
 בס''ד

 

ולמלא את  בצורה מסודרתמתבקשים להירשם (, וכו' ניםים בקבוצות )כוללים, מכונרשמה
 . לא תוכל להתבצע הרשמה ללא הטבלה המצורפת בטבלה המצורפת בעמוד הבא. הפרטים

 
  לכל מועד.יש להקפיד להירשם בהתאם ללוחות הזמנים המתפרסמים בלוח הבחינות 

באחריות הנבחן ליזום ולהתעדכן מול חברת מרמנת בכל הנוגע למועדי הרישום והתשלום והסדרתם 
 .במועד הנקבע מראש

 
תו נבחן שלא ישלח את כל המסמכים או שמסמכיו לא ימצאו תקינים, לא יוכל לבצע תשלום ובאחריו

 להסדיר זאת בהתאם למועדי הרישום והתשלום.
 

 ת פרטי ההתקשרות וניצור עמו קשר.במידה וישנו משלם אחד עבור כל הנבחנים, יש לעדכן א
 

 לתשומת ליבכם, פירוט נהלי רישום לבחינה:
 משגיח כשרות

  20ניתן להיבחן מגיל . 

 .יש להגיש צילום תעודת זהות כולל ספח פתוח 

 דף לוגו עם חותמת הרב הממליץ כי הנבחן ראוי לשמש כמשגיח כשרות. המלצה ע''ג 

 שוב''ים - שוחט

  21ניתן להיבחן מגיל . 

 .יש להגיש צילום תעודת זהות כולל ספח פתוח 

 המלצה ע''ג דף לוגו עם חותמת הרב הממליץ כי הנבחן ראוי לשמש כשוחט. 

 בודק פנים/חוץ/ראש צוות –שוב''ים 

  21ניתן להיבחן מגיל. 

 .יש להגיש צילום תעודת זהות כולל ספח פתוח 

  המלצה ע''ג דף לוגו עם חותמת הרב הממליץ כי הנבחן ראוי לשמש כבודק פנים/חוץ/ראש צוות
 )בהתאמה(. 

 .אישור כתוב ממחלקת שח"ל לרישום לבחינה 

 רבנותבחינות 

  21ניתן להיבחן מגיל. 

 .יש להגיש צילום תעודת זהות כולל ספח פתוח 

 המלצה ע''ג דף לוגו עם חותמת הרב/ראש הכולל.  18שנים לפחות מעל גיל  3לימודים של  אישור 

 המלצה על מוכנות לבחינה )תוך ציון נושא הבחינה( ע''ג דף לוגו עם חותמת הרב הממליץ. 

 בחינות דיינות

  25ניתן להיבחן מגיל. 

 .יש להגיש צילום תעודת זהות כולל ספח פתוח 

 .קורות חיים בכתה יד 

 .)מעבר בחינת יסוד )שבת, נידה או איסור והיתר 

  המלצה ע''ג דף לוגו עם חותמת הרב/ראש הכולל.  18שנים לפחות מעל גיל  7אישור לימודים של 

 ''לא מטעם הרבנות הראשית(.  הסמכת ''יורה יורה( 

 המלצה על מוכנות לבחינה )תוך ציון נושא הבחינה( ע''ג דף לוגו עם חותמת הרב הממליץ. 

 ישראל ע''ג דף לוגו עם חותמת הרסמך המעיד כי אורח חייו ואופיו הולמים מעמד של דיין במ 



                                בס''ד

 מוסד: ___________    איש קשר: ___________    טלפון/נייד: ___________    מייל: ___________     

 

 שם בחינה שם משפחה שם פרטי ת.ז/דרכון מס''ד

אחד לפחות, אמצעי התקשרות )
 חובה!(

אמצעי קשר אחד ייחודי בדגש על 
 לכול נבחן

 
אמצעי 

 קשר נוסף

במידה נייד )
והנייד כשר נא 

 (לציין זאת
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