בס"ד ,י"ד אב ,תשע"ז
 6אוגוסט2017 ,

עדכון הודעות לנבחנים-עדכון מס' 8
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 בנושא עירובין -על פי הוראת הרב הראשי לישראל הרה"ג דוד לאו
שליט"א ,חומר הלימוד לבחינה יכלול גם את סימן שס"ו.
 1.2בחינות חובה לצורך קבלת כושר לרב אזורי או רב עיר -נבחן שבעבר אושרה לו המרת נושאי חופה
וקידושין ושמחות בבחינות אחרות ,יהיה חייב לעבור בחינות אלו לצורך קבלת כושר לרב אזורי או רב
עיר .הוראה זו לא תחול על נבחנים שסיימו את מכסת המבחנים הדרושה לצורך קבלת כושרים אלו ,עד
למועד תשרי תשע"ח.
בעקבות עדכונים מס'  ,4ו 6-8-בהם פורסמו הבהרות לעניין המתכונת החדשה ,תפורסם בקרוב מתכונת
בחינות מעודכנת.

 .2עדכון נהלי הרשמה בנושא בחינות שובי"ם -החל ממועד תשרי תשע"ח נבחן המעוניין להיבחן באחד מנושאי
השחיטה כגון :שוחט ,בודק פנים ,בודק חוץ או ראש צוות נדרש להציג ,ללא קשר לתנאי הסף הקיימים,
אישור מרב מוכר (רב בית מטבחיים ,רב מכון או רב עיר) על לימודי שחיטה.

 .3הגבלת זמן למתן זכאות לבקשות להחזר אגרה מלא  -נבחן ששילם עבור בחינה אך לא ניגש לבחינה ,זכאי
להחזר כספי .גובה ההחזר נקבע בהתאם לקריטריונים המפורסמים באתר הרבנות הראשית לישראל ובאתר
חברת מרמנת .בהתאם להחלטת מנכ"ל הרבנות הראשית ,התווסף לקריטריונים אלו קריטריון נוסף,
המגביל את הזכאות להחזר אגרה מלא למגישים את הבקשה להחזר אגרה עד ל 30-יום ממועד הבחינה .נבחן
אשר יגיש את הבקשה לאחר מועד זה ,לא יהיה זכאי להחזר מלא האגרה אף אם לא התייצב לבחינה בשל
אחת מהנסיבות המיוחדות המפורטות בקריטריונים.

 .4שינוי שעות מענה טלפוני במחלקת הבחינות בשל חופשת הקיץ -בתקופת חופשת הקיץ ,החל מתאריך ט"ו
באב תשע"ז ( )7.8.17ועד לתאריך ב' אלול תשע"ז )  )24.8.17שעות המענה הטלפוני במחלקת הבחינות יהיו
בימים ב,ו-ה בלבד .בין השעות  .13:00-15:00זמני קבלת קהל יהיו כרגיל ,בימים ב ,ו-ה בין השעות 10:00-
 12:00בבוקר .יחד עם זאת בשל כוח אדם מצומצם במחלקה זמני ההמתנה צפויים להיות ארוכים מהרגיל.

 .5בקשות להתאמות בבחינות
 5.1תזכורת  -ניתן להגיש בקשת התאמות לבחינות עבור מועד תשרי תשע"ח לא יאוחר מתאריך כ"ג אב
תשע"ז(  .)15.8.17בקשות בנושא התאמות שתגענה לאחר מועד זה לא תטופלנה.

 5.2הבהרה בעניין התאמות בשל קשיים בשפה העברית -הארכת זמן בבחינות (  45דקות) ואפשרות שימוש
במילון תינתן לנבחנים הפונים בכתב בלבד ,בצירוף תעודת עולה ( עד 10שנים ) או תייר ,לכתובת מייל:
 ,exams@marmanet.co.ilעד לתאריך האחרון להגשת בקשות המפורסם בסמוך לכל מועד בחינה.
 5.3באחריותו של כל נבחן שהיה זכאי להתאמה בעבר ,להגיש את הבקשה להתאמה בכל מבחן אליו ייגש
מחדש .אין להסתמך על מתן אישורים שניתנו בעבר בשל בחינות ממועדים קודמים .יתר ההנחיות
בנושא התאמות לבחינות ,מובאות בעדכונים מס' .6-7

 .6הבהרה לנבחנים בעניין מיקום ושעות הבחינה– הבחינות נערכות בבית הארחה בית וגן רח' הפסגה .תחילת
שעת הבחינה היא  10:30בבוקר .לא תתאפשר כניסת מאחרים לאולם הבחינה מכל סיבה שהיא לאחר השעה
 11:00בבוקר .כמו כן ,בשעה הראשונה לבחינה לא תתאפשר יציאה מאולם הבחינה .כדי למנוע אי נעימויות
ואיחורים מסיבות לא צפויות ,ולצורך הקצאת זמן להתארגנות במקום הבחינה ,מומלץ להגיע למקום
כמחצית השעה לפני תחילת הבחינה.

בברכה
משה דגן
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העתק :כב' הרבנים הראשיים לישראל שליט"א
מח' בחינות ,כאן
חברת "מרמנת"

