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מספרי טלפונים מרכזיים באורנים

www.oranim.ac.i l אתר אורנים באינטרנט: 
מרכז שירות לסטודנט 04-9838777

הנהלת אורנים 

מנהל סטודנטים – תואר ראשון

מנהל הסטודנטים -התכנית להכשרת אקדמאים לתעודת הוראה

הפקולטה לחינוך

הפקולטה למדעי החברה והרוח

המכון לאמנות

הפקולטה ללימודים מתקדמים )תואר שני(

מנהל סטודנטים – תואר שני

ק.מ.ה – קהילה. מנהיגות. השראה

ק.מ.ה – לימודי חוץ – מנהל הסטודנטים    

החוג למתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב

החוג לביולוגיה

דיקנאט הסטודנטים

אגודת הסטודנטים

שכר לימוד

ספריה - מחלקת השאלה

מרכז תפעול

מעונות 

קב“ט אורנים
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ימי חופשה במהלך שנה“ל תשע“ט 2018-2019
החגים הקדושים לדתות השונות

נוכחות / היעדרות משיעורים במועדים של חגים קדושים/צום הם בהתאם לפירוט המופיע 
בתקנון הסטודנטים לתואר ראשון )עמ' 11 בתקנון – סעיף ד‘1 – חובת נוכחות( 

חגים וימי צום יהודיים

חגי העדה הדרוזית

חגי העדה המוסלמית

חגי העדות הנוצריות

יום ד' 7.11.18חג הסיגד )יוצאי העדה האתיופית(

יום ג' 18.12.18צום עשרה בטבת )החל מ- 13:30(

יום ד' 20.3.19תענית אסתר )החל מ- 13:30(

תאריך משוער 11-15.8.19עיד-אלאדחה - חג הקורבן   

 יום ו'  25.1.19 עיד אלח'דר - אליהו הנביא

טרם נקבעחג הנביא שועיב

ימים ג‘-ו‘ 21-24.8.18עיד אל אדחא - חג הקורבן   

יום ג‘ 11.9.18ראש השנה המוסלמי - הראשון במוחרם

יום ג‘ 20.11.18יום הולדת הנביא מוחמד

טרם נקבעלילת אלאיסרא ואל מיעראג’

תאריך משוער 5.5.19-4.6.19חודש רמדאן )החל מ- 16:00(

תאריך משוער 4-5.6.19עיד אל פיטר – חג הפסקת צום הרמדאן

אורתודוכסיםקתולים ופרוטסטנטים

יום א‘-ג‘ 6-8.1.19ימים ב'-ד‘  24-26.12.18 חג המולד

יום ב‘  14.1.19 יום ג'  1.1.19ראש השנה

יום שבת 19.1.19יום א' 6.1.19 חג ההתגלות

יום ד‘ 7.4.19יום א' 25.3.19חג הבשורה וחג הדקלים

יום שישי לפני הפסחא 
יום ו‘  26.4.19  יום ו‘ 19.4.2109)יום שישי הגדול(

ימים א‘-ב‘ 28-29.4.19ימים א‘-ב‘ 21-22.4.19 פסחא

יום ה‘ 6.6.19יום ה‘ 30.5.19העלייה השמיימה

ימים א‘-ב‘ 16-17.9.19ימים א‘-ב‘ 9-10.6.19שבועות


