
 
 

 1820-2017 :ח"עתששנה"ל  - לו"ז אקדמי
  מכינה

 תאריך לועזי
 

 חגים ומועדים יום תאריך עברי

 סמסטר א' –פתיחת המכינה לבגרות  א' כ"ו אלול 17.9.2017

 צעד לפני כולם ב'-א' ג' חשון –ד' תשרי  24.9-23.10.2017

 חופשת ראש השנה ו'-ד' ב' תשרי –כ"ט אלול  20-22.9.17

 יום הכיפורים ו' י' תשרי-ט' 29.9.17

 חופשת סוכות ה'-ד' כ"ב תשרי–י"ד 4-12.10.17

 –במכינות הייעודיות  פתיחת שנת הלימודים א' ט' חשון 29.10.17

, מערכות מידע חינוך, פסיכולוגיה, משלבת

 )קורס קדם(

 )מחזור סתו( +30מכינת  – הפתיח ב' ב' כסלו 20.11.2017

 מולד של הנביא מוחמד*חג ה ה' י"ב כסלו 30.11.17

 הלימודים מתקיימים כרגיל

 מערכות מידע –סיום קורס קדם  ה' כ"ו כסלו 14.12.2017

 חופשת חנוכה א' כ"ט כסלו 17.12.17

 מערכות מידעתכנית פתיחת  א' ו' טבת 24.12.2017

 הערכת הוראה סמסטר א'  ו' -א' י"ח טבת-י"ג טבת 31.12.17-5.1.18

 השלמות - 'אסמסטר  –הערכת הוראה  ו' -א' כ"ה טבת-' טבתכ 7.1.18-12.1.18

 בבית הספר לחינוך שבוע עבודה מעשית מרוכזת ו' -א' ג' שבט-כ"ז טבת 14.1.18-19.1.18

 בבית הספר לחינוך לא יתקיימו לימודים

חינוך,   -מכינות ייעודיות  – סיום סמסטר א' ו' י' שבט 26.1.18

 פסיכולוגיה, משלבת

 סיום סמסטר א' במכינה לבגרות ד' ט'ו שבט 31.1.18

סמסטר ב' ומכינות  –פתיחת המכינה לבגרות  ד' כ"ב שבט  7.2.2018

 חינוך ומשלבת )פברואר( –ייעודיות 

 + )מחזור סתו(30סיום תכנית ההכנה  ו' כ"ז שבט 9.2.2018

 פגרת בחינות ועבודות סמסטר א' ו' -א' ט"ו אדר -י"ב שבט 28.1.18-2.3.18

 מערכות מידעתכנית סיום  ה' י"ד אדר 1.3.2017

חינוך,  –מכינות  ייעודיות  פתיחת סמסטר ב' א' י"ז אדר  4.3.18

 ומכינה ייעודית למדעים משלבת )שנתי(

 חופשת פסח ו'-ג' כ"א ניסן –ניסן  אי" 27.3.18-6.4.18

הלימודים מתקיימים עד השעה , ערב יום השואה ד' כ"ו ניסן 11.4.18

18.00 

 יום השואה ה' כ"ז ניסן 12.4.18

 * יום העלייה של הנביא מוחמד השמימה ו' כ"ח ניסן 13.4.18

 הלימודים מתקיימים כרגיל

 ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל  ג' ב' אייר 17.4.18

 16.00הלימודים מתקיימים עד השעה 



 
 

 תאריך לועזי
 

 חגים ומועדים יום תאריך עברי

 .פשת יום העצמאותיום הזיכרון לחללי צה"ל וחו ה'-ד' ד' אייר-ג' 18.4.18-19.4.18

 לא יתקיימו לימודים

 בבית הספר לחינוך שבוע עבודה מעשית מרוכזת ו'–א'  כ"ו אייר-כ"א אייר  6.5.18-11.5.18

 בבית הספר לחינוך לא יתקיימו לימודים

    

 )מחזור קיץ( +30מכינת  – הפתיח ב' כ"ט אייר 14.5.2017

 תחילת צום רמאד'אן* ד' ב' סיון 16.5.18

פת הרמד'אן עבור הסטודנטים המוסלמים הלומדים בתקו

 17.00במסלולים האחרים יסתיימו בשעה 

 חופשת שבועות א' ו' סיון 20.5.18

 סמסטר ב' –הערכת הוראה  ו'-א' י"ח סיון-י"ג סיון 27.5.18-1.6.18

 השלמות - סמסטר ב' –הערכת הוראה  ו'-א' כ"ה סיון-כ' סיון 3.6.18-8.6.18

 פתיחת התכנית למדעים ד' א סיוןכ" 4.6.2017

 *עיד אלפיטר ב'-ו' ה' תמוז-ב' תמוז 15.6.18-18.6.18

 לא מתקיימים לימודים

  סיום סמסטר ב' ו' ט' תמוז 22.6.18

 + )מחזור קיץ(30סיום תכנית ההכנה  ו' כ"ב אב 3.8.2017

 *חופשת חג הקורבן ש'-ב' י"ד אלול-ט' אלול 20.8.18-25.8.18

 ם לימודיםלא מתקיימי

מכינה משלבת וחינוך פברואר,  –סיום מכינה  ו' י"ג אלול 24.8.18

 למדעים ייעודית

 חופשה מרוכזת במכללה ו'-א' כ' אלול -ט"ו אלול 26.8.18-31.8.18

 המכללה סגורה

 

 
 

 מצב הירחתלוי ב*  

 


