לוח זמנים אקדמי לשנה"ל תשפ"ג ****)10/01/2022( 2022-2023
י ום ראשון ללימודים

יום א' ,ה' חשון תשפ"ג30.10.2022 ,

חופשת חנוכה

יום א' ,א' טבת תשפ"ג25.12.2022 ,

יום אחרון ללימודים בסמסטר א'

יום ו' ,י"ב שבט תשפ"ג3.2.2023 ,

חופשה בין הסמסטרים

מיום א' ,י"ד שבט תשפ"ג5.2.2023 ,
עד יום ו' ,י"ז אדר תשפ"ג( 10.3.2023 ,כולל)

יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'

יום א' ,י"ט אדר תשפ"ג12.3.2023 ,

חופשת פסח

מיום א' ,י"א ניסן תשפ"ג2.4.2023 ,
עד יום ו' ,כ"ג ניסן תשפ"ג( 14.4.2023 ,כולל)

חידוש הלימודים

ביום א' ,כ"ה ניסן תשפ"ג16.4.2023 ,

יום הזיכרון ויום העצמאות

מיום ג' ,ד ' אייר תשפ"ג25.4.2023 ,
עד יום ד' ,ה' אייר תשפ"ג( 26.4.2023 ,כולל)

ל"ג בעומר – לימודים מקוונים*

מיום ב' ,י"ז אייר תשפ"ג8.5.2023 ,
ועד יום ג' ,י"ח אייר תשפ"ג9.5.2023 ,

חופשת חג השבועות

מיום ה' ,ה ' סיון תשפ"ג25.5.2023 ,
עד יום שבת ,ז ' סיון תשפ"ג( 27.5.2023 ,כולל)

יום אחרון ללימודים

יום ו' ,י"א תמוז תשפ"ג30.6.2023 ,

סמסטר קיץ

יום א' ,כ' תמוז תשפ"ג9.7.2023 ,
עד יום ו' ,ז' תשרי תשפ"ד ( 22.9.2023כולל)

ראש השנה תשפ"ד

יום ו' ,כ"ט אלול תשפ"ג15.9.2023 ,
ועד יום א' ,ב' תשרי תשפ"ד ( 17.9.2023כולל)

יום כיפור תשפ"ד

יום א' ,ט' תשרי תשפ"ד24.9.2023 ,
ועד יום ב' ,י' תשרי תשפ"ד25.9.2023 ,

יום ראשון ללימודים בשנה"ל תשפ"ד

יום א' ,כ"ח תשרי תשפ"ד17.10.2023 ,

הערות:
*בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,יום ב' כ"ו ניסן תשפ"ג ( )17.4.2023ייפסקו הלימודים בשעה .18:00
*עצרת זיכרון ליום השואה והגבורה ,יום ג' ,כ"ז ניסן תשפ"ב ( )18.4.2023בין השעות.10:00-12:00 :
*עצרת זיכרון ליום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל  ,יום ב' ,ג' באייר תשפ"ב ( ,)24.4.2023בין השעות.12:00-14:00 :

* ל"ג בעומר – מתקיימים לימודים ללא חופשה
****יתכנו שינויים.
שבועות בכל סמס' תשפ"ג
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