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 בס"ד 

 ססילבוס הקור
 שחיטה 

 

ּ עַל ַהּשְִחיָטה".  ּ בְִּמצְוָֹתיו וְצִוָּנו ׁשָנו ְּ ּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם ֲאׁשֶר ִקד  "בָּרוּךְ ַאּתָה ה' ֱאלֵֹהינו
 זוהי ברכה מיוחדת שלא כל יהודי זוכה לברך. 

היה שוחט מוסמך בכיר, ותעבוד תחת  תאנו מברכים אותך על החלטתך לעסוק במקצוע קודש חשוב זה, ואנו נעשה הכל כדי ש
 . במהלך הקורס נלמד על שחיטת עופות בנפרד ועל שחיטת בהמות בנפרדגדולי הכשרויות. 

 

 מבנה הקורס 

 בערב.  21.30עד   19.00שעות ב פעם בשבוע הקורס יתקיים לתקופת זמן של חצי שנה, 

 שחיטת עופות מבנה לימוד 

 סימן י"ח הכרת מבנה הסכין. –שיעור פתיחה   שיעור פתיחה:

 פגימות הסכין.  –סימן י"ח  :2שיעור 

 המשך דיני הסכין.  –המשך סימן י"ח  :3שיעור 

 ברכת השחיטה.  –סימן י  :4שיעור 

 ברכת השחיטה.  –סימן י  :5שיעור 

 שיעור השחיטה בכמותה.  –סימן כ"א  :6שיעור 

 סימן כ"ג דיני שחייה. שחיטת הורידים +  –סימן כ"ב  :7שיעור 

 דיני שהייה. –המשך סימן כ"ג  :8שיעור 

 דיני דרסה וחלדה . –סימן כ"ד  :9שיעור 

 דיני הגרמה ועיקור . –המשך סימן כ"ד  :10שיעור 

 דיני בדיקה לאחר השחיטה י. –סימן כ"ה  :11שיעור 

 דיני כסוי הדם. –סימן כ"ח  :12שיעור 

 כסוי הדם.דיני  –המשך סימן כ"ח  :13שיעור 

 יציאה לשחיטה קבוצתית ומבחן מעשי. :14שיעור 

 טקס סיום וחלוקת התעודות 
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 שחיטת בהמות מבנה לימוד 

 מבנה הריאה. –סימן ל"ה  שיעור פתיחה:

 דיני נקב בריאה. –סימן ל"ו  :2שיעור 

 המשך דיני נקב בריאה.  –סימן ל"ו  :3שיעור 

 דיני אבעבועות בריאה. –סימן ל"ז  :4שיעור 

 דיני צבעי הריאה. –סימן ל"ח  :5שיעור 

 דיני סרכות הריאה.  –סימן ל"ט  :6שיעור 

 המשך דיני סרכות הריאה. –סימן ל"ט  :7שיעור 

 המשך דיני סרכות הריאה. –המשך סימן ל"ט  :8שיעור 

 דיני הטחול. –סימן מ"ג  :9שיעור 

 דיני הכליות. -סימן מ"ד :10שיעור 

 דיני בני מעיים. –סימן מ"ח  :11שיעור 

 המשך דיני בני מעיים. –סימן מ"ח  :12שיעור 

 דיני רגלי הבהמה. –סימן נ"ה  :13שיעור 

 שיעור חזרה כללית  :14שיעור 

 + סכין.  מבחן מסכם עיוני

 .יציאה לשחיטה ומבחן מעשי

 . טקס סיום וחלוקת התעודות 

 

ושיהיה המון  השוחטיםיהי רצון שנזכה להרבות תורה והלכה במעשי ידינו, ושלא תצא תקלה תחת ידינו, לא על ידי בוגרינו  
 הצלחה בלימוד והבנת תוכן הקורס!

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

 

 מהרו להירשם כדי לתפוס מקום בקורס הקרוב.   -₪  5,000עלות הקורס: 

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