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 2023-2022 :גפ"תששנה"ל  - לו"ז אקדמי
 26.10.22מעודכן 

 
 חגים ומועדים  יום תאריך עברי  תאריך לועזי 

11.9.22- 
22.9.22 

 א  ט"ו אלול תשפב 
 ב

 תכנית רענון הפרעות בתקשורת

18.9.22 – 1.2331. 
20.2.23 – 7.235. 

 

 א  כ"ב אלול תשפב 
 א 

 מכינת בגרות סמסטר א 
 מכינת בגרות סמסטר ב 

 לים לבי"ס לחינוך קורס אנגלית למתקב  ד'  שרי תשפב ת  ג' .10.227 – 2228.9.

 פתיחת שנת הלימודים  ' א כ"ח תשרי  23.10.22

 מכינה לפסיכולוגיה  א   .1.2322 – 23.10.22

23.10.22 – 1.2322. 
2320.2. – 6.237. 

 א  
 א 

 שער לאקדמיה סמסטר א 
 שער לאקדמיה סמסטר ב 

 נובמבר + מחזור 30מכינת  ב  27.1.23-7.11.22

20.11.22 – 2.2316. 
238.3. – 7.2331. 

 א  
 א 

 סמסטר א  ומשלבת נובמבר  ךמכינה יעודית לחינו
 מכינה יעודית לחינוך ומשלבת נובמבר סמסטר ב 

 חג הסיגד  ' ד כ"ט חשון  23.11.22
 הלימודים מתקיימים כרגיל 

-א' כסלו  א כ"-י"ז כסלו  11.12.22-15.12.22
 'ה

 נוך בית הספר לחי  -ת  שבוע יזמות וחדשנו

-ש' ב' טבת -ל' כסלו 24.12.22-26.12.22
 ב' 

 ם מארוניו נג'לים א ם,ני טיאקתולים, ל–**חג המולד

 חופשת חנוכה א'  א' טבת  25.12.22

,  מארוניםו אנג'לים טינים, א ל  קתולים, -**חג ראש השנה א'  ח' טבת  1.1.23
 נובי גוד 

 סמסטר א'    -וראה  הערכת ה ו' -א' י"ג טבת -ח' טבת  1.1.23-6.1.23

 ****צום עשרה בטבת  ג'  י' טבת  3.1.23

 מארונים ו אנג'לים  טינים,אל קתולים, -**חג ההתגלות ו'  י"ג טבת  6.1.23

 יוונים  ים ו אורתודוכס  –**חג המולד  א' -ו' טבת ט"ו -ת י"ג טב 6.1.23-8.1.23

 ות השלמ  - ' אסמסטר   –הערכת הוראה  ו' -א' כ' טבת -ט"ז טבת  8.1.23-13.1.23

 ם וארמנים אורתודוכסים, יווני –*חג ראש השנה * ש'  טבת כ"ב  14.1.23

 נים ארמ  -**חג המולד   ו' -ד' כ"ז טבת -כ"ה טבת 18.1.23-20.1.23

 וונים וארמנים אורתודוכסים, י –**חג ההתגלות  ה' כ"ו טבת  19.1.23

   סיום סמסטר א'  א'  כ"ט טבת  22.1.23

  -'ב כ"ח שבט -א' שבט 23.1.23-19.2.23
 א' 

 סמסטר א' דות ות ועבו פגרת בחינ

 יה של הנביא מוחמד השמימה העלי * יום ' ש כ"ז שבט  18.2.23
 כרגיל  מתקיימים.ות בחינות ה/הלימודים 

 פתיחת סמסטר ב'  ב' כ"ט שבט  20.2.23

5.3.23 – 6.2316. 
18.6.23 – 9.231. 

