מטרות הקורס:

מטרת הקורס הינה להקנות לכל המשתתפים ידע הלכתי רב בכל תחומי תהליכי
ייצור מזון .שילוב בין חומרי כימיים לבין ייצור מזון ,מליחה ותרומות ומעשרות
בשילוב עבודה מעשית .התלמידים ייחשפו לעולם מופלא של חידושי הטכנולוגיה
בהלכי ייצור מזון ובעיות כשרות נפוצות .הרצאות מטובי הרבנים בנושא כשרות
המזון ותהלכי ייצור מזון .בסוף הלימודים יידרשו כל המשתתפים להגיש עבודת גמר
בנושא השגחה ותהליכי ייצור מזון.
מבחנים ע"י הרבנות הראשית לישראל.
הלימודים בהוראות בהנחיות ובפיקוח הרבנות הראשית לישראל
מקצועות הלימוד העיקריים:

א .הלימוד בהתאם לתוכנית הלימודים המוגשת לנו ע"י הרבנות הראשית לישראל.
ב .לימוד הלכות תרומות ומעשרות ,מליחה ,פת עכו"ם ועוד.
ג .לימוד על תהליכי ייצור מזון ,מהות המשגיח.
ד .לימוד על חומרי ייצור מזון ,חומרי גלם ,אמולסיפירים ,חומרי טעם וריח ,חומרי
השבחה וכו'.
משך זמן הקורס:

הלימודים מתקיימים פעם בשבוע במשך כ 4 -חודשים.
המבחן ברבנות הראשית לישראל .
בחינות:

א .מבחנים במהלך הקורס
ב .הכנה למבחני הרבנות הראשית לישראל

ג .מבחן חיצוני ברבנות הראשית לישראל בעלות של  325ש"ח
תעודות:

תעודה מהרבנות הראשית תתקבל בהתניה של ממוצע ציונים 65%
בסוף הקורס תינתן תעודה מטעם המכון ומטעם הבד"ץ!
סיורים:

סיורים יתקיימו במסעדות ,מפעלים ואולמות יתקיימו בתיאום אישי מול הרב

שיעור מס'

נושא היחידה הנלמד

א.

מבוא למקצוע ולתפקיד המשגיח

ב.

טבילת כלים  -הכשר כלי בית

ג.

בישולי עכו"ם

ד.

פת עכו"ם

ה.

הגעלה וליבון כלים )כולל פסח(
חזרה ומבחן מסכם.

ו.

שבת וענינים הקשורים לטכנולוגיה המתחדשת וטכנולוגיה
בשבת

ז.

יין נסך באולמות ובמגוון מקרים ,וביצים.

ח.

חדש +סימני עופות+ ,דברים אסורים משום סכנה +דיני
חלב נוכרי

ט.

הכשרת בשר ודיני צלייה
חזרה ומבחן מסכם.

י.

תרומות ומעשרות ודיני שמיטה

יא.

לחמים ודיני הפרשת חלה.

יב.

מבוא והכנה לנהלי ומושגי כשרות מטעם הרבנות הראשית
והכנה ללימודים וחזרות בבית.

יג.

חזרה ומבחני סיכום .סיורים עם הרב )בתיאום מראש(

יד.

חזרה על החומר +שו"ע ונושאי כלים +נהלי כשרות
ומושגים כללים

טו.

שיעור ממרצה מומחה בנושאי תולעים וחרקים מלווה
במצגות ואמצעי המחשה

טז.

מבחן מסכם לקבלת תעודה!

במהלך השיעורים יילמד שו"ע ונושאי כליו על הנושאים הרלוונטים!

