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בס”ד

בברכת הצלחה
מחלקת בחינות והסמכה

הרבנות הראשית לישראל
מחלקת בחינות והסמכה

הודעה לציבור הנבחנים 
אזורי”, “רב  שכונה”,  “רב  מושב”,   “רב  יורה”,  “יורה  תעודות  לקבלת  רבנות  בנושאי   הבחינות 

“רב עיר”, תתקיימנה בעז”ה, בבנייני האומה, שדרות שז”ר 1 ירושלים, לפי הפרוט הבא:
נושא הבחינהתאריךיום בשבוע

כ”ב תמוז  תשע”ד )20.7.2014(יום ראשון
שבת, עירובין, מצוות התלויות בארץ, 

שביעית, חגים, שחיטה וטריפות. 
נידה, פסח ויו”ט, תפילה וברכות. כ”ג תמוז תשע”ד )21.7.2014(יום שני

איסור והיתר, מילה וגרות, מקוואות, סת”ם. כ”ד תמוז תשע”ד )22.7.2014(יום שלישי
חופה וקידושין, שמחות. כ”ה תמוז תשע”ד )23.7.2014(יום רביעי

הנחיות הרשמה
נבחן חדש יצרף את המסמכים הבאים:

שאלון חתום )ניתן להוריד באתר(. 
אישור על לפחות 4 שנות לימוד בישיבה/ כולל לאחר גיל 18.

אישור לימודים על נושא הבחינה מהישיבה/כולל. 
צילום ת.ז.

נבחן קיים במערכת יצרף את המסמכים הבאים:
אישור לימודים על נושא הבחינה מהישיבה/כולל.

פרטים אישיים )שם, ת.ז, כתובת וטלפון(. 
* לא תטופל פניה אלא אם כן תכלול את כל  הטפסים והאישורים כנדרש.

לתשומת ליבכם!
על פי החלטת הרבנות  הראשית לישראל, החל משנת תשע”ה יתקיימו הבחינות לרבנות פעמיים  בשנה 
במועדים הבאים: 1. מועד חורף- סוף “זמן חורף” )סוף אדר, תחילת ניסן(. 2. מועד קיץ- סוף “זמן קיץ”) סוף 
תמוז, מנחם אב, אלול(. לא יתקיימו מועדים נוספים לבחינות בנושאי רבנות מעבר לשני המועדים הנ”ל. 
כמו כן, החל משנת תשע”ה- תנאי סף לגשת לבחינות לרבנות יהיו: אישור על חמש שנות לימוד בישיבה/ 

כולל מעל גיל שמונה עשרה )גיל 23 מינימום(.

חשוב!!!
הנחיות מעודכנות לתשלום אגרה:

לאחר הגשת המסמכים כנדרש, שובר ממוחשב לתשלום אגרה על סך 325 ₪ 
יצורף להזמנה לבחינה וישלח בדואר לכתובת הנבחנים. 

לתשומת ליבכם: ניתן לשלם באמצעות שובר זה בלבד בבנק הדואר.  
אין לשלם בשום אופן באמצעות שובר אחר מהמצוין לעיל.

ההרשמה לבחינה תיעשה בכתב בלבד! )דואר: מחלקת בחינות, הרה”ר לישראל, ירמיהו 80, ירושלים,
דוא”ל: exams1@rabbinate.gov.il,  פקס: 02/5313198(.

מועד אחרון להרשמה: יום חמישי, כ”א סיון  תשע”ד 19.6.2014
מועד אחרון לתשלום: יום שני , ט”ז תמוז  תשע”ד 14.7.2014

ניתן לקבל פרטים על נהלי הרשמה, אישור הרשמה ותוצאות  במענה קולי במספר: 076-5300850 
www.rabanut.gov.il ,או באתר הרבנות בכתובת

המבחנים יחלו בשעה 10:30 בבוקר בדיוק ויסתיימו בשעה  16:00 בדיוק!
רצוי להגיע החל מ - 9:00 בבוקר. סגירת דלתות בשעה 10:15!

במהלך הבחינה לא תותר הכנסת ספרים, פלאפונים, או כל מכשיר אלקטרוני אחר. 
חשוב!!! יש להצטייד:

בתעודת זהות/ רישיון נהיגה.
קבלה מקורית של אגרת הבחינה עם חותמת דואר. ללא הנ”ל, לא תותר כניסת הנבחן.

לא תותר כניסה למשלמים לאחר מועד התשלום האחרון המודפס על השובר.
לא תותר כניסה עם שוברים ששולמו לפני יולי 2013

החל ממועד חורף תשע”ה, לא תותר כניסה עם שוברי תשלום ששולמו בגין בחינות קודמות. 


