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עדכון הודעות לנבחנים  -עדכון מס' 6
להלן מס' עדכונים לגבי מבחני רבנות ומבחני דיינות.
 .1ערעורים
 4.4בימים אלו מחלקת הבחינות נערכת למתכונת חדשה שתסדיר את אופן הגשת הערעור בגין בחינות קודמות
בצורה מקוונת ונגישה יותר עבור הנבחנים.
 4.7הליך הגשת הערעור אמור לכלול תשלום אגרה אך מאחר וטרם התקבל אישור לגביית אגרת ערעור ,פניות
בנושא ערעורים יטופלו רק לאחר אישורו הגבייה כאמור ,כדין .על מועד אישור האגרה ואופן הגשת בקשת
הערעור תצא הודעה נפרדת.
 4.1תנאי סף להגשת הערעור -נבחן שקיבל עד  41נקודות פחות מהציון העובר יוכל להגיש בקשה לערעור על
בחינתו.
 4.1נבחנים ממועדים אב תשע"ו ,תשרי וחשון תשע"ז אשר הגישו בקשת ערעור בהתאם לעדכון מס'  5מתאריך
ג' אדר ,ואשר הגישו את בקשותיהם בכתב או במייל לא יאוחר מתאריך :י"ג ניסן תשע"ז (  )7.1.42בקשותיהן
יטופלו עפ"י האמור בעדכון מס'  5ובכפוף לחתימה על טופס התחייבות לתשלום אגרת ערעור .למען הסר
ספק ,נבחנים ממועדים אלו שהגישו את בקשותיהן לאחר י"ג ניסן תשע"ז ,בקשותיהן יטופלו רק לאחר
פרסום נוהל הערעורים החדש ולאחר שתאושר אגרת ערעור כחוק.
 4.5דיינות – בשלב זה הוראה זו אינה כוללת את בחינות דיינות עד להחלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל
בסוגיה.
 .2בקשות להתאמות בבחינות
 7.4ניתן להגיש בקשת התאמות לבחינות לא יאוחר מסיום מועד ההרשמה לבחינה המפורסם לגבי כל מועד.
בקשות בנושא התאמות שתגענה לאחר מועד זה לא תטופלנה.
 7.7וועדת ההתאמות תבחן את הבקשות ותחליט אם ואילו התאמות יש להעניק לנבחן .קביעת ההתאמות
תיעשה עבור כל נבחן באופן אישי ,בהתאם לאבחון שצירף ובהתחשב באופייה ובמטרתה של הבחינה אליה
נרשם.
 7.1יש להגיש את הבקשה בכתב בלבד בצירוף אבחונים או מסמכים הממליצים על מתן התאמה לבחינה.
לכתובת מיילexams@marmanet.co.il :
 7.1החל ממועד אב תשע"ז ,לא יאושרו בחינות בע"פ .נבחן שברשותו אבחון או מסמך עם המלצה לבחינה בע"פ,
יהיה זכאי להתאמות אחרות בהתאם למדיניות מחלקת בחינות.
 7.5באחריותו של כל נבחן הזכאי להתאמה להגיש את הבקשה להתאמה בכל מועד מחדש .אין להסתמך על מתן
אישורים שניתנו בעבר בשל בחינות ממועדים קודמים.
 .3גיל נבחנים לבחינות רבנות
עפ"י החלטת מועצת הרבנות הראשית ,נבחן יהיה רשאי להיבחן החל מגיל  77ויום אחד במועד הבחינה .וזאת בכפוף
להצגת אישור על השלמת  5שנות לימוד מלאות בישיבה גבוהה /כולל.

 .4נוהל החזר אגרה בגין היעדרות מבחינה
 1.4נבחן ששילם עבור בחינה אך לא ניגש לבחינה ,זכאי להחזר כספי .גובה ההחזר ייקבע בהתאם לקריטריונים
המפורסמים באתר הרבנות הראשית לישראל ובאתר חברת מרמנת .ניתן להגיש בקשה להחזר כספי
באמצעות טופס בקשה מקוון המפורסם באזור האישי של כל נבחן הזכאי להחזר באתר החברה .לחילופין
ניתן לקבל את הטופס גם באמצעות פניה לחברת מרמנת במס'121-7755441 :
 1.7ניתן להגיש בקשות להחזר אגרה בגין תשלום למבחנים שנערכו במועד ניסן תשע"ו ועד למועד ניסן תשע"ז
עד לתאריך י' סיוון תשע"ז (  )1.6.42יודגש כי אין לחרוג מתאריך זה.
 1.1החל מבחינות מועד אב תשע"ז ואילך ניתן להגיש בקשות להחזר אגרה לא יאוחר מ 11-יום לאחר מועד
הבחינה .יודגש כי אין לחרוג מתאריך זה.
.5

שעות מענה טלפוני וקבלת קהל במחלקת הבחינות
החל מיום י"ד אייר (  )41.5.42מענה טלפוני במחלקת הבחינות יפעל בימים ב,ג,ו-ה בלבד בין השעות 41:11-
 .45:11קבלת קהל בימים ב ו-ה בלבד בין השעות  41:11-47:11בבוקר .עדכונים נוספים בנוגע לשינויים במענה
הטלפוני או קבלת קהל מפורסמים מעת לעת באתר הרבנות הראשית.
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העתק  :כב' הרבנים הראשיים לישראל שליט"א
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