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סילבוס הקורס
ניקור

חלֶב ׁשו ֹר וְכ ֶשֶׂב וָעֵז לֹא ת ֹאכ ֵלו ּ"
ִש ׂ ָראֵל אֶת ג ִּיד הַנ ּ ׁ ֶ
"עַל כ ֵּן לֹא י ֹאכ ְלו ּבְנ ֵי י ְ
ָשה" – "כ ָּל ֵ
הוצאת החלב והגיד דורשים ידע ,האנשים המוסמכים לכך נקראים "מנקרים" .פעולת הניקור הינה מסובכת ודורשת מיומנות
רבה ,זהו מקצוע קודש מכובד הדורש יראת שמיים גדולה.
אנו מברכים אותך על החלטתך לעסוק במקצוע קודש חשוב זה ,ואנו נעשה הכל כדי שתהיה מנקר מוסמך.

מבנה הקורס
הקורס יתקיים לתקופת זמן של חצי שנה  25מפגשים ,פעם בשבוע בשעות  19.00עד  21.30בערב.

לימוד מקצוע הניקור
בכל שיעור נלמד על חלק אחר של הבהמה )כבש( אנו נתחיל בשיעורי פירוק ואחר כך נעבור לפעולת הניקור.
שיעור  :1מפגש היכרות עם התלמידים הכרת חלקי הבהמה ,והקדמה כללית לניקור ,כולל פירוק מעשי
שיעור  :2דיני העמדת סכין ,אופן השחזתם ,והעמדתם לניקור ופירוק .כולל פירוק מעשי.
שיעור  :3סדר פירוק חלקי הבהמה ,כולל פירוק מעשי.
שיעור  :4המשך לימוד סדר הפירוק הבהמה )כולל פירוק מעשי(
שיעור  :5המשך לימוד סדר הפירוק הבהמה )כולל פירוק מעשי(
שיעור  :6חלק פולין קטן  +פולין גדול קילוף וגיד ה-ד'
שיעור  :7שייטל קילוף  +אצבע השייטל  +יתד  +גיד העקרב
שיעור  :8המשך שייטל קילוף +אצבע השייטל  +יתד  +גיד העקרב.
שיעור  :9כף מכסה הכף קילוף  +ארבע גידים גיד ה-ש' ה'-ט' הדומיין והצבי.
שיעור  :10המשך כף מכסה הכף קילוף +ארבע גידים גיד ה-ש' ה'-ט' הדומיין וקרן הצבי.
שיעור  :11צי'ך קילוף  +גיד העומד וגיד ה'-מ'
שיעור  :12המשך צי'ך קילוף  +גיד העומד וגיד ה'-מ'
שיעור  :13סינטה קילוף +חמש גידים  +פילה קילוף ושליפת גידים.
שיעור  :14המשך סינטה קילוף +חמש גידים  +פילה קילוף ושליפת גידים.
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שיעור  :15וויס קילוף  +שלוש גידים ש' .ש' .וג' .מוזה ועכבר +גיד רוכב וגיד שוכב
שיעור  :16המשך וויס קילוף +שלוש גידים :ש'.ש' .וג' .מוזה ועכבר +גיד רוכבת וגיד שוכבת
שיעור  :17פלדה שופר טרף +צוארון כשר ,ש' ברייטל וגידים+ ,פסים הניגממים+חתיכה כשרה
שיעור  :18המשך פלדה שופר טרף +צוארון כשר ,ש' ברייטל וגידים+ ,פסים הניגממים+חתיכה כשרה
שיעור  :19קצק'ה )אווזית -ערוסה( קילוף +גיד ה'-נ' וגיד ה'-כ'
שיעור  :20המשך קצק'ה )אווזית-ערוסה( קילוף +גיד ה'-נ' וגיד ה'-כ'
שיעור  :21חלקי פנים הכולל :כבד,טחול ,אשכים ,כליות ,זנב ,לשון ,מוח ,ראשי הצלעות ,כרס ומעיים.
שיעור  :22ניקור החלק הקדמי +רבע אחורי עגל ,כרס ומעיים .
שיעור  :23המשך ניקור החלק הקדמי +רבע אחורי עגל ,כרס ומעיים.
מבחן עיוני  +מעשי לזכור שבוע לפני לשנן את החומר
טקס סיום וחלוקת התעודות.

חשוב לזכור! אנחנו כאן עד שתצליחו! התלמידים שלנו יכולים להגיע לשיעורים חוזרים עד שיגיעו להצלחה מלאה במבחנים
העיוניים והמעשיים.

עלות הקורס₪ 9,500 :

 -מהרו להירשם כדי לתפוס מקום בקורס הקרוב.

טלפון לבירורים נוספים והרשמה לקורס – 077-997-2740
לחצו על הקישור כדי לקבל פרטים נוספים  -קורס ניקור
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