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 פרמיום סיליבוס הקורס

די להפוך לעסק מקצועי ברמה ה כבקורס הזה תלמדי את כל מה שאת צריכ

ש, תלמדי להפוך את הידע למקצוע ואת המקצוע לתרגם ה שיוההכי גב

פריצת דרך אצל מאות לכסף עם כלים מדוייקים בשיווק שגרמו ל

 ים שלנו.מהתלמיד

ל שיווק לימוד שומבודל, יחד עם השילוב בין מתן ידע מקצועי ואיכותי 

ליח ולמכור מהבית מבלי אסטרטגיית ניהול זמן מדוייקת כדי להצאסטרטגי ו

וויח להרודרמתיים בחייך, אלא ללמוד וליישם מתוך כיף ורוגע שינויים ליצור 

וי צמוד לאורך כל הדרך מתן מענה וליוה כסף ויחד עם כל זה המקצוע הזמ

 .אמיתיתחה הצל פשרו לךיאהם אלו שעושים את ההבדל ו

 עוגיות  -  1פרק  

 עוגיות שקדים  •

        עוגיות טחינה נימוחות ויפות  •

 עוגיות מלבי  •

 עוגיות קפה  •

 מגולגלות תמרים ואגוזים  •

 מגולגלות ריבה וקוקוס  •

 מושלגות שוקולד  •

 מושלגות תפוז  •

 מושלגות דבש ושקדים  •

 מושלגות מייפל  •

 עוגיות חמאה במילוי ריבה  •

 אלפחורס עוגיות  •

 עוגיות שוקולד צ'יפס  •

 עוגיות שוקולד צ'יפס בטעם שוקולד עם שוקולד צ'יפס לבן וחום  •

 עוגיות פאג' שוקולד  •

 בעבע תמר  •

 מעמול תמרים  •

 וי ריבת חלב ורס שוקולד במילאלפח •

בפרק זה נלמד לשלב טעמים בעוגיות, לעבוד בצורה נכונה עם בצק מבוסס חמאה, נלמד זמן אפיה  

ל העוגיות שלא יאבדו את צורתן בזמן האפיה,  נכון לעוגיות השונות, נלמד כיצד לשמור על הצורה ש 

 נלמד זמן אפיה נכון לעוגיות מבוססות שוקולד. 

 

 חיתוכיות  –  2פרק  

 חיתוכיות פריך טופי פקאן  •

 חיתוכיות פריך טופי אגוזים, תפוחים, קינמון ושטרוייזל  •
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 חיתוכיות פריך דאבל שוקולד בציפוי קוקוס קלוי  •

 אוכמניות ושטרוייזל אגוזי לוז חיתוכיות פריך לוז במילוי  •

 חיתוכיות ריבה  •

 חיתוכיות פריך ריבה שני צבעים  •

 חיתוכיות פריך ריבת תות ושוקולד בציפוי מרנג קוקוס  •

 חיתוכיות פריך ריבה במילוי ריבת תות בציפוי מרנג וניל קוקוס  •

 בפרק זה נלמד להכין ולעבוד עם בצק פריך. 

 נלמד לשטח את הבצק בשתי טכניקות. 

 

עבוד עם קרמל ונלמד לעבוד עם טופי וליצור טעמים ייחודיים, נלמד זמן אפיה נכון ועבודה עם  נלמד ל

 שכבות. 

 נלמד לבצע חיתוך נכון של החיתוכיות 

את כל החיתוכיות ניתן להכין גם כטארטלטים, בסדנאות אני מדגימה כחיתוכיות מכיוון שטכניקה זו  

 כיום יותר נמכרת 

 

 בראוניז  –  3פרק  

 בראוניז שוקולד עם שברי אגוזי לוז ונגיעות טופי ביתי  •

 בראוניז שוקולד לבן ואגוזי לוז  •

 נלמד להכין בראוניז מבוסס על שני סוגי שוקולד שונים בפרק זה 

 נלמד זמן אפיה נכון 

 נלמד ליצור טופי ביתי מטורף בטעם הסוכריות האהובות ורטרס אורגינל מה שיקפיץ את הטעמים 

 את הבראוניז וכיצד לשמור אותו  נלמד לחתוך נכון 

 

 עוגיות מרוקאיות  –  4פרק  

 חלווה דלעז'ין  •

 שומשומיות קרמל  •

 עוגיות תכשיט במילוי תמרים  •

 כפכפי שומשום  •

 מקרוד  •

 שבקיה •

 ספינג'  •

 מרנג בוטנים  •

 בפרק זה נלמד להכין מגוון עוגיות מרוקאיות מסורתיות  
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 נלמד לחתוך נכון, ליצור צורות בצורה נכונה  

 ולעבוד עם סוגים שונים של קרמל 

 בקלאווה וסיגרים  –  5פרק  

 בקלאווה במילוי אגוזים  •

 סיגרים במילוי אגוזים קוקוס קלוי, דבש ומייפל  •

 סיגרים במילוי אגוזים וחלבה •

 סיגרים במילוי פקאנים וסילאן  •

 ם  בפרק זה נלמד להכין סוגים שונים של סיגרי

 

 ף לעבוד איזה סוגי דפי פילו עדיעם נלמד לו, נלמד לעבוד נכון עם דפי פי 

 נלמד להכין סירופ סוכר ת,בקלאווה במגוון טכניק נלמד להכין 

 

 חנוכה  –  6פרק  

 סופגניות חלביות במילוי ריבה, שוקולד חלב, שוקולד מריר ופררו רושה •

 דונאטס  •

 צ'ריוס  •

 ד ם במיוחבעיצוב מרשירווה במילוי ריבה, שוקולד לבן, ופררו רושה סופגניות פ •

 בפרק זה נלמד לעבוד עם סוגי הבצקים השונים בצורה נכונה.

 וק מתי השמן מספיק חם לטיגון דב מד כיצד לנל

 ת הקינוחים נציות להכאופ נלמד כל מיני 

 נלמד לעצב ונלמד ליצור מילויים מושלמים ומשודרגים לקינוחים שלנו 

 בזמן שמעבירים אותן לשמן החם  נלמד כיצד לא לפוצץ את ההתפחה של הסופגניות 

 

 ממתקים שאהבנו –  7פרק  

 חטיף סניקרס ביתי  •

 חטיף טים טאם ביתי  •

 חטיף טעמי ביתי  •

 חטיף טווינקס ביתי  •

 חטיף טופיפי  ביתי  •

 מרקיז אגוזים  •

 אגוזי ביתי חטיף  •

 חטיף נוגט מושחת  •

 פודנט וניל קרמל  •

 מלבי חלבי  •
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 קינוח כוסות תפוחים מסוכרים במילוי טופי, תפוחים וקצפת.  •

 בטעמים נשיקות מרנג  •

 סטוק וריבת חלב קרם ברולה בטעם וניל, פררו רושה, פי  •

 קרם בוואריה אמיתי  •

   ממתקי ילדות שאהבנו, השקעתי בפרק זה המון מחשבה. בפרק זה נלמד להכין 

  להכין ממתקים מיוחדים בטעמים שלהם, הרבה יותר טעימים מהמקור, נלמד המסה נכונה של נלמד  

טים, נלמד לצפות  ווישוקולדים, נלמד הכנת כמה סוגי קרמל, נלמד הכנת טופי, נלמד הכנת בסקי

נלמד לעבוד   ולקשט את הממתקים, נלמד לחתוך אותם בצורה נכונה, נלמד לעבוד עם תבניות סליקון, 

ת  נלמד לצאת מהקופסא ולהכין קינוח כוסו , עם מד חום סוכר ועם איזה מד חום סוכר מומלץ לעבוד

שלא בכוסות, נלמד להכין את הציפוי סוכריה לתפוחים המתוקים, נלמד לעצב ולצבוע את האלמנטים  

 . לקישוט, נלמד להגיע לקרמים חלקים ללא גושים

ד  חירה, נלמולשלב בה טעמים שונים לפי ב  נכונה ללא סדקים ופיצוצים  שיטהב להכין נשיקות   נלמד

 סוגי זילוף שונות. 

