ההצלחה שלך
היא העסק שלנו!

אודותינו
רשת מכללות בוטיק  SVCollegeהוקמה לפני כ  7שנים והינה מונה היום  5סניפים הפרושים ברחבי הארץ SVCollege .שמה
לה למטרה להיות המכללה המובילה ללימוד מקצועות ההייטק בכל הקשור לרמת הידע ,המיומנות והפרקטיקה הנרכשים
אצלה ,וזאת על מנת להבטיח שבוגריה ישתלבו בסיום ההכשרה במשרה מבוקשת בחברת הייטק .לימוד מעשי של החומר,
הקניית ניסיון מעשי באמצעות התלמדות מעשית בחברות הייטק על מוצרים אמיתיים ,מתן הכשרה ספציפית לראיונות עבודה
וליווי בתהליך חיפוש העבודה ועד לקבלת חוזה עבודה בחברת הייטק SVCollege .הינה בעלת קשרים ענפים בעולם ההייטק
ואף עובדת בשיתוף פעולה עם עמותת 'מחשבה טובה' ועמותת 'כיוון' .לרשת המכללות יש גם חברת השמה בשם ,iTech4U
שהוקמה במיוחד כפלטפורמה נוספת ,שתפקידה לסייע לבוגרי המכללה להשתלב בחברות ההייטק המובילות בתעשייה.

תהליך ההכשרה שלנו
ליווי
כחלק מחבילת ההכשרה אנחנו משקיעים באימון ובליווי הצמוד של הבוגרים שלנו לא פחות ממה שאנחנו משקיעים
בלימודים של החומרים המקצועיים!
לנו זה ברור שרק עם ידע רלוונטי קשה מאוד להתקבל לעבודה.
התלמדות מעשית
על מנת לאפשר לסטודנטים שלנו לרכוש ניסיון אמיתי ,אנו יוצרים קשרים עם חברות הייטק ,כך שהבוגרים שלנו מבצעים
התלמדות מעשית בחברת הייטק על מוצרים אמיתיים עוד במהלך הקורס!
סדנת קו"ח
אנו מסייעים בכתיבת קו"ח שלך ,בשיתוף פעולה מלא ותוך כדי שיחה אישית.
הבטחת עבודה
לרשת המכללות ישנה חברת השמה בשם  iTech4Uהמהווה פלטפורמה נוספת המסייעת לבוגרים להשתלב בחברות
ההייטק בתום הלימודים.
קואצ'ינג לראיונות עבודה
אנו נלמד אותך איך להציג את עצמך בריאיון עבודה בצורה מקורית ויעילה.
נדריך אותך כיצד לשבור את הקרח עם המראיין עוד לפני תחילת הראיון עצמו,
נלמד אותך אילו שאלות לשאול ואיך לייצר דו-שיח עם המראיין,
ומדוע זה כ"כ חשוב.

הקורסים שלנו
QA

קורס בדיקות ידניות

QA Automation

קורס בדיקות אוטומציה

פיתוח אתרים
ואפליקציות ווב
פיתוח צד לקוח

קורס Gaming

)פיתוח משחקים(game developer/

פיתוח full-stack
קורס בניית אתרים

ניהול רשתות
ואבטחת מידע

( )קורס בניית אתריםfull-stack פיתוח
:שעות וימי לימוד

 מפגשים26 סך הכל
:בחלוקה הבאה
 שעות4.5  שיעורים לפי21
17:00-21:30 –
 שעות7  שיעורים מרוכזים לפי5
9:00-16:00 התלמדות מעשית
 שעות350 – עד

:מבנה הקורס

HTML 5 •
CSS 3 •
Bootstrap •
Browsers •
JS ("Vanilla JS”) •
React •
Node.JS •
Express Web Server •
SQL - MYSQL •
NoSQL – MONGO DB •
Build Automate Unit Test •

