
   

 

 
 "ה אייר תש"ףכבס"ד, 

 2020מאי  19
6-20-60 

 לכבוד 

 , משגיחי כשרות ושוחטים, רבנות ,דיינותציבור הנבחנים לבחינות 

 שלום רב, 

 ההסמכה לרבנות ודיינות בחינות 

 

)נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות  2020-תש"ף ,קורונה, ועל פי הוראות צו בריאות העםנוכח מגפת תחלואה בנגיף 

בימים אלו, לאחר צמצום . ףבחינות הסמכה במועד ניסן תש"קיים את מוסדות חינוך( )הוראת שעה(, לא ניתן היה ל

הקלות תוך מתן הבחינות לקיים את בכוונתנו  ,בהתאם להנחיות החדשות שהוציא משרד הבריאותהמגבלות 

 .לפי המתווה הבאמסוימות 

מועד  טרםאי"ה, כפוף להסרת המגבלות וחזרה לשגרה מלאה  המתוכנן למועד חשווןמתווה הנבקש להבהיר כי  

 .הבחינות החדשים, ומועדי ההרשמה לבחינות בהתאם למסמך זה, יפורסמו בהודעה נפרדתימי  הבחינה.

 

 אב תש"ף.  מועדל ויועבר  -  חינות מועד ניסןב .1

 .חודש אב תש"ףיתקיימו בניסן שלא התקיימו בשל הנסיבות, מועד של בחינות ה •

הרשמתם תועבר באופן  ,חושן משפט ב'( -ניסן תש"ף )כולל בחינות דיינותמועד נבחנים ששילמו ונרשמו לבחינות  •

לבצע  צריך נואוטומטי  לתאריכים החדשים שיקבעו לחודש אב, ולכן נבחן שנרשם ושילם למועד ניסן תש"ף, אי

 הרשמה נוספת. 

החזר למועד זה בהרשמה הטול יתינתן אפשרות לב ,שנרשמו למועד ניסן שבוטל כאמורלנבחנים  ,באופן חריג •

כ"ב  ליוםעד בכפוף להגשת בקשה מסודרת לביטול ההרשמה  , שור הוועדהיאוטומטי ללא צורך בא אגרה מלא

  .14.6.2020 סיון תש"פ 

 

 ידחה לחודש חשוון תשפ"א, יפורסמו תאריכי בחינות מעודכנים.   -בחינות מועד אב תש"ף  .2

 שיהיה מועד מורחב.   ,דחו לחודש חשוון תשפ"אי( יהמקוריבחינות מועד אב ) •

  .()למעט בחינות בדיינות ראה לקמן התבטלה אב,במועד שהיו אמורות להתקיים ההרשמה לבחינות  •

 

 בחודש חשוון תשפ"א, יפורסמו תאריכי בחינות מעודכנים.  מויתקיי -מועד חשוון תשפ"א בחינות  .3

 .שני מועדים: אב וחשווןיכלול  –מועד חשוון יהיה מועד מורחב  •

 

 בחינות דיינות   .4

 בחינות מועד אב תש"ף בדיינות 

אבן העזר, ובחינה בחושן משפט ב' שהייתה אמורה להיערך ו חושן משפט ג'בחינות מועד אב תש"ף בדיינות  •

 לעיל.  1כאמור בסעיף  אב תש"ףמועד יערכו ביבמועד ניסן, 

ף עד כ"ב סיון תש"ף ח' סיון תש"-באב כאמור, יחל מועד ב ,חושן משפט ג' ואבן העזר -בחינות אלו הרישום ל •

 (.14.6.2020 ועד ליום  31.5.2020)



   

 

כפוף לאישור פרטני בהתאם לתנאים ב באופן חריג בשל הנסיבות, הרבנות נעתרה לפניות הנבחנים ותאפשר •

באבן העזר/ חושן במועד אב לגשת לבחינה במועד ניסן בחושן משפט ב' ומלכתחילה לנבחנים שנערכו  ,שייקבעו