 יר מחלבי לפרווהכיצד להמים וחלמד לשלב טעמים בתוך קינו נ

ין בצורה נכונה ונלמד כיצד  מד כיצד לעשות השוואת טמפ' ומה זה אומר, נלמד לעבוד עם ג'לטנל

 הוספת הג'לטין למסה יווצרות גושי ג'לטין בזמן נע מהימלה

 

 ממתקי כדורים  –  8פרק  

 כדורי שוקולד חלבה  •

 כדורי חמאת בוטנים  •

 כדורי פררו רושה  •

 כדורי רפאלו  •

 טראפלס שוקולד נוגט  •
 

 מריר טראפלס שוקולד  •

 טראפלס שוקולד לבן, תפוז, אגוזי לוז וקוקוס קלוי  •

   כדורים במגוון טעמים  בפרק זה נלמד להכין סוגים שונים של 

 נלמד לשלב טעמים ולשנות טעמים לפי בחירה, נלמד לצפות ולקשט את הכדורים 

 בצק רבוך  –  9פרק  

 פחזניות במילוי קרם דיפלומט  •

 ם פחזניות ברבורי •

 ס, מנגו וקצפת זניות קרמבל צבעוני במילוי תותים, תפוחים, אננפח •

 קאן סיני פ וי קרם קרמל ופארי ברסט במיל  •

 קאן סיני וי קרם קרמל ופ ם במילאקלרי •

, נלמד איך בודקים מתי הוא מוכן,  מושלם שלא צונח ושתמיד מצליח  בצק רבוךבפרק זה נלמד להכין  

ונלמד   , נלמד איך לזלף את הפחזניות בצורה נכונהנלמד איך מוסיפים את חומרי הגלם בצורה נכונה

 איך יוצרים צורות מעבר לצורה הרגילה שאנחנו מכירים. 
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ויוצר פסיפס    מתלבש בצורה מדוייקת על הפחזניות זניות עם קרמבל שת פחבצורה מדוייקנלמד להכין 

 מושלם. 

 ים ולשדרג את הפחזניות מבחינת טעמים. נלמד לשלב טעמים נוספ

 יצור טעמים ייחודיים. תוסים ונצורה נכונה, נשבור מינלמד להכין קרמל יבש ב

 ונה. תוצרים בצורה מדוייקת ונכהכין נלמד ל

 וכיצד עושים אותו.  ו המושג השוואת טמפ' נלמד להכין קרם דיפלומט ונלמד מה

 קרמים  –  10פרק  

 קרם פטיסייר  •

 קרם דיפלומט  •

 קרם דיפלומט שוקולד  •

 סירופ סוכר  •

 גנאש שוקולד  •

בפרק זה נלמד להכין מגוון קרמים שונים מעולם הקונדיטוריה, בניהם קרם פטיסייר שהוא קרם בסיסי  

 מאוד שמשתמשים בו המן להמון קינוחים ועוגות. 

 מהו המושג השוואת טמפ' וכיצד מבצעים אותו בצורה נכונהנלמד 

 נלמד כיצד לשלב טעמים בקרמים

 נלמד כיצד נדע להגיע למרקם הנכון ומתי ניתן לעבוד עם הקרמים 

 

 עוגות בחושות   –  11פרק  

 עוגת גזר בחושה  •

 עוגת ריבת חלב ושברי אגוזי לוז  •

 עוגה בחושה תפוחים, מייפל וקינמון  •

 פרלינה, קוקוס קלוי ואגוזי ברס עוגה בחושה  •

 עוגת סולת  •

 עוגת שוקולד בחושה  •

 בחושה טופי וניל  •

בפרק זה נלמד שילוב טעמים בעוגות, נלמד כיצד להכין עוגות משני סוגי מסה ולשלב בניהם בצורה  

נכונה, נבין מה ההבדלים בין עוגות טורט לעוגות בחושות, נלמד להכין ציפויים שונים ואיך לא לגרום  

 יית יתר, נלמד להכין טופי ושילובו בעוגה לאפ

 

 בחושות ראווה  –  21פרק  

 בחושה ראווה שוקולד קוקוס  •

 בחושה ראווה תפוחים, דבש וקינמון  •

 בחושה ראווה דבש  •
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 שילוב חומרים נכון ואפיה נכונה, כיצד לא נגרום לאפיית יתר.  בפרק זה נלמד 

תבנית, נלמד להכין גלסאז' מבריק בכל מיני  נלמד אפיה נכונה בתוך תבניות סליקון וחילוץ נכון מה

 טכניקות ושילוב של כמה צבעים ויצירת מראה דקורטיבי וייחודי. 

 נלמד כיצד לצפות את העוגה בצורה נכונה ולתת לה מראה אטום וחלק 

 

 

 

 עוגות טורט   –  31פרק  

 עוגת טורט גזר בננה •

 עוגת טורט קפה •

 סוכר ובקצפת עוגת טורט שוקולד שמתאימה לעיצוב בבצק  •

 עוגת טורט תפוזים גבוהה •

 1עוגת טורט וניל גרסה  •

   2עוגת טורט וניל גרסה  •

 עוגת טורט מייפל וניל ואגוזים  •

 בפרק זה נלמד שילוב חומרים נכון ואפיה נכונה, כיצד לא נגרום לאפיית יתר. 

לעלות, נבין   נבין מה ההבדלים בין עוגה בחושה לעוגת טורט, נבין מה הגורמים שימנעו מקצף הביצים

 כיצד משפיעה ההקצפה על האווריריות של העוגות. 

 נבין למה עדיף עוגות גבוהות להכין בשתי נגלות ולא בפעם אחת 

 נלמד להכין עוגות עשירות בטעמים שלהן. 

 

 עוגות טורט ראווה   –  41פרק  

 טורט ראווה שיש שוקולד וניל  •

 טורט ראווה שיש פרג וניל  •

 קינמון טורט ראווה וניל   •

 בפרק זה נלמד שילוב חומרים נכון ואפיה נכונה, כיצד לא נגרום לאפיית יתר. 

נלמד אפיה נכונה בתוך תבניות סליקון וחילוץ נכון מהתבנית, נלמד להכין גלסאז' מבריק בכל מיני  

 טכניקות ושילוב של כמה צבעים ויצירת מראה דקורטיבי וייחודי. 

