבר לכסף אתה מתעניין בתחום הבדיקות ונראה לך שיעניין אותך ללמוד את
התחום,
ונראה לך שתחום המחשבים והתוכנה יעניינו אותך
ובשבילך זו אופציה מצויינת לבנות קריירה אמיתית

אז זה בהחלט כיוון שכדאי לך לשקול.
על מנת להיות בודק טוב רצוי שיהיו לך מספר תכונות בינהן:
• סקרנות

• רצון ללמוד דברים חדשים
• חשיבה מסודרת וסדר בעבודה
• התמדה

• הבחנה בפרטים
• הבנה לוגית
• ועוד...

אז אם אתה מרגיש שיש לך חלק מהתכונות האלה אתה בהחלט
יכול להתאים לתחום ואף להיות בודק מצויין.
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"האם אנגלית הכרחית לבדיקות תוכנה?"
רוב החברות בארץ עובדות עם לקוחות בחו"ל ולכן ההתנהלות נעשית בעיקרה באנגלית
באמיילים.

אנגלית ברמה טכנית היא מאוד חשובה להצלחה שלך.
יחד עם זאת ,במידה והאנגלית שלך לא מספיק טובה אז עדיין יש לך סיכוי להתקבל
לחברות רבות היות ויש הרבה חברות שעובדות רק עם לקוחות בארץ בעברית.
בכל מקרה ההמלצה שלי היא ללכת ולשפר את האנגלית שלך כי אנגלית חשובה
להתקדמות שלך גם בעתיד ☺

"כמה זמן יקח לי ללמוד את התחום?"
לימוד של התחום לא נגמר אף פעם):

אבל ,את הבסיס לתחום אפשר ללמוד תוך מספר שבועות בלבד באופן ממוקד.
ואז? להמשיך ולהשתפר.
ישנם הרבה דוגמאות לאנשים שנכנסו לתחום הבדיקות מהר מאוד.
רוב הקורסים בארץ מנפחים את שעות הלימוד על מנת שזה יראה טוב שיווקית .אבל
בפועל אתה לומד מעט מאוד דברים הכרחיים ומרוב חומר תאורטי אתה לא זוכר את מה
שבאמת חשוב ולא מתאמן על מה שבאמת חשוב להצלחה שלך.
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"האם לתחום יש עתיד?"
בקצרה ,כן!
תחום ההייטק מתפתח בשנים האחרונות כל הזמן,
וכל חברה שמוציאה מוצרים חייבת גם אנשים שיבדקו את המוצרים שלה.
שזה אומר?
שתיהיה דרישה לאנשי בדיקות גם בשנים הבאות.
יחד עם זאת חייבים להבין שתחום ההייטק ותחום הבדיקות משתנים על הזמן,
והדרישות מאנשי הבדיקות משתנות גם כן.
לכן ,לפני שאתה רץ ומתחיל ללמוד רצוי מאוד שתעשה בדיקה שאתה באמת לומד את מה
שחשוב ,ואתה לא לומד כלים ותכנים שהיו נכונים ללפני  5או 10שנים.
אחד התחומים והכלים החשובים ביותר בתחום הבדיקות הוא כתיבה של אוטומציה,
וכן ידע וניסיון בכתיבה של קוד.
בהמשך תוכלו לקרוא עוד על נושא האוטומציה ולמה הוא כל כך חשוב היום בשביל היכולת
שלך להתקבל לתחום ולהתקדם בתחום הבדיקות.
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"אני יודע ללמוד לבד,
האם כדאי לי ללמוד לבד את התחום?"
יש לי ניסיון רב בתחום של ליווי אנשים.
בסופו של דבר ההחלטה היא שלך,
אבל אני רואה כל כך הרבה אנשים שמנסים ללמוד לבד ולא מצליחים להגיע לתוצאות
מהר .ומי שמכבר מצליח אז לוקח לו הרבה מאוד זמן לעשות זאת.
וזה למה?
צריך להבין שזה דבר לא פשוט ללמוד לבד .האינטרנט מלא במידע וחוסר מיקוד יביא
לכשלון שלך.
אתה חייב קודם כל לדעת מה נכון ללמוד ואיפה לא לבזבז את הזמן היקר שלך על לימוד
של דברים לא נכונים.
אתה חייב להתמודד עם בעיות שאתה לא מכיר ואתה צריך לעשות את זה לבד.
אתה תפגוש בהרבה מקרים שאתה פשוט לא מבין
ואין מי שיסביר לך את הלוגיקה מאחורי הדברים.
ולכן?
רוב האנשים שלומדים לבד לא מצליחים.

מניסיון אישי  -עברו אצלי הרבה כאלה שניסו ללמוד לבד ולא הצליחו ,הם הצליחו רק אחרי
שהגיעו ללמוד אצלי.
תחשוב...
האם שווה לך להשקיע המון זמן עם סיכוי אפסי להגיע לתוצאות,
או שתשקיע במקום שיעזור לך להגיע לתוצאות הרבה יותר מהר?