 מכינה יעודית לחינוך ומשלבת מרץ סמסטר ב   
 ר קיץ ומשלבת מרץ סמסט  ךמכינה יעודית לחינו

 ****תענית אסתר  ב'  י"ג אדר  6.3.23

 פורים חופשת  ג'  י"ד אדר  7.3.23

 אן אד'*תחילת צום רמ ה' -ד' כ"ט ניסן -כ"ט אדר 22.3.23-20.4.23
 רמאד'אן ****צום ה 

לים  'ולים, לאטינים, אנג קת  -ל הדקלים  ש ראשון  **יום   א'  י"א ניסן  2.4.23
 ומארונים 

 חופשת פסח  ד' -'א סן א ני כ" -י"א ניסן 2.4.23-12.4.23

 שיעורי השלמה\קורסים מרוכזים ב' -א' ניסן י"ב -י"א ניסן 2.4.23-3.4.23
 מידע מפורט לכל מחלקה יימסר בהמשך 
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 חגים ומועדים  יום תאריך עברי  תאריך לועזי 

לימודים  ב ב'  י"ב ניסן  3.4.23 מתקיימים  תחומיים  רב  ללימודים  מחלקה 
 כסדרם 

הגד  ו'  ט"ז ניסן  7.4.23 שישי  יום  לקת  -ול  **חג  אנג ולים,  לים  'אטינים, 
 ונים ומאר

הדקלים   א'  סן י"ח ני 9.4.23 של  ראשון  יוונים    -**יום  אורתודוכסים, 
 וארמנים 

 ונים לים ומאר 'נים, אנג לאטי קתולים,   -סחא פה **חג  ג' -א' כ' ניסן -י"ח ניסן  9.4.23-11.4.23

 נים וונים וארמאורתודוכסים, י  -**חג יום שישי הגדול   ו'  ג ניסן "כ 14.4.23

 אורתודוכסים, יוונים וארמנים  -**חג הפסחא  ג' -א' ן יסנ כ"ז -ניסן ה כ" 16.4.23-18.4.23

 ערב יום השואה  ב'  כ"ו ניסן  17.4.23
 17.15הלימודים מתקיימים עד השעה 

 יום השואה   ג'  כ"ז ניסן  18.4.22
   9.45-10.45טקס יום השואה יתקיים בין השעות 

 *עיד אלפיטר  ' א-ו' ב' אייר -ניסן ל'  21.4.23-23.4.23
ועבור    לא  הבדואי  במסלול  לימודים  יתקיימו 

 הסטודנטים המוסלמים הלומדים במסלולים האחרים 

 ל  "צה כרון לחללי ערב יום הזי ב'  ג' אייר  24.4.22
 10.00-11.00 ות קיים בין השעזיכרון יתטקס יום ה

 15.00השעה  הלימודים מתקיימים עד

   ן לחללי צה"ל וחופשת יום העצמאותיום הזיכרו ד' -ג' ה' אייר -איירד'   25.4.22-26.4.22
 לימודים   לא יתקיימו

-א' אייר  כ' -יר ט"ז אי 7.5.23-11.5.23
 ה'

 בית הספר לחינוך   -שבוע יזמות וחדשנות  

 סמסטר ב'  –הערכת הוראה  ו' -א' כ"ח אייר -כ"ג אייר 14.5.23-19.5.23

הש ה' ז אייר כ" 18.5.23 העלייה  אנג קתולים  -מימה  **חג  לאטינים,  ים  ל ', 
 ומארונים 

 קדם מערכות מידע  א  יא תמוז -א סיוון 330.6.2- 321.5.2

 פלוס מחזור מאי  30מכינת      .8.2311 – 22.5.23

 עים מכינת מד א   6.2311.-8.9.23

 תכנית הכנה מערכות מידע  ב  14.9.23-10.7.23

 ונים וארמנים אורתודוכסים, יו  -**חג העלייה השמימה   ה' סיון  ה' 25.5.23

 בועות חופשת ש ו' -ה' ו' סיון -ה' סיון  25.5.23-26.5.23

 ם ומארונים לי' נים, אנג, לאטי קתולים   -**חג שבועות   ב' -א' ון ט' סי -סיון    ח' 28.5.23-29.5.23

