המקהלה האנדלוסית  חזנות ופיוט

קרן מלגות  מו"ל ספרי הלכה

טוענים רבניים  שחיטה  משגיחי כשרות  ספרות והגהת סת"ם  מילה  סדור חופה וקידושין  הכנסת פרשיות

תוכניות לימודים עיוני ומעשי.
קורס טוענים רבניים
לימוד עיוני
 .1שולחן ערוך ,חושן משפט ,חלק א'  -סימנים :יא ,יב ,יג ,יד ,כ ,כו ,כח ,כט ,ל ,לג ,לד ,לז.
 .2שולחן ערוך אבן העזר חלק א' – סימנים :א ,ד ,יא ,יג ,מב ,סט ,ע ,עא ,עג ,עה ,עז.
 .3שולחן ערוך ,חושן משפט ,חלק ב' :עה ,פ ,פז ,קכג ,רז.
 .4שולחן ערוך ,אבן העזר ,חלק ב' :פ ,פב ,פה ,צ ,צג ,קטו ,קיז ,קלד ,קנד )עד סדר הגט( ,קעח.
 .5חקיקה אזרחית :קובץ חוקים שנקבע על ידי הנהלת בתי הדין הכוללים את החוקים הקשורים בבתי הדין הרבניים ובדיני משפחה.
חוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין( תשי"ג – .1953
חוק הדיינים תשט"ו –  ,1955סעיף .8
תקנות הדיינים )עניינים שניתו לדון בהם בדיין אחד( התש"ן – .1990
תקנות הדיינים )אגרות( תשי"ז – .1957
חוק בתי דין דתיים )כפיית ציות ודרכי דיון( תשט"ז – .1956
חוק בתי דין דתיים )מניעת הפרעה( תשכ"ה – .1965
פקודת בזיון בית המשפט סעיפים .7-6
חוק יחסי ממון בין בני זוג ,תשל"ג – .1973
חוק בתי דין דתיים )קיום פסקי דין של גירושין( תשנ"ה – .1995
חוק למניעת אלימות במשפחה ,תשנ"א – .1991
אתיקה מקצועית של טוענים רבניים )בהתאם לתקנות הטוענים הרבניים וכללי האתיקה(
 .6תקנות הדיון בבתי הדין הרבנים .הכנה לבחינה על תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים תשנ"ג.
 .7פסקי דין רבניים חלק א' עמ' 127 – 5
 .8בחינה בעל פה לאלו שעברו את הבחינות בכתב.
החומר ההלכתי ילמד תוך כדי שימת דגש מיוחד על הצד ההלכתי של הנושאים הנידונים בבתי הדין .כמו"כ יושם דגש נוסף על לימוד
החומר ההלכתי העיקרי שנשאל בבחינות .המשתתפים יוגשו למבחנים בהתאם לתאריכים שיקבעו בשנת תשע"א.
ובמידה והנהלת בתי הדין תוסיף חומר הוא יצורף לתוכנית הלימודים.
חומר הלימודים והמועדים לבחינות כפוף לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת בתי הדין הרבניים.
הערות כלליות:
• במהלך הקורס יהיו הרצאות של מרצים אורחים ,כגון :דיינים ,עו"ד וכיוצ"ב.
• תוכנית הלימודים תותאם למועדי הבחינות.
• תוכנית זו מקיפה את כל התחומים שהטוען הרבני עשוי להיפגש במהלך עבודתו בתיאוריה ובמעשה.
• התוכנית והמרצים ניתנים לשינויים בהתאם לשיקול דעת וצרכי המוסד.
הערה :ייתכנו שינויים בתכנית ,התלויים במועדי הבחינות של הרבנות הראשית.
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קורס שחיטה לעופות ובהמות :
הסימנים והסעיפים הבאים ,יש ללמוד בבקיאות בלבד דהיינו שו"ע וכה"ח:
 סי' א' :סעי' ד'-יב'  /סי' ב' :סעי' א' ,ז' –יא'  /סי' ו' :סעי' ב'-ד'  /סי' יא' :סעי' ב' -ד'  /סי' טז' :סעי' ח' -יב' .וכן סימנים :ד',ה',
ז' ,ט' יב' ,יג' ,יד' טו' ,יז' כולם.
 כמו כן כל הלכ' טרפות יש ללמדם בבקיאות למעט סי' לט' שיש ללומדו בעיון.
כל שאר הסימנים והסעיפים יש ללמוד בעיון דהיינו טור ב"י שו"ע וכה"ח:
 הלכות שחיטה יו"ד סי' א'  -כ"ח  /ההלכות טרפות מסי' כ"ט  -סב' / .הלכות הריאה בעיון סי' ל"ה  -ל"ט .סיכומי הגמרות
הראשונים והאחרונים על כל סעיף וסעיף.
 מבחני תרגול עיוניים.
 מבחן הסמכה עיוני מסכם לשחיטה וכן לטרפות.
לימוד מעשי:
 לימוד העמדת הסכין חד וחלק למהדרין.
 שחיטה עופות ובהמות למעשה.
 בדיקת צומת הגידין והראות .וכן בדיקת הראות בבהמה.
 לימוד ההפשטה ופירוק העוף והבהמה והכשרתם למליחה וצליה.
 לימוד הניקור הקידמי בבהמה.
 הכרת חלקי הבהמה :השרירים ,האברים ,גידי הדם ,חוטי הדם ,החלבים.
 מבחן הסמכה מעשי מסכם :העמדת סכין ,שחיטת ג' עופות ובהמות.

