
 

 2020-2019"פ: תששנה"ל  - לו"ז אקדמי
 חגים ומועדים יום תאריך עברי תאריך לועזי

2.10.2019 
6.2.2020 

26.6.2020 

 ג' תשרי
 י"א שבט
 ד' תמוז

 ד'

 ה'

 ה'

 פתיחת סמסטר א' מכינה לבגרות
 פתיחת סמסטר ב' מכינה לבגרות

 סיום שנת לימודים 

 לבית ספר לחינוך אנגלית למתקבליםקורס  ה'-א' כ"ו אלול-כ"ב 22.9.19 -26.9.19

 יח"ל( 3-4)

 תכנית ריענון הפרעות בתקשורת ה'-ב' י"א תשרי –כ"ג אלול  23.9.2019-10.10.2019

29.9-1.10.2019 
8-9.10.2019 

13-21.10.2019 

 ב' תשרי-כ"ט אלול

 י' תשרי-ט'

 כ"ב תשרי –י"ד 

 ג'-א'

 ד'-ג'

 ב'-א'

 ראש השנה

 יום כיפורים

 סוכות

 פתיחת שנת הלימודים א' כ"ח תשרי 27.10.19

27.10.2019 
 

24.1.2020 
8.3.2020 

26.6.2020 

 כ"ח תשרי

 

 כ"ז טבת

 י"ב אדר

 ד' תמוז

 א'

 

 ו'

 א'

 ה'

פתיחת מכינות ייעודיות  –פתיחת שנה"ל תש"פ 

 ושער לאקדמיה

 סיום סמסטר א'

 פתיחת סמסטר ב'

 סיום שנה 

4.11.2019 
24.1.2020 

 ו' חשוון

 טבתכ"ז 

 ב'

 ו'

 + )מחזור סתו(30מכינת  –פתיחה 

 סיום

10.11.2019 
24.1.2020 
7.3.2020 
9.7.2020 

 י"ב חשוון

 כ"ז טבת

 י"ב אדר

 י"ז תמוז

 א'

 ו'

 א' 

 ה'

 מכינה משלבת נובמבר –פתיחה 

 סיום סמסטר א'

 פתיחה סמסטר ב'

 סיום שנה
 רבין ליצחקיום הזיכרון  א' י"ב חשון 10.11.19

 מתקיימים כרגילהלימודים 

 חג הסיגד ד' כ"ט חשוון 27.11.19

 הלימודים מתקיימים כרגיל

 בבית הספר לחינוך שבוע עבודה מעשית מרוכזת ו'-א' כ"ב כסלו-י"ז כסלו 15.12.19-20.12.19

 בבית הספר לחינוך לא יתקיימו לימודים

 ופרוטסטנטיםקתולים  -**חג המולד  ה'-ג' כ"ט טבת-כ"ו טבת 24.12.19-26.12.19

 חופשת חנוכה א' א' טבת 29.12.19

30.12.19-3.1.20 

5.1.20 

 ו' טבת-ב' טבת

 ח' טבת

 ו'-ב'

 א'

 הערכת הוראה סמסטר א' 

 קתולים ופרוטסטנטים -**חג ראש השנה ד' ד' טבת 1.1.20

6.1.20-10.1.20 

12.1.20 

 י"ג טבת-ט' טבת

 ט"ו טבת

 ו'-ב'

 א'

 השלמות - 'אסמסטר  –הערכת הוראה 

 קתולים ופרוטסטנטים -**חג ההתגלות  ב' ט' טבת 6.1.20

 אורתודוכסים –**חג המולד  ד'-ב' י"א טבת-ט' טבת 6.1.20-8.1.20

 אורתודוכסים –**חג ראש השנה  ד' י"ז טבת 14.1.20

 אורתודוכסים –**חג ההתגלות  א' כ"ב טבת  19.1.20

  סיום סמסטר א' ו' כ"ז טבת 24.1.20
 פגרת בחינות ועבודות סמסטר א' ו'-א' י' אדר-כ"ט טבת 26.1.20-6.3.20

8.3.2020 
6.9.2020 

 י"ב חשוון

 י"ז אלול

 א'

 א'

 פתיחת מכינה חינוך ומשלבת מרץ

 סיום
 פתיחת סמסטר ב' א' י"ב אדר 8.3.20

 חופשת פורים ג' י"ד אדר 10.3.20

 מוחמד השמימה* יום העלייה של הנביא  א' כ"ו אדר  22.3.20

 הלימודים מתקיימים כרגיל

 חופשת פסח ד'-ב' כ"א ניסן-י"ב ניסן 6.4.20-15.4.20

 קתולים ופרוטסטנטים-**חג יום שישי הגדול ו' ט"ז ניסן 10.4.20

 קתולים ופרוטסטנטים -**חג הפסחא ג'-א' כ' ניסן-י"ח ניסן 12.4.20-14.4.20

 אורתודוכסים -הגדול**חג יום שישי  ו' כ"ג ניסן 17.4.20

 אורתודוכסים -**חג הפסחא ג'-א' כ"ז ניסן-כ"ה ניסן 19.4.20-21.4.20



 

 חגים ומועדים יום תאריך עברי תאריך לועזי

 ערב יום השואה ב' כ"ו ניסן 20.4.20

 17.15הלימודים מתקיימים עד השעה 

 יום השואה ג' כ"ז ניסן 21.4.20

  9.45-10.45טקס יום השואה יתקיים בין השעות 

 רמאד'אן*תחילת צום  ו' ל' ניסן 24.4.20

בתקופת הרמד'אן הלימודים במסלול הבדואי ועבור הסטודנטים המוסלמים 

 . 17.00הלומדים במסלולים האחרים יסתיימו בשעה 

באחריות הסטודנטים לדאוג להשלמת החומרים הנלמדים במידה וייעדרו 

 משיעורים.

 ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל  ב' ג' אייר 27.4.20

 9.45-10.45יתקיים בין השעות טקס יום הזיכרון 

 00.15הלימודים מתקיימים עד השעה 

 .יום הזיכרון לחללי צה"ל וחופשת יום העצמאות ד'-ג' ה' אייר-ד' 28.4.20-29.4.20

 לא יתקיימו לימודים

7.5.2020 
23.9.2020 

 י"ג אייר
 ה' תשרי

 ה'
 ד'

 מכינה ייעודית למדעים  -פתיחה 
 סיום

18.5.2020 
7.8.2020 

 כ"ד אייר 

 י"ז אב

 ב'

 ו'

 + )מחזור קיץ(30מכינת  –פתיחה 

 סיום
 קתולים ופרוטסטנטים-**חג העלייה השמימה ה' כ"ז אייר 21.5.20

 *עיד אלפיטר ד'-א' ד' סיון -א' סיון 24.5.20-27.5.20

לא יתקיימו לימודים במסלול הבדואי ועבור הסטודנטים המוסלמים 

 הלומדים במסלולים האחרים

 חופשת שבועות ו'-ה' ו' סיון-ה' סיון 28.5.20-29.5.20

 אורתודוכסים-**חג העלייה השמימה ה' ה' סיון 28.5.20

 בבית הספר לחינוך שבוע עבודה מעשית מרוכזת ו'-א' י"ג סיון-ח' סיון 31.5.20-5.6.20

 בבית הספר לחינוך לא יתקיימו לימודים

 קתולים ופרוטסטנטים -**חג שבועות ב'-א' ט' סיון-ח' סיון 31.5.20-1.6.20

31.5.2020 
10.7.2020 
19.7.2020 
25.9.2020 

 ה' סיוון
 י"ח תמוז
 כ"ז תמוז
 ז' תשרי

 א'
 ו'

 א'
 ו'

 קדם מערכות מידע –פתיחה 
 סיום

 תכנית מערכות מידע –פתיחה 
 סיום 

 אורתודוכסים -**חג שבועות ב'-א' ט"ז סיון-ט"ו סיון 7.6.20-8.6.20

 סמסטר ב' –הערכת הוראה  ו'-א' כ' סיון-ט"ו סיון 7.6.20-12.6.20

 השלמות - סמסטר ב' –הערכת הוראה  ו'-א' כ"ז סיון-כ"ב סיון 14.6.20-19.6.20

 התכנית ללימודים רב תחומיים-סיום סמסטר ב' ו' כ"ז סיון 19.6.20

 התכנית ללימודים רב תחומיים-סמסטר ב' פגרת בחינות ועבודות ו'-א' כ"ה תמוז-כ"ט סיון 21.6.20-17.7.20

 סיום סמסטר ב' ו' ד' תמוז 26.6.20

 פגרת בחינות ועבודות סמסטר ב' ו'-א' י' באב-ו' תמוז 28.6.20-31.7.20

 סמסטר קיץ ו'-א' ז' תשרי-כ"ז תמוז 19.7.20-25.9.20

 בית הספר לחינוך 

  בית הספר לתארים מתקדמים 

 -  התכנית ללימודים רב תחומיים 

 *חופשת חג הקורבן ג'-ה' י"ד אב-ט' אב 30.7.20-4.8.20

לא יתקיימו לימודים במסלול הבדואי ועבור הסטודנטים המוסלמים 
 הלומדים במסלולים האחרים

 כ"ט אב/ 20.8.20או 19.8.20

 ל' אב

 ד'/

 ה'

 1441*ראש השנה ההיג'רית 

הבדואי ועבור הסטודנטים המוסלמים לא יתקיימו לימודים במסלול 
 הלומדים במסלולים האחרים

 חופשה מרוכזת במכללה ו'-א' ח' אלול-ג' אלול 23.8.20-28.8.20

 המכללה סגורה

 התכנית ללימודים רב תחומיים  -סמס' קיץ  פגרת בחינות ו'-א' ה' חשון-ט' תשרי 27.9.20-23.10.20

 * תלוי במצב הירח
  באחריות. לא תחשב כהיעדרותוניתנת האפשרות לסטודנטים להיעדר מימי הלימודים. ההיעדרות מאושרת ** 

 ם להשלים את החומר הנלמדהסטודנטי
 ***בחופשות החגים היהודים ימי העבודה המעשית לסטודנטים מהמגזר הערבי מתקיימים כרגיל

 ****ייתכנו שינויים


