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עדכון הודעות לנבחנים-עדכון מס' 7

להלן מס' עדכונים לגבי מבחני רבנות ומבחני דיינות:
 .1הבהרות לעניין המתכונת החדשה לבחינות הרבנות הראשית לישראל (עיקרי המתכונת החדשה פורסמו
בעדכון מיום ג' טבת תשע"ז ()1.1.17
 1.1עדכון חומר לימוד לבחינה בהלכות תפילה ,ברכות ,בית כנסת ומזוזה -על פי החלטת מועצת הרבנות
הראשית לישראל מיום ט' תמוז תשע"ז ( ,)3.7.17מתוך מכלול החומר לבחינה ,הסימנים המפורטים
להלן ילמדו בעיון ,וכל יתר הסימנים בבקיאות.
להלן פירוט הסימנים אשר ילמדו בעיון :מ"ו ,מ"ז ,ק"ז ,קמ"ג ,קנ"א ,קס"ח ,קע"ו ,קע"ח ,ר"ב ,ר"ג,
ר"ד ,רי"א ,רי"ב.
 1.2הבהרה בעניין הבחינה בהלכות מקוואות -בהתאם למתכונת החדשה שנכנסה לתוקף בחודש אדר
תשע"ז ,הבחינה נכללת ברשימת מבחני 'רב עיר' ולא במסגרת 'יורה יורה'.
על פי הוראות המעבר ,נבחן שייבחן בהלכות מקוואות עד למועד אב תשע"ז ,הבחינה תחשב לו לטובת
הסמכת 'יורה יורה' גם אם מבחן זה הוא מבחן ראשון ברבנות.
נבחן שעבר מבחן אחד או יותר במבחני רבנות עד למועד תשרי תשע"ז ,לפני כניסת המתכונת החדשה
לתוקף ,יוכל להיבחן בהלכות מקוואות לצורך הסמכת 'יורה יורה' גם במועדים הבאים ובלבד שיסיים
את ששת הבחינות לצורך הסמכת 'יורה יורה' עד למועד חשוון תשפ"א.
 1.3החלפה בין בחינות – החל ממועד תשרי תשע"ח והלאה לא תתאפשר החלפה בין בחינות ( התאפשר
בעבר בין הבחינות הקטנות ) .כמו כן החל ממועד אב תשע"ז ,כפי שפורסם בעדכון מיום כ' טבת תשע"ז
(  ,)18.1.17לא ניתן להיבחן בהלכות 'מילה וגרות' במקום 'שמחות'.
 1.4הבהרה לעניין בחינה בהלכות ריבית לצורך קבלת תעודת 'רב עיר' – נבחנים שבהתאם להוראת
המעבר זכאים להיבחן ב 12-בחינות בלבד ,יוכלו לבחור בין הבחינה בהלכות ריבית לבין הבחינה
בהלכות מילה וגרות לצורך השלמת המבחן ה 12-לרב עיר ,על אף שהנושא בהלכות ריבית התווסף
לבחינות רב עיר במסגרת המתכונת החדשה ,ובלבד שישלימו את בחינותיהם עד למועד חשוון תשפ"א.
 1.5הבהרה לעניין הבחינה בנושא 'מצוות התלויות בארץ' -החומר לבחינה כולל כלאי בעלי חיים וכלאי
בגדים.
 .2עדכון נוהל בחינות בנושאי דיינות לנבחנים רווקים
כתיקון לנוהל הקיים ,נבחנים רווקים יהיו רשאים להיבחן לבחינות בנושאי דיינות וזאת החל ממועד תשרי
תשע"ח.
למרות האמור ,ובהתאם לתקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה) ,תשט"ו .1955-ניתן להסמיך לדיינות רק
את מי שנשוי או היה נשוי ,לכן יודגש כי אין במתן ההיתר לרווקים להיבחן בבחינות לדיינות כל התחייבות
לקבלת הסמכה ,ועל כן לא תתקבל כל טענה או תביעה עתידית בנושא זה.

 .3עדכון נהלי הרשמה לבחינות רבנות
 3.1הרבנות הראשית רואה בחשיבות רבה את ההקפדה על תנאי הסף לבחינות רבנות ודיינות וזאת על
מנת לשמור על הצביון הרוחני והתורני של רבני דור העתיד של ישראל.
 3.2אי לכך ,נבחן המעוניין לגשת לבחינה ראשונה בנושא רבנות ,נדרש לעמוד בתנאי סף ולהציג אישור
לימודים המעיד על  5שנות לימוד מלאות לכל הפחות בישיבה גבוהה או בכולל לאחר גיל  .18בנוסף יש
להציג אישור מוכנות לבחינה מאת ראש הישיבה /כולל.
 3.3על אישור הלימודים להיות מפורט ולכלול את מניין וסדר השנים בכל מסגרת ישיבתית בה נכח
המועמד .למען הסר ספק ,אישורים כלליים בנוסח" :למד  5שנים בישיבה" לא יתקבלו.
 .4בקשות להתאמות בבחינות
 4.1ניתן להגיש בקשת התאמות לבחינות עבור מועד תשרי תשע"ח החל מהיום ולא יאוחר מתאריך כ"ג
אב תשע"ז ( ) 15.8.17את הבקשות יש להגיש בכתב בלבד בצירוף אבחונים או מסמכים רלוונטיים
לכתובת מייל exams@marmanet.co.il :בקשות בנושא התאמות שתגענה לאחר מועד זה לא
תטופלנה.
 4.2התאמות בשל קשיים בשפה העברית -תושבי חוץ שלא למדו בשפה העברית ,או עולים חדשים (עד 10
שנים בארץ) יהיו זכאים להארכת זמן של  45דקות בבחינות ואף יורשו להשתמש במילון במשך תקופת
הזכאות ,וזאת בכפוף להצגת תעודת עולה או תייר המלווה במכתב בקשה להתאמה בשל קשיים בשפה
העברית.
 4.3הבהרה :ניתן להיבחן בשפה העברית בלבד ,בחינות שייכתבו בשפה זרה לא תיבדקנה.
 4.4יתר ההנחיות בנושא התאמות לבחינות ,מובאות בעדכון מס' .6
 .5ערעורים
בימים אלו מחלקת הבחינות נערכת למתכונת חדשה שתסדיר את אופן הגשת הערעור בגין בחינות קודמות
בצורה מקוונת ונגישה יותר עבור הנבחנים .הליך הגשת הערעור יכלול בין היתר תשלום אגרה ,אך מאחר
וטרם התקבל אישור לגביית אגרת ערעור ,פניות בנושא ערעורים יטופלו רק לאחר אישור גביית האגרה
כאמור ,כדין .על מועד אישור האגרה ואופן הגשת בקשת הערעור תצא הודעה נפרדת.
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