
  תשובות –שאלות 

 

  האם יהיה כרגיל במידה והלימודים ימשיכו בזום? -. שכר לימוד1

קובעים את  ומשרד החינוך של המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) עדה לתכנון ותקצובוה
לקביעה פועלת בכפוף גובה שכר הלימוד בישראל. מכללת אורנים, שהינה מכללה ציבורית, 

  שכר הלימוד במכללה.גובה אין לנו סמכות לשנות את  זו.

   

  ?האם ניתן להקל על תשלום המקדמה . 2

ולבקש  למדור שכר לימוד באמצעות המייל כן, סטודנטים המעוניינים בכך, יכולים לפנות
 . לפרוס את תשלום המקדמה

   

  ? האם הלמידה בשנה הבאה תהיה בקמפוס או מרחוק . 3

  .  18.10.2020הלימודים תיפתח כמתוכנן ביום א' שנת 

  , נר ראשון של חנוכה. 10.12.2020הלימודים יתקיימו באופן מקוון מלא, עד לתאריך 

לקראת מועד זה נקיים הערכת מצב ונודיע על מתכונת הלמידה מתאריך זה והלאה. נקווה 

  ה מקוונת.   שממועד זה תתאפשר גם למידה בקמפוס, אך אנו נערכים להמשך למיד

אנחנו מקווים שנוכל בהקדם לקיימם בקמפוס, נעדכן מבעוד  - קורסי מעבדה וסדנאות אמנות

  מועד בהתאם להנחיות. 

  

שיעור סינכרוני הנו שיעור שהלמידה בו מתקיימת - סינכרוני-סינכרוני/ א שיעור. מה זה 4

סינכרוני הנו שיעור שהלמידה בו אינה -במערכת. שיעור א יםביום ושעה כפי שמוגדר

  מתקיימת ביום ושעה המוגדרים במערכת, אלא עפ"י הנחייה ישירה ממרצה הקורס בלבד. 

 

   אם אני נתקל בקשיים במהלך הלימודים המקוונים, למי אוכל לפנות?. 5

: לימודיים/ כלכליים/רגשיים אנחנו כאן בשביל לסייע אם מתעוררים קשיים במהלך הלמידה 
  ולהמליץ על התמיכה הדרושה כדי שתוכלו להמשיך בלימודים ולסיימם בהצלחה ! 

  אתם מוזמנים לפנות אל: 

 maya_p@oranim.ac.il  9539627-04 / דיקנאט הסטודנטים  

 

  rina_l@oranim.ac.il     9838971-04  / מרכז קשת

  

לעשות אם קשה לי כלכלית ואני לא יודע/ת כיצד אוכל לממן את הלימודים  מה עלי . 6
  ?היוהמחי

. הלוואות להסדרים לפריסת שכ"להמעניקה  קרן שכ"ל םאורנים חתומה על הסכם ע מכללת
 והסטודנטיםהיתרון הגדול של לקיחת הלוואה בקרן שכ"ל הוא שאורנים משלמת את הריבית 



אתר ב. פרטים נוספים על ההלוואה ניתן למצוא ומחזירים אך ורק את סכום ההלוואה שלקח
  . הדיקנאט

. המלגה לסטודנטים לתואר ראשון ושני במכללת אורנים קיימת מלגת סיוע בשכר לימוד
הראשונה בחודש פברואר  :משכר הלימוד וניתנת בשתי פעימות חלקמסייעת במימון 

  והשנייה בחודש יוני. פרסום על ההרשמה למלגה ישלח במהלך חודש נובמבר.

  

  האם יש אפשרות להגיע ללמוד מהמכללה  ביתבמידה ואין לי אינטרנט זמין ב. 7

  בתיאום מראש?    

  מבחינת  כשיתאפשר לקמפוס.כרגע להגיע בהתאם להנחיות משרד הבריאות, לא ניתן 

  מרחבי הספרייה.ניתן יהיה להגיע ללמוד בקמפוס ב ההנחיות,

הודעה  ולהירשם ללימוד בספריה.את ההגעה לתאם מראש צורך  היהי כשהדבר יתאפשר
  מפורטת בעניין תשלח בהתאם להנחיות. 

  

  . האם ניתן להשתמש בשירותי הספרייה בזמן הלמידה המקוונת ? 8

  למאגרי מידע דיגיטליים במידת הצורך, בהתאם להנחיות המרצים. ניתן להיכנס

  , בכפוף להנחיות.כרגע אין אפשרות להגיע לספריה

  

האם קיימות מלגות בשנה הבאה בצל הקורונה? במידה ולא, אילו אפשרויות לעזרה  . 9
  ?במימון התואר קיימות

שונות ומגוונות המוצעות לסטודנטים, מומלץ להיכנס  מלגותבאתר הדיקנאט מפורסמות 
  ולבחון האם את/ה עומד בקריטריונים לקבלתן.

למועד פתיחת בנוסף, חשוב לעקוב אחר פרסומי משרד הדיקנאט המפרסם מלגות בהתאם 
  ההרשמה אליהן.