בחושן  ותביום אחד ובחיניתקיימו חושן ג ואבן העזר לפיכך הבחינות ב)מבחנים במועד אב  2-משפט ג', להבחן ב

 .ביום אחר( 'בפט מש

נבחנים שיבחרו להיבחן בשני מבחנים בדיינות במועד אחד כאמור, יידרשו להמציא בקשה מנומקת באמצעות  •

ד בכולל שבראשותו תוך פירוט שעות הלימוד, הנבחן נערך כראוי לבחינות ראש הכולל המאשר, שהנבחן למ

 . מבחני דיינות במועד אחד 2 -ומסוגל להבחן ב

 

 בחינות מועד חשוון תשפ"א בדיינות 

 ג', אבן העזר וניסוח פס"ד.   משפט א', חושןמשפט חושן  נושאיניתן יהיה להבחן בחשוון תשפ"א במועד  •

 שלאלנבחנים כמועד ב', יהיה פתוח  חשוון תשפ"אבמועד  אבן העזרו חושן משפט ג'בנושאי בחינות הרישום ל •

בנושאים אלו במועד אב תש"ף לא יורשו לגשת  ותלבחינ נבחנים שניגשו. במועד אב תש"ףלבחינות אלו  ניגשו

 במועד חשוון תשפ"א.אלו בשנית, לבחינות 

בחינות  2-באופן חריג בשל הנסיבות, הרבנות תאפשר בכפוף לאישור פרטני בהתאם לתנאים שייקבעו, להבחן ב •

 .חשוון תשפ"אבמועד  בדיינות

 'גמשפט חושן בבחינות : יתקיימו בימים שוניםבדיינות הבחינות  ,ףתש" אבזה, כמו במועד מועד בגם בהתאם,  •

 וניסוח פס"ד ביום אחר.  'אמשפט חושן בנושא ואבן העזר ביום אחד ובחינות 

יידרשו להמציא בקשה מנומקת באמצעות להיבחן בשני מבחנים בדיינות במועד אחד כאמור, נבחנים שיבחרו  •

לבחינות כראוי נערך הנבחן שהנבחן למד בכולל שבראשותו תוך פירוט שעות הלימוד,  ,ראש הכולל המאשר

 במועד אחד.דיינות  מבחני 2 -ומסוגל להבחן ב

 

 חומר הלימוד לבחינות 

חומרי הלימוד  לבחינות  יהיו כאמור בהתאם למתכונת  -במועד הבחינות החדש שיקבע חלף מועד ניסן תש"ף •

 הבחינות שהייתה  אמורה להתקיים במועד ניסן תש"ף. 

הבחינות  שהיו אמורות להתקיים במועד אב תש"ף ובחינות מועד חשוון תשפ"א, יערכו  לפי מתכונת הבחינות  •

 החדשה, כפי שהייתה אמורה להתקיים במועדים אלו. 

(, חומר הלימוד 17.6.19בהתאם להודעתנו מיום יד' סיון תשע"ט ) – בהלכות שבתשה מתכונת הבחינה החד •

בהתאם למתכונת החדשה בהלכות שבת, אמור לחול במועד ניסן תשפ"א. נבקש להודיע כי בשל דחיית המועדים, 

בכוונתנו לבחון אפשרות לדחיית תחולת המתכונת החדשה בהלכות שבת כך שתכנס לתוקף החל ממועד אב 

 ל כך תצא בנפרד.  הודעה ע - תשפ"א

 www.rabanut.gov.il ניתן להתעדכן בתכנית הלימודים ובתאריכי הבחינות החדשים שיפורסמו באתר הרבנות הראשית בכתובת: 

 

 בברכה 

  

 משה דגן 
 נהל הכלליהמ

 העתק: 

נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל שליט"א, יצחק יוסףהרה"ג הרב הראשי לישראל  ת הראשון לציון,לשכ  

http://www.rabanut.gov.il/

