ההצלחה שלך
היא העסק שלנו!

אודותינו //
רשת מכללות בוטיק  SVCollegeהוקמה לפני כ  7שנים והינה מונה היום  5סניפים הפרושים ברחבי הארץ.
 SVCollegeשמה 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.
 SVCollegeהינה בעלת קשרים ענפים בעולם ההייטק ואף עובדת בשיתוף פעולה עם עמותת "חבר"" ,קרנות השוטרים"
ועמותת 'כיוון' .לרשת המכללות יש גם חברת השמה בשם  ,iTech4Uשהוקמה 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.

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.יה.

הקורסים שלנו //

מיישם
הגנת סייבר

Gaming

בניית אתרים
ואפליקציות

פיתוח
טכנולוגיות

ניהול רשתות
ואבטחת מידע

QA

Certified SOC
Analyst

קורס

פיתוח משחקים
game developer

פיתוח full-stack

קורס בדיקות ידניות

// Certified SOC Analyst - מיישם הגנת סייבר
הקורס בנוי מחלק עיוני
וחלק מעשי
 מפגשים עיוניים30 משך הקורס
 שעות התלמדות מעשית300-ו
הקורס פעם בשבוע בין השעות
21:30 - 17:00

מבנה הקורס
SOC / הכרות עם עולם הסייבר
יסודות רשתות תקשורת
מערכות הפעלה
bash powershell סקריפטים
מונחים ותהליכים באבטחת מידע
 וירטואליזציה,יסודות שרתים
ושירותי רשת
מערכות ניטור וניתוח איומים
סוגי התקפות
עבודה עם כלים מתקדמים
התמחות בחברת הייטק
סדנת הכנה לראיונות עבודה
סימולציות
בניית קורות חיים
ליווי אישי עד לחתימת חוזה

UDP & ICNP Protocol •
HTTP&DHCP •
Ports & ARP Protocol •
DNS,FTP,SSH and more •

.NET Functions •
Shell Scripts Variables •
Condition and more •
Standard Input •
Create Account •
Username conversions and more •

•
.• לימוד החומר הכי רלוונטי לשוק העבודה כיום
.• קורס סייבר מהמתקדמים ביותר בארץ
•
• .• עבודה עם מעבדות וכלים הכי רלוונטים לשוק העבודה
.• סדנה להכנה לראיונות עבודה
•
.SOC
במקצוע
הייטק
• התלמדות מעשית בחברת
•
.(• הבטחת עבודה )בכפוף לתקנון
•
•
•
•
•
•
•
•
•

יסודות רשתות ותקשורת

הכרות עם עולם הסייבר

Introduction •
OSI Model •
TCP IP Protocol suite •
Types Of Network Device •
Internet Layers & IP Header •

Security Operation Center Introduction •
Cyber World •
Work Methodologies •
SOC VS CSP VS CSTP and more •
Penetration Testing •

סקריפטים

מערכות הפעלה

CLI Concept •
PowerShell Console Basics & Command •
Creating Functions And Scripts •
Parameters •
CmdLets •

Workgroup & Domain •
Ctyptography •
Authentication •
Linux Basics & Logs •

מערכות ניטור ניתוח איומים וסוגי התקפות
Dos DDoS •
SYN Flooding •
Vmware •
Virtual box •
Kali Linux •

:מה תקבל בקורס הזה

Introduction •
Hackers ,Crackers •
Malware •
Viruses •
rootkits & Rats •

כלים מתקדמים
SIEM Introduction •
Key Objective of SIEM •
Defence in Depth •
Log Management •
SIEM elements •
Deployment Options •

