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 תאריך לועזי
 

 חגים ומועדים יום תאריך עברי

 פתיחת מכינה לחרדים א' א' אלול 69.9.4

 לבגרותמכינה  –פתיחת שנת הלימודים  ד' ד' אלול 69.9.4

 פתיחת צעד לפני כולם א'  ט"ו אב  4..19.99.

 חופשת ראש השנה ג'-א' ב' תשרי –כ"ט אלול  9.4..9-69

 יום הכיפורים ד'-ג' י' תשרי-ט' 9.4..99.-..

 סיום צעד לפני כולם ה' י"א תשרי 9.4..19.

 חופשת סוכות ב'-א' כ"ב תשרי–י"ד 9.4..4-969.

, אוקטובר מכינה לחינוך – הלימודיםפתיחת שנת  א' כ"ח תשרי 9.4..1.9

 ופסיכולוגיה קדם מערכות מידע קורס מדעים,

 )סמסטר א'( +.1מכינת  – הפתיח ב' ו' חשון 9.4..69

 מכינה משלבת –פתיחת שנת הלימודים  א' י"ב כסלו 9.4..19.

 חג המולד של הנביא מוחמד* א' י"א כסלו 9.99.4..

 הלימודים מתקיימים כרגיל

 סיום מכינה קדם מערכות מידע ה' ט"ו כסלו 19.99.4.

 חופשת חנוכה א' כ"ה כסלו 919.99.4

 פתיחת מכינה ריענון א' כ"ה כסלו 919.99.4

  מכינה לבגרות –סיום סמסטר א'  א' ד' שבט 1.9.9.6

 בחינות בגרות חורף ג'-א' ג' שבט-ג' טבת 6..1.9.99-.

 הערכת הוראה סמסטר א'  ו' -א' ח' טבת-ג' טבת 9.9.6-49.9.6.

 השלמות – 'אסמסטר  –הערכת הוראה  ו' -א' ט"ו טבת-י' טבת 19.9.6.-19.9.6

הלימודים במכינה  –שבוע עבודה מעשית  ו' -א' כ"ב שבט-י"ז טבת 19.9.6-9.9.9.6.

 כרגילמתקיימים 

מכינה לחינוך, פסיכולוגיה,  – סיום סמסטר א' ו' ז' שבט 1999.6

 +.1מדעים ומכינת 

מכינה לחינוך פברואר ומשלבת  –פתיחת לימודים  ג' י"א שבט 6..69999

 , מכינת בגרותפברואר

 פתיחת צעד לפני כולם לקראת סמסטר ב' א' ט"ז שבט 6..99999.

 סיום מכינה משלבת ו' כ"א שבט 6999.6.

 מפגשים -תכנית חרדיות  א'+ד' כ"ג, כ"ו שבט 6..999999,..

 פגרת בחינות ועבודות סמסטר א' ו' -א' י"ב  אדר -ט' שבט 919.6..-1999.6

 

 סיום מכינת ריענון ה' ד' אדר 9919.6

 סיום צעד לפני כולם 

 חופשת פורים א' י"ד אדר  9919.6.
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 תאריך לועזי
 

 חגים ומועדים יום תאריך עברי

מכינה לחינוך אוקטובר  – פתיחת סמסטר ב' ב' ט"ז אדר  1919.6.

 ומשלבת

 )סמסטר ב'( +.1מכינת  פתיחת ב' כ"ב אדר 9.919.6

 

  קדם מערכות מידע קורספתיחת  א' ו' ניסן  6..99699

 חופשת פסח ב'-ה' כ"א ניסן-י' ניסן 6969.6.—969.6.

 ערב יום השואה א' כ"ז ניסן 91969.6

 ..19.הלימודים מתקיימים עד השעה 

 יום השואה  ב' כ"ח ניסן 96969.6

 ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל  א' ד' אייר 1.969.6

 ..49.הלימודים מתקיימים עד השעה 

 9יום הזיכרון לחללי צה"ל וחופשת יום העצמאות ג'-ב' ו' אייר-ה' אייר 919.6-9919.6.

 לא יתקיימו לימודים

הלימודים במכינה  –שבוע עבודה מעשית  ו'–א'  א' סיון-כ"ה אייר 9.919.6-94919.6

 מתקיימים כרגיל

  תחילת חודש רמד'אן* ש' ב' סיון 96919.6
המוסלמים הלומדים עבור הסטודנטים בתקופת הרמד'אן הלימודים 

9 ההוראה תושלם באופן ..69.במסלולים האחרים יסתיימו בשעה 

 מקוון או באופן אחר9

 סיום מכינה קדם מערכות מידע )מבחן סיום( א' ג' סיון  6..919199

 )סמסטר קיץ( +.1פתיחת מכינת  ב' ד' סיון 9.919.6

 חופשת שבועות ד'-ג' ו' סיון-ה' 1.919.6-1.919.6

 תכניות מדעים ותוכנית הרב תחומי פתיחת  א' י' סיון 6..69499

  סמסטר ב' –הערכת הוראה  ו'-א' ט"ו סיון-י' סיון 949.6.-6949.6

 השלמות - סמסטר ב' –הערכת הוראה  ו'-א' כ"א סיון-י"ז  4..49499.-94..

מכינה לחינוך אוקטובר, משלבת  – סיום סמסטר ב' ו' כ"ט סיון 91949.6

 +1.9ומכינת 

 במכינה לבגרות –סיום סמסטר ב'  ו' ו' תמוז 1.949.6

 *עיד אלפיטר ד'-ש' ד' תמוז-ל' סיון 96949.6-91949.6

 במכינה המשלבת לא מתקיימים לימודים

מכינה לחינוך  – פגרת בחינות ועבודות סמסטר ב' ו'-א' ה' אב-א' תמוז 91949.6-91969.6

 אוקטובר ומשלבת

מכינה לחינוך פברואר,  –סדירים סיום לימודים  ו' כ"ו אב 1919.6.

 +1.9משלבת פברואר ומכינת 

 תכניות מדעים ותוכנית הרב תחומי סיום ה' ב' אלול 96919.6

 המכללה סגורה, במכללהחופשה מרוכזת  ו'-א' י' אלול -ה' אלול 9.9.6.-96919.6

 *חופשת חג הקורבן ג'-ו' י"ד אלול-י' אלול 9.9.6-19.9.6.

 תשע"ח –צעד לפני כולם  ב'-א' ג' חשון-ד' תשרי 6..99..919-.969

 תאריך עברי: ט' בחשון תשע"ח, 1109/01/92שנת הלימודים תשע"ח תיפתח בתאריך 

 ייתכן שינוי במועד החג, יעודכן בהמשך9*   


