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לכבוד
ציבור הנבחנים לבחינות דיינות ,רבנות ,משגיחי כשרות ושוחטים,
שלום רב,
בחינות ההסמכה לרבנות ודיינות
נוכח מגפת תחלואה בנגיף קורונה ,ועל פי הוראות צו בריאות העם ,תש"ף( 2020-נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות
מוסדות חינוך) (הוראת שעה) ,לא ניתן היה לקיים את בחינות הסמכה במועד ניסן תש"ף .בימים אלו ,לאחר צמצום
המגבלות בהתאם להנחיות החדשות שהוציא משרד הבריאות ,בכוונתנו לקיים את הבחינות תוך מתן הקלות
מסוימות לפי המתווה הבא.
נבקש להבהיר כי המתווה המתוכנן למועד חשוון כפוף להסרת המגבלות וחזרה לשגרה מלאה אי"ה ,טרם מועד
הבחינה .ימי הבחינות החדשים ,ומועדי ההרשמה לבחינות בהתאם למסמך זה ,יפורסמו בהודעה נפרדת.
 .1בחינות מועד ניסן  -יועברו למועד אב תש"ף.
•

הבחינות של מועד ניסן שלא התקיימו בשל הנסיבות ,יתקיימו בחודש אב תש"ף.

•

נבחנים ששילמו ונרשמו לבחינות מועד ניסן תש"ף (כולל בחינות דיינות -חושן משפט ב') ,הרשמתם תועבר באופן
אוטומטי לתאריכים החדשים שיקבעו לחודש אב ,ולכן נבחן שנרשם ושילם למועד ניסן תש"ף ,אינו צריך לבצע
הרשמה נוספת.

•

באופן חריג ,לנבחנים שנרשמו למועד ניסן שבוטל כאמור ,תינתן אפשרות לביטול ההרשמה למועד זה בהחזר
אגרה מלא אוטומטי ללא צורך באישור הוועדה ,בכפוף להגשת בקשה מסודרת לביטול ההרשמה עד ליום כ"ב
סיון תש"פ .14.6.2020

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

בחינות מועד אב (המקורי) יידחו לחודש חשוון תשפ"א ,שיהיה מועד מורחב.

•

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

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

מועד חשוון יהיה מועד מורחב – יכלול שני מועדים :אב וחשוון.

 .4בחינות דיינות
בחינות מועד אב תש"ף בדיינות
•

בחינות מועד אב תש"ף בדיינות חושן משפט ג' ואבן העזר ,ובחינה בחושן משפט ב' שהייתה אמורה להיערך
במועד ניסן ,ייערכו במועד אב תש"ף כאמור בסעיף  1לעיל.

•

הרישום לבחינות אלו  -חושן משפט ג' ואבן העזר ,במועד אב כאמור ,יחל ב-ח' סיון תש"ף עד כ"ב סיון תש"ף
( 31.5.2020ועד ליום .)14.6.2020

•

באופן חריג בשל הנסיבות ,הרבנות נעתרה לפניות הנבחנים ותאפשר בכפוף לאישור פרטני בהתאם לתנאים
שייקבעו ,לנבחנים שנערכו מלכתחילה לגשת לבחינה במועד ניסן בחושן משפט ב' ובמועד אב באבן העזר /חושן
משפט ג' ,להבחן ב 2-מבחנים במועד אב (לפיכך הבחינות בחושן ג ואבן העזר יתקיימו ביום אחד ובחינות בחושן
משפט ב' ביום אחר).

•

נבחנים שיבחרו להיבחן בשני מבחנים בדיינות במועד אחד כאמור ,יידרשו להמציא בקשה מנומקת באמצעות
ראש הכולל המאשר ,שהנבחן למד בכולל שבראשותו תוך פירוט שעות הלימוד ,הנבחן נערך כראוי לבחינות
ומסוגל להבחן ב 2 -מבחני דיינות במועד אחד.
בחינות מועד חשוון תשפ"א בדיינות

•

במועד חשוון תשפ"א ניתן יהיה להבחן בנושאי חושן משפט א' ,חושן משפט ג' ,אבן העזר וניסוח פס"ד.

•

הרישום לבחינות בנושאי חושן משפט ג' ואבן העזר במועד חשוון תשפ"א יהיה פתוח כמועד ב' ,לנבחנים שלא
ניגשו לבחינות אלו במועד אב תש"ף .נבחנים שניגשו לבחינות בנושאים אלו במועד אב תש"ף לא יורשו לגשת
לבחינות אלו בשנית ,במועד חשוון תשפ"א.

•

באופן חריג בשל הנסיבות ,הרבנות תאפשר בכפוף לאישור פרטני בהתאם לתנאים שייקבעו ,להבחן ב 2-בחינות
בדיינות במועד חשוון תשפ"א.

•

בהתאם ,גם במועד זה ,כמו במועד אב תש"ף ,הבחינות בדיינות יתקיימו בימים שונים :בחינות בחושן משפט ג'
ואבן העזר ביום אחד ובחינות בנושא חושן משפט א' וניסוח פס"ד ביום אחר.

•

נבחנים שיבחרו להיבחן בשני מבחנים בדיינות במועד אחד כאמור ,יידרשו להמציא בקשה מנומקת באמצעות
ראש הכולל המאשר ,שהנבחן למד בכולל שבראשותו תוך פירוט שעות הלימוד ,הנבחן נערך כראוי לבחינות
ומסוגל להבחן ב 2 -מבחני דיינות במועד אחד.

חומר הלימוד לבחינות
•

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

•

מתכונת הבחינה החדשה בהלכות שבת – בהתאם להודעתנו מיום יד' סיון תשע"ט ( ,)17.6.19חומר הלימוד
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
תשפ"א  -הודעה על כך תצא בנפרד.
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