מכון עליה הוקם לפני עשור ,לאור
הביקוש מצד ציבור בני התורה
הצמאים ליידע התורני וההלכתי
שברובו לא נרכש בישיבות .מכון עליה
שם לו למטרה להפשיט את לימודי
ההלכה המעשיים ולהנגיש זאת לכל
לומדי התורה בצורה איכותית מעמיקה
ושווה לכל נפש .במכון עליה צוות של
מרצים ורבנים מומחים בעלי ידע נרחב
שהוסמכו ע"י גדולי ישראל .החומר
הלימודי נערך ע"י רבנים ירא"ש
המומחים בתחום על פי חומר הרבנות
הראשית לישראל .מכון עליה העמיד
בעשור שנות קיומו אלפי תלמידים
איכותיים ומרוצים אשר מכהנים היום
במגוון תפקידים :מוהלים .שוחטים.

"

תלמיד חכם צריך
שילמוד ג' דברים...
כתב שחיטה ומילה,
וי"א אף קשר של תפילין
וברכת חתנים
)חולין א(.

משגיחי כשרות .מנקרים .סופרי
סת"ם .וכו' ..מכון עליה מקיים
מאות קורסים ברחבי הארץ
ובמדינות אירופה בריכוזי היהדות
החרדית .במגוון נושאים של
לימודי הלכה :חינוך ,שלום בית
וטהרה .והכל תחת הכוונתם
ופיקוחם של גדולי ישראל
שליט"א מכון עליה קורא לך
ליטול חלק ולהצטרף לאלפי
מרוצים
מומחים
בוגרים
שמתפרנסים בכבוד ונשארים
באוהלה של תורה!

קורס הכשרת

קורס הכשרת

סופרי סת"ם

מוהלים

לימוד כל הלכות הסת"ם על פי פסקי
השו"ע .לימוד מעשי הכולל לימוד
הכנת הקולמוס ידע כללי בנושא הקלף
והדיו .לימוד כל סוגי הכתב .עם רבנים
מומחים בשיטות קלות ופשוטות עם
ניסיון של שנים בהעמדת תלמידים עד
להכשרתם המלאה .הכנה מלאה עד
לקבלת תעודת הסמכה.

קורס ייחודי וראשוני בשיטה פשוטה.
קלה וקליטה .לימוד הלכתי הכולל
מורכבות
הלכתיות
סיטואציות
שמוהלים נתקלים .לימוד רפואי ע"י
רופא אורולוג הכולל לימוד על
האנטומיה של הגיד .סיטואציות
רפואיות .וידע על סטרזילזציה של
הכלים.

ולימוד מעשי הכולל התנסות ע"ג
בובות דמויי מקור מצגות סרטונים
והליכה עם המוהל לבריתות )אופציה
לעשיית בריתות בפועל ( עד להכנה
למבחני הרבנות כולל קבלת תעודת
הסמכה של איגוד המוהלים.

קורס הכשרת

קורס הכשרת

שחיטת עופות

שחיטת בהמות

לימוד על פי ספר ייחודי בהוצאת
המכון את כל הלכות השחיטה .לימוד
העמדת הסכין בטכניקה קלה ופשוטה.
יציאה לשחיטה בפועל במהלך הקורס
עד להסמכה מלאה וקבלת תעודה.

לימוד על פי ספר ייחודי בהוצאת
המכון את כל הלכות שחיטת בהמות
גסות ודקות כולל הלכות טריפה.
בדיקה הריאה וסירכות .לימוד העמדת
הסכין ושחיטה בפועל של כבשים
ועגלים .ליווי אישי עד לקבלת תעודת
ההסמכה.

"

"אל תאמר לכשאפנה אשנה,
שמא לא תפנה"...
)פרקי אבות ב' ,ו'(

קורס הכשרת

קורס הכשרת

משגיחי כשרות

מנקרים

לימוד מקצוע חשוב ומבוקש אצל
המקצועיים בשוק .לימוד כל הלכות
הכשרות .כשרות הבית וכשרות
העסקים ומפעלי המזון .כולל התמחות
בדיני תולעים וחרקים .החומר נלמד
ע"י ספר ערוך ומושקע של מכון עליה.
ולימוד חומר הבחינה ברבנות הראשית
עד להסמכה מטעם הרבנות הראשית
לישראל .

קורס ייחודי מסוגו בעולם התורני
המקנה את הידע והיכולת לניקור
הבהמה הקדמי והאחורי קורס מקיף
על כל חלקי הבהמה .לימוד ההלכות
ע"פ ספר יד שלמה והתנסות מעשית
בכל שיעור עד קבלת תעודת ההסמכה.

