בס"ד

נהלי בחינות לרבנות
נבחן יקר,
הרבנות הראשית לישראל עדכנה וגיבשה נהלים חדשים המפורטים להלן ,אשר ישמשו
אותך ויקלו עליך בהכנותיך לקראת בחינות הסמכתך כרב ומורה הוראה בישראל.
לנוחותך – נא ראה לפעול ע"פ נהלי הרישום.
מחלקת הבחינות של הרבנות הראשית לישראל תשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ובכל
נושא הדורש הבהרה ובירור נוסף.
לשאלות ובירורים בתחום רישום ותוצאות לבחינות לרבנות ,ניתן לפנות בטלפון:
 02/5313143/4דוא"ל  exam@rabbinate.gov.ilפקס02/5313198 :
במידת הצורך ניתן לפנות למנהל המחלקה הרב רפאל מזרחי ,טלפון02/5313143/4 :
דוא"לmizrachi@rabbinate.gov.il :
בהצלחה בבחינות
מחלקת הבחינות ברבנות הראשית לישראל
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פרק א'
נהלי בחינות לרבנות
לקבלת תעודה "יורה יורה" ,
רב מושב ,רב שכונה ,רב אזורי ,ורב עיר
נהלי רישום:
לצורך הרישום על הנבחן להציג:
 .1מסמכים המעידים כי למד בישיבה ו/או כולל במשך ארבע שנים לאחר גיל
שמונה עשרה.
 .2אישור והמלצה מראש הישיבה ו/או הכולל שלמד את הנושא כנדרש וראוי
להבחן.
 .3המסמכים יוגשו אישית למזכירות המחלקה /ישלחו בדואר  /באמצעות האתר.
נהלי הרישום והתשלום מפורטים בנספח א'.

מועדי בחינות:
.1

מחלקת הבחינות תקיים בחינות  3פעמים בשנה ,בחודשים :אדר ,מנחם אב ,וטבת.
מועד אדר:

בין התאריכים:

י"ז אדר

 -ה' ניסן.

מועד אב:

בין התאריכים:

י"ח תמוז

 -ה' אב.

מועד טבת:

בין התאריכים:

ג'

 -ט"ו טבת.

 .2לא יתקיימו בחינות מעבר למועדים האמורים בסעיף . 1
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הליך הבחינות:


פירוט נושאי הבחינות יפורסם לציבור הנבחנים בכתב מבעוד מועד והינו מחייב
את עורכי הבחינות.
בדף הבחינה יפורטו לנבחן:



הפרמטרים לבדיקה.



הוראות לנבחן )יחוברו על ידי עורכי הבחינות( הכוללות:
 מספר השאלות שעל הנבחן להשיב. היקף המקורות הנדרשים. -התייחסות לשאלות הבחירה.



טופסי הבחינות יערכו ע"י ועדת בוחנים שעל יד מועצת הרבנות הראשית.



חוברות הבחינה לא ישאו שמות וימוספרו בטרם העברתם לבודקים.



כל מבחן ייבדק ע"י שני רבנים בודקים.



תוצאות הבחינות תשלחנה לנבחנים לא יאוחר מ 90-יום ממועד הבחינה.



ציוני הבחינות יהיו כדלקמן:
מתחת

ל- 65%

"לא עבר"

מעל

ל- 65%

"עבר"

מעל

ל- 80%

"עבר בהצלחה"

מעל

ל- 90%

"עבר בהצטיינות"

תוצאות הבחינות תימסרנה לרשות הנבחנים ע"פ דרישה בכתב ויכללו פירוט האחוזים
לכל שאלה.

מקום הבחינות וסדריהן :
 .1הבחינות יערכו בירושלים .לגבי מיקום הבחינות תבוא הודעה מראש .
 .2אולם הבחינות יכלול:
* שולחן וכסא לכל נבחן.
* השגחה פרטנית.
 .3עורכי הבחינות ישהו באולמות הבחינה ,בכל שעות הבחינה עד שעה לפני
סיום הבחינה ,ע"פ חלוקה מראש ע"י מחלקת הבחינות.
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שמירה על טוהר

הבחינות:

.1

המבחן יתחיל ויסתיים בשעות המצוינות בהזמנה.

.2

הדלתות תסגרנה בשעה המצוינת בהזמנה ,ולא תותר כניסה לאחר סגירת הדלתות.

.3

נבחן שנמצא כי עבר על העברות להלן ,יוצא מאולם הבחינות ובחינתו תיפסל

מיידית.


העתקה



דיבור בשעת הבחינה



יציאה ללא רשות



עבר על התקנות המפורטות )נספח ב'(

זכאותו להמשך השתתפות בבחינות תיקבע בהתאם לכללים הבאים:
אם נתפס באחד מן המקרים הנ"ל או הדומים להם –

o

פעם ראשונה :יפסל מבחנו ולא יוכל להיבחן בכל אחד ממבחני הרבנות במשך
שנה ממועד פסילת הבחינה.

o

פעם שנייה :יפסל מבחנו ולא יוכל להיבחן בכל אחד ממבחני הרבנות במשך
שנתיים ממועד פסילת הבחינה .

o

פעם שלישית :יפסל מבחנו ויוגש לועדת משמעת פנימית ע"מ שתדון ותחליט אם
להוציאו לצמיתות ממערך הבחינות וההסמכות ברבנות הראשית או לפוסלו
לתקופות ארוכות יותר.

