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"קול קורא" – להגשת מועמדות לקורס משגיח כשרות
 .1כללי:
מכון עלייה הינו מכון ללימודי מקצועות קודש .נלמדים בו מקצועות תורניים כמו סופר סת"ם ,מוהלים,
שחיטה ,משגיחי כשרות..
יחידת התעסוקה ב"צוות" בשיתוף עם "מכון עלייה" פותחת קורס משגיחי כשרות בפיקוח הרבנות
הראשית .כל החומר הנלמד במהלך ההכשרה הצטבר ונאסף מהניסיון הרב במכון ועל ידי גדולי
המשגיחים בארץ ובעולם ,דבר שנותן הסתכלות עמוקה לכל הפלגים בחברה והצרכים השונים.
מקצוע משגיח כשרות הינו מקצוע שנדרש בשוק העבודה האזרחי.
 .2שותפים לקורס
"צוות" ארגון גמלאי צה"ל ומכון עלייה.
 .3המטרה
להכשיר חברי "צוות" בעלי פוטנציאל מתאים לעסוק במקצוע משגיח כשרות.
להקנות ללומד ידע הלכתי בכל תחומי תהליכי ייצור מזון .שילוב בין חומרים כימיים לבין ייצור
מזון ,מליחה ותרומות ומעשרות בשילוב עבודה מעשית.
 .4מסגרת ומתכונת הקורס
א .מועד פתיחת הקורס  , 29.5.22מועד סיום משוער 17.8.22
ב .הקורס כולל  50שעות אקדמיות ,פעם בשבוע ביום ג' ,בין השעות 19:00-21:00
ג .השיעורים יתקיימו באופן פרונטלי במכון עלייה (רחוב פינסקר ,9קרית אתא).
ד .תנאי קבלה לקורס
הקורס מיועד לכל שומר תורה ומצוות.
ה .תנאי הסמכה
 .1עמידה בשני מבחנים פנימיים במהלך הקורס.
 .2עמידה במבחן חיצוני ברבנות הראשית לישראל .
ו .תעודות
לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת הסמכה כמשגיח כשרות .התעודה מטעם המכון ,מטעם
הבד"ץ ומטעם הרבנות הראשית לישראל.
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 .5נושאי הלימוד
במסגרת הקורס ילמדו הנושאים הבאים:
שעור פתיחה -שעור  -1מבוא למקצוע ולתפקיד המשגיח.
שיעור  -2טבילת כלים – הכשר כלי בית .
שיעור  -3בישולי עכו"ם.
שיעור  -4פת עכו"ם .
שיעור  -5הגעלה וליבון כלים (כולל פסח) חזרה ומבחן מסכם
שיעור  -6שבת ועניינים הקשורים לטכנולוגיה המתחדשת וטכנולוגיה בשבת .
שיעור  -7יין נסך באולמות ובמגוון מקרים ,וביצים .
שיעור  -8חדש +סימני עופות+ ,דברים אסורים משום סכנה +דיני חלב נוכרי .
שיעור  -9הכשרת בשר ודיני צלייה חזרה ומבחן מסכם .
שיעור  -10תרומות ומעשרות ודיני שמיטה .
שיעור  -11לחמים ודיני הפרשת חלה .
שיעור  -12מבוא והכנה לנהלי ומושגי כשרות מטעם הרבנות הראשית והכנה ללימודים .
שיעור  -13בתיאום מראש סיורים עם הרב  ,חזרה ומבחני סיכום .
שיעור  -14נהלי כשרות ומושגים כללי +שולחן ערוך ונושאי כלים +חזרה על החומר +מבחן פנימי.
שיעור  -15שיעור ממרצה מומחה בנושאי תולעים וחרקים מלווה במצגות ואמצעי המחשה
 - 8.8.22מבחן מסכם לקבלת תעודה.
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שכר לימוד
עלות הקורס למשתתף הינה  ₪ 1500 -כולל מע"מ.
לחברי "צוות" תינתן הנחה מיוחדת -עלות הקורס ₪ 1300 :כולל מע"מ.
פתיחת הקורס ,מותנת במספר המשתתפים.
התשלום ישולם ע"י המשתתף בקורס ישירות למכון עלייה.

 .7השתלבות בתעסוקה בתום הלימודים
מכון עלייה ויחידת תעסוקה "צוות" יסייעו לבוגרי הקורס שסיימו בהצלחה להשתלב בעבודה כמשגיחי
כשרות.
הנחיות לפעולה
 .8חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לקורס המוצע ומעוניינים להשתתף בו,
יפנו למנהלת תעסוקה מחוז צפון ,עד לתאריך  17.5.22בטלפון  03-6173540/18או במייל:
wzafon@tzevet.org.il
תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים :שם מלא ,גיל ,מספרי טלפון ,כתובת מגורים ,השכלה,
מועד פרישה מהשרות .רשימת המועמדים תועבר למכון עלייה שינהל את הרשמת המועמדים.
 .9נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התוכנית ,לברור והנחייה.
דליה סלוצקי
מנהל תעסוקה מחוז צפון
ארגון "צוות"

