
    

 

 

ח"תשע, חשון ב"יבס"ד,   

2017, נובמבר 1  

 

  כשרות השגחת ללימודי מתכונת על הודעה

החל משנת תשע"ה חלו שינויים בתכנית הלימודים והמבחנים ,  א"שליט לישראל הראשיים הרבנים בהוראת

.לישראל הראשית הרבנות מטעם", כשרות משגיח" תעודת קבלת לשם הנדרשת  

בחינה למשגיחי כשרות רק במסגרת למידה באחד המכונים המוכרים בעד למועד ניסן תשע"ה ניתן היה להיבחן 

והמורשים ע"י הרבנות הראשית. אך בשל קשיים ואי הבנות שנתגלעו במתכונת זאת אשר פגעו בראש ובראשונה 

ל לגשת למבחן בצורה עצמאית ללא כל נבחן יוכ כי החליטו הרבנים הראשיים לישראל שליט"א  בציבור הנבחנים, 

חובת לימוד מקדים במכון הכשרה מוסמך בתחום. בנוסף חומר הלימוד יוגדר בצורה ברורה ויאוגדו  בו כל 

לספר אחד.  הנושאים הנדרשים   

 לשלשה המחולקת  ברורה' לימודים תכנית' הראשית הרבנות של" והסמכה בחינות מחלקת"בהתאם לזאת קבעה 

: הבחינה תהיה פיה ועל חלקים  

". היטב באר" פירוש עם שיילמדו", ערוך שולחן"ה מתוך" סימנים רשימת". א  

.ולשננם אותם  לדעת כשרות משגיח כל שעל בסיסיים הלכתיים מושגים –" כשרות מושגי. "ב  

.הראשית הרבנות של הכשרות אגף של' הכשרות נוהלי' של החוברת מתוך נבחרים פרקים –" הכשרות נהלי. "ג  

 

 חוברתב מופעים' הכשרות מושגי' וכן' הכשרות נוהלי' מחוברת, ולבחינה הלימודים לתכנית הנדרשים הפרקים

ולהדפיסה ללא עלות.  מהאתר להורידה ניתן. המפורסמת באתר הרבנות הראשית  במהדורה דיגיטלית  

 

 הראשית הרבנות מועצת נשיא, א"שליט לאו דוד  הרב הגאון, לישראל הראשי הרב מורנו לכבוד, מיוחדת תודה

.  לפועל תצא  זו שתכניתרבות על מנת  פעל אשר  לישראל  

 

'היטב באר' פירוש עם ערוך השולחן סדר פ"ע הסימנים רשימת להלן  

 אורח חיים

:שבת הלכות  

.רנז, רנד, רנג -והטמנה חזרה שהייה דיני  

.כב, כא, כ, יט סעיפים', ה סעיף -שז סימן, רעו סימן – לגוי אמירה  

.שיח סימן -מבשל  

 



    

 

 

:פסח הלכות  

.תנב, תנא סימנים - כלים הגעלת דיני  

 יורה דעה

.עו, עג, עב, סט סימנים – מליחה הלכות. 1  

.עט סימן -טהורה בהמה סימני. 2  

.ב"פ סימן טהור עוף סימני. 3  

.ג"פ סימן דגים סימני. 4  

פד סימן תולעים הלכות. 5  

'.ג', ב', א סעיפים פו סימן הביצים כשרות. 6  

.צז, צו, צה, צד, צג, פט'(, ג', ב', א סעיפים) פז סימן – וחלב בשר. 7  

.קט, צט, צח סימנים תערובות הלכות. 8  

.ב"קי סימן ם"עכו פת. 9  

.קיג סימן גויים בישולי. 10  

.קטו סימן ם"עכו חלב. 11  

.קטז סימן סכנה משום האסורים דברים. 12  

.קכ סימן כלים טבילת. 13  

.קכא סימן כלים הכשר. 14  

.קל, קכה, קכד, קכג סימנים נסך יין הלכות. 15  

.רצג סימן חדש הלכות. 16  

.רצד סימן. ערלה הלכות. 17  

.שכט-שכב סימנים חלה הלכות. 18  

.שלא סימן ומעשרות תרומות. 19  

. שביעית בפירות סחורה איסור. מכירה היתר. ד"ב אוצר(, ספיחין) בשמיטה ירקות. שביעית ומושגי יסודות. 20

.נכרי ובשל ישראל בשל. עמם וההנהגה שביעית פירות קדושת. בשביעית מ"תרו. וזמנו שביעית פירות ביעור  

 

 


