
ההצלחה שלך
היא העסק שלנו!



רשת מכללות בוטיק SVCollege הוקמה לפני כ 7 שנים והינה מונה היום 5 סניפים 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 
 ,iTech4U ואף עובדת בשיתוף פעולה עם עמותת 'מחשבה טובה' ועמותת 'כיוון'. לרשת המכללות יש גם חברת השמה בשם

שהוקמה במיוחד כפלטפורמה נוספת, שתפקידה לסייע לבוגרי המכללה להשתלב בחברות ההייטק המובילות בתעשייה.

תהליך ההכשרה שלנו

אודותינו

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 iTech4U המהווה 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.



QA
קורס בדיקות ידניות

QA Automation
קורס בדיקות אוטומציה

פיתוח אתרים
ואפליקציות ווב

פיתוח צד לקוח

Gaming  קורס
(game developer/פיתוח משחקים)

full-stack פיתוח
קורס בניית אתרים

ניהול רשתות
ואבטחת מידע

הקורסים שלנו



 Cisco קורס ניהול רשתות מסמיך את התלמידים לפי מתכונת של ענקית הטכנולוגיה
.CCNA להיות מוסמכים

בנוסף קורס זה משלב גם את תחום אבטחת המידע בתוך תקשורת הרשתות.

* למסיימים בהצלחה יינתן 50% הנחה מעלות מבחן הרשמי של cisco (בערך 150$).
* למסיימים יינתן קורס linux אינטרנטי מתנה.

* שיעור קואצ'ינג 
* ליווי צמוד למציאת עבודה אשר כולל עזרה בכתיבת קורות חיים + הקמת פרופיל לינקדאין

  + מעקב צמוד אחר פעולות החיפוש.
.DevOps למסיימים ינתן 50% הנחה לקורס *

CCNA נושאי קורס
• Network Fundamentals

• LAN Switching Technologies
• Routing Technologies

• WAN Technologies
• Infrastructure Services
• Infrastructure Security

• Infrastructure Management
מבוא לאבטחת מידע •

שעות וימי לימוד:קורס תקשורת רשתות ואבטחת מידע
• קורס ערב:
 23 מפגשים
פעם בשבוע
5.5 חודשים

בשעות 17:00-21:30

מבוא לניהול רשתות
- מבוא לרשתות

- ארכיטקטורת מחשבים
- מודל 7 השכבות

IP/TCP -
- הגדרת משתמשים

WAN טכנולוגיית
MLPPPו PPP ממשק -

PPPoE צד לקוח -
WAN Options -

QoS קונספט -

Cyber Security
- מבוא לסייבר
- סוגי התקפות

- התמודדות עם התקפות נפוצות
- קריאת לוגים מורכבים

- בניית הגנות והתמודדות

שירות תשתיות
DNS Lookup -

DNS הגדרה והפצה של כתובת -
DHCP הגדרה ואימות -

HSRP,NAT,NTP -

שירותי אבטחת מידע
- מבוא לאבטחת מידע

- אבטחת פורטים
- שירותי ניהול נרחבים

 Switch הגדרת
- מבוא לסוויצ'ים

- תקלות נפוצות בחיבורי סוויץ'
- הקמת תשתיות מורכבות בארגון

- העברת נתונים פנים ארגונית וחוץ
   לאינטרנט

ראוטר ומודם
- מבוא קונפיגורציית ראוטר

- הגדרת טבלת ראוטר
VLAN -

- ראוטר סטטי ודינאמי
ipv4 & ipv6 -
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אסיף רוט בוגר מכללת SVCollege קיבל 
חוזה עבודה בחברה הראשונה שבה 

 !NeoGames התראיין! חברת

דביר חקק סיים את ההכשרה אצלנו, הגיע 
להתלמדות מעשית (סטאז') בחברת 

Moveo , וקיבל שם חוזה עבודה!!

רועי אלבז סיים את ההכשרה אצלנו, הגיע 
להתלמדות מעשית (סטאז') בחברת 

RapidUI , וקיבל שם חוזה עבודה!!

 SVCollege שניר מוסיוף בוגר מכללת
SQLink קיבל חוזה עבודה בחברת

אירן אבייב סיימה את ההכשרה אצלנו, 
הגיעה להתלמדות מעשית (סטאז') 

בחברת Dorix, וקיבלה שם חוזה עבודה!!

זיו לנגיאל בוגר מכללת SVCollege קיבל 
Octopus Systems חוזה עבודה בחברת

 SVCollege אסף ברוורמן בוגר מכללת
CymbIoT קיבל חוזה עבודה בחברת

אלחי שלמה סיים את ההכשרה אצלנו, הגיע 
להתלמדות מעשית (סטאז') בחברת

Yotta Green , וקיבל שם חוזה עבודה!!

 SVCollege רועי בניטה בוגר מכללת
CodeOasis קיבל חוזה עבודה בחברת

כמה מהבוגרים שלנו


