ימי חופשה במהלך החגים הקדושים לדתות השונות
שנה"ל תשע"ז – 2016-2017
כמכללה רגישת תרבות ,מכללת אורנים מכבדת את החגים הקדושים לכל הסטודנטים והמרצים הבאים בשעריה.
בקורס שיש בו חובת נוכחות) :מתוך תקנון הלימודים עמ' (11
"נדרשת נוכחות של  80%ומעלה ,משמע היעדרות "מותרת" של עד  - 20%עד שלושה שיעורים בסמסטר ,בגין נסיבות אישיות ,כולל מחלה ,ללא
צורך באישור מיוחד וללא אפשרות צבירה בקורס שנתי.
במקרים חריגים של פעילות מכללתית המחייבת נוכחות ,כגון  ....או חג קדוש/צום ,הסטודנט זכאי להיעדרות אחת נוספת "מותרת"
בסמסטר ,מעבר ל .20%-זאת בתנאי שהסטודנט הודיע מראש למרצה ....על הסטודנט חלה אחריות מלאה להשלמת הנלמד והנדרש
בשיעורים שמהם נעדר".

חגים וימי צום יהודיים
חג הסיגד )יוצאי העדה האתיופית(

יום ד' 30.11.16

צום עשרה בטבת )החל מ(13:30 -

יום א' 8.1.17

תענית אסתר )החל מ(13:30 -

יום ה' 9.3.17

חגי העדה המוסלמית
ימים ד'-שבת 11-14.9.16

עיד-אלאדחה  -חג הקורבן
ראש השנה המוסלמי  -הראשון במוחרם

יום א' 2.10.16
יום ראשון 11.12.16

יום הולדת הנביא מוחמד
לילת אלאיסרא ואל מיעראג'

יום שישי 5.5.2017

חודש רמדאן )החל מ(16:00 -

27.5.17-25.6.17
ימים ב'-ד' 26-28.6.17

עיד אל פיטר
חגי העדות הנוצריות

חג המולד
יום שני לחג המולד

קתולים ופרוטסטנטים

אורתודוכסים
יום שישי  -ערב חג
) 6.1.17מ(14:00 -
יום שבת 7.1.17

יום רביעי  -ערב חג
) 18.1.17מ(14:00 -
יום חמישי 19.1.17

יום שני 26.12.16

יום ראשון 8.1.17

יום שישי 20.1.17

יום שבת  -ערב חג
24.12.16
יום ראשון 25.12.16

ארמנים

ראש השנה

יום שבת  -ערב חג
31.12.16
יום ראשון – 1.1.17

יום שישי  -ערב חג
) 13.1.17מ(14:00 -
יום שבת – 14.1.17

חג ההתגלות

יום שישי 6.1.17

יום חמישי 19.1.17

חג הבשורה

יום שבת 25.3.17

חג הדקלים

יום רביעי 7.4.17
יום ראשון 9.4.17

יום שישי לפני הפסחא

יום שישי 14.4.17

)יום שישי הגדול(

ימים א'-ג' 16-18.4.17

פסחא
העלייה השמיימה

יום חמישי 25.5.17

יום שני לשבועות

ימים א'-ב' 4-5.6.17
חגי העדה הדרוזית
עיד-אלאדחה  -חג הקורבן

ימים ד'-שבת 14-17.9.16

עיד אלח'דר  -אליהו הנביא

יום ד' 25.1.17

חג הנביא שועיב

ימים ב' -ה' 25-28.4.17

יום חמישי 20.4.17

