בס"ד ,י"ד כסלו ,תשע"ז
 14דצמבר2016 ,
6-16-164
מתכונת חדשה במבחני הרבנות הראשית לישראל

לידיעת ציבור הנבחנים !
על פי החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל ,יחולו שינויים בנושאי הבחינות וחומר הלימוד לבחינות
הרבנות לסוגיהן.
מועד כניסת המתכונת החדשה לתוקף הינו החל ממבחני חודש ניסן תשע"ז (מרץ  2017למניינם) .החל
ממועד זה ואילך ,יינתנו תעודות הסמכה על פי המתכונת המפורטת להלן.
בנוסף ,מצ"ב הוראות מעבר לנבחנים שהחלו את מסלול הבחינות טרם כניסת המתכונת החדשה לתוקף.
להלן נושאי הבחינות וחומר הלימוד הנדרש בהתאם למתכונת החדשה:
 סימני הלימוד בהם חלו שינויים מסומנים באותיות מודגשות .
נושאי הלימוד החדשים מסומנים בשתי כוכביות.
בחינות הסמכה לרבנות
כולל :ש"ס ,ראשונים ,טור ב"י ,שו"ע ונושאי כליו

תעודת "יורה-יורה" ו/או תעודת כושר לכהן כרב שכונה ( 6מבחנים) בנושאים כדלהלן:
 .1הלכות שבת:
רמ"ב  -שד"מ
מתוכם יש ללמוד את הסימנים הבאים בעיון :רנ"ג  -רנ"ט ,רע"ט ,ש"ב ,ש"ז  -שי"א,
שי"ג  -שכ"ב ,שכ"ה ,שכ"ח  -של"א ,של"ז ,של"ט ,ש"מ.

 .2הלכות איסור והיתר:
מליחה
תולעים :פ"ד
בשר וחלב
תערובות
בישולי עכו"ם :קי"ב ,קי"ג ,קט"ו.
טבילת כלים :ק"כ  -קכ"ב.

 .3הלכות נידה

 .4הלכות תפילה ,ברכות ,בית כנסת ומזוזה:
תפילה :מ"ו  -קכ"ז
קריאת התורה :קל"ה  -קמ"ז
בית כנסת :ק"נ  -קנ"ו
ברכות :קס"ח  -רי"ב
מזוזה :יו"ד רפ"ה  -רצ"א

 .5הלכות שמחות:
הלכות קריעה.
הלכות אנינות ואבלות :ש"מ  -שמ"ז ,שע"ה  -ת"ג (כולל).

 .6עריכת חו"ק:
אבן העזר :כ"ו ,כ"ז ,כ"ט ,ל"ד ,מ"ב.
ס"א  -ס"ו ,קכ"ו (סעיף א'  -ז').
חושן משפט :ל"ג ,ל"ד ,מ"ב ,מ"ד ,מ"ט.

תעודת כושר לכהן כרב מושב/ישוב ( 8מבחנים) בנושאים כדלהלן:
 .1הלכות שבת:
רמ"ב  -שד"מ
מתוכם יש ללמוד את הסימנים הבאים בעיון :רנ"ג  -רנ"ט ,רע"ט ,ש"ב ,ש"ז  -שי"א,
שי"ג  -שכ"ב ,שכ"ה ,שכ"ח  -של"א ,של"ז ,של"ט ,ש"מ.
 .2הלכות איסור והיתר:
מליחה
תולעים :פ"ד
בשר וחלב
תערובות
בישולי עכו"ם :קי"ב ,קי"ג ,קט"ו.
טבילת כלים :ק"כ  -קכ"ב.

 .3הלכות נידה

 .4הלכות תפילה ,ברכות ,בית כנסת ומזוזה:
תפילה :מ"ו  -קכ"ז
קריאת התורה :קל"ה  -קמ"ז
בית כנסת :ק"נ  -קנ"ו
ברכות :קס"ח  -רי"ב
מזוזה :יו"ד רפ"ה  -רצ"א

 .5הלכות שמחות:
הלכות קריעה.
הלכות אנינות ואבלות :ש"מ  -שמ"ז ,שע"ה  -ת"ג (כולל).

 .6עריכת חו"ק:
אבן העזר :כ"ו ,כ"ז ,כ"ט ,ל"ד ,מ"ב.
ס"א  -ס"ו ,קכ"ו (סעיף א'  -ז').
חושן משפט :ל"ג ,ל"ד ,מ"ב ,מ"ד ,מ"ט.
 .7הלכות עירובין
בעיון :שמ"ה  -שמ"ט ,שנ"ח ,שס"ב ,שפ"ב ,ת"ח.

 8הלכות מצוות התלויות בארץ:
חדש ,ערלה ,כלאיים ,שביעית ,חלה ,תרומות ומעשרות (עם שולחן ערוך).

תעודת כושר לכהן כרב עיר/רב אזורי ( 13מבחנים) בנושאים כדלהלן:
 .1הלכות שבת:
רמ"ב  -שד"מ
מתוכם יש ללמוד את הסימנים הבאים בעיון :רנ"ג  -רנ"ט ,רע"ט ,ש"ב ,ש"ז  -שי"א,
שי"ג  -שכ"ב ,שכ"ה ,שכ"ח  -של"א ,של"ז ,של"ט ,ש"מ.

 .2הלכות איסור והיתר:
מליחה
תולעים :פ"ד
בשר וחלב
תערובות
בישולי עכו"ם :קי"ב ,קי"ג ,קט"ו.
טבילת כלים :ק"כ  -קכ"ב.

