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נושאי בחינות הסמכה לרבנות

כולל ש"ס ,ראשונים ,טור ב"י ,שו"ע ונושאי כליו

הבחינות בכל נושא הן על כל ההלכות הכלולות בנושא זה.
הדף המוגש להלן הוא דף עזר ואינו מחייב ,וסביר שיהיו שאלות גם מסימנים שאינם כלולים בדף זה.

נושאי חובה לתעודת הסמכה "יורה יורה" )שש בחינות(
.1

.2

.3
.4
.5

.6

הלכות שבת:
סימנים :רמ"ב  -שד"מ.
סימנים ללמוד בעיון :רנ"ג  -רנ"ט .רע"ט .ש"ב .ש"ז  -שי"א,שי"ג -שכ"ב.
שכ"ה .שכ"ח  -של"א .של"ז .ש"מ.
הלכות איסור והיתר:
הלכות תערובות .הלכות בישולי עכו"ם :קי"ב .קי"ג.
הלכות כלים :ק"כ  -קכ"א .הלכות בשר בחלב .הלכות מליחה.
הלכות נדה
הלכות מקואות
הלכות הנוגעות לסידור חופה וקידושין:
אבן העזר :א' .ב' .ד' .ו' .ט' .י"ג .כ"ו .כ"ז .כ"ט .ל"ד .מ"ב .נ"ה )סעיף א'( .ס"א.
ס"ב .ס"ד .ס"ו .קכ"ו )סעיף ב'  -ז'( .חושן משפט :סי' ל"ג .ל"ד.
הלכות שמחות:
הלכות קריעה ,אנינות ואבלות ,כולל טומאת מת ,סימנים ש"מ – ת"ג )כולל(.

נושאי בחינות לתעודת כושר רב עיר )יש להיבחן על שישה נושאים בנוסף לנושאי החובה ליורה יורה לעיל(
ארבעה המסומנים ב * ושניים לפי בחירה

 * .7הלכות עירובין) :בעיון(
סימנים :שמ"ה –שמ"ט .שנ"ח .שס"ב .שס"ו .שפ"ב .ת"ח.
 .8הלכות שחיטה וטריפות
 .9הלכות מצוות התלויות בארץ :חדש ,ערלה ,כלאיים ,שביעית ,חלה,
תרומות ומעשרות )עם ערוך השולחן(.
* .10הלכות פסח ויו"ט
 * .11הלכות חגים :ר"ה ,הלכות יוה"כ ,הלכות סוכה ולולב.
 .12הלכות סת"ם :הלכות ספר תורה :יו"ד סימן ע"ר  -רפ"ד.
הלכות קריאת התורה - :או"ח סימן קל"ה  -קמ"ז.
הלכות תפילין :או"ח סימן כ"ה  -מ"ו
הלכות מזוזה :יו"ד סימן רפ"ה  -רצ"א.
 .13הלכות מילה והלכות גירות
 *.14הלכות תפילה ברכות ובית-כנסת :מ"ו-קכ"ז ברכות :קס"ח-רי"ב בי"כ :ק"נ -קנ"ו.
המבקש להבחן פעם ראשונה בנושאים הנ"ל יעביר אלינו:
 .1מסמכים המעידים )לוגו( כי למד בישיבה/כולל ארבע שנים לאחר גיל שמונה עשרה.
 .2אישור והמלצה )על לוגו(מראש הישיבה /הכולל שלמד את הנושא כנדרש וראוי להבחן.
 .4טופס שאלון מלא וחתום.
 .5תשלום אגרה למס' חשבון 0025678 :בבנק הדואר ,ע"ס  .₪ 255או באתר תשלומים
ממשלתי בכתובת  www.ecom.gov.ilניתן לשלוח בדואר/בפקס מס'  02/5313196ובדוא"ל
.exams1@rabbinate.gov.il
 .6הבחינות מתקיימות במועדים קבועים :בחודשים ,אדר ,מנחם אב )לפני"בין הזמנים"( ותשרי.
*** נבחן ותיק ישלח המלצה על הנושא המדובר בלבד ויציין מס' תעודת
זהות כתובת מגורים.

