בס״ד

הודעות לציבור הנבחנים
הרבנות הראשית לישראל מודיעה על
בחינות לרבנות ודיינות

מועד ניסן תשע"ט ,מועד אב תשע"ט ,מועד תשרי תש"פ
הבחינות לקבלת תעודות "ידין ידין"" ,יורה יורה"" ,רב מושב"" ,רב שכונה"" ,רב אזורי",
"רב עיר"" ,שו"בים" ו"השגחת כשרות" ,תתקיימנה בעז"ה לפי הפירוט הבא :
תאריכי בחינות ניסן תשע"ט

נושא
בחינה

יום רביעי,
כ"ז אדר ב'
03/04/19

יום חמישי,
כ"ח אדר ב'
04/04/19

יום ראשון,
ב' ניסן
07/04/19

יום שני,
ג' ניסן
08/04/19

יום שלישי,
ד' ניסן
09/04/19

שבת
שמחות
חגים
רבנים צבאיים

איסור והיתר
מצוות התלויות
בארץ
פסח ויום טוב
מילה וגירות
עירובין

נידה
מקוואות
רועים רוחניים
ריבית
הלכות דרך ארץ
רבני תפוצות
רשם נישואין

חופה וקידושין
תפילה ,ברכות,
בית כנסת ומזוזה

השגחת כשרות
שו"בים
חושן משפט ב'

מועד פתיחת הרשמה :יום ראשון ,כ"ד כסלו תשע"ט02/12/18 ,
מועד אחרון להרשמה ותשלום :יום ראשון ,כ"ו אדר א' תשע"ט) 03/03/19 ,עד לשעה  13:00בלבד(.
מועד אחרון להגשת בקשות להתאמות בבחינות לבעלי מוגבלויות :יום שלישי ,ט' שבט תשע"ט15/1/19 ,
תאריכי בחינות מועד אב תשע"ט

נושא
בחינה

יום שלישי,
כ"ז תמוז
30/07/19

יום רביעי,
כ"ח תמוז
31/07/19

יום חמישי,
כ"ט תמוז
01/08/19

יום ראשון,
ג' אב
04/08/19

יום שני,
ד' אב
05/08/19

שבת
שמחות
חגים
רבנים צבאיים
שוב"ים

איסור והיתר
מצוות התלויות
בארץ
פסח ויום טוב
מילה וגירות
הלכות דרך ארץ

נידה
מקוואות
עירובין
רועים רוחניים
ריבית

חופה וקידושין
תפילה ,ברכות,
בית כנסת ומזוזה
רבני תפוצות
רשם נישואין

השגחת כשרות
חושן משפט ג'
אבן העזר

מועד פתיחת הרשמה :יום ראשון ,כ"ג ניסן תשע"ט 28/04/19
מועד אחרון להרשמה ותשלום :יום ראשון כ"ז סיוון תשע"ט  ) 30/06/19עד לשעה  13:00בלבד(.
מועד אחרון להגשת בקשות להתאמות בבחינות לבעלי מוגבלויות :יום ראשון ,י"ג סיוון תשע"ט 16/06/18
תאריכי בחינות מועד חשוון תש"פ

נושא
בחינה

יום שלישי,
ז' חשוון
05/11/19

יום רביעי,
ח' חשוון
06/11/19

יום חמישי,
ט' חשוון
07/11/19

יום ראשון,
י"ב חשוון
10/11/19

יום שני
י"ג חשוון
11/11/19

שמחות
תפילה ,ברכות,
בית הכנסת
ומזוזה
מצוות התלויות
בארץ
פסח ויום טוב
מקוואות

איסור והיתר
הלכות דרך ארץ
ריבית
רבנים צבאיים

שבת
עירובין
חגים
רועים רוחניים

נידה
מילה וגרות
רבני תפוצות
רשם נישואין

חופה וקידושין
שו"בים
השגחת כשרות
חושן משפט א'
ניסוח פס"ד

מועד פתיחת הרשמה :יום שני ,ד' אב תשע"ט05/08/19 ,
מועד אחרון להרשמה ותשלום :יום חמישי ,ד' תשרי תש"פ) 03/10/19 ,עד לשעה  13:00בלבד(.
מועד אחרון להגשת בקשות להתאמות בבחינות לבעלי מוגבלויות :יום ראשון ,ט"ו אלול תשע"ט15/09/19 ,
    

הבחינות תתקיימנה בבית הארחה בית וגן רח' הפסגה  8ירושלים.
שעת תחילת הבחינה היא  10:30בבוקר .לא תתאפשר כניסת מאחרים לאולם הבחינה מכל סיבה שהיא
לאחר השעה  11:00בבוקר .כמו כן ,בשעה הראשונה לבחינה לא תתאפשר יציאה מאולם הבחינה.
כדי למנוע אי נעימויות ואיחורים מסיבות לא צפויות ,ולצורך הקצאת זמן להתארגנות במקום הבחינה,
מומלץ להגיע למקום כמחצית השעה לפני תחילת הבחינה.
ניתן להתעדכן בשינויים בתכנית הלימודים ,בהנחיות להרשמה ,בהודעות עדכון בנוגע להרשמה
ובנושאים נוספים באתר הרבנות בכתובתwww.rabanut.gov.il :
או באתר חברת 'מרמנת' בכתובת https://rab-exams.co.il :או בטלפון073-2955110 :
תאריכי ההרשמה והתשלום סופיים .לא תינתן אפשרות הרשמה או תשלום לאחר המועדים המפורטים
מכל סיבה שהיא .כדי למנוע אי נעימויות בגין עיכובים או כשלים בלתי צפויים,
מומלץ להסדיר את ההרשמה והתשלום לבחינה מבעוד מועד.
ההרשמה לבחינה תיעשה באמצעות חברת מרמנת בלבד ,באחת מהאפשרויות הבאות:
אתר ההרשמה לבחינות הסמכהhttps://rab-exams.co.il :
או טלפון073-2955110 :
לתשומת לבכם :שבוע לפני מועד הבחינות ושבוע לאחר מועד הבחינות לא יתקיימו קבלת קהל ומענה
טלפוני במחלקה .בזמן זה ניתן יהיה לפנות למחלקה דרך אתר הרבנות בתיבת פניות הציבור
בברכת הצלחה
הרב משה דגן
מנכ"ל