 ד חום סוכר. ועבודה עם מ נלמד עבודה עם ג'לטין 

 נלמד כיצד לצפות את העוגה בצורה נכונה ולתת לה מראה אטום וחלק 

 

 עוגות קרות   –  51פרק  
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 מוס לימון וקרם לימון על תחתית בסקיוויט לימוני  •

 עוגת מוס קפה אייריש קרים וקרמו שוקולד  •

 עוגת קרמבו  •

 עוגת אוראו  •

עבודה עם ג'לטין, נלמד להכין גלסאז'ים בצבע  בפרק זה נלמד לעבוד בצורה נכונה עם מוסים, נלמד  

 אחיד, נלמד את המרקמים הנכונים לעבודה וכיצד ליצור מראה אחיד וחלק. 

 נלמד להכין שכבות ישרות ומדוייקות, נלמד לעבוד ללא שקפים. 

 נלמד להכין קרמים שונים ולשלב אותם בעוגות בצורה מדוייקת. 

 מד להרכיב את העוגות בתוך רינגים בצורה נכונה.מתאימים ונלנכין תחתיות לעוגות בטעמים  

 

 עוגות גבינה  –  61פרק  

 עוגת גבינה פירורים קרה  •

 עוגת קרם גבינה קרה בציפוי ירוק מנומר  •

 עוגת לוטוס קרם גבינה •

 עוגת לוטוס, קרם קפה, וקרם גבינה קרה על בסיס תחתית בראוניז שוקולד  •

 עוגה גבינה אפויה מנומרת  •

 , לוטוס וגנאש שוקולד לבן אדומה מנומרתקרם גבינהגת  עו •

גות גבינה במגוון טכניקות ובמגוון טעמים וציפיים, נלמד להכין תחתיות שונות  נלמד להכין מגוון עו 

לעוגות, נלמד לעבוד נכון עם חומרי הגלם כדי ליצור קרמים חלקים ונוחים לעבודה, נלמד באיזה  

 מרקמים נכון לעבוד, נלמד ליצור דקורציה ייחודית ויפה לעוגה, נלמד טכניקות ייחודיות לעיצוב 

אפויה ללא סדקים, ללא פיצוצים, ללא קמטים וללא   הסודות ההצלחה להכנת עוגת גבינהנלמד את כל 

 צניחות 

 

נלמד להבין לעומק את המורכבות של עוגת הגבינה וכך תוכלי גם את להצליח להכין את העוגה  

 כין המושלמת שכל כך חלמת לדעת לה

אים לעוגה ואיך אופים נכון את  נלמד מהו החום המת, נלמד כיצד להימנע מתהליך שגוי בבניית העוגה

 עוגת הגבינה בצורה נכונה 

 נלמד מדוע מבצעים כל שלב כפי שמבצעים אותו כך שתרכשי הבנה יסודית בתהליך 

 

 שמרים במילויים מתוקים   –  71פרק  

 פרווה  -עוגת שמרים במילוי שוקולד    •

 שמרים כרוך אופן הכנת הבצק ושלבי הקיפול  •

 וניל ופצפוצי שוקולד שמרים כרוך במילוי   •

 שמרים כרוך במילוי קרם מייפל קינמון ואגוזי מלך  •

 1שמריך כרוך במילוי אגוזי לוז גרסה  •
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 שמרים כרוך במילוי קרם וניל וקינמון  •

 שמרים כרוך במילוי שוקולד חלבה  •

 שמרים כרו במילוי שוקולד  •

 גביניות מבצק שמרים כרוך  •

 מניפת שמרים כרוך במילוי תפוחים  •

 כרוך במילוי שקדים  מעטפת שמרים •

 2שמריך כרוך במילוי אגוזי לוז גרסה  •

 1שמרים כרוך במילוי אגוזי מלך גרסה  •

 2שמרים כרוך במילוי אגוזי מלך גרסה  •

 בפרק זה נלמד להכין בצק שמרים פרווה ובצק שמרים עשיר בחמאה. 

 נלמד כיצד לעבוד עם החמאה בצורה נכונה וכיצד להחדיר את החמאה לבצק. 

 לבי הקיפולים ודפדוף הבצק, נלמד מהם זמני המנוחה הנכונים של הבצק נלמד את ש 

נלמד להכין מגוון רחב של מילויים, נלמד להכין קרמים , למלא בהם את הבצק וליצור צורות בבצק,  

 נלמד לעשות השוואת טמפ' ונלמד להכין סירופ סוכר . 

 

 שמרים במילויים מלוחים   –  81פרק  

 ובשמל שמרים במילוי בצל  •

 שמרים במילוי רוטב פיצה וגבינה צהובה  •

 שמרים במילוי פסטו וגבינה צהובה •

 שמרים עשיר בחמאה. בצק בפרק זה נלמד להכין  

 נלמד כיצד לעבוד עם החמאה בצורה נכונה וכיצד להחדיר את החמאה לבצק. 

 נלמד את שלבי הקיפולים ודפדוף הבצק, נלמד מהם זמני המנוחה הנכונים של הבצק 

 

 להכין סוגי ממרחים שונים ושילובם בבצק עד לקבלת מאפה שמרים טעים ואוורירי נלמד  

 

 עוגות פטיסרי/ראווה   –  91פרק  

 פטיסרי מוס אננס קוקוס, קולי אננס, קרמו קוקוס ומוס מנגו בציפוי גלסאז' בשני צבעים  •

 פטיסרי מוס תות וקולי תות בציפוי גלסאז' מפוספס  •

 ליצ'י בציפוי ריסוס שוקולד בשני צבעים פטיסרי מוס קוקוס ומוס   •

 פטיסרי מוס שוקולד לבן, קרמו מנגו וקולי מנגו בציפוי ריסוס שוקולד בשני צבעים  •

 פטיסרי מוס פונצ' בננה ומוס שוקולד בננה בציפוי גלסאז'  •

 פטיסרי מוס קרמל ומוס שוקולד תפוז על תחתית של קראנצ' פרלינה שוקולד  •

 אז'פטיסרי מוס תות בציפוי גלס •

אז'  בציפוי משולב של גלס על תחתית ספונג' פיסטוק פיסטוק וקרמו קוקוס רי מוס פטיס •

 מבריק וריסוס שוקולד 



                                  

9 
 

 טבעת שוקולד זמרי על תחתית קראנצ' פרלינה ו עוגת ראווה חישוק מוס רו •

  קוקוסלה ברטון  ה ומוס קוקוס על תחתית סבוקוס פסיפלורבריולט, מוס ק ווה קולי  עוגת רא •

 וף מבריק בציפוי שק

 אגוזי מלך בציפוי ריסוס דו גוני  עוגת פטיסרי מוס אספרסו על תחתית ביסקיוויט  •

כין מגוון תחתיות כבסיס לעוגות, נכין מוסים שונים בטעמים שונים ונפתח את  הבפרק זה נלמד ל

 יוציאו עוגה מדוייקת וישרה.הראש להגיע לטעמים חדשים, נלמד לעבוד במרקמים נכונים ש

ואיזה    בכל מיני אופציות עם ג'לטין  ומדוייקת  בצורה נכונה ונלמד לעבודעם מחיות פרי   נלמד לעבוד 

 טוריה המקצועי. ג'לטין מתאים לנו בעולם הקונדי

 

 

נלמד עבודה נכונה עם צבעי מאכל ג'ל ועם אבקות צבע מאכל, נלמד להכין קרמים שונים לשכבות  

 האמצע ואיך ליצור שכבות סימטריות וחלקות עם מעברים חדים בין שכבה לשכבה.  

