לוח זמנים אקדמי לשנה"ל תשע"ט  ) 2018-2019מעודכן ****(19.11.81
יום ראשון ללימודים

יום א ,ה' בחשוון תשע"ט14.01.1028 ,

יום הבחירות לרשויות המקומיות

יום ג' ,כ"א חשוון תשע"ט 2018.10.30,

חופשת חנוכה

יום א ,א' בטבת תשע"ט9.21.1028 ,

יום אחרון ללימודים בסמסטר א'

יום ד' ,י' בשבט תשע"ט1201.1.69,

חופשה בין הסמסטרים

מיום ה' ,י"א בשבט תשע"ט17.1.1029 ,
עד יום ג' ,י"ד באדר א 'תשע"ט)19.2.2019 ,כולל(

יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'

יום ד' ,ט"ו באדר א 'תשע"ט20.2.9102 ,

חופשת פורים

יום ד' ,י"ג באדר ב' תשע"ט 2019.3.20,
עד יום ו' ,ט"ו באדר ב' תשע"ט 2019.3.22,

חופשת פסח

מיום א' ,ט' בניסן תשע"ט14.4.9102 ,
עד יום ו' ,כ"א בניסן תשע"ט2019.4.26 ,כולל(

חידוש הלימודים

ביום א' ,כ"ג בניסן תשע"ט2019.4.28 ,

יום הזיכרון ויום העצמאות )מוקדם(*

מיום ד' ,ג' באייר תשע"ט5.8.1029 ,
עד יום ו' ,ה' באייר תשע"ט)2019.5.10 ,כולל(

חופשת ל"ג בעומר

מיום ד' י"ז באייר תשע"ט 2019.5.22,
ועד יום ה' ,י"ח באייר תשע"ט 2019.5.23,

חופשת יום ירושלים

יום א' ,כ"ח באייר תשע"ט2019.6.2 ,

חופשת חג השבועות

מיום א' ,ו' בסיון תשע"ט2019.6.9 ,
עד יום ב' ,ז' בסיון תשע"ט) 2019.6.10 ,כולל(

יום אחרון ללימודים

יום ו' ,י"ח בסיון תשע"ט21.6.1029 ,

סמסטר קיץ

יום א' ,ד' בתמוז תשע"ט7.7.1029 ,
עד יום ו' ,כ"ז באלול תשע"ט ) 27.9.1029כולל(

ערב ראש השנה תש"פ

יום א' ,כ"ט באלול תש"פ2.909.1029 ,

יום ראשון ללימודים בשנה"ל תש"פ

יום א ',כ"ח בתשרי תש"פ27.01.1029 ,

הערות:
*בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,כ"ו ניסן תשע"ט)  (19.5.1ייפסקו הלימודים בשעה .00:18
*עצרת זיכרון ליום השואה והגבורה ,יום ה' ,כ"ז בניסן תשע"ט)  (1.5.29בין השעות.00:10-00:12 :
*עצרת זיכרון ליום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל ,יום ג) ' ,(19.5.7בין השעות.00:12-00:14 :

****יתכנו שינויים.

לוח זמנים אקדמי לשנה"ל תש"פ  ( 2019-2020מעודכן****)7.3.19
יום ראשון ללימודים

יום א ,כ"ח בתשרי תש"פ27.10.2019 ,

חופשת חנוכה

יום א ,א' בטבת תש"פ29.12.2019 ,

יום אחרון ללימודים בסמסטר א'

יום ג' ,ב' בשבט תש"פ28.1.2020 ,

חופשה בין הסמסטרים

מיום ד' ,ג' בשבט תש"פ29.1.2020 ,
עד יום ב' ,ו' באדר תש"פ( 2.3.2020 ,כולל)

יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'

יום ג' ,ז' באדר תש"פ3.3.2020 ,

חופשת פורים

יום ב' ,י"ג באדר תש"פ9.3.2020 ,
עד יום ד' ,ט"ו באדר תש"פ11.3.2020 ,

חופשת פסח

מיום א' ,י"א בניסן תש"פ5.4.2020 ,
עד יום ו' ,כ"ג בניסן תש"פ17.4.2020 ,כולל)

חידוש הלימודים

ביום א' ,כ"ה בניסן תש"פ19.4.2020 ,

יום הזיכרון ויום העצמאות (מוקדם)*

מיום ג' ,ד' באייר תש"פ28.4.2020 ,
עד יום ד' ,ה' באייר תש"פ( 29.4.2020 ,כולל)

חופשת ל"ג בעומר

מיום ב' י"ז באייר תש"פ11.5.2020 ,
ועד יום ג' ,י"ח באייר תש"פ12.5.2020 ,

חופשת חג השבועות

מיום ה' ,ה' בסיון תש"פ28.5.2020 ,
עד יום ו' ,ז' בסיון תש"פ( 29.5.2020 ,כולל)

יום אחרון ללימודים

יום ג' ,ח' בתמוז תש"פ30.6.2020 ,

סמסטר קיץ

יום א' ,י"ג בתמוז תש"פ5.7.2020 ,
עד יום ו' ,ז' בתשרי תשפ"א ( 25.9.2020כולל)

ערב ראש השנה תש"פ

יום ו' ,כ"ט באלול תש"פ18.09.2020 ,
ועד יום א' ,ב' תשרי תשפ"א ( 20.9.2020כולל)

יום ראשון ללימודים בשנה"ל
תשפ"א

יום א' ,ל' בתשרי תשפ"א18.10.2020 ,

הערות:
*בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,כ"ו ניסן תש"פ ( )20.4.2020ייפסקו הלימודים בשעה .18:00
*עצרת זיכרון ליום השואה והגבורה ,יום ג' ,כ"ז בניסן תש"פ ( )21.4.2020בין השעות.10:00-12:00 :
*עצרת זיכרון ליום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל ,יום ב' ,ג' באייר ( ,)27.4.2020בין השעות12:00- :
.14:00

****יתכנו שינויים.

