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 בלאק פריידי מבצע סיליבוס 

 

 עוגיות  -  1פרק  

 עוגיות קפה  •

 מגולגלות תמרים ואגוזים  •

 מגולגלות ריבה וקוקוס  •

 מושלגות דבש ושקדים  •

 מושלגות מייפל  •

 עוגיות חמאה במילוי ריבה  •

 אלפחורס עוגיות  •

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

 עוגיות פאג' שוקולד  •

 ולד מושלגות שוק •

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  •

 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. 

את כל החיתוכיות ניתן להכין גם כטארטלטים, בסדנאות אני    נלמד לבצע חיתוך נכון של החיתוכיות

 מדגימה כחיתוכיות מכיוון שטכניקה זו כיום יותר נמכרת
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 מתוקים מיוחדים  –  5פרק  

 בקלאווה במילוי אגוזים  •

 סיגרים במילוי אגוזים קוקוס קלוי, דבש ומייפל  •

 פודנט וניל קרמל  •

 כדורי פררו רושה  •

 כדורי חמאת בוטנים  •

 קצפת קינוחי כוסות תפוחים מסוכרים במילוי טופי תפוחים ו  •

 מרקיז אגוזים  •

 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 

וכיצד לעבוד עם   כונהבצורה נ , נלמד להכין קרמל כדורים במגוון טעמים נלמד להכין סוגים שונים של 

 חום מומלץ  סוכר ואיזה מדמדחום  

 

 בצק רבוך  –  8פרק  

 פחזניות במילוי קרם דיפלומט  •

 ם פחזניות ברבורי •

, 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. 

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

 

 קרמים  –  9פרק  

 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 



                                  

3 
 

 

 עוגות בחושות   –  10פרק  

 עוגת גזר בחושה  •

 נבין מה ההבדלים בין עוגות טורט לעוגות בחושות 

 

 בחושות ראווה  –  11פרק  

 בחושה ראווה שוקולד קוקוס  •

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

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

 פוס הפס

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

 

 קורציה מנומרת עוגת גבינה אפויה עם ד  –  14פרק  

 עוגה גבינה אפויה מנומרת  •

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

 וללא 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  נלמד מהו החום המת, נלמד כיצד להימנע מתהליך שגוי בבניית העוגה

 נכון את עוגת הגבינה בצורה נכונה 

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

 ת לעוגה שתראה שונה ממה שרואים כיום רציה ייחודי נלמד לעשות דקו

 

 שמרים במילויים מתוקים   –  16פרק  

 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  •

 שמרים כרוך במילוי קרם וניל וקינמון  •

 שמרים כרוך במילוי שוקולד חלבה  •

 שמרים כרו במילוי שוקולד  •

 גביניות מבצק שמרים כרוך  •
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 ניפת שמרים כרוך במילוי תפוחים מ •

 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   –  17פרק  

 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 קרות   –  14פרק  

 מוס לימון וקרם לימון על תחתית בסקיוויט לימוני  •

 עוגת מוס קפה אייריש קרים וקרמו שוקולד  •

 עוגת גבינה פירורים  •

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  
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 בצק סוכר  –  20פרק  

 הכלים לפיסול פרחים מבצק סוכר  12הדרכת  •

 פיסול כלניות 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 

 

 עוגות פטיסרי/ראווה   –  18פרק  

 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 •

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

נלמד לעבוד עם מחיות פרי ונעבוד בצורה נכונה עם ג'לטין ואיזה ג'לטין מתאים לנו בעולם  

 טוריה המקצועי. 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  

 נצפה את העוגות בציפוי גלסאז' בצורה נכונה חלקה ואטומה במגוון טכניקות שונות. 

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

 

 עוגות משולבות ג'לי דקורטיבי ופטיסרי   –  19פרק  

 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. 



                                  

6 
 

 

 

 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

 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 

 

 

 

 

ועכשיו כשסיימנו את הסילבוס של מסלול הקונדיטוריה 

 למסלול העסקי: נעבור 

 

 י וכלים עסקיים שיווק אורגנ  –  74פרק  

 1שיווק אורגני שיעור  •

 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 
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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 

נעזור לך  ו מחיר ראוי על התוצרים שלנו שנלמד איך מתחילים למכור מהבית ואיך לצבור ביטחון לדרו 

 לעשות פריצת דרך עסקית ואישית 

 עבודה עיקרית שאת עובדת בה. נלמד לשלב את הקונדיטוריה עם  

 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. 

טיוב ואיך אפשר להרוויח כסף משיווק ביוטיוב  ונלמד על דרכי השיווק בוואטסאפ ועל דרכי השיווק בי 

 מבלי למכור מוצרים 

 

 מיתוג עסקי   – 15פרק    -ים הראשונים נרשמ 20בונוס מתנה ל 

 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   – 25פרק    -ים הראשונים נרשמ 20בונוס מתנה ל 

 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

 

 כלים ואפלקציות  – 35פרק    -ים הראשונים נרשמ 20בונוס מתנה ל 

 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 
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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   – 45פרק    -ים הראשונים נרשמ 20בונוס מתנה ל 

 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  – 55פרק    -ים הראשונים נרשמ 20בונוס מתנה ל 

 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  – 65פרק    -ים הראשונים נרשמ 20בונוס מתנה ל 

 כרטיס ההטבות של המכללה  •

ני  חות אפיה וחומרי גלם ונותחנויות מתמ  50 רטיס את זכאית לקבל הנחות בלמעלה מ במסגרת הכ

נות מהנחות חוזרות  לה ה יכול  הוא לא חד פעמי אלא לשימוש חוזר, כך שאתשירות נוספים, הכרטיס 

 ולחסוך לא מעט כסף   תרוכש ונשנות עבור חומרי הגלם וכלים שאת 

 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

ביקור דיגיטלי חינם למשך  כרטיס  –ים הראשונים נרשמ 20בונוס מתנה ל 

 שנה שלמה 

הצוות המקצועי שלנו יבנה לכם כרטיס ביקור דיגיטלי )סוג של אתר קטן( שבו תהיה גלריה תמונות  

סק שלכם, וכפתורים מהירים המפנים את  ואת העשל התוצרים שלכם, ומלל כתוב המציג אתכם  

ליחת הודעה בוואטסאפ וכפתור ניווט של וויז  לשר סטגרם, כפתוהלקוחות שלכם לדף פייסבוק, אינ

 כדי להגיע לאסוף את ההזמנה

 באור מקצועי   ג אתכםג לכם את העסק ויציכל זה ימת

 


