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DevOps course

על הקורס

DevOps Engineerנועדוהואהאחרונותבשניםבתעשייהנחשקיםהכיהתפקידיםאחדלהיותהפך

מתודולוגייתהינהDevOpsהפיתוח.וצוותיהתשתיותצוותיביןהעומדיםוהאתגריםהפעריםעללגשר

Cloudלוהמעברהדיגיטליתהטרנספורמציהבתהליךלתמוךשמטרתהארגוניתותרבותפיתוח

Native.מהנדסיDevOpsעוזריםגםמכך,ויותרבדיקותאוטומציה,הפיתוח,תהליכיבשיפורמסייעים

בשיפור אבטחת מידע.

למה ללמוד אצלנו?

משרתת, קשרים במשק, חברתהשתלבות מהירה בתעשייה – בזכות חוג לקוחות גדול שקומפאי●

במהירות במקומות הנחשקים ביותרהשמה ייעודית ורכזי גיוס, קומפאי יודעת לשלב את הבוגרים

בתעשייה.

הבוגרים המצטיינים יגויסו לחטיבת הענן של קומפאי.●

Istioאתהמשלביםהבודדיםמהקורסים● – Service Meshלנטרלנהל,כדיהלימודיםבתוכנית

.Microservicesמסוגבארכיטקטורהאפליקציותולאבטח

תיאורטי.רקולאפרקטי-Hands-Onהינוהקורס●

.AWSשלהענןבשירותייתמקדובקורסהנושאיםמןניכרחלק●



למי מיועד?

אחד מהבאים:

ITאנשי / Systemומעלהניסיוןשנות3בעלי

סטודנטים לקראת סיוםאנשי פיתוח /בוגרי תואר מדעי המחשב / הנדסת תוכנה או

ITבצבאיניסיוןבעלימשוחרריםחיילים / System/הפיקדון)ע"ילשלם(ניתןפיתוח

יתרון:

Linuxבידע administration

מעבר מוצלח של מבדק מקצועי וראיון

אנגלית ברמה גבוהה

צוות המרצים

,Amazonחברותיוצאיבתעשייה.בכירים● Microsoft, Amdocs.

עשרות עד מאות מיליוני דולרים.בעלי ניסיון עשיר של פרויקטים בארץ ובחו״ל בהיקף של●

RHCEמוסמכי● ,AWSוKubernetes.

מטרות הקורס

.SREעקרונותמולההבדליםוהכרתארגוןבתוךDevOpsעקרונותהטמעת●

לבצעוכיצדמתקדמיםהפיתוחבתהליכיהכרחיאינטגרליחלקשהםCI/CDתהליכיבניית●

DeploymentעלKubernetesוEKSוהפרטי.הציבוריבענן

Infrastructure-תשתיתשירותיופיתוחהקמה● as a Code.

.KubernetesוAWSבענןשירותיםשלואבטחהניהול,ניטור,●

.AWSבמנוהליםענןשירותיעםהיכרות●

IstioבעזרתMicroservicesשירותיואבטחתניטורניהול,● - Service MeshגביעלAWS

EKS.

פתרונותכליםבאמצעותReplatformוRehostבאמצעותלענןומעברמיגרציהלבצעכיצד●

מתקדמים.

.Microservicesבארכיטקטורתלענןמותאמותלאפליקציותמסורתיותמאפליקציותמעבר●

AWSשלההסמכהלמבחןהכנה● Solution Architect Associate



Web course

על הקורס

תעסוקתי בפיתוח להיכנס לשוקמסלול אינטנסיבי שמטרתו לאפשר לאנשים מוכשרים ללא ניסיון

Webכ-הישראליההייטק Developerכ-אוSoftware Developer.מסלוליועברשבועות12במשך

האמיתי. התוכנית בנויה בשיטתמואץ שידרוש התמודדות עם משימות בפרויקטים מאתגרים מהעולם

שלנו ילמדו אתכם את שיטות“חממה” ייחודית המורכבת ממספר שלבים עיקריים בהם המנטורים

העבודה והכלים הטובים ביותר שיש לתעשייה להציע.

למה ללמוד אצלנו?

משרתת, קשרים במשק, חברת השמההשתלבות מהירה בתעשייה – בזכות חוג לקוחות גדול שקומפאי●

במקומות הנחשקים ביותר בתעשייה.ייעודית ורכזי גיוס, קומפאי יודעת לשלב את הבוגרים במהירות

הבוגרים המצטיינים יגויסו לחטיבת הדיגיטל של קומפאי.●

מרצים מנוסים שמגיעים מהתחומים המתקדמים ביותר בתעשייה.●

התנסות בפרויקט אמיתי מהתעשייה.●

תיאורטי.רקולאפרקטי-Hands-Onהינוהקורס●

.Softwareוה-Webה-בתחומיביותרהמתקדמותהטכנולוגיותאתמלמדהקורס●

למי מיועד?

אנשי פיתוח

סיוםבוגרי תואר מדעי המחשב / הנדסת תוכנה או סטודנטים לקראת

ע"י הפיקדון)חיילים משוחררים בעלי ניסיון צבאי רלוונטי (ניתן לשלם

יתרון:

Angular/React/NodeJSקודםידע

מעבר מוצלח של מבדק מקצועי וראיון

אנגלית ברמה גבוהה

צוות המרצים

waveשלעברמקורסיצמחואשרבתעשייהבכירים● academy.

בעלי ניסיון עשיר של פרויקטים במגוון טכנולוגיות.●



סילבוס

Coding Background
שבועיים

ונתחיל לצלול לתוך הקודבשלב הראשון נכיר את המושגים הבסיסיים מעולם הפיתוח

●Basic Programming Terms

●Complexity

●OOP

●JS

●GIT

World Wide Web
שבועיים

הפרויקטאתלהתחיללכםויאפשרוWEBלמפתחהדרושיםכליםסטנכירהשניבשלב
הראשון שלכם

●Starting your first project

●HTML

●CSS

●Responsive Design

●Mockups

●Bootstrap

●ES6

Advanced Web
שבועיים

והכליםהעבודהבשיטותנשתמשהמודרני,WEBה-עולםתוךאלנעמידהשלישיבשלב
משלכםהטובים ביותר שיש לתעשייה להציע לשם פיתוח אפליקציה

●Web Frameworks

●Angular

●TypeScript

●Third Party Libraries

●Cookies, Local Storage

●Advanced Programming

Concepts



Going Fullstack
שבועיים

Webל-רשמיבאופןלהפוךשיאפשרמהשרת,בצדנתמקצעהמסכםבשלב Developer
ולהשלים את פרויקט הגמר ברמה הגבוהה ביותר

●NodeJS

●Express

●SQL

●Authentication

Going Live
ארבעה שבועות

בפרויקט אמיתי. אנו נכירשלב זה הינו שלב ההכשרה המעשית, בשלב זה אנו ניקח חלק
ותהליך הפיתוח שלאת מתודולוגיית הפיתוח, נלמד לעבוד בצוות ונכיר את הסטנדרטים

מוצר

Agileמתודולוגייתהכרת●

עבודה עם מערכת לניהול משימות●

עבודה צוותית על מוצר●

ליווי בפיתוח מוצר אמיתי●

מתכונת הקורס

דק'):45(אקדמיותשעות280הקורססך

אקדמיותלימודשעות240

(מרחוק)עצמילימודשעות20

זום)(מפגשימרחוקוליוויתמיכהשעות20

זכאות לתעודת סיום

הקורס.מבחניאתבהצלחהועברנוכחות80%מעלהגיעאשרבקורסמועמד


