
בואו לטפח את הכשרון שלכם

מקצועות הקולינריה אינם מפסיקים להתפתח, שיטות 
עבודה חדשות, טרנדים ומגמות וטכנולוגיות חדשות 
הן רק חלק מהגורמים שמשפיעים על סגנון העבודה 

במטבח. 

מטרת היחידה ללימודי המשך היא לצייד אנשי מקצוע 
בבלים מתאימים להתפתחות מקצועית אישית. 

3 תחומי לימוד במטרה לאא -היחידה מפעילה קורסים ב
פשר לכם להשתלם בסגנון ובתחום שמתאים לכם:

קולינריה - קורסים עיוניים בנושאי קולינריה, תרבות 
אוכל, חומרי גלם ומגמות בקולינריה העולמית. 

חיים מקצועיים - קורסים עיוניים בנושאי טכנולוגיה, 
ניהול ופיתוח עסקי לצד פיתוח מיומנויות היקפיות. 

הדגמות פרונטליות - סדרת קורסים מקצועיים ממוקדי 
אנושא בהנחיית שפים, קונדיטורים ואנשי מקצוע הכו

ללים הדגמות בישול ואפייה ממוקדות.
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צרפתית קולינרית 
תכנית יחודית בשיתוף המכון הצרפתי בישראל  

המטבח הצרפתי הוא אחד המטבחים החשובים והמשפיעים בעולם, שפים ואנשי 
מקצוע מכל העולם נושאים את עיניהם לצרפת כמקור ידע והשראה. 

המכון הצרפתי בישראל ודנון, בית הספר למקצועות הקולינריה, משלבים כוחות 
ומציעים קורס צרפתית ייחודי שמטרתו היכרות עם השפה הצרפתית הקולינרית.

תכנית לימודים ייחודית באוריינטציה קולינרית, שמשלבת לראשונה בין יסודות 
אהשפה הצרפתית לבין הבנת הסביבה המקצועית במטבח. מסע שיחשוף את התל

מידים לחומרי הגלם, למתכונים ולשפה המקצועית של המטבח הצרפתי.

"פזרו אבקת סוכר...", "רדדו את הבצק...", "אדו את הבצל על אש קטנה..." או 
"קצצו את הדג דק..." כל זאת ועוד בצרפתית ובניסוח מקצועי מדויק.  

בכל שיעור ייוחד חלק לתרבות הקולינרית של צרפת, המאכלים האופייניים 
לאזורים השונים, טעימות יין, גבינות ומאפים...

אהשיעורים מועברים על ידי מורה לצרפתית מטעם המכון הצרפתי בישראל ומת
קיימים בקמפוס בית הספר בנמל תל אביב. תעודה משותפת לבית הספר ולמכון 

הצרפתי תוענק בסיום הקורס. 

מהות הקורס: 
תוכנית הכשרה קצרה וממוקדת המיועדת לחובבי המטבח הצרפתי, לאנשי מקצוע ולתלמידים בכל ענפי 

המטבח המבקשים לשפר את הצרפתית המקצועית שלהם, למעוניינים לצאת להשתלמות מקצועית או 
לחפש עבודה בתחום המסעדנות בצרפת או בסביבה פרנקופונית.
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