נלמד כיצד לחלץ את העוגות מהרינגים ואיך להכין גלסאז'ים מבריקים בצורה נכונה, נלמד לעבוד עם  

 ומרססת שוקולד. מד חום סוכר  

 במגוון טכניקות שונות.   ויציבה  את העוגות בציפוי גלסאז' בצורה נכונה חלקה ואטומהנלמד לצפות 

 ב ייחודיות ובניית עוגות מורכבות יותר ומורכבות פחות נלמד לעבוד בטכניקות עיצו

 . יצור ציפוי מבריק שקוףנלמד ל

 וגות חלקות ללא חורים וסדקים. נלמד לעבוד עם המרקמים הנכונים במוסים לקבלת ע

ם ומבודלים מעולם  ה ופרזנטציה ייחודיינו ולתת להם מראשלחכמים לעוגות ור עיצובים מתונלמד ליצ 

 הקונדיטוריה המוכר כיום. 

 נלמד לצפות את העוגות בריסוס שוקולד בצורה נכונה ואחידה וכיצד לנקות את מרססת השוקולד  

 

 קינוחי בוטיק –  20פרק  

 ה מנומרת קינוח בוטיק גבינ •

 קינוח בוטיק קרם גבינה וקולי בריולט  •

 קינוחי בוטיק דובדבנים מוס אספרסו בציפוי גלסאז' מבריק   •

 קולד מרי בציפוי ריסוס שוקינוחי בוטיק אפרסקים מוס רוז •

 רה בציפוי ריסוס שוקולד פסיפלו וקוס מוס קקינוחי בוטיק תפוחים  •

 מוס רוזמרי בציפוי שוקולד מנוצנץ קינוחי בוטיק כיפות מחודדות   •
 

 . ור קינוחיים ייחודיים במראה שלהם ובעיצוב שלהםנלמד ליצ  בפרק זה

 

 . תם שונים ומדוייקים ללא פציעות ובועוקינוחים במרקם הנכון ונלמד ליצוק  נלמד להכין מוסי

 

כיצד לקשט  פות אותם בצורה מדוייקת ו, כיצד לצחים בצורה נכונהנלמד כיצד לחלץ את הקינו

 . לכדי פרזנטציה ייחודית ומושכת את העין אותם 
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חי הפטיסרי שמוכרים  קינוו  ממש כמקינוחים הטובים ביותר האת   נכין ו ים נלמד לשלב טעמ

 . אלינו לקונדיטוריה   בפריז

 

 ציפויים  –  21פרק  

באיזה טמפ' צריך לעבוד  ו  , נלמד כיצד לאטום אותו סאז' מבריק מדוייק גל   0נלמד להכין מ  •

 איתו 

ונלמד לנקות אותה כדי למנוע   ססתלעבוד עם המר  נלמד להכין מסה לריסוס בשוקולד, נלמד •

 ת במערכת הריסוס שלהסתימו
 

 

 ימקאו מצ  קישוטים  –  22פרק  

 וליצור קישוטים נוספים חים ן גבעולים לתפונלמד להכי •

 שוקולד מהצימקאו  סי נלמד ליצור פ  •

 דוגמאות של נוצות באמצעות כלים שיש לנו בבית נלמד ליצור   •

 איתם את קינוחי הבוטיק נלמד להכין גבעולים לדובדבנים ולאפרסקים ונלמד לקשט   •

 נלמד ליצור סוגי קישוטי שוקולד שונים בכל מיני טכניקות זה בפרק 

 ם מדוייקיםנלמד לעבוד עם קלף ועם שקפים ליצירת קישוטי 

 נלמד כיצד לשלב את הקישוטים בעוגות ובקינוחים 

 

 עוגות משולבות ג'לי דקורטיבי ופטיסרי   –  23רק  פ

 ומוס פונצ' בננהמשולבת ג'לי ופטיסרי מוס בננה  •

 משולבת ג'לי ופטיסרי מוס שוקולד לבן ומוס קסיס  •

בפרק זה נלמד טכניקה ייחודית של הזרקת הג'לי, נלמד לעבוד בצורה נכונה עם מחטי הייטק, נלמד  

ליצור מגוון פרחים מג'לי כדקורציה חיצונית, נלמד לשלב טעמים וליצור ג'לי במרקם נכון לעבודה  

 והזרקה. 

 צורה נכונה את הג'לי ואילו צבעים מתאימים לעבודה עם הזרקות ג'לי. נלמד לצבוע ב

 נלמד להכין שכבת ג'לי צבעונית לצד שכבת ג'לי שקופה ולשלב בינהן 

 נלמד לעבוד נכון עם ג'לטין. 

 נלמד טכניקות הזרקת ג'לי ליצירת אלמנטים תלת מימדיים בעוגה. 

בטעמים שונים ואת היחסים הנכונים של הג'לטין  נכין תחתיות כבסיס לעוגות, נלמד להכין שכבות מוס  

 למוסים. 

 . נלמד כיצד ליצור שכבות סימטריות וחלקות עם מעברים חדים בין שכבה לשכבה
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 נלמד לעבוד במרקמים נכונים. נלמד לשלב בין המוסים לג'לי וחיבור בינהם לכדי עוגה אחת. 

 

למד כיצד לחלץ את העוגות מהתבנית  נלמד לעבוד עם תבנית ייעודית לצורך הכנת שכבות הג'לי ונ

 בצורה נכונה וחלקה 

 

 בצק סוכר  –  42פרק  

 הכלים לפיסול פרחים מבצק סוכר  12הדרכת  •

 פיסול כלניות מבצק סוכר  •

 פיסול פריחת הדובדבן מבצק סוכר  •

 

בפרק זה נלמד על הכלים לעבודה בפיסול בבצק סוכר, נלמד לעבוד בצורה נכונה עם בצק סוכר ועם  

 חותכנים מתאימים, נלמד להדביק אלמנטים באמצעות "דבק" אכיל ונלמד לעבוד עם חוטי שזירה. 

 נלמד ללוש בצורה נכונה את בצק הסוכר ונכיר את סוגי בצק הסוכר השונים. 