קורס הכנה למשגיחי כשרות :
לימוד כל הלכות איסור והיתר והמסתעף עפ"י סיכומי הגמרות הראשונים והאחרונים למעשה:
 מליחה ,בשר וחלב ותערובות הכשרת וטבילת כלים ,בישולי עכו"ם .חרקים במזון ,תרומות ומעשרות ,ערלה ,הפרשת חלה ,איסור
חדש ,כשרות בדגים ,כשרות בשבת ומועדים ,הטכנולוגיה של המזון ,הכרת סימני הכשרות בארץ ובחו"ל ,אתיקה מקצועית ,הדרכה
להשגחה במקומות ציבוריים ובבית ,משקאות חריפים ,שביעית.
 מבחני תרגול עיוניים ע"י המכון.
 מבחן מסכם למתן תעודת אישור לימודים ע"י המכון.
 מבחן הסמכה ע"י הרבנות הראשית לישראל.
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קורס סופרי סת"ם:
לימוד עיוני:
 הלכות סת"ם והמסתעף עפ"י סיכומי הגמרות הראשונים והאחרונים למעשה -טור ב"י שו"ע משנ"ב ,בה"ל ,קול יעקב ,וקסת סופר.
או"ח סימן לב' סעי' א'-לו' ,סימן לה'-לו' .ספר יריעות שלמה חלק א'.
 הלכות ספר תורה -יו"ד סימן רעא'-רפא'.
 הלכות מגילה -או"ח סימן תרצא'.
דיני הסופר ,דיני העור והקלף ,דיני שרטוט הקלף וכתיבה חוץ לשיטה ,דיני הדיו ,דיני כתיבת הפרשיות ,פרשה סתומה ופתוחה,
כתיבה לשמה וקדושת השמות ,דיני היקף גויל ,דיני כתיבה כסידרן ,דיבוקים ופיסוקים באותיות ,חק תוכות וחק ירכות ,דיני הבחנת
תינוק ,צורת האותיות והתגין.
לימוד מעשי:
 הכנת ובחירת הקולמוס ומכשירי הספרות ,בחירת והתאמת הקלף לסת"ם ,טיב ואיכות הדיו לכתיבה מושלמת ,תנוחת הישיבה
והכתיבה ,בניית צורות האותיות והתגין .ביקור במפעל ליצור עורות ובתי תפילין.
 מבחני תרגול עיוני ומעשי.
 מבחן הסמכה עיוני ומעשי מסכם על הל' סת"ם וכתיבת צורת האותיות.