:מה תקבל בקורס הזה

.• סדנת הכנה לראיונות עבודה
• התמחות בחברת הייטק שם תוכל
.להתנסות בדבר האמיתי
(• הבטחת עבודה )בכפוף לתקנון
 צד שרת+ קורס מלא אשר יכלול הכל! צד לקוח
(אנד- קורס באק+ אנד-)קורס פרונט
 פרוייקטים גדולים2 בקורס זה התלמידים יצאו עם
 מבחן מעבר+

HTML5

Browsers

Node.JS

NoSQL–MONGODB

• Tags & Attributes
• Markup patterns
• Plugins for accessibility
• Meta tags
• SEO Ready
• Bonus - SVG

• Console
• Performance (network
tab inspection)
• Mobile view + portrait
/landscape views.
• IE Emulator

• NODE הקדמה ל
• modules
• npm
• בניית חבילת קוד אישית
• JSON CONFIG
• EXPORT & IMPORT

CSS3
• Basic properties
• Box model
• Color units
• Measurement units

• הקמת שרת
• JSON לימוד
• Collevtions
• Schema
• ROBO-3T
• DB חיבור אפליקציה ל

Build Automate Unit Test
• Display types
• Positions & Float
• Overﬂow
• Fonts (local & imported)

• Animations & Transitions
• Browsers compatibility (preﬁxes)
• Responsive design
• Bonus - Gradients, Flexbox

• בניית בדיקות
• E2E
• Selenium  בדיקותUI
• הרצת כמה בדיקות לפי זמנים

JS (”Vanilla” JS) Java Script ES6

Bootstrap

Express Web Server

• Variables
• Arrays
• Objects
• Basic selectors
• Built -in functions
• Custom Functions
• DOM manipulation
• Bonus - OOP + Inheritance

• Grid system
• Heading & Paragraphs
• Glyphicons
• Buttons
• Lists
• Navigation
• Models

• יצירה והתקנת שרת
• GET&POST
• MiddleWare
• static pages
• Work With Forms
• File System
•  כתיבה ועריכה,קריאה לקובץ
• פרויקט

React React.JS
• What is react
• Tooling & setup
• ES6 – syntax
• React Component
• Understanding JSX
• State
• Prop & Prop Types

SQL - MYSQL
• CSS Styling & React
• Conditional Rendering
• Class & Style Binding
• Forms
• Event
• Context API
• Lifecycle Methods

• HTTP
• Router V4
• List & Keys
• Fragment
• Redux

• MYSQL התקנת
•  בנייתDB
• יצירת טבלה
• קישורים בין הטבלאות
• שליפת נתונים
• מחיקה והוספה של נתונים
• DBחיבור אתר קיים ל

כמה מהבוגרים שלנו

אסיף רוט בוגר מכללת  SVCollegeקיבל
חוזה עבודה בחברה הראשונה שבה
התראיין! חברת !NeoGames

דביר חקק סיים את ההכשרה אצלנו ,הגיע
להתלמדות מעשית )סטאז'( בחברת
 , Moveoוקיבל שם חוזה עבודה!!

רועי אלבז סיים את ההכשרה אצלנו ,הגיע
להתלמדות מעשית )סטאז'( בחברת
 , RapidUIוקיבל שם חוזה עבודה!!

שניר מוסיוף בוגר מכללת SVCollege
קיבל חוזה עבודה בחברת SQLink

אירן אבייב סיימה את ההכשרה אצלנו,
הגיעה להתלמדות מעשית )סטאז'(
בחברת  ,Dorixוקיבלה שם חוזה עבודה!!

זיו לנגיאל בוגר מכללת  SVCollegeקיבל
חוזה עבודה בחברת Octopus Systems

אסף ברוורמן בוגר מכללת SVCollege
קיבל חוזה עבודה בחברת CymbIoT

אלחי שלמה סיים את ההכשרה אצלנו ,הגיע
להתלמדות מעשית )סטאז'( בחברת
 , Yotta Greenוקיבל שם חוזה עבודה!!

רועי בניטה בוגר מכללת SVCollege
קיבל חוזה עבודה בחברת CodeOasis

רשימת סניפינו :ת"א ,ירושלים ,חיפה ,ב"ש ,רחובות | www.svcollege.co.il | 03-6343434