 נלמד לפסל פרחים ריאליסטיים שישדרגו כל עוגה וקינוח 

 

 מתנה קורס   –  קורס מקיף בטמפרור שוקולד –  52פרק  

 תי והיכן לאחסן אותו איך לבחור שוקולד איכו •

 המסת שוקולד בצורה נכונה ובטוחה  •

 טמפרור ויצירת גבישים  •

 טכניקת הזרעה קלאסית  •

 טכניקת הזרעה קלה  •

 הזרעה בהמסה חלקית  •

 טמפרור בכוס קפה  •

 למה חשוב לנקות את הגלים שבהם עבדנו  •

  איך להתמודד אם הוספנו יותר מידי שוקולד בהזרעה וכבר הגענו לטמפ' העבודה והשוקולד •

 לא נמס 

 מהן הדרכים לשמירה על השוקולד בטמפ' עבודה  •

 באיזה שיטה הכי טוב לטמפרר ומתי להשתמש בכל טכניקת טמפרור  •

 שיטת הטמפרור הקלאסית  •

 איך לכוון את המזגן כדי שהטמפ' תתאים לטמפרור השוקולד •

 דפי עזר להדפסה •

כיצד לטמפרר בשיטות שונות,  בפרק זה נלמד לעבוד בטמפ' הנכונות לסוגי השוקולד השונים, נלמד 

 נלמד על גבישי השוקולד ותפקידם, נלמד יחסים נכונים של השוקולדים במרקמים השונים. 

 נלמד כיצד לעבוד בצורה נקיה ונכונה ולהגיע לדיוק בתהליך 

 



                                  

12 
 

 קישוטי שוקולד –  62פרק  

 קישוטי שוקולד מוכניםכיצד לשמור   •

 מיחזור שקפים לשימוש חוזר  •

נלמד כיצד לשמור קישוטי שוקולד שהכנו כדי שלא ישברו לנו ויהרסו לנו ונלמד כיצד ניתן  בפרק זה 

 למחזר שקפים לעבודה חוזרת. 

 

 יצירת קישוטי שוקולד עם טקסטורה –  72פרק  

 כיצד להכין קישוטי שוקולד עם טקסטורה ללא שקף טקסטורה  •

 כיצד ליצור קישוטי שוקולד עם טקסטורה עם שקף טקסטורה •
 

 עויות עלולות להתרחש בשימוש עם שקף טקסטורה וכיצד ניתן לתקן אותן אלו ט •

 צביעת קישוטים )דסקיות( עם טקסטורה  •

 כיצד מסירים צבע מקישוטי שוקולד  •

בפרק זה נלמד לעבוד עם שקפי טקסטורה ליצירת דוגמאות בשוקולד, נלמד להכין טקסטורות  

טעויות יכולות להתרחש בעבודה עם שקפי  ודוגמאות בשוקולד ללא שימוש בשקפים, נלמד אילו 

טקסטורה וכיצד ניתן לתקן אותן, נלמד לצבוע את השוקולד בצורה נכונה ונלמד כיצד להסיר צבע  

 משוקולד שצבענו. 

 

 הכנת גדר משוקולד  –  82פרק  

 הכנת גדר אסימטרית משוקולד •

 הכנת השקף להכנת גד אסימטרית משוקולד  •

 משוקולד הכנת רצועת נייר לגדר  •

 כנת כמות גדולה של גדרות בבת אחת ה •

בפרק זה נלמד להכין גדר לעוגה בצורה אסימטרית משוקולד, נלמד לשלב אותה על רינג כדי לקבל  

קימור, נלמד לחלץ את השקף וסרט הנייר בצורה נכונה מטבעת השוקולד, נלמד כיצד להניח אותה  

 רות בעוגות. סביב לעוגה ונראה דוגמאות נוספות של שילוב של גד

 ונחסוך זמן עבודה   נלמד להכין כמות גדולה של גדרות בבת אחת

 

 חישוקים משוקולד  –  92פרק  

 יצירת חישוקים דקים משוקולד •

כיצד לעבוד בצורה נקיה, כיצד לעבוד עם מסרק טקסטורה, עבודה נכונה ליצירת חישוקים סימטריים  

 וכיצד לשלב אותם בעוגות   ודקיקים

 יצירת ענפים משוקולד  –  30פרק  

 הכנת ענפים עבים משוקולד  •
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 הכנת ענפים דקים משוקולד )"קן ציפור"(  •

 טיפים נוספים להכנת ענפם דקים משוקולד )"קן לציפור"(  •

 בפרק זה נלמד ליצור ענפים עבים משוקולד וענפים דקים משוקולד בצורה נכונה ושילובם בעוגות. 

ד לעבוד עם אריחים קפואים ונלמד לעבוד עם שוקולד שעדיין לא התגבש ממש וכיצד לעטוף עם  נלמ

 הענפים את העוגה בצורה נכונה 

 

 סלילי שוקולד –  31פרק  

 הכנת סלילי שוקולד  •

 הכנת כמות גדולה של סלילים בבת אחת  •

ליצור סלילים מסולסלים בצורה נכונה, נלמד לעבוד עם שקף ומסרק דקורטיבי ליצירת    בפרק זה נלמד 

 סלילים מדוייקים. 

 נלמד להכין כמות גדולה של סלילים ארוכים לדקורציה של עוגות וקינוחים. 

 

 יצירת סלסולים על גבי אריח קפוא –  32פרק  

 הכנת סלסולים על גבי אריח קפוא  •

 י מה קורה אם האריח קפוא מיד •

בפרק זה נלמד להכין סלסולי שוקולד על גבי אריח קפוא, נלמד כיצד לעבוד נכון ונלמד מה ניתן  

לעשות עם אריח קפוא מאוד וכיצד ניתן לחמם אותו מעט לפני זמן העבודה, נראה דוגמאות של  

 סלסולים על גבי העוגות 

 

 הכנת פרחים משוקולד  –  33פרק  

 הכנת הפרח •

 הרכבת הפרח  •

 בקריצת צורות בצורה חזקה החשיבות  •

 תיקון עלים בפרח  •

 השפעת סמיכות השוקולד על הרכבת הפרח  •

 איך לעבוד עם שוקולד שכבר התגבש  •

 הכנת סוג נוסף של פרח  •

בפרק זה נלמד להכין שני סוגי פרחים שונים, נלמד לבנות ולהרכיב את הפרחים בצורה נכונה, נלמד  

ם, נלמד ליצור עלים מעוגלים מעט וכיצד להפריד  למרוח את השוקולד על השקפים ולקרוץ מהם עלי

 . נלמד להכין פרח ללא שימוש בקורצנים ונלמד להרכיב אותו בצורה נכונה, נלמד  את העלים מהשקף

 

לתקן עלים שלא יצאו לנו מדוייקים ונלמד מהם הפלוסים והמינוסים בעבודה עם שוקולד שכבר  

 התגבש 
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 גבי קישוטי שוקולד יצירת אפקט הספריי על  –  43פרק  

 הכנת בקבוק ספריי  •

 בפרק זה נלמד להכין ספריי צבעוני להשפרצה וצביעת קישוטי שוקולד 

 

 עיצוב והרכבת עוגה   –  53פרק  

 הרכבת עוגה  •

העוגה באמצעות קישוטי שוקולד, צביעה ואיבוק של האלמנטים ויצירת  את עצב  בפרק זה נלמד כיצד ל

 עוגה יפה ואסתטית. 

 

 צביעת שוקולד –  63פרק  

 איך לצבוע שוקולד  •

 מהו שקף טרנספר וכיצד יוצרים אחד כזה  •

 בפרק זה נלמד איך לצבוע את השוקולד בצורה נכונה ונלמד מהו שקף טרנספר ואיך ליצור שקף כזה. 

