


 
 
 

  
 

 טופס בקשה להצטרפות

 לחבורת 'לימוד היומי לסופר סת"ם' 
 

 

 שם משפחה ___________________ שם פרטי ___________________

 ( כפי שמופיע בחשבון הבנק)

 טלפון __________________

 דירה ______  בית ______  רחוב ___________________

 ____________________עיר 

 חשבון _______________  מספר סניף _____  מספר בנק _____ 

  אין לי חשבון בנק על שמי 

  סופר סת"ם   בעל מגיה   סוחר 

 דרך שבה אתה רוצה לקבל ולהחזיר את המבחנים: 

  דואר    פקס    _____________ @ ____________ מייל 

 

 office@vaadmhk.orgאו למייל   6632206-02את הטופס יש להחזיר לפקס  

 

 

 לשימוש משרדי:

 נרשם 

 ר"ת 

 כ"ר 

mailto:office@vaadmhk.org


 
 
 

  

 לימוד היומי לסופר סת"ם’ '  תחבור

 הלימוד 

’משנה ברורה’ סימן ל"ב )מסעיף א' עד סעיף ל"ו( וסימן ל"ו עם  -ספר ’קסת הסופר’ והלימוד הוא ב 

 מחולק לפי לוח ’לימוד היומי לסופר סת"ם’ ע"פ הוראת גדולי הרבנים שליט"א.   ,’משנת הסופרים’ 

 מסלול המלגות 

)מתוך אחד עשר המבחנים    עשרה מבחניםמסלול המלגות פתוח רק לנבחנים שנבחנו לפחות 

 ומעלה.   80%האחרונים(, וקבלו בכל אחד מן המבחנים ציון של 

בשלשה   60%-ההישארות במסלול המלגות מותנית ברצף המבחנים: נבחן שקיבל ציון נמוך מ 

. נבחן שנפלט  מבחנים רצופים, נפלט באופן אוטומטי ממסלול המלגות ועובר למסלול ההגרלות 

 תנאי כניסה ראשוניים. עמד ב  אם  לשוב אליו רקיכול  ממסלול המלגות 

 דבר יום ביומו. הוא  הלימוד  . א

  את הלימוד של  וכן אפשר להקדים  יום אחד אפשר להשלים ליום המחרת בלבד. חיסור של  . ב

 . בלבד  יום אחד 

,  חודש ל  עד ט"ו חודש נלמד מא' להדש. המבחן הראשון הוא על ו יערכו שני מבחנים כל ח . ג

 כ"ט/ל'. והמבחן השני מט"ז עד 

 ’שער הציון’. -המבחן כולל שאלות על ’לשכת הסופר’, ’ביאור הלכה’ ו . ד

 ומעלה.  80%-הצלחה במבחן נחשבת מ .ה

 שאחריו.  חודש ולמבחן השני בה' ל  ,חודש מועד האחרון להחזרת המבחן הראשון הוא בכ' ל . ו

 . אין אחריות על המלגות .ז

 אופן חישוב המלגה 

 ₪ מחולקת:   200מלגה החודשית בסך 

 ( ₪ ליום 4של  עבור הלימוד היומי )חישוב יומי ₪   120 ▪

 ומעלה   80%-₪ על כל מבחן בהצלחה מ 40 ▪

או לא( זכאי לקבל את המלגה עבור הלימוד של אותו חצי   80%-רק מי שנבחן )בין אם הצליח ב

 החודש. 

 רישום שמירת הזמנים 

גם מי שלא  ם(. )בשלוחת המבחני 02-6545884 -  יא אך ורק בקו הטלפון של הועדהמסירת הדיווח 

 השלוחה פועלת רק מראש חודש ועד ה' בחודש.  חיסר אף יום אחד, חייב לדווח על כך.

 בברכהת תורה, ההנהלה 