קורס מגיהי סת"ם ומתייגים:
לימוד עיוני -הלכות סת"ם והמסתעף עפ"י סיכומי הגמרות הראשונים והאחרונים למעשה -טור ב"י שו"ע משנ"ב ,בה"ל ,קול יעקב ,וקסת
סופר ,יריעות שלמה חלק א' וג'.
 דיני שינוי בצורת האותיות ,דינים הצריכים למגיה וכן למתייג ,דיני הבחנת תינוק ושאלת חכם ,צורת האותיות והתגין.
נושאי לימוד מעשיים:
 כלי ההגה והשימוש הנכון בהם ,קילוף וגירוד דיבוקים ,קדירת שמות הקודש ,השחרת אותיות ,תיוג ע"י נוצה ,ציפורן ,רפידוגרף,
אופן ההסתכלות ,פענוח בדיקת המחשב .ביקור במפעל ליצור עורות ובתי תפילין.
 מבחני תרגול עיוני ומעשי.
 מבחן הסמכה עיוני ומעשי מסכם על הל' סת"ם והגהת סת"ם.
 הקורס מיועד לסופרים מוסמכים בעלי תעודה בתוקף ,מי שאינו סופר או שאינו בעל תעודת סופר בתוקף ישלים את נושאי ההלכה
השייכים לסופר באופן עצמאי.

קורס משלים :הכנסת פרשיות ושיפוץ בתים ,קשירת רצועות ,תפירת יריעות:
נושאי לימוד עיוני עפ"י ההלכות השייכות:
 שו"ע או"ח סי' לב' מסעי לז' עד הסוף ,סי' לג' ,לד' הלכה ברורה )רצוי מאד להשיג את הספר זכרון אליהו ולעבור עליו בצורה
יסודית שהוא ספר יסוד לכל מתעסק בבתים של תפילין(.
לימוד מעשי:
 הכרת שמות וחלקי הבתים ,כלי העבודה והשימוש הנכון בהם ,הכרת סוגי הבתים ואיכותם ,פתיחה עדינה ומבוקרת ,הוצאת
הפרשיות ,הכנסת הפרשיות ,תפירת הבתים ,צביעתם ושיופם ,בדיקת פרודות בתפילין של ראש ,כיוון ובדיקת ריבוע הקציצה,
קשירת הרצועות ,תפירת יריעות ס"ת ומגילה.
מבחני תרגול עיוני ומעשי.
 מבחן הסמכה עיוני ומעשי מסכם על הל' סת"ם והגהת סת"ם.
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קורס מילה:
לימוד עיוני:
 הלכות מילה עפ"י סיכומי הגמרות הראשונים והאחרונים למעשה -יו"ד סי' רס'  -רסו' ,טור ב"י שו"ע ונו"כ.
 נושאים ומושגים ,רפואיים הקשורים למילה.
נושאי לימוד מעשיים:
 הכרת כלי המילה ושימושיהם ,התלוות למוהלים בבריתות ,ההכנה לברית ,חיתוך פריעה ומציצה ,חבישה ועצירת הדם ,הורדת
החבישה .בריתות משונות והטיפול בהם.
 מבחני תרגול עיוניים ומעשיים באמצעות אביזרי עזר ע"י המכון.
 מבחן עיוני מסכם למתן תעודת אישור לימודים ע"י המכון.
 אישור לימודים עיוני ומעשי ע"י המכון והכנה למבחן ההסמכה ברבנות הראשית.

קורס סידור חופה וקידושין:
לימוד עיוני:
 הלכות אבן העזר השייכים ,והלכ' עדות בחושן משפט ,סיכומי הגמרות הראשונים והאחרונים על כל סעיף וסעיף .הלכ' הקידושין,
העדים ,בין הקידושין לחופה ,סדר הכתובה ,נוסחיה ואופן כתיבתה ,החופה ,הברכות וביאורהן ,זמני נישואים ,שמני אמירת ברכות
חתנים ,בית חתנים ,התנאים לאמירת שבע ברכות ,שמחת ימי המשתה ,נישואין בימי אבלות.
 מבחני תרגול עיוני.
 אישור לימודים עיוני ע"י המכון והכנה למבחן ההסמכה ברבנות הראשית.
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