נספח ב'

ידיעון לנבחן
מבוא
סדרת הבחינות היא התחנה האחרונה בתהליך ממושך של לימודים לפני פתיחת השערים
לכהונה של רב ומורה הוראה בישראל .
זאת ההזדמנות לנבחן להפגין את הידע הרב שרכש ולהוכיח את בקיאותו .ההצלחה
בסדרת המבחנים תזכה את הנבחן בתעודת הסמכה מוכרת ורשמית מאת הרבנות
הראשית לישראל ,ובראשה מרנן הרבנים הראשים לישראל שליט"א.
עלון זה נועד לספק הסברים כלליים והנחיות לגבי הליך הבחינה ולכן יש לקרוא אותו
בעיון .אין בהנחיות אלו כדי לגרוע מכלל הנהלים וההנחיות של מועצת הרבנות הראשית
ואגף הבחינות.

כללי
 .1ניתן לגשת לבחינות לנושאי הסמכה לרבנות לאחר  4שנות לימוד מעל גיל 18
בישיבה  /כולל המוכרים ע"י הרבנות הראשית לישראל.
 .2הבחינות נערכות על פי תכנית ורשימת נושאים שניתן לקבלם ממחלקת הבחינות
או באתר הרבנות הראשית.
 .3התעודות המונפקות בכל רמה שהיא  -הן תעודות הסמכה וכושר לכהן ברבנות,
"יורה יורה" ,רב מושב ,רב שכונה ,רב אזורי ,רב עיר.
 .4אם יש לך מגבלות כל שהן  ,הקשורות לעמידה בבחינות ,כגון :נכות ,לקויי למידה
וכו' ,עליך להודיע על כך בעת הרשמתך לבחינה ולצרף את האישורים הרפואיים
ו/או האחרים המתאימים ,לפחות  30יום לפני תאריך הבחינה.
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הרשמה לבחינה
נרשם חדש לבחינות ימציא את המסמכים להלן :
* טופס בקשה
את הטופס ניתן לקבל במשרדי המחלקה.
באמצעות פניה טלפונית ,בכתב או באמצעות הפקס
כמו כן ,ניתן להורידו מאתר האינטרנט של הרבנות הראשית www.rabanut.gov.il
יש למלא את הטופס על כל פרטיו כולל תאריך וחתימה בכתב ברור !
אי מלוי הטופס לפי ההוראות

עלול לגרום לשיבושים ולעיכובים בשלבים מאוחרים

יותר.
* אישור לימודים על  4שנות למוד בישיבות/כוללים מעל גיל .18
* המלצה מראש הישיבה  /כולל שהינו ראוי לגשת לבחינות באופן כללי.
* אישור כי הנו מוכן להיבחן בנושא הבחינה המבוקש.

נרשם ותיק ימציא את המסמכים להלן:
* בקשה להיבחן ,בצירוף פרטים אישיים לצורך משלוח הזמנה ואימות פרטים מזהים.
* המלצה מראש ישיבה  /כולל כי הינו מוכן להיבחן בנושא הבחינה המבוקש בצרוף
פרטים אישיים ,הודעות טלפוניות לא תחשבנה כהרשמה.
כל המסמכים המוגשים יהיו מקוריים.
פניה לצורך הרשמה תיעשה בכתב בערוצים הבאים:
בדואר ,בפקס או באתר הרבנות הראשית לישראל,

לא יאוחר מחודש לפני מועד

הבחינה.
רכזי הבחינות יבדקו את הטפסים ויאשרו שראו את התעודות והאישורים המצורפים.
לאחר מכן תשלח לנבחן הזמנה על תאריך הבחינה ,מיקום הבחינה ,שעת המבחן וסכום
האגרה אשר הינך נדרש לשלם.
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הליך הבחינה


במועד הבחינה יש להתייצב במקום לא יאוחר מ  45דק' לפני שעת תחילת
הבחינה כדי לאפשר את סידורי הקליטה.



