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 2021אוגוסט  18

 

 חשון תשפ"ב ומועד מיוחד כסלו תשפ"ב מועד עבורהחזר אגרה מלא ל אמות מידההוספת עדכון הוראת שעה: 

כהוראת )להלן: "התקנות"(,  2016-תקנות הרבנות הראשית לישראל )אגרות(, התשע"ול 2בהתאם לסמכותי לפי תקנה 

שעה נוכח המצב בו אנו נמצאים, אני מורה כי בנוסף לאמות המידה הקיימות, המפורסמות באתר הרבנות הראשית 

נות מיוחד כסלו תשפ"ב, ששילם בעד הבחינה לישראל, נבחן הנרשם לבחינה במועד בחינות חשון תשפ"ב ובמועד בחי

 ולא התייצב אליה בשל אחת מהנסיבות המפורטות להלן, תוחזר לו מלוא האגרה:

, ובלבד שהיה מחוסן או מחלים טרם מועד הבחינה ביום שהינו חולה קורונה מאומת, שטרם החלים נבחן .1

 .אבחון מחלתו

, למעט בידוד בשל חזרה הבחינה ביוםת משרד הבריאות מחוסן או מחלים הנדרש לבידוד בית לפי הנחיו נבחן .2

 מחו"ל.

כמפורט  בצירוף אסמכתאות מבוססותיום מיום הבחינה, לחברת מרמנת,  30את הבקשות להחזר אגרה יש להגיש תוך 

 . יודגש  כי, ככלל, בקשות שתוגשנה לאחר המועד האמור לא תובאנה לדיון בפני ועדת החזר אגרה.  להלן

 :המוזכרות לעיללהלן פירוט האסמכתאות הנדרשות להוכחת אמות המידה 

 ממועד הבחינה.או פחות, ימים  10 שבוצעה או תוצאה חיובית לקורונה תעודת מחלים,א.  –חולה קורונה  .1
. לעניין תו של הנבחן ב. הצגת תעודת קורונה או תו ירוק שניתנו טרם מועד אבחון מחלתו

 בות השלמת שתי מנות חיסון או תעודת מחלים. ובלבד שניתן בעק –ירוק 

 למשרד הבריאות על כניסה לבידוד או אישור ממשרד הבריאות עבור  עצמיטופס דיווח  .א  –בידוד  .2
 הדיווח:  טופסחב בידוד. לנוחות הנבחנים, להלן קישור ל 

report-self-https://www.gov.il/he/service/quarantine 

 –. לעניין תו ירוק מועד הכניסה לבידודב. הצגת תעודת קורונה או תו ירוק שניתנו טרם 
 ובלבד שניתן בעקבות השלמת שתי מנות חיסון או תעודת מחלים. 

 

 ניתן להגיש את הבקשה באחת מהאפשרויות הבאות: 

הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה מקוון המופיע באזור האישי של כל נבחן הזכאי לקבלת החזר. ניתן למלא את הטופס 

 באמצעות כניסה לאזור האישי.  exams.co.il-https://rab באתר: 

 073-2955153ב, או בפקס: תל אבי 51443ת.ד  3הבקשה תוגש לחברת מרמנת לכתובת: המלאכה 

 . exams@marmanet.co.ilאו במייל 

 .דונוילא יללא אסמכתאות  בקשות שיוגשו 

 בברכה,                                                                                                                                          

   

 

 הראל גולדברג                                                                                                                                    

 מנהל הרבנות הראשית לישראל )בפועל(                                                                                                              

 

https://www.gov.il/he/service/quarantine-self-report
https://rab-exams.co.il/
mailto:exams@marmanet.co.il