החזר ההשקעה פה הוא עצום ,ברגע שתצליח למצוא עבודה אתה מחזיר
את ההשקעה שלך תוך חודשיים שלושה בלבד..
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"כמה אפשר להרוויח בתחום הבדיקות ,ולאן אפשר
להתקדם?"
לפני הכל ,אם חשוב לכם להצליח אז חשוב שתדעו,
השאלה הזאת כמעט ולא צריכה לעניין אתכם בשנה הראשונה שלכם בתחום,
במשרה הראשונה שלי קיבלתי סכום נמוך יחסית אבל לאחר שרכשתי ידע וניסיון,
הקפצתי את השכר שלי כל שנה באלפי שקלים ,ומהר מאוד הגעתי לתקרות השכר
הגבוהות ביותר בתחום.
אם אתם סקרנים לדעת מהו השכר שלי ומה אתם צריכים לעשות בשביל להגיע לרמות
שכבר כאלו אז אשמח לגלות לכם אותו באופן אישי ולהסביר לכם למה תמיד קיבלתי שכר
מאוד גבוה יחסית לאנשים אחרים.
אם אתם רוצים לקבל משכורות גבוהות אז תדאגו לבנות את עצמכם נכון ולעשות את
השלבים הבאים:
• שלב ראשון :הכי חשוב זה למצוא מקום עבודה ,לקבל ניסיון מעשי ,ולקבל כלים שיעזרו
לכם בהמשך.
• שלב שני :שפרו את היכולות האישיות שלכם ,יכולת העבודה עם אנשים ,יכולת המכירה
האישית וכן את היכולות הטכניות.

• שלב שלישי :ברגע שיהיו לכם את הכלים הנכונים תוכלו להקפיץ את השכר שלכם באלפי
שקלים בכל שנה.
אנשים שעובדים לפי מסלול מתאים יכולים להגיע ל 15-20-אלף ש"ח וזאת בתוך כ-2-5-
שנים בלבד מתחילת העבודה.
אם אתם רוצים להנות משכר גבוה,
תעשו את הדברים הנכונים
ואל תסתכלו מה יהיה
השכר הראשון שלכם.
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"האם זה לא מקצוע שנחשב נחות בתחום ההייטק?"
לפני הכל חשוב שתכירו את תחום התוכנה ,את האפשרויות הגלומות בו ואת היתרונות
והחסרונות בכל מקצוע.
בדיקות תוכנה זה לא המקצוע הכי נחשב בתחום.
לדוגמה :תכנות זה מקצוע נחשב יותר וגם השכר בתכנות יהיה גבוה יותר מאשר ב,QA-
אבל מצד שני תכנות לא מתאים לכל אחד וכמו כן אתה גם לא צריך ללמוד מספר שנים על
מנת להכנס לתחום.
לתחום ה QA-אפשר להכנס הרבה יותר מהר מאשר לתחום התכנות.

בנוסף ,בכל חברה בה יש אנשי בדיקות טובים אז מעריכים אותם ואת עבודתם ,ואם אתה
תיהיה טוב בתחום אז אתה תקבל הערכה על העבודה שלך וגם השכר יכול להיות מאוד
גבוה.
בפועל ,חברות חייבות לעשות תהליך בדיקות ולכן בדיוק כמו אנשי התוכנה ,כמו אנשי
המכירות ,כמו אנשי המוצר וכמו עוד תפקידים שקיימים בכל חברת תוכנה ,כך גם אנשי
הבדיקות הם הכרחיים להצלחת החברה.
אישית אני נמצא בתחום הבדיקות מעל  20שנה.
בכל החברות קיבלתי הערכה על עבודתי ועל שיפור מצב האיכות של התוכנות שבדקתי.
גם בתחום השכר תוגמלתי בצורה יפה מאוד ובחלק גדול מהמקומות הרווחתי אף יותר
מחלק גדול מהמתכנתים ,כך שההצלחה תלויה אך ורק בך.
בעיניי מקצוע הבדיקות הוא מאוד מעניין היות והוא נוגע בתהליכים רבים בחברה וכמו דרך
הבדיקות אתה יכול להיות בעל סמכות בחברה אשר מכיר מצויין את המוצרים של החברה
והאנשים בחברה ירצו תמיד להתייעץ איתך במידה ותיהיה טוב בתחום.
היום ההזדמנות אף גדולה יותר כי ברגע שתדע לכתוב אוטומציה ,הערכה אליך תגדל
עוד יותר וכן השכר שלך יקפוץ לשמים.
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"אז גל ,איפה כדאי לי ללמוד?"
תראה ,למרות שהתשובה המיידית שהייתי צריך לתת לך זה "תבוא ללמוד אצלי" –
זה לא מה שאני הולך לכתוב לך.