 השלמות  -  סמסטר ב' –הערכת הוראה  ו' -א' י"ג סיון -סיון  ח' 28.5.23-2.6.23

 כסים, יוונים וארמנים רתודואו  -ות  **חג שבוע  ב' -א' סיון ט"ז  -סיון  ט"ו 4.6.23-5.6.23

 סטר ב' סיום סמ ד'  י"ח סיון 7.6.23

 סטר ב' פגרת בחינות ועבודות סמ ו' -ה' ג' אב -י"ט סיון 8.6.23-21.7.23

-'ה י"ז תמוז -י"ט סיון 8.6.23-6.7.23
 ה'

המחלקה ללימודים    -פגרת בחינות ועבודות סמסטר ב' 
 ע ערכות מידומ  רב תחומיים

-ד' "ב תמוז י  -וז ט' תמ 28.6.23-1.7.23
 ש' 

 פשת חג הקורבן *חו
לימוד  יתקיימו  ו ילא  הבדואי  במסלול  עבור  ם 

 הסטודנטים המוסלמים הלומדים במסלולים האחרים 

   ****צום י"ז בתמוז ה' י"ז תמוז  6.7.23

 סמסטר קיץ  ה' -ו' כ"ח אלול -י"ח תמוז  7.7.23-14.9.23
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 חגים ומועדים  יום תאריך עברי  תאריך לועזי 

 1444ג'רית ה הה*ראש השנ ד'  ב א' א 19.7.23
יתקיי לילא  הבדמו  במסלול  ועבור  מודים  ואי 

 רים ם האחמדים במסלוליהסטודנטים המוסלמים הלו

   ****צום תשעה באב ה' ט' אב  27.7.23

 המכללה סגורה -מרוכזת במכללה  חופשה  ו' -א' ט"ו אלול -י' אלול  27.8.23-1.9.23
 שיעורים של סמסטר קיץ יתקיימו בזום 

 ****צום גדליה  ב'  י ג' תשר  18.9.23

 קיץ   סמס' רת בחינות פג ו' -ב' ה' חשון -ג' תשרי 18.9.23-20.10.23

 לדת הנביא מוחמד ויום ה  ד'  ב תשרי י" 27.9.23
 רגיל מודים מתקיימים כהלי

 ד פתיחת שנה"ל תשפ" א'  ז' חשון  22.10.23
 תלוי במצב הירח* 

   באחריות.  היעדרותלא תחשב כו עדרות מאושרת  ודנטים להיעדר מימי הלימודים. ההיות לסטיתנת האפשרנ **  

 . החומר הנלמד ם את ם להשליסטודנטיה

 . קיימים כרגילם מהמגזר הערבי מתהיהודים ימי העבודה המעשית לסטודנטי  בחופשות החגים***

 בימי צום לימודים הל  נו. 1****

   .17:00יים לימודיהם בשעה כלו לסשר צמים יוסטודנטים אבימי צום,  1.1

 שב כהיעדרות. תיח  ום הלימודים לאועד סוף י  17:00שעה נוכחות בשיעורים אחרי ה  אי  1.2

 ורים. מידה וייעדרו משיע נטים לדאוג להשלמת החומרים הנלמדים ב באחריות הסטוד  1.3

 בימי צום נות היבחנוהל  .2****

 . ()ללא צבירה של הארכות זמן 25%זמן הארכת יו זכאים ל יה  בימי צוםסטודנטים שיבחנו  2.1

שיעדרו    2.2 הסטודנטים  לאחר  שהחלה  לה  צום  בימי  13:00שעה  מבחינה  זכאים  במועד  יהיו  יבחן 

 . מיוחד 

נבחנו  באחריות    2.3 שלא  צוםבי סטודנטים  בקשו   מי  המערלהגיש  דרך  מיוחד  למועד  בהתאם  ת  כת 

 . להודעות שישלחו

 . ייםייתכנו שינו*** **