 ארוכהרשימה ניתן לראות באתר זה , milgapo אתר המרכז מלגות רבות מאוד הינו אתר
עבורך  יחפשו מאוד של מלגות וניתן גם לשלם סכום סמלי, למלא נתונים אישיים ואנשי האתר

  ן.מלגות שהנך עומד/ת בקריטריונים לקבלת

  

  תשפ"א?האם יתקיימו סיורים בשנת הלימודים . 10

כללי הריחוק בהתאם לאם ההנחיות יאפשרו זאת והסיורים מתוכננים להתקיים בשנה הבאה 
 הודעות מסודרות אודות הסיורים יפורסמו בהמשך.  .החברתי

  

  ?וסדנאות אמנות האם יתקיימו שיעורי מעבדה. 11

 אנחנו מקווים שנוכל בהקדם לקיימם בקמפוס, נעדכן מבעוד מועד בהתאם להנחיות. 

נבנו מחיצות מיוחדות, מספר הסטודנטים בכל מעבדה הוגבל  :נערכנו ללמידה במעבדות
  עפ"י ההנחיות יש להקפיד על עטית מסכה ושמירה על ריחוק חברתי.

   

  תתקיים התנסות מעשית? האם . 12



 בהתאם למצב ולהנחיות משרד הבריאות. תתקיים בבתי הספר והגניםההתנסות המעשית 

   

  . האם ללמוד קורס סדנאי בזום או שעדיף לדחות לשנה עוקבת?13

אנו ממליצים להירשם לקורסים  כיוון שאנחנו לא יודעים כמה זמן יימשך משבר הקורונה,
גמישות והסתגלות חשוב לגלות  ולנסות למצות את תכנית הלימודים השנתית ככל הניתן.

  למצב החדש.

  

  ?האם ישנה חובת נוכחות בשיעורים? האם החובה חלה גם על שיעורים מקוונים. 14

במרבית הקורסים ישנה חובת נוכחות, בין אם הקורסים מתקיימים באופן פיזי בקמפוס ובין 
חובת הנוכחות מעודכנת בסילבוס הקורס ויש להתעדכן  אם הם מתקיימים בצורה מקוונת.

  באופן עצמאי.

  

 ?איפה אני מוצא מידע על מסגרות לפעילות חברתית בקמפוס ובקהילה . 15

  :מידע בקישור הבא

-dean/social-https://www.oranim.ac.il/sites/heb/about/students
involvement/pages/default.aspx  

  

  . האם יש צורך לקנות ספרים?16

  ים.בספראין צורך  ,לא

  

  ?מי ששילם על מעונות ובחר בסופו שח דבר לגור במקום אחר, האם יהיה החזר. 17

  :מעונותהלתקנון 

-dean/students-https://www.oranim.ac.il/sites/heb/about/students
droms/regulations/pages/default.aspx  

  

  ?במוסד אחראיך מקבלים פטורים מקורסים שנלמדו  . 18

 
יש . במנהל הסטודנטיםחוג בו הנכם לומדים רכזת הבאמצעות המייל לניתן להגיש בקשה 

   .לצרף לבקשה גיליון ציונים וסילבוסים

  

 ?בחירהחובה ומה זה קורסי . 19

בנויה מקורסי חובה שהסטודנט מחויב ללמוד אותם ומסל  ,בחלק מהחוגים ,תכנית הלימודים
הסטודנט צריך לבחור חלק מהם כדי להשלים את מספר נקודות מסל זה . קורסי בחירה

 .הזכות לסיום לתואר

  

 ?להתנהל עם הפורטל האישי  איך יודעים כיצד. 20

 . מדריכים מקוונים  לשירותכם



 

 ?יש חדר כושר במכללה . 21

  אחראי המעונותפרטים אצל  ,כן

  

 ?איך נרשמים למעונות. 22

בקשה -בקשות וערעורים-פורטל הסטודנט "שירותים נוספיםההרשמה למעונות היא דרך 
  ."למעונות

  

 ..אין לי שם משתמש וסיסמא באפליקציה. 23

שם המשמש והסיסמא לאפליקציה זהים לשם המשתמש והסיסמא שקיבלת עם הרשמתך 
 center@oranim.ac.il-student שירותרכז ניתן לפנות למ ,בכל שאלה נוספת .למכללה

  

 ?ך עושים אבחון ללקויות למידה. אי24

 .באורנים במכון אורןמידע על אבחון ניתן לקבל 

 

 ?שנה ראשונה לחיילים משוחררים, איך נרשמים. 25

היחידה להכוונת חיילים משוחררים פונה אל המכללה ומקבלת את שמות כל הסטודנטים 
בשנה א'. היחידה פונה ישירות אל הזכאים במייל וההרשמה לקבלת המלגה נעשית באתר 

  של היחידה.

   

 ?ם יש אפשרות לקנות אוכל בקמפוס. הא26 

מכשירים למכירת ברחבי הקמפוס מפוזרים כן לקניית אוכל חם ו קיימת בקמפוס קפיטריה
  .חטיפים ושתייה

  

  אנו מאחלים לכם התחלה רכה ומוצלחת ובריאות איתנה.   

  אנו לרשותכם לכל שאלה, להלן דרכי יצירת הקשר אתנו:

  

  מרכז שירות לסטודנט

  8:00-16:00ה בין השעות -ימים א

04-9838777  

  וואטסאפ

050-2057109  

center@oranim.ac.il-Student 

  


