
 

077-997-2740  lomdim.org 1 
 

 בס"ד 

 ססילבוס הקור
 סופר סת"ם 

 

ֱהוֵי זִָהיר  כְׁשֶבָּאִתי ֵאצֶל ַרבִּי יִׁשְָמעֵאל, ָאַמר לִי: בְּנִי, ָמה ְמלַאכְּתֶךָ? ָאַמְרּתִי לוֹ: לַבְלָר ֲאנִי. ָאַמר לִי: בְּנִי,"
 ).תלמוד בבלי מסכת עירובין דף יג עמוד א ( "בְִּמלַאכְּתֶךָ, ׁשֶּמְלַאכְּתְךָ ְמלֶאכֶת ׁשַָמיִם ִהיא

לומדים להכשרת בחורים והסמכתם להיות סופרי סת"ם  –קורס סופר סת"ם הינה תוכנית לימודים של האקדמיה התורנית 
עד אנו מברכים אותך על החלטתך לעסוק במקצוע קודש חשוב זה, ואנו נעשה הכל  .מומחים יראי שמים ברוח ההלכה היהודית

 . שתשלוט בכל הידע העיוני והמעשי

 

 מבנה הקורס 

. זה הדרך הטובה ביותר וככה התלמידים שלנו יוצאים מהקורסים  הקורס יחולק לארבעה שלבים, בכל שלב נתמקד בדבר אחר
 מקצועיים ומוכנים להתחיל לכתוב כתבי קודש, ואף להגיע לכתיבת ספרי תורה שלמים. 

 פעם אחת בשבוע.  חודשים 4יתקיימו במשך  הלימודים 

 

 תוכן הציוד ואופן פעולתו  –חלק ראשון 

 עולם הקל הכרת 
 ועוד...  שירטוט הקלףמלאכת  לפי ההלכה. ן העיבודאופ , השוניםאופן עשיית הקלף, סוגי העורות 

 הכל על הקולמוסים 
 ? איזה קולמוס יעיל יותר?  סת"םהמשמשים את הסופרי קולמוסים הנושים הגי ם סומה
 . ס מהודרכת הנוצה לקולמוהפי

 על הזווית פני הקולמוס. הסבר 

 הכרת הדיו
 ? של הסופר סת"ם? היכן לאחסן את הדיו ? כיצד שומרים על הדיומהו תהליך ייצור הדיו? מהו דיו כשר

 תנועות וצורת ישיבה בכתיבה 
רמה מקצועית, ותנוחת הישיבה יכולה להשפיע רבות על  נה היא זאת שתיקח את רמת הכתיבה של התלמיד להתנועה הנכו

 הסופר סתם.  העבודה של

 זמן ואופן הכתיבה
 לו.קטים אם פרי אוען בנושלמיד להיות מקצוכל מה שיעזור לת ? כמה זמן כדאי לשבת ולכתוב?נכון לכתובמה הזמן ה

 הכרת הציוד לסופרי סת"ם 
 ועל. בור על כל הכלים שיכולים לשמש סופר סת"ם בפנע
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 תחילת הכתיבה וצורת האותיות –חלק שני 
כי התפיסה הראשונית שיש לתלמיד עם צורת האות היא זאת   !נההמון בלמידה נכובחלק הזה אנו נשקיע   - אימון הכתיבה

 שנות אותה. צורת האות לא נכון יהיה קשה ליד למד את . ואם התלמתישאר איתוש

 וב לכל קריירת הסופר סת"ם.ם קצר אך מאוד יעיל וחשיהיה אומנק זה חל

 

 כתיבת מגילת אסתר  –חלק שלישי 
 .אסתר שאותה תסיימו לאחר הקורס. וגם נתחיל בהתכוננות למבחן המסכםנתחיל בכתיבת מגילת 

 

 ן מסכםמבח –חלק רביעי 
 המבחן המסכם כולל: בדיקת כתב היד שלכם, בחינה עיונית. 

 

 קבלת תעודת הגמר 
 לבחירתם:  את המבחנים יוכלו התלמידים לבחור היכן להיבחן ולקבל תעודה

 התורנית לומדים. משמרת סת"ם / יד רפאל / אקדמיה 

 תנועות נכונות, הינם ערובה להצלחה!  טיפ!

 

 מהרו להירשם כדי לתפוס מקום בקורס הקרוב.   -₪  3,200עלות הקורס: 

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