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

מבחנים ייחודים:
בעלי

צרכים

מיוחדים

יגישו

בקשה

בכתב

למחלקת

הבחינות

בפירוט

בעיותיהם בצירוף מסמכים רפואיים ו/או אחרים המעידים על כך ,וזאת לפחות  30יום
לפני הבחינה .לאחר קבלת האישור ממנהל מחלקת הבחינות תקבע על ידו מתכונת
הבחינה:
א .בחינה באמצעות הקלדה ע"י מחשב במקום בכתב יד.
ב .בחינה בע"פ שתיערך ביום הבחינות ובמקום הבחינות על ידי שני רבנים עורכי
הבחינות ויירשם פרוטוקול ובו התוצאה ונימוקים.
התוצאה תינתן לנבחן רק עם פרסום התוצאות לכלל הנבחנים.
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נספח א'
בס"ד

21-97

נושאי בחינות הסמכה לרבנות
כולל ש"ס ,ראשונים ,טור ב"י ,שו"ע ונושאי כליו
הבחינות בכל נושא הן על כל ההלכות הכלולות בנושא זה.

נושאי חובה לתעודת הסמכה "יורה יורה" )שש בחינות(
הלכות שבת:
סימנים :רמ"ב  -שד"מ.
סימנים ללמוד 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 .ש"מ.
הלכות איסור והיתר:
הלכות תערובות .הלכות בישולי עכו"ם :קי"ב .קי"ג.
הלכות כלים :ק"כ  -קכ"א .הלכות בשר בחלב .הלכות מליחה.
הלכות נדה
הלכות מקואות
הלכות הנוגעות לסידור חופה וקידושין:
אבן העזר :א' .ב' .ד' .ו' .ט' .י"ג .כ"ו .כ"ז .כ"ט .ל"ד .מ"ב .נ"ה )סעיף א'( .ס"א.
ס"ב .ס"ד .ס"ו .קכ"ו )סעיף ב'  -ז'( .חושן משפט :סי' ל"ג .ל"ד.
הלכות שמחות:
הלכות קריעה ,אנינות ואבלות ,כולל טומאת מת ,סימנים ש"מ – ת"ג )כולל(.

נושאי בחינות לתעודת כושר רב עיר

)יש להיבחן על שישה נושאים בנוסף לנושאי החובה(

ארבעה המסומנים ב * ושניים לפי בחירה

 * .7הלכות עירובין) :בעיון(
סימנים :שמ"ה –שמ"ט .שנ"ח .שס"ב .שס"ו .שפ"ב .ת"ח.
 .8הלכות שחיטה וטריפות
 .9הלכות מצוות התלויות בארץ :חדש ,ערלה ,כלאיים ,שביעית ,חלה,
תרומות ומעשרות )עם ערוך השולחן(.
* .10הלכות פסח ויו"ט
 * .11הלכות חגים :ר"ה ,הלכות יוה"כ ,הלכות סוכה ולולב.
 .12הלכות סת"ם :הלכות ספר תורה :יו"ד סימן ע"ר  -רפ"ד.
הלכות קריאת התורה - :או"ח סימן קל"ה  -קמ"ז.
הלכות תפילין :או"ח סימן כ"ה  -מ"ו
הלכות מזוזה :יו"ד סימן רפ"ה  -רצ"א.
 .13הלכות מילה והלכות גירות
 *.14הלכות תפילה ברכות ובית-כנסת :מ"ו-קכ"ז ברכות :קס"ח-רי"ב בי"כ :ק"נ -קנ"ו.
המבקש להבחן פעם ראשונה בנושאים הנ"ל יעביר אלינו:
 .1מסמכים המעידים )לוגו( כי למד בישיבה/כולל ארבע שנים לאחר גיל שמונה עשרה.
 .2אישור והמלצה )על לוגו(מראש הישיבה /הכולל שלמד את הנושא כנדרש וראוי להבחן.
 .4טופס שאלון בצירוף תמונה וצילום תעודת זהות.
 .5תשלום אגרה למס' חשבון 0025678 :בבנק הדואר ,ע"ס ) .₪ 255יש להביא קבלה
מקורית ביום הבחינה בלבד( או באתר תשלומים ממשלתי
 .6הבחינות מתקיימות במועדים קבועים :בחודשים ,אדר ,מנחם אב )לפני"בין הזמנים"(
ותשרי.
*** מי שכבר נבחן בעבר ישלח המלצה על הנושא המדובר בלבד ויציין מס' תעודת
זהות כתובת מגורים.
למספר פקס .02-5000353 :או לדוא"ל:
.www.rabanut.gov.il

exam@rabbinate.gov.il
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או לאתר הרבנות בכתובת:

