
 

 



 

 הזמנה לפגישת ייעוץ

 שלום רב,

התאמתך לתוכניות  תיבדקבפגישה  -קיימות כל שבוע ע"י המרכז האקדמיפגישות ייעוץ מת

 ללימודי מחשבים. יועץהלימוד של ה

 פגישהמקום ה

 קמפוס אשדוד  -ע"ש סמי שמעון  המכללה האקדמית להנדסה

 

 מודפסים******יש להגיע עם קורות חיים 

 מותנית ברישום מראשהשתתפות הינה ללא עלות אך ה

 

 extstu@ac.sce.ac.ilבדוא"ל:  אנא מלא/י הספח המצ"ב ושלח/י להרשמה  

 0528556855 אסתר אגאיב

 

                                   ________________ שם משפחה  ______________שם פרטי ___________ 

 ת.ז. ___________________  

 ____________________________      כתובת פרטית

 טל' נייד ______________________   

 כתובת דואר אלקטרוני:_________________________@________________ 
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Certified Quality Assurance 

 המסלול להכשרת בודקי תוכנה

 ערן שחם  מרכז אקדמי:

אותנו   ותמקיפ ותכיום. תוכנההיי טק בשוק  מהמובילים והחשוביםהינו בדיקות התוכנה תחום 

במוצרים רבים בחיינו )מוצרי תקשורת, מכשור רפואי, מכוניות, אינטרנט, בנקים, ועוד(. חלק  

הינו . תפקיד בודק התוכנה בה חשוב מפיתוח התוכנה הינו בדיקתה ותיקון התקלות שנמצאו

ולוודא עמידתה בדרישות וחריגות לתכנן ולהריץ בדיקות על התוכנה במטרה למצוא תקלות 

ולצמצם באגים   את איכותה שפרבודק עובד בשיתוף עם מפתח התוכנה, במטרה ל. ההלקוח

רבים  וכלים    שיטות עבודה ,  מתודולוגיותהינו בעל ידע ב בודק תוכנה מקצועי  לשם כך,  .  במערכת

   .בתחום

מקצוע הבודק הינו מקצוע מרתק, המתקדם בד בבד עם השינויים הטכנולוגיים האחרונים,  

ות הקיימים והחדשים בתחום. הבודק הינו בעל ראייה מערכתית של הסטנדרטים וכלי הבדיק

כלל המערכת הנבדקת וצרכי הלקוחות ומהווה הסמכות המקצועית המאשרת את איכות  

 התוכנה לפני שחרורה לשוק.

 

את הידע   ת, ומספקידני ואוטומטיהתלמיד כבודק תוכנה    ממוקדת בהכשרת  תוכנית הלימודים

 י העדכני ביותר בשוק כיום. והמעש  התיאורטיהמקצועי 

, עומסים, בדיקות Mobile, בדיקות Web, בדיקות תקשורתבין הנושאים הנלמדים: בדיקות 

 . ERPבדיקות 

   .בבדיקות תוכנה למבחן ההסמכה הבינלאומיבנוסף, הקורס מכין את התלמיד 

 

 יתרונותיה הבולטים של התכנית

 והאוטומטי הכרות עם עולם הבדיקות הידני  •

 תכנים מקצועיים ומעודכנים, העונים על הצרכים של שוק העבודה כיום  •

תרגול מעשי רב ויישום החומר התאורטי בפרויקט המדמה עבודה בפועל בתחום   •

 הבדיקות

 QC ,QTP ,Selenium, Load Runner  ת עם כלים מובילים בתחום הבדיקותהיכרו •

 .ERP, עומסים,   Web,Mobileהכרות עם סוגי הבדיקות הנפוצים בשוק: תקשורת,   •

מדינות  40-הכנה למבחן ההסמכה הבינלאומי בבדיקות תוכנה, המוכר ביותר מ •

 שונות

 ליווי אישי של התלמיד לאורך כל המסלול וגם לאחריו •



 

 קהל יעד

מהנדסים, בעלי תעודת בגרות וכל  בודקי תוכנה מתחילים, מתכנתים, אקדמאים, הנדסאים, 

 המעוניינים לעסוק בתחום בדיקות התוכנה.

