בס"ד ,כ"ו סיון תשע"ז
 20יוני 2017
6-17-140

הודעה לקהל הנבחנים בבחינות דיינות ברבנות הראשית לישראל
בנושאים  :חושן משפט ג' ואבן העזר

במסגרת שיפור השירות לציבור הנבחנים ,נערכת מחלקת הבחינות לאפשר לנבחנים הגשת ערעור גם
בתחום בחינות דיינות.
הליך אישור מתווה הערעור טרם הסתיים ובשל אילוצים שאינם בשליטתנו ,עדיין ממתין לאישור סופי
בוועדות השונות .בשל כך לא ניתן יהיה להגיש בקשות לערעור על בחינות דיינות לפני מועד הבחינות
הקרוב.
נבחנים אשר לא עברו את הבחינות במועדים קודמים יכולים להירשם למבחני דיינות למועד אב תשע"ז
כמפורט:
 אבן העזר בתאריך ג' אב תשע"ז ()26/07/17
 חושן משפט חלק ג' בתאריך ד' אב תשע"ז ()27/07/17
 מועד הרישום יסתיים אי"ה ביום ראשון ח' תמוז תשע"ז ()02/07/17
מתוך התחשבות בציבור הנבחנים יתקיימו אי"ה מבחנים במועד נוסף בנושאים אבן העזר וחושן משפט
חלק ג' גם במועד תשרי תשע"ח  -בהתאם לפרסומים שיצאו בהמשך .מבחן בנושא חושן משפט חלק א'
ייערך במועד תשרי תשע"ח בלבד כפי שפורסם.

בברכה
משה דגן
המנהל הכללי

בס"ד ,כ"ח סיון תשע"ז
 22יוני 2017
הנחיות לנבחן במבחני דיינות
 .1המבחן יחל בין השעות  .10:30-18:00במידה ומועד סיום זמן תפילת מנחה הוא לפני מועד סיום המבחן ,תינתן
אפשרות של  20דקות הפסקה בכיתה לתפילת מנחה .בזמן התפילה חלים כלל האיסורים המופיעים בדף הנחיות
זה.
 .2לא תותר כניסת מאחרים לאחר חצי שעה ממועד תחילת הבחינה.
 .3יש להעביר את כל הציוד האישי (תיקים ,מכשירי סלולאר וכל אמצעי אלקטרוני אחר) לקדמת החדר.
 .4ניתן להכניס לחדר הבחינה מים ומזון שישמשו אותך במהלך המבחן.
 .5יש לשמור על שקט מוחלט ,אסור לדבר בזמן הבחינה או לעמוד בקשר כלשהו עם נבחן אחר.
 .6אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה .טיוטה יש לכתוב בצד המיועד לכך במחברת הבחינה .לידיעתך דפי הטיוטה
לא יבדקו.
 .7עליך לרשום את שמך ומס' תעודת זהות על גבי השאלון הבחינה שקיבלת מהמשגיח.
 .8אין לכתוב את ש מך או סימן מזהה אחר ע"ג מחברת הבחינה .מבחן שימצא עליו סימן מזהה ,לא ייבדק והנבחן
יוזמן לוועדת משמעת.
 .9יש לכתוב את תשובות הבחינה בעט בצבע שחור/כחול כהה בלבד.
 .10בבחינה  18שאלות ,מתוכן  13שאלות חובה ,ללא חשיבות בסדר התשובות .נבחן שיענה מעבר לשאלות החובה,
יבדקו רק  13התשובות הראשונות למעט באם הנבחן סימן בעיגול סביב התשובות שאותן הוא מבקש לבדוק.
 .11בכל מבחני הדיינות למעט מבחן "ניסוח פס"ד" ,אין להשתמש בחומרי עזר למעט תלמוד בבלי הכולל בתוכו
תוספות כדוגמת הוצאת "וילנא" בלבד .בנוסף לאמור ,ניתן לציין הפניות בכתב יד למקורות במידה סבירה וללא
הערות.
 .12במבחן דיינות "ניסוח פסק דין" ,ניתן להכניס כל חומר תורני למעט :ספרי פסקי דין ושו"ת שיצאו בעשרים וחמש
שנה האחרונות  ,פדרי"ם ,פתחי חושן ,ערוך השולחן ויביע אומר.
 .13אסור לעזוב את חדר הבחינה ללא רשות המשגיח .יציאה בזמן הבחינה תתאפשר רק לאחר שעה מתחילת הבחינה
ועד שעה לפני סיום הבחינה ,לא תותר יציאה של יותר מנבחן אחד בכל פעם.
 .14לא תתאפשר יציאה מהכיתה לצורך הטענת פנגו (כרטיס חניה) ,עישון וכדומה.
 .15בתום הבחינה עליך למסור למשגיח את מחברת הבחינה בלוויית השאלון ,על כל נבחן חובה לחתום את שמו במעמד
מסירת הבחינה  ,אי החזרת שאלון במעמד זה תגרור את פסילת הבחינה ,יש לציין כי תתאפשר הוצאת שאלון
הבחינה מכיתת הבחינה החל מהשעה .18:00
 .16חל איסור מוחלט בשימוש במכשירי סלולאר ,זימונית ו/או כל מכשיר אלקטרוני אחר במהלך הבחינה לרבות בזמן
היציאה מחדר הבחינה .חריגה מהנחייה זו תגרור מידית את פסילת הבחינה.
 .17העתקה/שיחה בעת בחינה/יציאה מהכיתה ללא רשות/הפרת אחד מהסעיפים הנ"ל עלולה לגרום לפסילת בחינה
ואף לפסילת הזכות לגשת לבחינה חוזרת.
נפסלה בחינתך בפעם הראשונה ,המקרה יוגש לדיון בוועדת משמעת על מנת שתדון ותחליט אם לפסול לתקופה
קצובה רישום לבחינות ולהסמכה ברבנות הראשית.
בהצלחה!!!

בברכה,
משה דגן
המנהל הכללי

