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 בס"ד 

 ססילבוס הקור
 משגיחי כשרות 

 

ֵֹרץ " ֶֶרץ הַׁשּ ּ ֶאת נַפְׁשֵֹתיכֶם בְּכָל ַהׁשּ צו ּ בֶָּהם וְנְִטֵמֶתם בָּםַאל ּתְׁשַקְּ  (ספר ויקרא, פרק י"א, מ"ג)  "וְלֹא ִתּטַּמְאו

קורס משגיחי כשרות באקדמיה התורנית לומדים הינו מן הקורסים המובילים והמקצועיים בארץ יעידו כך בוגרי האקדמיה שהיום 
אנו מברכים אותך על החלטתך לעסוק במקצוע קודש חשוב זה, ואנו נעשה הכל עד שתשלוט   .לעוסקים במקצוע ועושים בו חי

  הידע העיוני והמעשי.בכל 

 

 מבנה הקורס 
 ע.חודשים פעם בשבו 4הלימודים מתקיימים במשך 

 

 בקורס   השיעורים הנלמדים

 מבוא למקצוע ולתפקיד המשגיח. שיעור פתיחה: •
 הכשר כלי בית. –טבילת כלים  :2שיעור  •
 בישולי עכו"ם. :3שיעור  •
 פת עכו"ם.  :4שיעור  •
 הגעלה וליבון כלים (כולל פסח) חזרה ומבחן מסכם. :5שיעור  •
 שבת ועניינים הקשורים לטכנולוגיה המתחדשת וטכנולוגיה בשבת.  :6שיעור  •
 יין נסך באולמות ובמגוון מקרים, וביצים.  :7שיעור  •
 + דיני חלב נוכרי.  דברים אסורים משום סכנה סימני עופות + :8שיעור  •
 חזרה ומבחן מסכם.  הכשרת בשר ודיני צלייה :9שיעור  •
 תרומות ומעשרות ודיני שמיטה.  :10שיעור  •
 לחמים ודיני הפרשת חלה.  :11שיעור  •
 מבוא והכנה לנהלי ומושגי כשרות מטעם הרבנות הראשית והכנה ללימודים וחזרות בבית.  :12שיעור  •
 חזרה ומבחני סיכום. בתיאום מראש סיורים עם הרב. :13שיעור  •
 נהלי כשרות ומושגים כללים.  שו"ע ונושאי כלים + חזרה על החומר + :14שיעור  •
 שיעור ממרצה מומחה בנושאי תולעים וחרקים מלווה במצגות ואמצעי המחשה.  :15שיעור  •
 מבחן מסכם לקבלת תעודה! •

 

 טקס סיום וחלוקת התעודות 

התורנית   בנוסף בסוף הקורס יקבלו התלמידים תעודה מטעם האקדמיה,  )65%אשית לישראל (ציון עובר  תעודה מהרבנות הר
 ומטעם הבד"ץ.  'מדים'לו
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 בנושא קורס משגיחי כשרות שאלות ותשובות 

 מדוע משגיח כשרות צריך הכשרה מקצועית?
 לפני מספר שנים יצא תקן ברבנות שאומר שכל משגיח כשרות בישראל צריך לעשות הכשרה של משגיח כשרות. 

 למי מתאים להיות משגיח כשרות? 
 כל אדם יהודי בעל יראת שמיים, המקפיד על אמת ויושרה.

 כשרות הינו בעל חשיבות גבוהה?מדוע התפקיד משגיח 
לא סתם ממצווה אותנו לשמור ולהקפיד על הכללים האלו, יש להם חשיבות רבה בעיקר בנושא הבריאות. המשגיח  תורהה

  על האוכל שמגיע לכל בית יהודי שומר תורה ומצוות. שומר וגם , כשרות הוא מגן על בריאותם של אלו הסועדים במסעדות

 

 מהרו להירשם כדי לתפוס מקום בקורס הקרוב.   -₪  2,000עלות הקורס: 

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

https://lomdim.org/
tel:0779972740
https://lomdim.org/courses/kosher-supervisor-course/

