
 שאלות ותשובות -חזרה לקמפוס 

  תו ירוק

 מי יכול להגיע לקמפוס? ש.  .1
 יכולים להגיע בעלי אישור תו ירוק. ת. 

שיעורי מעבדה וסדנאות אמנות ימשיכו להתקיים במתכונת התו הסגול, כך שגם 

 דנטים.ות נעדרי תו ירוק יכולים לקחת בהם חלק. וסט

 

 ש. כיצד עלי לעדכן שיש ברשותי תו ירוק? .2

 .18.4ת. את התו הירוק יש לעדכן באפליקציה מראש ולפני תאריך 

 <אישור מתחסן/ תו ירוק/ תעודת מחלים-לסמן < : דרכון ירוקל יש להיכנס לאפליקציה

 ולעלות את התו.

 

 אין ברשותי תו ירוק, איך אוכל להשתתף בשיעורים? ש.  .3

מלמעבדות ולסדנאות אמנות( מי שאין ברשותו תו ירוק לא יוכל להגיע לקמפוס )חוץ ת. 

 והלמידה עבורו תמשיך בזום. 

 בכניסה לבניינים ירוקים יתבצעו בדיקות תו ירוק. אנא הכינו התו להצגה.

 

 ש. האם עלי לעטות מסיכה לאורך כל השיעור? .4

 ת. כן. יש לעטות מסיכה לאורך כל השיעור ולשמור על ריחוק ככל הניתן.
 

 התמצאות בקמפוס 

 איך אדע היכן מתקיים כל שיעור? ש.  .1

ה ית. ניתן להיכנס לאפליקציה ולראות את שם הכיתה ומספר הבניין בו נמצאת הכיתה. לצפי

 לחצו כאןבמדריך אפליקציה 
 

 איך אדע כיצד להגיע לבניינים ולכיתות השונים? ש.  .2

לחצו להדפיסה טרם הגעה למכללה. לצפייה במפה ת. ניתן להיעזר במפת אורנים, מומלץ 

 כאן

 

 התנהלות השיעורים

 ?  18.4-החל מה  איך יתנהלו השיעוריםש.  .1

. זוםאמצעות הישודר במקביל בהשיעורים יתקיימו בקמפוס, כאשר כל שיעור ת. 

 לצפות בשיעור באמצעות הזום.  ויוכל ,בלמידה מרחוק ים.ותלומדה סטודנטים.יות
 

 שירותי קמפוס

 האם תתקיים קבלת קהל במשרדים השונים?ש.  .1
 קהל במשרדים. ניתן להיעזר בדרכי יצירת קשר במדיות השונות. תת. לא תתקיים קבל

 .ודיילים.ות ברחבי הקמפוסלשירותכם.ן, יוצבו עמדות מידע 

 

 מהן שעות פתיחת הקפיטריה? ש.  .2

  8:00-17:00ה בין השעות -א ת. שעות פתיחת הקפיטריה המרכזית בימים 

 

 איך ניתן להדפיס ברחבי הקמפוס? ש.  .3
ניתן להדפיס בקמפוס בעמדות שונות. מידע אודות דרכי ההדפסה ומיקום המדפסות ת. 

 בקישור הבא

https://help.oranim.ac.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%90%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://help.oranim.ac.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%90%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://www.oranim.ac.il/sites/heb/SiteCollectionImages/graphics/flash/map/oranim_map_2014.pdf
https://www.oranim.ac.il/sites/heb/SiteCollectionImages/graphics/flash/map/oranim_map_2014.pdf
https://www.oranim.ac.il/sites/heb/SiteCollectionImages/graphics/flash/map/oranim_map_2014.pdf
https://www.oranim.ac.il/sites/heb/about/admin-units/it/print/pages/default.aspx


 

 

 

 ש. מהם שירותים החניה לסטודנטים.יות בקמפוס. .4
בקמפוס ישנם אזורי חניה המיועדים לסטודנטים.יות . ההכוונה מתבצעת בשער המכללה. ת. 

 בקישור הבאלא הפרטים לקבלת תו ללא תשלום ניתן למ

 וים ישלחו למייל בהמשך.ומועדי חלוקת הת

 

  ש. כיצד אוכל להיעזר בשירותי הספרייה? .5
טופס או באמצעות  16:00-8:00ה -ת אשעות פעילוב ניתן להיעזר בשירותי הספרייהת. 

 היעץ הבא

 

 

 ש. מהם דרכי ההגעה למכללה? .6
 בקישור הבאת. מידע אודות דרכי הגעה למכללה 

 

 דרכי יצירת קשר

 מרכז שירות לסטודנט

 8:00-16:00ה בין השעות -ימים  א

 04-9838777 

center@oranim.ac.il-Student 

 050-2057109אפ -וואטס

 

  מנהל סטודנטים תואר ראשון והסבות אקדמאיים להוראה

 

 מנהל סטודנטים תואר שני

 

 פקולטה למדעים

 

 

 .קבלת הקהל תתקיים באופן טלפוני/ מקוון

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHyn3nQM-jLqYIJtRXCRlZ9JlefnTlxXCztriVxmUfZgpCzA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHyn3nQM-jLqYIJtRXCRlZ9JlefnTlxXCztriVxmUfZgpCzA/viewform
http://help.oranim.ac.il/forms/%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1-%d7%99%d7%a2%d7%a5-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99/54/
http://help.oranim.ac.il/forms/%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1-%d7%99%d7%a2%d7%a5-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99/54/
http://help.oranim.ac.il/forms/%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1-%d7%99%d7%a2%d7%a5-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99/54/
https://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/green-college/transport/pages/default.aspx
https://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/green-college/transport/pages/default.aspx
mailto:Student-center@oranim.ac.il
https://www.oranim.ac.il/sites/heb/about/admin-units/students-administration/application/pages/default.aspx
https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/advanced-studies-faculty/med/staff/pages/default.aspx
https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/science-department-haifa/hugim/mathematics-physics-computer/application/pages/default.aspx