 .3הלכות נידה

 .4הלכות תפילה ,ברכות ,בית כנסת ומזוזה:
תפילה :מ"ו  -קכ"ז
קריאת התורה :קל"ה  -קמ"ז
בית כנסת :ק"נ  -קנ"ו
ברכות :קס"ח  -רי"ב
מזוזה :יו"ד רפ"ה  -רצ"א

 .5הלכות שמחות:
הלכות קריעה.
הלכות אנינות ואבלות :ש"מ  -שמ"ז ,שע"ה  -ת"ג (כולל).

 .6עריכת חו"ק:
אבן העזר :כ"ו ,כ"ז ,כ"ט ,ל"ד ,מ"ב.
ס"א  -ס"ו ,קכ"ו (סעיף א'  -ז').
חושן משפט :ל"ג ,ל"ד ,מ"ב ,מ"ד ,מ"ט.

 .7הלכות עירובין
בעיון :שמ"ה  -שמ"ט ,שנ"ח ,שס"ב ,שפ"ב ,ת"ח.

 8הלכות מצוות התלויות בארץ:
חדש ,ערלה ,כלאיים ,שביעית ,חלה ,תרומות ומעשרות (עם שולחן ערוך).

 .9הלכות מקוואות

 .10הלכות פסח ויו"ט

 .11הלכות חגים :הלכות ר"ה ,הלכות יוה"כ ,הלכות סוכה ולולב.

 12הלכות דרך ארץ ובין אדם לחברו:
(סימנים הקשורים לחו"מ יש ללמוד רק עם באר היטב).




















כיבוד אב ואם
כבוד רבו ותלמיד חכם
צדקה
ביקור חולים
גביית חוב מיתומים
שכנים
דינא דבר מצרא
הונאת דברים וגניבת דעת
השבת אבידה
עני המהפך בחררה
פריקה וטעינה
החובה לשלם לשכיר בזמנו
איסור גזל וגניבה
חובל בחברו (חו"מ תכ"ב ,או"ח תכ"ו)
רמב"ם הלכות דעות (פרקים ו-ז)
או"ח קנ"ו עם משנה ברורה
אבן העזר  -קנ"ד
אהבת חסד  -החפץ חיים
לשון הרע  -החפץ חיים

 .13 הלכות מילה וגירות או הלכות ריבית (נדרש להבחן רק על נושא אחד מתוך השניים).
לתשומת לב :
א .מכסת הבחינות לקבלת תעודת רב עיר עומדת כיום על  13בחינות ,ולא  12כבעבר.
ב .בהתאם למתכונת החדשה ,ישנם שינויים לעומת המתכונת הישנה ,הן בנושאי הבחינות והן בהיקף
החומר הנלמד לכל נושא.

הוראות מעבר
 .1נבחן שסיים את מכסת הבחינות הדרושה לפי סוג ההסמכה הרלוונטי ,לפני מועד הבחינות אדר-
ניסן תשע"ז ,זכאי לתעודה בהתאם למתכונת הקודמת.
 .2מי שניגש לבחינה אחת או יותר ,במסגרת הסמכת "יורה יורה" או רב מושב או כשירות רב עיר/רב
אזורי  ,טרם כניסת המתכונת החדשה לתוקף ,יהיה רשאי להשלים את מכסת הבחינות בהתאם
למתכונת הקודמת ,למעט בחינות בנושאים שאינם כלולים במתכונת החדשה (כגון :שחיטה
וטרפות ,סת"ם ,תפילה ברכות ובית הכנסת),ולקבל כשירות לרב שכונה ,לרב מושב או לרב עיר ,לפי
העניין ,ובלבד שישלים את מכסת הבחינות כאמור לא יאוחר ממועד חשוון תשפ"א.
 .3כחריג לאמור בסעיף  ,2נבחן המעוניין להיבחן על נושא שנכלל במתכונת הקודמת אולם אינו כלול
במתכונת החדשה ( כגון :נושאי שחיטה וטרפות ,סת"ם – במסגרת כשירות לרב עיר ,ונושא
מקוואות – במסגרת תעודת "יורה יורה") יוכל להיבחן על נושא זה עד למועד אב תשע"ז ,ועד בכלל.
במקרה זה ,תיחשב בחינה זו חלף נושא אחר במסלול ההסמכה שאינו מבחן יסוד (שבת ,איסור
והיתר ,נידה) ,מתוך כמות המבחנים הנדרשת לאותו סוג הסמכה.
למען הסר ספק החל ממועד ניסן תשע"ז ,ניתן יהיה להיבחן בהלכות תפילה ברכות ובית הכנסת רק
עפ"י המתכונת החדשה.
 .4יש להבהיר ,כי האמור בהוראת מעבר זו מתייחס אך ורק לנושאי הבחינות ולא לשינויים בתוכן של
כל נושא מנושאי הבחינות .למען הסר ספק ,החל ממועד אדר-ניסן תשע"ז ,חומר הלימוד לכל נושא
ונושא יהיה אך ורק בהתאם למתכונת החדשה ,למעט בנושאים שאינם נכללים במתכונת הבחינות
החדשה שתוכנם יהיה בהתאם למתכונת הקודמת.
בברכה
משה דגן
המנהל הכללי

העתק:
הרה"ג יצחק יוסף שליט"א ,הראשון לציון הרב הראשי לישראל
הרה"ג דוד לאו שליט"א ,הרב הראשי לישראל
הרב דוד אזולאי ,השר לשירותי דת