למה?
כי אני רוצה שתעשה את הבדיקות שלך ותשאל את השאלות הנכונות לפני שאתה מגיע
אליי .ותגיע אליי רק אחרי ששאלת את השאלות הנכונות.
מה כן?

אני הולך לתת לך רשימה של דברים שקריטי לך לבדוק לפני שאתה מתחיל ללמוד.
כל מכללה ! ללא יוצא מן הכלל !
כי אם לא תלך לפי הרשימה הזאת הסיכויים שלך להצליח קלושים:
אז אם אתה רוצה רשימה כזאת של איזה שאלות אתה חייב לשאול לפני שאתה הולך
ללמוד אז פשוט תלחץ פה ותקבל אותה.

תלחץ כאן
להצטרף לקבוצה שלנו בוואטסאפ
ולקבל את רשימת השאלות הקריטיות
לפני שתחליט איפה ללמוד QA
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"אני שומע המון את המילה 'אוטומציה' ,אשמח לדעת
מה זה אוטומציה?"
בעבר הלא רחוק בדיקות תוכנה היו נעשות באופן ידני.
כיום חברות התוכנה הבינו שהן חייבות להוציא את המוצרים שלהן בצורה מהירה ולכן הן
עברו לתהליכי פיתוח מהירים יותר ,תוך מעבר מתהליכי פיתוח מסורתיים כדוגמת ה-
 Waterfallלתהליכי פיתוח מהירים יותר בסבבים קצרים יותר כדוגמת ה.Agile-
( אל תדאג אם חלק מהמילים נשמעות לך כמו סינית☺ אתה תלמד הכל בקורס אצלי כך
שהכל יהיה לך הכי ברור שבעולם)

כחלק מהתהליך נדרש "אישור" מהיר יותר לגבי מצב איכות התוכנה ע"י ה QA -ולכן הדרך
היחידה לעשות זאת היא ע"י אוטומציה.
אם בבדיקות ידניות התהליך לוקח ימים ושבועות הרי שבעזרת אוטומציה אנחנו יכולים
לקצר אותו למספר שעות ואפילו למספר דקות.
בצורה כזאת אנחנו יכולים להוציא גרסאות של המוצר בצורה הרבה יותר מהירה והדבר
החשוב הוא שאנחנו יכולים להגיע ללקוח עם תיקוני באגים ו/או הוספות חדשות למוצר
הרבה יותר מהר.
אז מה זה אוטומציה?
בפשטות ,אוטומציה היא מימוש של התסריטים הידניים ע"י כתיבת קוד וסקריפטים.
היות וכך ,נמצא את האוטומציה כמעט בכל תחומי הבדיקות:

•

בדיקות אוטומציה על .web

•

בדיקות אוטומציה מול ( APIכתיבת קוד לבדיקת הפונקציונאליות של המוצר)

•

בדיקות אוטומציה על מובייל.

•

כתיבת קוד לכל תסריט בדיקה שצריך.

בהמשך תבין האם כדאי לך ללמוד אוטומציה ומתי בדיוק כדאי לך להתחיל.
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"האם בכלל כדאי לי ללמוד אוטומציה?"
כחלק מהשינוי בעולם התוכנה ,השתנה גם תפקידו של בודק התוכנה בשנים האחרונות.
אם בעבר הסתפקנו בבדיקות ידניות הרי שהיום מעדיפים לעשות אוטומציה בכל מקום
שאפשר לעשות זאת ,ולכן היום זאת לא שאלה של האם כדאי ללמוד אוטומציה,
אלה מתי כדאי לך להתחיל ללמוד (ורצוי אתמול).
אם עדיין לא הבנת את זה אז פשוט תסתכל על מודעות הדרושים בתחום.

"אם אני רוצה להשאר בודק ידני ,מה יקרה אם לא אלמד אוטומציה?"
"הבנתי ,שיש חומה שאני לא יכול לעבור ללא ידע בתחום האוטומציה"
 זה בדיוק מה שאמר לי איש  QAשמחפש עבודה.כמות המשרות באוטומציה רק גדלה כל הזמן וידע באוטומציה הופך היום לסטנדרט
בתחום הבדיקות.
במילים פשוטות זה אומר ,שגם אם התמזל מזלך ותמצא עבודה בבדיקות ,אם לא יהיו לך
את הכלים האלו אתה תהפוך להיות לא רלוונטי בתוך מספר שנים קטן ואפשרויות
התעסוקה שלך יהיו מצומצמות.
כאשר אתה חושב על הקריירה שלך אתה חייב לראות מה השוק דורש ,וללכת לפי דרישות
השוק.