 

 סודות האסתטיקה  –  73פרק  

 סודות האסתטיקה חלק א'  •

 סודות האסתטיקה חלק ב'  •

וגות יפות ומרשימות עם פרופורציות נכונות, איך המוח  בפרק זה על מה לשים דגש כדי ליצור ע 

 האנושי מבין יופי ופרופורציות וכיצד נגרום לאנשים לעמוד להסתכל שוב ושוב על העוגות שלנו. 

 

 2קישוטי שוקולד  –  83פרק  

 יצירת עלים משוקולד בשני צבעים  •

 הכנת פרח מרשים וגדול משוקולד לקישוט במרכז העוגה  •

 שוקולד ביד חופשית זילוף  •

 יצירת עלה שוקולד דקורטיבי וגדול  •

 בפרק זה נלמד לעצב בשילוב של שני שוקולדים, דקורציה מיוחדת למראה מרהיב בקישוטי שוקולד 

 נלמד לעבוד נכון עם הכלים שברשותנו וליצור אלמנטים ייחודיים 

 

 מתנה קורס   –  זילוף קורס  –  93פרק  
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 עיטוף רינג בצורה נכונה •

 גבוהה המתאימה לעיצוב בקצפת הכנת עוגת וניל   •

 שכבות  3חיתוך נכון ונקי של העוגה ל   •

 הכנת קצפת למילוי העוגה, הרטבת העוגה ומילוי נקי של העוגה  •

 עיטוף פירורים וקיבוע העוגה  •

 הכנת קצפת לעיטוף, ועיטוף העוגה  •

 הכנת קצפת לזילוף אלמנטים וזילוף אלמנטים   •

 השפרצות זהב  •

ונים לעבודה עם קצפת בכל שלב, נלמד להכין עוגה עיסית וגבוהה  בפרק זה נלמד על המרקמים הנכ

שכבות שוות, נלמד    3המתאימה לעיטוף קצפת, נלמד שיטת חיתוך קלה ופשוטה ומדוייקת ליצירת 

למלא את פנים העוגה בקצפת ובממרח בצורה נקיה שלא תלכלך את הקצפת החיצונית, נלמד כיצד  

 וגה בקצפת ויצירת קיבוע לעוגה כדי שלא תתרסק בתזוזה. לעשות עיטוף פירורים ונלמד לעטוף ע 

בנוסף נלמד זילוף אלמנטים שונים כמו פרחים, מלמלות, חבלים, פנינים, רוזטות, עלים שונים, ועוד  

 אלמנטים בזילוף. 

 נלמד לעבוד עם כלים בצורה נכונה ומדוייקת. 

 בצביעה חיצונית ומנצנצת. ופים נלמד מתי הקצפת כבר לא טובה לזילוף, ונלמד איך לצבוע את הזיל

 נלמד ליצור עיטוף עוגה בטכניקת ההשפרצות וכיצד מבצעים את ההשפרצות בצורה נכונה.

 

 מתכונים לעוגות הזילוף  –  40פרק  

 מתכון לעוגת וניל גבוהה המתאימה לעיצוב  •

 מתכון לעוגת וניל גבוהה המתאימה לעיצוב  •

 מתכון לקצפת למילוי עוגה  •

 יצורפו מתכונים כתובים לעוגה ולקצפות במרקמים השונים. בפרק זה 

 

 עבודה עם צמקאו   –  41פרק  

 הסבר על סוגי התבניות השונות וצבעי המאכל השונים ועל אבקות האיבוק השונות  •

יציקת צמקאו לתבנית תינוקות וצביעה של השוקולד כולל צביעה חיצונית בצבעי גואש   •

 אכילים 

 בנית סליקון ליצירת אלמנטים כלליים יציקת צמקאו בצורה נכונה בת •

 יצירת אלמנטים של חד קרן מצימקאו וציפוי באבקת איבוק על בסיס אלכוהול  •

 יצירת ספרות מצימקאו וציפוי עם אבקת איבוק על בסיס אלכוהול  •

 זילוף נכון של צמקאו למגוון תבניות וחילוץ נכון  •

 יצירת כוכב מצימקאו בתבנית קשיחה וציפוי באבקות איבוק  •

 

יצירת כתר מצימקאו בתבנית רכה, נלמד כיצד לייבש אותו בצורה נכונה ונלמד לאבק ו   •

 באבקת איבוק בשיטה היבשה
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 יצירת כתר נוסף מצמקאו ונאבק באבקת איבוק בשיטה היבשה •

יצירת חצי כדורגל מצימקאו והדבקה של דפים אכילים עליו, נלמד לצפות בצורה נכונה את   •

 ניתן וכיצד ניתן לחלץ את הכדור מהתבנית. תבנית הכדורגל ונלמד מתי 

ניצור זנבות בת ים בתבנית קשיחה, נלמד כיצד לחלץ אותם ונצבע אותם באבקות איבוק   •

 אולטרה, נלמד איך אבקות האיבוק הללו עובדות ומתי נשתמש בהן 

  בפרק זה נלמד כיצד לעבוד עם צימקאו בצורה נכונה, כיצד נחמם אותו, איך צובעים את השוקולד

עצמו ואיך יוצרים צביעה חיצונית של השוקולד, נלמד כל מיני סוגים של צביעה, נלמד על סוגי הצבעים  

 השונים ואיזה צבע אכן מתאים לשימוש בצימקאו, נלמד על סוגי אבקות האיבוק השונות וכיצד עובדים  

 

בתבניות קשיחות וכיצד נחלץ את  עם כל סוג, נלמד כיצד לעבוד עם צמקאו בתבניות סליקון רכות או 

 האלמנטים בצורה נכונה מבלי לפגוע בהם. 

נלמד לעבוד עם תבניות עדינות יותר ועדינות פחות ואיזו דרך הכי נכונה לשחרר את השוקולד  

 מהתבנית מבלי לפגום בו. 

 

 עבודה עם דפי סוכר   –  42פרק  

 סוכר הסבר על ההבדל בין דפי טרנספר לדפי סוכר ועבודה עם דפי  •

בפרק זה נלמד את ההבדלים בין דפי טרנספר לבין דפי סוכר, נלמד איך לעבוד בצורה נכונה עם דפי  

הסוכר, נלמד כיצד לחתוך אותם בצורה נכונה ונלמד כיצד נוכל לקבע אותם שלא יתקפלו ויעמדו  

 בצורה יפה על גבי העוגה. 

 

 עבודה עם דפי טרספר   –  43פרק  

 טרנספר עבודה נכונה עם דפי  •

נלמד כיצד לעבוד בצורה נכונה ונקיה עם דפי טרנספר, נלמד כיצד ליצור תמיכה לדף ובצורה זו נוכל  

 להעמיד את האלמנט על גבי העוגה בצורה נכונה וטובה. 

 

 עבודה עם איזומלט   –  44פרק  

 שיעור איזומלט  •

בניות סליקות וכיצד  בפרק זה נלמד כיצד לעבוד עם איזומלט, נלמד לזלף אותו בצורה נכונה לתוך ת 

נשחרר אותו ונעמיד אותו על גבי העוגה, נלמד לשמור את שאריות האיזומלט לשימוש חוזר, נלמד  

 כיצד לחמם את האיזומלט ולעבוד איתו. 