יש להביא לבחינה תעודת זהות ,מכשירי כתיבה ,קבלה על תשלום האגרה וכל
חומר נוסף המצויין בהזמנה.



הבחינה תיערך בכתב

בשפה העברית אלא אם צוין אחרת בזימון לבחינה

ובאישור שניתן לך בעת ההרשמה.



משך הבחינה חמש וחצי שעות.

אי התייצבות לבחינה


אי התייצבות לבחינה במועד שנקבע לך יגרום לדחיית הטיפול בעניינך.



לקביעת מועד חדש יש לפנות למחלקת הבחינות והתהליך כרוך בתשלום חוזר
נוסף של אגרת הבחינה.



לא יינתנו החזרי תשלום בגין אי התייצבות למבחן.



במקרה של סיבה מוצדקת הידועה מראש ,כגון :מילואים וכו' עליך להודיע על
כך עד שלשה שבועות לפני מועד הבחינה לכל היאוחר  ,לפרט את הסיבה
ולהביא אשורים מתאימים .במקרה של לידה או מחלה ח"ו וכדו' שארעו ביום
המבחן יש להביא אישורים מתאימים .במקרים הנ"ל יוחזר לנבחן תשלום
האגרה או תשמר לו הזכות להבחן בתוך שנה ממועד הביטול.
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נוהל הבחינה
יש להישמע לכל הוראות המשגיחים בבחינה ולשמור על כל הכללים הבאים:


יש לשמור על שקט מוחלט .אסור לדבר בזמן הבחינה או לעמוד בקשר
כלשהו עם נבחן אחר.



אסור לתלוש דפים ממחברת הבחינה ,טיוטא יש לכתוב בצד המיועד
לכך.



אין להשתמש בחומרי עזר שלא אושרו.



השימוש בפלאפונים,זימוניות ו/או כל מכשיר אלקטרוני אחר אסור .אסור
לעזוב את חדר הבחינה ללא רשות המשגיח.



יציאה בזמן הבחינה תתאפשר רק לאחר חצי שעה מתחילת הבחינה ועד
חצי שעה מסיום הבחינה ובלווי משגיח בלבד.



בכל מקרה של שאלה או אי הבנה יש להרים את היד ולהמתין עד לבואו
של המשגיח.



הפרת משמעת הבחינות עשויה לגרום לפסילת הבחינה ואף לפסילת
הזכות לגשת לבחינה חוזרת ,פגיעה בטוהר הבחינות עלולה להיות כרוכה
אף בהגשת תלונה למשטרה וכן פסילת הזכות לתעודה לצמיתות כפי
המפורט בתקנות הבחינות.



מיד עם סיום הבחינה יש להחזיר למשגיח את מחברת הבחינה ולקבל את
תעודת הזהות חזרה.

ערעור על תוצאות הבחינה
ניתן יהיה להגיש ערעור על תוצאת מבחן אך ורק בהתאם לכללים שנקבעו לנושא ע"י
ועדת הבחינות.
בדיקת הערעור תיהיה כרוכה בתשלום.

קבלת תוצאות
התוצאות תתפרסמנה ותשלחנה כ 90 -יום לאחר מועד הבחינה וכן תתפרסמנה התוצאות
באתר האינטרנט של הרבנות הראשית .www.rabanut.gov.il
כל נבחן יקבל תוצאה לביתו באחד מן הציונים כדלקמן:
מעל 90%

" -עבר בהצטיינות"

מעל 80%

" -עבר בהצלחה"

מעל 65%

" -עבר"

מתחת ל " - 65%לא עבר".
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באם רצונך לדעת את פירוט התוצאה עליך להגיש בקשה בכתב למחלקת הבחינות
לקבלת הפירוט ,תשובה תישלח אליך לא יאוחר מ  30יום מיום בקשתך.
הבקשה בכתב תוגש אך ורק בתקופה שאינה עולה על  60יום מיום קבלת התוצאה
לביתך.
בברכת הצלחה בבחינות

מחלקת הבחינות
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