 

 תנאי קדם

 ראיון אישי לצורך קבלה לתוכנית •

 ידע וניסיון במערכות הפעלה חלונאיות •

 שליטה באנגלית )חלק מחומר הקורס הינו באנגלית( •

 

 מתכונת לימודים

 5.5.20 -פתיחת הלימודים

ושישי בין   17:30-21:30בין השעות  שלישיבימים חודשים ויתקיימו  5-משך הלימודים כ

 9:00-13:00השעות 

 שעות אקדמיות.   200-תכנית הלימודים מורכבת מ

 

 שכר לימוד

 דמי רישום   ₪   400

 שכר לימוד   ₪  11,600

 בחינות ההסמכה חיצוניות ובתשלום נפרד

 

   מקום הלימוד

  אשדודקמפוס  -ע"ש סמי שמעון  המכללה האקדמית להנדסה

 

 זכאות לתעודה

 מהמפגשים, ועמידה במטלות התכנית. 85%-קיימת חובת נוכחות ב

המכללה האקדמית  -המרכז ללימודי חוץלעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודה מטעם 

 להנדסה ע"ש סמי שמעון. 

 

  



 

 הערות

 .פתיחת כל תכנית מותנית במספר הנרשמים •

 .ההרשמה אינם מוחזרים, אלא במקרה של אי פתיחת התכנית על ידי היחידה דמי  •

 .דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד •

היחידה מביאה לידיעת הנרשמים כי ייתכנו שינויים במערך התכנית, במועדי הלימודים  

כפוף לנהלי היחידה  .הודעה על כל שינוי תימסר למשתתפים והבחינות או בכל נושא אחר.

 . ע"ש סמי שמעון המכללה האקדמית להנדסה חוץלימודי ל

 

 נהלי רישום

ההרשמה תתבצע באמצעות היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של המכללה האקדמית 

 ע"ש סמי שמעון. להנדסה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפרטים והרשמה נא לפנות ליחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ:

0528556855אסתר אגאיב   

extstu@ac.sce.ac.il      
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 תכנית הלימודים

 אש" 30 -  בדיקות תוכנהב , מושגים ומסמכים מתודולוגיות

מודול זה מעניק היכרות מעמיקה במתודולוגיות, שיטות וכלים הקיימים כיום בעולם בדיקות  

 שונים בפיתוח תוכנה, התוכנה. נלמד מודלים 

(.  STP ,STD ,STRנכיר לעומק את תהליך הבדיקות ותוצריו ומושגים חשובים בתחום )כגון 

נכיר את רמות הבדיקה השונות וסוגי הבדיקה הרבים והמגוונים הקיימים בתחום. בנוסף, נלמד 

תסריטי בדיקה יעילים, תוך שמירה על רמת כיסוי גבוהה של  עבודה לכתיבתטכניקות 

 הדרישות או הקוד, הרצת הבדיקות ודיווח תקלות.  

 

 אש" HP Quality Center  - 20יהול תהליך הבדיקות באמצעות נ

 בדיקות. כיביותר לניהול תהלימוכר והוותיק  נכיר ונלמד לעבוד עם הכלי ה במודול זה

לנהל את תהליך תכנון וכתיבת מסמכי הבדיקות, יצירת מעבדת עבודה  באמצעותו ניתן 

 .  תקלותופתיחת 

 

 אש" WEB   – 15בדיקות פרוייקט 

, נפרק את המערכת לרמות בדיקה שונות, נגדיר  WEBבחלק זה נתכנן בדיקות עבור מוצר  

. כחלק מהלימוד נלמד תכנן בדיקות ברמה מפורטת ומעמיקהסוגי בדיקות לכל רמה ,נ 

 איתה בונים אתרים בכדי להבין את הקוד שמאחורי הקלעים.   HTMLלכתוב בעצמנו בשפת  

 

 אש" eleniumS –  10בדיקות אוטומטיות באמצעות 

ככלי חינמי )קוד פתוח( המאפשר לנו   Selenium (IDE)בחלק זה נכיר את היכולות של 

להריץ סט של פעולות אוטומטיות אותן נוכל להריץ בכל שלבי הפרוייקט בהתאם לצורך  

 הבדיקה שמתעורר.