לכן אם אתה רוצה להצליח בתחום ה QA-ולתת לעצמך יתרון על בודקים
אחרים אתה חייב ללמוד אוטומציה ברמה גבוהה החל מההתחלה יחד עם
לימודי הבדיקות.
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"אני רוצה להכנס לתחום הבדיקות ,האם כדאי לי
ללמוד קודם  QAאו קודם אוטומציה?"
אם אתה מחפש להכנס לתחום הבדיקות אז אתה בטח רוצה לבוא עם הכלים הטובים

ביותר שאתה יכול לקבל ,כך שיהיה לך סיכוי גבוה יותר להכנס לתחום,
שיהיה לך יתרון על תלמידים אחרים,
ושתוכל לקבל את השכר הגבוה ביותר שאתה יכול לקבל.

הסדר פחות חשוב ,אבל חשוב ללמוד בצורה טובה מאוד את שניהם.
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"האם יש לי סיכוי למצוא עבודה בתחום הבדיקות?"
קצת נתונים...
בכל שנה מסיימים מאות תלמידים קורסים בבדיקות תוכנה ,אבל רק חלק מהם יצליחו
למצוא עבודה וחלק גדול מהתלמידים לא ימצא עבודה בתחום.
מצד שני ,אם תסתכל על לוחות הדרושים אתה תראה שיש המון משרות לאנשי בדיקות.
אז איך זה יכול להיות?
הסיבה היא מאוד פשוטה ,הם למדו במקום הנכון ! והם לא קיבלו את הליווי הנכון בזמן
שהם היו כל כך זקוקים לו.

עכשיו ,אני לא רוצה להפחיד אותך ,כי האמת שכמעט כל אחד יכול למצוא עבודה עם הוא
יקבל ליווי נכון (תקרא בהמשך מה זה אומר)...
אבל אם אתה חושב שתלך למכללה כלשהי ,תשב בכיתה ואחרי מספר חודשים תמצא
עבודה בלי לעשות שום דבר ,אז תחסוך לעצמך את הכסף !
אבל אם אתה מוכן להשקיע זמן ומאמץ ,ולעשות את הדברים הנכונים על מנת להצליח אז
יש לך סיכוי גבוה מאוד למצוא עבודה.
על מנת להגדיל את הסיכויים שלך למצוא עבודה אתה חייב ללמוד במקום הנכון ולקבל
את הליווי הנכון .מעבר לזה אתה חייב לשמור על הכללים הבאים להצלחה:

•

פוקוס! פוקוס! פוקוס! על מנת שתיהיה טוב במה שאתה לומד.
אם תדע את הדברים הנכונים בצורה טובה אתה תצליח !
אם תלמד הרבה ולא תדע הסיכויים שלך להצליח נמוכים מאוד.

•

תלמד אוטומציה ברמה גבוהה כחלק מהקורס!
אוטומציה זה ההווה והעתיד בתחום ,ובגלל שאתה חייב את זה לעתיד שלך וגם
בתור יתרון על תלמידים אחרים אז אתה חייב ללמוד אוטומציה ברמה גבוהה.
ואני לא מדבר על שיעורי הכרות שנמצאים ברוב הקורסים אלא ממש לעשות קורס
אוטומציה מלא כחלק מקורס הבדיקות.

•

אתה חייב לקבל כלים נכונים לקידום האישי שלך ולא רק הסבר טכני.
היכולת לעבור ראיון מורכבת ממספר פרמטרים :הידע שלך ,הבטחון שלך ,והיכולת
שלך למכור את עצמך .אם תקבל את הכלים הנכונים ,סיכויי ההצלחה שלך קופצים
לשמיים.
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יש לך עדיין שאלה שלא קיבלת עליה תשובה?

אתה מוזמן ליצור איתי קשר ישירות באמייל ותקבל תשובה על כל
שאלה שיש לך,
כך שברגע שהחלטת ללמוד תוכל לקחת החלטה נבונה איפה ללמוד
ותוכל להשיג את המטרות שלך!
תלחץ פה להצטרף עכשיו לקבוצת וואטסאפ שלי !
בא תוכל לשאול שאלות ,ולראות שאלות של אחרים ,וכן לקבל מידע
חשוב לפני שאתה נרשם לקורס  QAומתחיל ללמוד את התחום.

תלחץ כאן
להצטרף לקבוצה שלנו בוואטסאפ
ולקבל את רשימת השאלות הקריטיות
לפני שתחליט איפה ללמוד QA
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רוצה להיות בטוח שאתה
הולך ללמוד במקום הנכון?
תצטרף עכשיו לקבוצה שלנו
בוואטסאפ וקבל תשובות על כל
השאלות שיש לך
תלחץ כאן
להצטרף לקבוצה שלנו בוואטסאפ
ובנוסף תקבל את רשימת השאלות
הכי קריטיות לפני שתעזור לך לבחור
איפה ללמוד QA