ועוד מגוון קורסים נוספים :יורה יורה | דיינות | הדרכת חתנים | יעוץ נישואין | הגהה
שיפוץ תפילין | חופה וקידושין | חינוך | השכלה תורנית | מקוואות | שעטנז | טהרה

מכון עליה מעניק לתלמידיו תעודת סת"ם מהודרת
שמקובלת ברוב קהילות הקודש!
במקצועות ההלכה יש מגוון סוגי לימוד .חלקם
ההסמכה ניתנת ע"י הרבנות הראשית .חלקם הסמכה
ע"י רב ומורה הוראה וחלקם אינם צריכים סמיכה כלל
ונפרטם:
משגיחי כשרות :כיום יש נאמני כשרות שעבודתם
ככל עובד אחר במאפיה/מפעל /וכו' ..רק שעליו
ליהות ירא"ש ולקבל את ההוראות מהמשגיח ולבדוק
שהם אכן נעשות) .כיום במלא מקומות מעמידים
נשים כנאמנות כשרות במקרים דחוקים התירו גדו"י
כמו בחו"ל שחסר וכדו'(
אז נאמן כשרות הינו ידא אריכתא של
המשגיח/מפקח ואין לו צורך בתעודה או בהסמכה .
מה שכן משגיח כשרות חייב הסמכה עם תעודה
מהרבנות .ואחריות גדולה רובצת עליו .ועליו לדעת
את כל הההלכות במלואם.
הכשרת משגיחי כשרות הינו מסלול קליל ומהיר
לאחר לימוד החומר ונהלי ומושגי כשרות ניגשים
למבחן ברבנות ולאחר שעוברים בהצלחה את המבחן
מקבלים תעודת הסמכה!
הכשרת סופרי סת"ם :אומנות הסתם הינה אומנות
קודש עם אחריות עצומה.
הלימוד עצמו מתחלק לשניים לימוד ההלכות ולימוד
הכתיבה המעשית הכוללת העשרת הידע בכל הסובב
לכתיבה כגון כיצד מייצרים דיו? וסוגי הקלף וכו'..
כיום אין רגולציה מצד הרבנות הראשית לישראל על
סופרי סתם...
בציבור החרדי הבחירה בסופר הינה על פי רוב ע"פ
מידת יראת השמיים וכתיבה יפה.
אבל יש שני מכוני סת"ם המעניקים תעודות ונקבעו
כקונצנזוס בציבור לליטאים יש את משמרת סת"ם
שהוקם ע"י מרן הרב שמואל וואזנר זצ"ל ויד רפאל
לעדת הספרדים.

הכשרת שוחטים :לימוד השחיטה רובו מתמקד
בהלכות .הלכות טריפה וכו' ..הלימוד המעשי הינו
בעיקר לימוד העמדת הסכין כמו שאמר אחד מגדולי
השוחטים  90%מהשוחטים שנכשלו ולא המשיכו
בשחיטה הינם שוחטים אשר לא ידעו להעמיד סכין.
לאחר לימוד ההלכות יוצאים לבתי מטבחיים
לשחיטות ניסיוניות ולמבחן מעשי.
לאחר המבחן ההלכתי והמעשי מוענק לתלמיד כתב
הסמכה מהרב שלימדו והנוהג הוא שכל תלמיד
מחתים את המרא דאתרא .כמובן שכל תלמיד חייב
לשנן ולחזור על החומר ככתוב בהלכה!
גם בשחיטה אין הסמכה מסודרת של הרבנות
הראשית אלא בתוך מבחני יורה יורה יש מבחן על
הלכות טריפות !
הכשרת מוהלים :לפי החוק היבש כל אדם בשוק יכול
לקחת סכין ולמול כל תינוק .הרבנות הראשית
מעניקה רישיון של מוהל מוסמך למי שעבר את
מבחני הרבנות ומשרד הבריאות וביצע בפועל מעל
 20בריתות .
מכון עליה מעניק את הידע למול ומעניק אף רישיון
של איגוד המוהלים הארצי ולאחר סיום הקורס רשאי
התלמיד למול .ולאחר שביצע מספר בריתות מומלץ
לגשת לרבנות בכדי להוציא רישיון של מוהל מוסמך
אך זה אינו חובה!
למכון עליה שיטת לימוד פורצת דרך בתחום לימוד
המילה התקשר למשרדינו וקבל פרטים נוספים!
הכשרת מנקרים :לימוד מלאכת הניקור הוא הארוך
מבין כל קורסי ההלכה ומייגע .מצד שני העוסקים
בניקור שכרם רב מכיוון שיש חוסר בשוק במנקרים
טובים ירא"ש.
לאורך כל הקורס הלימוד הוא מעשי על חתיכות
הבהמה השונות.
כיום אין שום פיקוח על מנקרים רוב המנקרים הינם
בנים לאבות שעסקו בתחום.
מכון עליה מלמד את הלכות הניקור על פסקיו של
הגאון ר' שלמה מחפוד שליט"א ובסופה מוענק
תעודת מנקר.

צריך שילמוד

ג' דברים...

כתב שחיטה ומילה,
וי"א אף קשר של תפילין
וברכת חתנים
)חולין א(.
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