 

 אש" atabaseD   (LSQ  )- 30עבודה מול הכולל  ERPפרוייקט   

בכדי   SQLמודול זה מעניק היכרות עם עולם מאגר הנתונים. נלמד לבצע שאילתות בשפת 

נלמד ליצור טבלאות, להזין נתונים,  לוודא שתהליכים התבצעו גם בצד השרת. במסגרת זאת 

 ברמה בסיסית ומתקדמת )שאילתות מורכבות(.לעדכן, לערוך ,למחוק מידע ולשלוף נתונים 

נשלב עבודה מול מאגרי נתונים ונבצע פרוייקט בדיקות שלם על בכדי להשלים את הלימוד, 

 המאפשרת  ניהול לוגיסטי של מלאי, רכש ושאר תהליכים פיננסיים בארגון.  ERPמערכת 

 

 



 

 אש" 20 –לבודקי תוכנה  NETWORKINGתקשורת נתונים  

טק בתחום -היימודול זה מעניק ידע הכרחי לבודקי תוכנה שמעוניינים להשתלב בחברות 

 ברמה התיאורטית והמעשית. NETWORKING-התקשורת. נלמד את עולם ה

 TCP UDP ARP  כגון:    TCP/IPנכיר פרוטוקולים חשובים המהווים חלק אינטגרלי ממחסנית  

DHCP  

 

 אש" VBS – 10מבוא לתכנות באמצעות שפת 

 Object), שהינה מונחית אירועים ) VBSבמודול זה יתוודע התלמיד לשפת תכנות 

Oriented שפה זו נמצאת בשימוש נרחב בכתיבת ממשקי משתמש, אתרי אינטרנט .

ובדיקתם באמצעות כלים אוטומטיים. התלמיד ילמד יסודות כתיבת תוכנה ויתנסה בכתיבת 

לולאות, תנאים, מערכים, ומבני קוד  קוד תוך שימוש בקבועים, משתנים, אופרטורים,

 נוספים. 

 

 אש" QuickTest Professional (QTP)  – 15בדיקות אוטומטיות באמצעות 

 QuickTestבמודול זה נלמד כתיבת והרצת בדיקות אוטומטיות באמצעות כלי 

Professional (QTP)  של חברתHP נכתוב תסריטי בדיקות אוטומטיות עבור בדיקות .

GUI ייעודית לבדיקהאותן נריץ על תוכנה  ופונקציונאליות . 

 

 אש"  MOBILE – 10בדיקות 

במודול זה נלמד על עולם המובייל ונספר את סיפורם של חברות שהצליחו בתחום מתוך  

לדגשים הרלוונטיים בבדיקות הקפדה על תהליכי איכות. בחלק שלנו כבודקים נתייחס  

 מובייל, טכניקות ושיטות עבודה.

נדגים וניחשף לכלים אוטומטיים בתחום המובייל שנועדו לאפשר לבדוק ריבוי משימות על מגוון  

מכשירים ומגוון מערכות הפעלה הנפוצות בשוק זה. חלק זה כולל תרגול מעשי על אפליקציות  

 מוכרות בשוק.

 

  



 

 אש" oadRunnerL  – 10 –בדיקות עומסים באמצעות 

נכיר את כלי  בכדי להבין תחום זה המשמעות של בדיקות עומסים,  י במודול זה נלמד מה

תמשים נלמד כיצד יש לתכנן ולנהל הרצה של עומס מש,  HPבדיקות העומסים של חברת 

 על גבי אתר או תוכנה נבדקת. 

הרלוונטיים ונייצר יחד דו"ח הרצה הכולל ניתוח ביצועים והמלצות כמו כן נתייחס לדגשים 

אופרטיביות למנהלי הפרויקט בכל הקשור לעמידות התוכנה בעומסים, לחצים ונפחים  

 משתנים.

 

 אש" ISTQB Foundation Level - 25 הכנה ל

מודול זה עוסק בצורה מעמיקה בסוגי בדיקות שונים, ניהול הבדיקות וניהול סיכונים, החשובים  

למבחן ההסמכה מעמיקה בנוסף, המודול כולל הכנה  לתפקידי בודק תוכנה ומנהל בדיקות. 

במסגרת זאת נבצע תרגולים מעשיים והדמיות של מבחני עבר  הבינלאומי בבדיקות תוכנה.

 הבינלאומי. עבור מבחן ההסמכה

 


