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הנחיות לנבחן במבחני דיינות
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המבחן יחל בשעה  11:01ויסתיים ב  .10:11במידה ומועד סיום זמן תפילת מנחה הוא לפני מועד סיום
המבחן ,תינתן הארכת זמן של  01דקות הפסקה בכיתה לצורך תפילת מנחה .בזמן התפילה חלים כל כללי
ההתנהגות החלים בזמן בחינה.
לא תותר כניסת מאחרים לאחר חצי שעה ממועד תחילת הבחינה.
יש להניח תעודה מזהה בצד השולחן במקום גלוי למשך כל הבחינה.
טרם תחילת המבחן ,יש להעביר את כל הציוד האישי (תיקים ,מעילים ומגבעות ,טלפונים ניידים ,וכל
אמצעי אלקטרוני אחר) לקדמת הכיתה .על הנבחן להקפיד שהטלפון הנייד השייך לו מכובה ,נבחן
שהטלפון הנייד שלו יצלצל אפילו בשוגג בחינתו תיפסל .ניתן להכניס לחדר הבחינה מים ומזון אך אין
להשאיר דברי מזון בשקיות על השולחן.
יש לשמור על שקט מוחלט ,אסור לדבר בזמן הבחינה או לעמוד בקשר כלשהו עם נבחן אחר.
אין לתלוש דברים ממחברת הבחינה .טיוטה יש לכתוב בצד המיועד לכך במחברת הבחינה .לידיעתך
דפיהטיוטה לא יבדקו על ידי הבוחנים.
אין להשתמש בנוזל מחיקה "טיפקס" על גבי מחברת הבחינה ,במידה וקיים צורך למחוק יש לסמן מחיקה
בעט בלבד.
עליך לרשום את שמך ומס' תעודת הזהות על גבי שאלון הבחינה שקיבלת מהמשגיח.
אין לכתוב את שמך או סימן מזהה אחר ע"ג מחברת הבחינה .מבחן שימצא עליו סימן מזהה ,לא ייבדק
והנבחן יוזמן לוועדת משמעת.
יש לכתוב את תשובות הבחינה בעט בצבע שחור\כחול כהה בלבד.
אסור לעזוב את חדר הבחינה ללא רשות המשגיח.יציאה בזמן הבחינה תתאפשר רק לאחר שעה מתחילת
הבחינה ועד שעה לפני סיום הבחינה ,לא תותר יציאה של יותר מנבחן אחד בכל פעם.בזמן היציאה מחדר
הבחינה ,יש להפקיד את מחברת הבחינה ותעודה מזהה אצל המשגיח עד לחזרה לכיתת הבחינה.
יש להימנע מהפרעה לכלל הנבחנים בכיתה .בכל מקרה של שאלה או אי הבנה יש להרים את היד ולהמתין
לבואו של המשגיח .ניתן לגשת לרב הבוחן הנמצא בכיתה אך ורק באמצעות הצבעה ובהנחיית המשגיח
בצורה שקטה .לאחר פניית הנבחן ,הרב הבוחן יגיע לנבחן בתורו .אין לצאת אחרי הרב הבוחן לאחר שיצא
מהכיתה ,יש להמתין להגעתו בפעם הבאה או להעביר בהצבעה את השאלה למשגיח בכיתה.
בבחינה  10שאלות ,מתוכן  10שאלות חובה  ,ללא חשיבות בסדר התשובות .נבחן שיענה מעבר לשאלות
החובה ,יבדקו רק  10התשובות הראשונות למעט באם הנבחן סימן בעיגול סביב התשובות שאותן הוא
מבקש לבדוק.
איןלהשתמשבחומריעזרלמעטתלמודבבליכדוגמתהוצאת
בכלמבחניהדיינותלמעטמבחן"ניסוחפס"ד",
"וילנא" בלבד .ניתןלציין מראה מקומות קצר בכתב יד על גבי התלמוד בבלי בלבד.
במבחן דיינות 'ניסוח פסק דין' ,ניתן להכניס כל חומר תורני למעט :ספרי פסקי דין ושו"ת שיצאו בעשרים
וחמש שנה האחרונות  ,פדרי"ם ,פתחי חושן ,ערוך השולחן ויביע אומר.
אסור לעזוב את חדר הבחינה ללא רשות המשגיח .יציאה בזמן הבחינה תתאפשר רק לאחר שעה מתחילת
הבחינה ועד שעה לפני סיום הבחינה ,לא תותר יציאה של יותר מנבחן אחד בכל פעם .בזמן היציאה מחדר
הבחינה ,יש להפקיד את מחברת הבחינה ותעודה מזהה אצל המשגיח ,עד לחזרה לכיתת הבחינה.
לא תתאפשר יציאה מהכיתה לצורך הטענת כרטיס חניה ,עישון וכדומה.
בתום הבחינה עליך למסור למשגיח את מחברת הבחינה בלוויית השאלון ,על כל נבחן חובה לחתום את
שמו במעמד מסירת הבחינה ,אי החזרת שאלון במעמד זה תוביל לפסילת הבחינה ,יש לציין כי תתאפשר
הוצאת שאלון הבחינה מכיתת הבחינה החל מהשעה .10:11
אין לחרוג משעת סיום הבחינה .נבחן שיגיש את מחברתו לאחר שעת סיום הבחינה ללא קבלת אישור
מראש מוועדת ההתאמות ,מחברתו לא תיבדק.
יובהר כי הפרת נהלי הבחינה המנויים להלן ,עשויה להוביל לפסילת הבחינה ואף לפסילת הזכות לגשת
לבחינה חוזרת ,פגיעה בטוהר הבחינות עלולה להיות כרוכה אף בהגשת תלונה למשטרה וכן פסילת הזכות
לתעודה לצמיתות.
נבחן אשר יימצא כי עבר על אחד מהתנאים המפורטים לעיל ,או ביצע כל עבירת משמעת אחרת ,בהתאם
לקבוע בתקנון וועדת המשמעת לנבחנים ,עניינו יועבר לוועדת המשמעת אשר תדון בעניינו ,ותבחן האם
לפסול את בחינתו ואת המשך זכאותו להיבחן בבחינות .תקנון וועדת המשמעת לנבחנים מפורסם באתר
הרבנות הראשית לישראל.
בברכת הצלחה בבחינות,
משה דגן
המנהל הכללי