 

 עוגת זילוף חלקה   –  54פרק  

 בניית עוגה מההתחלה ועד הסוף עם יצירת עיטוף חלק  •
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 ליצירת עיטוף חלק ובסיסי.   בפרק זה נלמד להרכיב עוגה חלקה מא' ועד ת' עד

נלמד על המרקמים הרצויים, נלמד עיטוף נכון, נלמד עבודה עם כלים בצורה נכונה, נלמד כיצד למנוע  

 בועתיות בקצפת ונלמד כיצד להחליק את העוגה לכדי עיטוף מושלם 

 

 

 

 

 

 עוגת זילוף לול  –  64פרק  

 דפי טרנספר ואיזומלט. בניית עוגת זילוף בטכניקת האומברה בשילוב של עבודה עם  •

בפרק זה נלמד להכין עוגה מא' ועד ת' בקונספט בובות הלול, נלמד להכין עיטוף בטכניקת האומברה,  

עיטוף במגוון צבעים מדוייקים, נלמד ליצור החלקת עוגה בצורה נכונה ונקיה למרות שאנו עובדים עם  

ומלט ולהניח אותם על העוגה, נלמד  מספר צבעים בו זמנית, נלמד להכין אלמנטים מדפי טרנספר ואיז

 לעצב את העוגה שתצא מושלמת. 

 

 עוגת זילוף כדורגל  –  74פרק  

 בניית עוגת זילוף בטכניקת השבר בשילוב חצי כדורגל מצמקאו ועבודה עם דפים אכילים •

בפרק זה נלמד להכין עוגה בקונספט כדורגל, נלמד להכין עוגה ייחודית במראה שלה, נלמד לבנות  

את העוגה מא' ועד ת', נלמד לצבוע את הקצפת, נלמד ליצור שבר וליצור לו דקורציה עם עבודה עם  

עות  קלף דקורטיבי, נלמד לגרום לעיטוף להיות מנצנץ ונלמד לצבוע את הקצפת צביעה חיצונית באמצ 

 אבקות איבוק למראה ייחודי.  

 נלמד לעבוד עם צימקאו בצורה נכונה ולעצב את העוגה למראה ייחודי ומושלם. 

 

 עוגת זילוף כתר זהב   –  84פרק  

בניית עוגת זילוף בטכניקת ההשפרצות בשילוב של ורדים בצבע זהב וכסף וכתר זהב   •

 1מצימקאו שיעור 

וב של ורדים בצבע זהב וכסף וכתר זהב  בניית עוגת זילוף בטכניקת ההשפרצות בשיל  •

 2מצימקאו שיעור 

בפרק זה נלמד בניית עוגה אלגנטית ויפיפיה מא' ועד ת', נלמד עיטוף השפרצות, נלמד הכנת כתר  

 בתבנית רכה וצביעה נכונה שלו, נלמד לצבוע את הקצפת עצמה ונלמד לצבוע גם צביעה חיצונית של  
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ואותיות מצימקאו בתבניות רכות וצביעה שלהם והנחה שלהם   הפרחים, נלמד בנוסף להכין מספרים 

 על העוגה. 

 

 עוגת זילוף בת הים הקטנה   –  49פרק  

בניית עוגת זילוף בקונספט של בת הים הקטנה בטכניקת השבר הכפול ועבודה עם דפים   •

 1אכילים וצימקאו שיעור 

הכפול ועבודה עם דפים  בניית עוגת זילוף בקונספט של בת הים הקטנה בטכניקת השבר  •

 2אכילים וצימקאו שיעור 

 

בפרק זה נלמד להכין עוגה בקונספט בת הים הקטנה מא' ועד ת', נלמד לצבוע את הקצפת בצורה  

נכונה ולעטוף את העוגה עם קצפת צבעונית, נלמד ליצור "לכלוך" על גבי הקצפת ולתת מראה של  

שבר כפול עם הטמעה של דף אכיל בין שתי שכבות  נגיעות קטנות וצבעוניות על העיטוף, נלמד ליצור 

השבר, בנוסף נלמד לחתוך נכון את הדפים האכילים שאיתם עובדים וכיצד נוכל להניח אותם על גבי  

 העוגה בצורה נכונה. נלמד להניח דף אכיל בצורה נכונה בחזית העוגה 

 

 

ועכשיו כשסיימנו את הסילבוס של מסלול הקונדיטוריה 

 למסלול העסקי: נעבור 

 

 שאלות ותשובות רו"ח לגבי פתיחת עסק   –  50פרק  

שאלות ותשובות של רו"ח מקצועי על עוסק פטור, עוסק מורשה, מס הכנסה, מע"מ וביטוח   •

 לאומי. 

בפרק זה תקבלי את כל התשובות שאת צריכה בתחילת דרכך וגם להמשך הדרך, תלמדי מתי  

פטור, מתי עוסק פטור צריך להגיש דיווחים למע"מ ומס  פותחים עוסק פטור ומה זה בעצם עוסק 

הכנסה, מתי צריך להתחיל לדווח, תביני מתי עוברים להיות עוסק מורשה, מה צריך לדעת לגבי מע"מ  

ומס הכנסה, האם ניתן להשתמש בקבלות שרוכשים מחנויות כאלה ואחרות ולא בקבלות שמזמינים  

 ה עיקרית ובמקביל מוכרים מהבית. בבית דפוס, מה עושים כאשר עובדים בעבוד

 מה קורה אם את שכירה ובחופשת לידה ומוכרת מהבית? 

 האם שכיר משלם ביטוח לאומי גם כעצמאי, האם עוסק מורשה יוכל להיות עוסק פטור בעסק אחר. 

 . ואופציה לקבל ייעוץ חינם מרוה"ח

 

 י וכלים עסקיים שיווק אורגנ  –  51פרק  

 1שיווק אורגני שיעור  •
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 2שיווק אורגני שיעור  •

 וואטסאפ עסקי  •

 כתיבה שיווקית  -דוגמאות לקופרייטינג   •

 

בפרק זה נלמד מהן הפלטפורמות המתאימות לשיווק אורגני וכיצד להשתמש בפלטפורמות הללו  

 לייעול של העסק שלנו, נלמד כיצד להגדיל את כמות העוקבים שלנו וכיצד ליצור חשיפה מקסימלית. 

קי ואיך ליצור משפך שיווקי בעסק שלנו, נבין מי קהל היעד שלנו וכיצד להפוך  נלמד מהו משפך שיוו 

 את הלקוחות שלנו מלקוחות מתעניינים ללקוחות קונים 

 

 

נלמד כיצד לבדל את העסק שלנו מבחינה עסקית ואיך לשמר לקוחות כך שימשיכו להגיע אלינו שוב  

,  אותנו וילכו לרכוש אצל המתחרים שלנו ושוב, נלמד איך "לגדר" את הלקוחות שלנו כדי שלא יעזבו  

 נלמד לעשות חקר שוק 

 מחיר ראוי על התוצרים שלנו.  שנלמד איך מתחילים למכור מהבית ואיך לצבור ביטחון לדרו 

הול זמן מדוייקת כדי שתוכלי לשלב את הקונדיטוריה יחד עם העבודה העיקרית  ניטרטגיית מד אסנל

 שלך וחיי המשפחה

 . ת אפ סייליםנלמד כיצד למכור יותר באמצעות מכיר

 נע בשיווק. נלמד מה נכון לעשות ומאילו טעויות להימ

לקופרייטינג באתר  ג ויהיו לך דוגמאות  ייטיננחנו כותבים קופר למד על מה לשים דגש כאשר אני

ולקבל  יצר ויראליות גדולה ותוכלי להשתמש בקופי בפרסומים שלך ד וודים שלנו, קופי שעבהלימ

 השראה. 

