בס"ד

סילבוס הקורס
עורכי חופות וקידושין

א ּ
"ב ָּרוּך ְ ַ
חפָּה וְקִד ּו ּ ׁשִין"
ִש ׂ ָראֵל עַל יְדֵי ֻ
מקַד ֵּׁש עַמּו ֹ י ְ
תָה ה'ְ ,
קורס עריכת חופה וקידושין הינו קורס מרתק העוסק בהכנה ובלימוד האדם המבקש לקחת חלק חשוב ביום הגדול והמרגש של
זוגות רבים ,מקצוע קודש זה זוכה להכרה רבה.
אנו מברכים אותך על החלטתך לעסוק במקצוע קודש חשוב זה ,ואנו נעשה הכל כדי שתהיה רב מקדש מוסמך.

מבנה הקורס
הקורס יתמשך כ 3-חודשים ,פעם בשבוע.

לימודי חופה וקידושין
מהלך הקורס אנו נתמקד בשני החלקים העיוני והמעשי ,עם דגש גדול על החלק המעשי והפרקטי כדי שהבוגרים שלנו ישלטו
בכל מצב וסיטואציה שיכולה לצוץ במהלך הקידושין.
המטרה שלנו :להקנות לתלמידים שלנו את הידע בכל תחומי חופה וקידושין ,וכיצד לעמוד על הבמה ולרתק את הקהל.
החלק העיוני :אותו אנחנו מעבירים בצורה קלילה וחלקה על ידי שימוש רב במצגות מרתקות.

הנושאים הנלמדים במהלך הקורס:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

דמותו של מסדר הקידושין.
מנהגים והכנות לחופה.
הטבעת.
הטלית והטול.
נישואין במעגל השנה.
ברכת האירוסין והנישואין וסוג היין.
העדים.
מילוי כתובה.
סוגי כתובות שונות.
חופה לעדות שונות.
חופת נדה.
פיתוח קול ,וכלים להנחיית
טקס החופה.
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•
•
•

נהלים של הרבנות.
הכנה לחיי הנישואין.
המפגש המקדים עם הזוג.

לאחר כל אלו אנו נעבור למבחן העיוני.
בסיום הקורס אנו נעשה הדרכה מעשית  -חופה בפועל.

טקס סיום וחלוקת התעודות
בסיום הקורס לאחר מבחן הלכתי ,ומעשי .יוענק תעודת חופה וקידושין מאת האקדמיה התורנית 'לומדים' למסיימים בהצלחה!
ובנוסף תעודות הסמכה ותעודה של הרבנות הראשית לישראל.

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

עלות הקורס₪ 2,500 :

 -מהרו להירשם כדי לתפוס מקום בקורס הקרוב.

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

077-997-2740

lomdim.org
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