
קורס עיצוב וגילוף פירות
בהגשת : אסתר סומך, פ. פישר ומרצות אורחות

תחום עיצוב וגילוף פירות מהווה היום את אחד המגמות הכי טרנדיים בעולם 
האירועים והוא נפוץ בשמחות, ברים, מגשי אירוח, פרחים ושילובים.

בשנתיים האחרונות בקורס עיצוב וגילוף פירות הספיקו ללמוד כבר מעל 
150 תלמידות בקורס, לסיים אותו בהצלחה ולרכוש את הידע לכל החיים, 

כשחלקן הגדול של התלמידות אף עובדות בתחום – בעיקר כעבודה 
 מהבית בהכנה לאירועים, וכן בשילוב עם הכנת בארים ועוד...

קורס עיצוב וגילוף פירות מיועד למעוניינות לגלות את העולם המשגשג 
שנמצא ביצירות בפירות וירקות, עולם שלם של צבעים וטעמים, של 

אומנות ומקצועיות.

הקורס שיתן לך חוויה קולינרית עשירה במיוחד ותעניק לך את הכלים 
להצלחה שתמיד חלמת עליה, תוך דגש על התנסות עצמית, והכל באוירה 

 קבוצתית ומהנה.

 יש לך עוד שאלות? רוצה עוד פרטים? 
נשמח לענות לך ב: 058-417-7953

סילבוס

 8 שיעורים  כל שיעור 5.5 שעות אקדמיות )+4 שעות מלאות(

גילוף מלון 
ועיצוב 

במגש פירות

1 

סושי פירות 
וגילוף 

בתפוחים

עיצוב 
וגילוף 
ירקות 
במגש

עיצוב 
מיני בר 
פירות

2

3

4

• לימוד עקרונות הגילוף • עיצוב פרחים על מלון • התנסות 
בשרטוט ויצירת צורות • פרחים וקישוטים במלון. • עיצוב מגש 

אישי לבית על פי הטכניקות הנלמדות.

• פרחים, שושנים וצורות מגזר, קולורבי, צנוניות ועוד • שילובי 
ירקות בעיצובים וחיתוכים שונים • עבודת הרכבה במלפפונים 

וגמבות • שילוב מטבלים • הכנת מגש משפחתי לקחת הביתה

• הלהיט האהוב בטעמים מרעננים • סושי פירות בשלל מילויים 
וטעמים •  בשילוב דפי סויה, פירות העונה וקישוטים • איור 

ופיסול בתפוחים •  עבודה עם שבלונות, דוגמאות, והדגשת הדיוק 
• עיצוב מגש לבית מהיצירות שנלמדו בשיעור

עיצובי  • תורת  הסידור ועיצוב פירות • השראות של בארים • 
בארים מפירות ושילובי מרכיבים נוספים • שילוב שייקים • מרכזי 

שולחן ועיצובים בקלקר 



1. בסיום כל שיעור תקבלו הביתה מארז ממעשי ידיכן
2. כל הקורסים כוללים התנסות עצמית בכל שלבי ההכנה

3. תעודה מטעם הבית ספר בגמר הקורס
 4. ייתכנו שינויים בסדר השיעורים, בתכנים ובמגישות
5. ההשתתפות בקורס מותנית בסידור התשלום מראש

 כל משתתפת מקבלת מארז מתנה של:
  ערכת מתנה סט סכיני גילוף, מקלף מיוחד ועוד  דפי הוראות 

הכנה מכל הנלמד  סינר  שובר הנחה לקורס המשך
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• סידור ועיצוב מגשי פירות לבארים ולאירועים • שילובי 
כלים, הגבהות ואלמנטים • הכנת מגש בעיצוב אישי הביתה

• איור כיתובים, לוגו אישי וכו' באבטיח • ציור לפי ציורים, 
דוגמאות והשראה • הכנת אבטיח בעיצוב אישי הביתה

• פיסול מקצועי במלון • שושנים וצורות במילון • טכניקות 
לשימוש נכון בסכיני גילוף

• הדמיית עציצים אמיתיים בפירות • שילובי פרחים ועלים
• הרכבת הפירות בכלים ואגרטלים
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