חון ומוטיבציה למכור וכבר בתחילת הדרך תחזירי  במסלול הזה תעברי תהליך מדוייק שיתן לך ביט

 את ההשקעה. 

 סף ה הרבה מאוד כה משומנת שמכניסמדי להפוך את העסק הביתי שלך למכונלת

 נלמד לצלם נכון ובצורה טובה את התוצרים שלנו כי הלקוחות שלנו קונים מהעין 

העסק שלנו בצורה נכונה ולפרסם אותו, נלמד איך לשווק בשיווק ישיר ובשיווק  נלמד איך לשווק את 

 עקיף ומה ההבדל ביניהם. 

נלמד על דרכי השיווק בוואטסאפ ועל דרכי השיווק ביוטיוב ואיך אפשר להרוויח כסף משיווק ביוטיוב  

 מבלי למכור מוצרים 

 

לם כיצד להצליח בעו  מתן טיפים  – נשות עסקים מספרות  –  52פרק  

 העסקים מנשות עסקים מובילות 

 ליאת חתוכה בעלת המותג מלכת הג'לי  •

 יפעת רגב בלוגרית מובילה ופרזנטורית של חברות מובילות בתחום המזון   •
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בפרק זה נשות העסקים המצליחות הללו יספרו על דרכם בעולם העסקים, על ההצלחה והדרך  

שמעולם לא חשפו עד כה ויתנו כלים כיצד ניתן  להצלחה ע"י שיווק אורגני בלבד, הן ישתפו טיפים וידע 

 להגיע להצלחה ועל מה לשים דגשים. 

 

 הדרכה של מאמנת אישית אביבית בכר  –  53פרק  

 אימון אישי  •

נלמד מהם שבעת הסודות להצלחת העסק, ניהול אנרגיה ברגעים של נפילת מוטיבציה,  בפרק זה 

נכונה מול לקוח מאוכזב נלמד על חשיבות שימור  נלמד כיצד להתמודד עם ימים קשים והתנהלות 

 הלקוחות ובניית אמון בין הלקוח לבעל העסק וניהול כספים נכון

 

 מיתוג אישי  –  45פרק  

 שיעור במיתוג אישי עם רחלי שטיינר ממתגת עסקים  •

ומה  בפרק זה נעשה סדר במושגים ונבין מהו מיתוג, נלמד מה כולל תהליך מיתוג, נלמד על לוגו  

מרכיב אותו, על מה נשים דגש כאשר נרצה להוציא לוגו לעסק שלנו, ונפצח את סוד ההצלחה של  

 המיתוג. 

 בנוסף נבין את השימוש הנכון במיתוג ומהו סוד ההצלחה של מיתוג נכון ומתאים לעסק שלנו 

 

 מיתוג עסקי  –  55פרק  

 שיעור במיתוג עסקי  •

ך הלקוח תופס אותנו כשהוא רואה את העסק שלנו  בפרק זה נלמד מה החשיבות של מיתוג עסקי, אי 

ממותג בצורה יפה, נלמד ליצור לעסק שלנו מיתוג בצורה חינמית, נלמד על פונקציות העבודה  

הנכונות במיתוג, נלמד לבנות סוגים שונים של מיתוג כמו פליירים שיווקיים, כרטיס ביקור לעסק, לוגו,  

 ואפילו סרטונים מונפשים מגניבים מחירון לעסק, פוסטרים לרשתות החברתיות  

 

 עריכת תמונות   –  65פרק  

 1עריכת תמונות חלק  •

 2עריכת תמונות חלק  •

 3עריכת תמונות חלק  •

בפרק זה נלמד כיצד לערוך תמונות, להוסיף לוגו לתמונה, להוסיף חותמת מים, לעבוד עם שקיפות  

ליצור חיתוכים של התמונה, איך  ועם מסיכות, לעבוד עם משחק עם רוויה והגוונים של הצבעים, איך 

ליצור טקסטורות מעניינות לתמונות שלנו, איך להוריד אלמנטים מהעוגה ומתי זה יעבוד בצורה טובה  

 , עבודה עם פילטרים ועוד. ומתי לא, הכנסת אלמנטים לתמונה
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 כלים ואפלקציות  –  75פרק  

 רשימת כלים ואפליקציות לעיצוב  •

ואפליקציות חינמיות לעיצוב מה שיהפוך את הפרופילים שלכם  בפרק זה תקבלו רשימת כלים 

 בפייסבוק ובאינסטגרם למושכים ומעניינים 

 באפליקציות תוכלו לקבל פיצ'רים לסטורי ולהיילייטס כולל סטוריז דינאמיים 

פילטרים מגניבים לאינסטגרם, אפליקציה  קולאז'ים מגניבים וקולאז'ים בשילוב של סרטוני וידאו, 

לעריכת תמונות לסטורי ולפוסטים, רקעים לסטורי וסרטוני סטופ מושן, אפקטים מגניבים כמו  מצויינת 

 מים זורמים ועוד, שינוי רגע בתמונה, מסגרות, מיזוג בין תמונות

 

 

 תמחור  –  85פרק  

 מחשבון תמחור  •

 קובץ מחירות  •

הגרמים שהשתמשת בהם  בפרק זה תקבלי גישה למחשבון תמחור שיעשה לך חישובים מדוייקים על 

 בעבור הכנת התוצרים שלך וכך תחסכי מעצמך המון כאב ראש 

בנוסף תקבלי קובץ מחירון מובנה של תמחור מוצרים לפי המחירים שכיום דורשים בעולם  

 הקונדיטוריה 

 כלים נחוצים  –  95פרק  

 כלים נחוצים  •

ריכה לעבוד וחשוב שיהיו  בפרק זה יהיה לך קובץ שבו כתוב לך בצורה מסודרת עם איזה כלים את צ

 לך בבית. 

 

 כרטיס ההטבות –  60פרק  

 כרטיס ההטבות של המכללה  •

 בפרק זה תקבלי רשימה מסודרת של כל החנויות ונותני השירות הכלולים בכרטיס ההטבות 

שם תוכלי למצוא חנויות למוצרי אפיה, חומרי גלם, כלים וספקים, גרפיקאים ועוד מסודרים לפי ערים,  

 וכו'  פון, כתובת מייל, כמה אחוזי הנחה כל אחד מהם נותן כתובות, טל

 

 הסבר להורדת מתכונים  –  61פרק  

 איך פותחים מתכונים  •

 בפרק זה תלמדי כיצד לפתוח את המתכונים דרך הטלפון הנייד שלך. 


