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 סמסטר חורף -סמסטר א' 
 

 18.10.20ל' בתשרי, ן, יום ראשו תחילת לימודים 

 

 

  30.10.20יום שישי, י"ב בחשון,  יום הזיכרון לרצח יצחק רבין ז"ל

 6.12.20מיום ראשון, כ' בסכלו,  שבוע פוליטי

 10.12.20עד יום חמישי, כ"ד בכסלו, 

 

 13.12.20כ"ז בכסלו, , יום ראשון חופשת חנוכה

 

 

 אין לימודים

 :סיום סמסטר א'

 בפקולטה לחינוך 

 ובפקולטה למדעי החברה והרוח

  17-22/1/2021השבוע שבין  15.1.2021' בשבט, ביום שישי, 

 יוקדש לקורסים מרוכזים 

 ועבודה מעשית מרוכזת

 :סיום סמסטר א'

 שני התואר ב

 יטאיתחטיבה אוניברסבו

  22.1.2021יום שישי, ט' בשבט, 

 24.1.21בשבט,  אי"מיום ראשון,  תקופת בחינות

 24.2.21י"ב באדר, , רביעיעד יום 

 

 

י"ד באדר, -ימים חמישי ושישי, י"ג חופשת פורים

25-26/2/21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 סמסטר אביב –סמסטר ב' 
      28.2.21ט"ז באדר, , ראשוןיום  תחילת הלימודים

 
 

  24.3.21, י"א בניסן, רביעי וםמי חופשת פסח

 2.4.21בניסן,  עד יום שישי, כ'

 4.4.21בניסן,  בהלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"

בניין  –במהלך חול המועד 
 הספרייה ומרכז צווייג יהיו סגורים

 

 יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בערב  יום הזיכרון לשואה ולגבורה
  7.4.21סן, בני רביעי,  כ"היום 

 
 הזיכרון לשואה ולגבורה,  ביום
 8.4.21בניסן,  ו, כ"חמישייום 

 

 17:15הלימודים יסתיימו בשעה 
 19:00ובניין הספרייה ייסגר בשעה 

 
-10:45יתקיים טקס בין השעות  

9:45  
פרייה בניין הס –במהלך הטקס 

 ומרכז צווייג יהיו סגורים.
מערכות יום הזיכרון לחללי 

 לות איבהישראל ופעו
  אין לימודים 14.4.21' באייר, ב רביעי,יום 

 
בעמוד ישודר  זיכרוןהטקס 

עה הפייסבוק של המכללה בש
, מיד לאחר הצפירה11:02  

 אין לימודים 15-16/4/21ד' באייר, -ימים חמישי ושישי, ג' חופשת יום העצמאות

 אין לימודים 16-17/5/21ו' בסיוון, -ימים ראשון ושני, ה' חופשת חג השבועות

  2.6.2021יום רביעי, כ"ב בסיוון,  טקס הענקת מלגות הצטיינות

 טקס הענקת תארים ותעודות 

 תואר ראשון

  8.6.2021יום שלישי, כ"ח בסיוון, 

 טקס הענקת תארים ותעודות 

 תואר שני

  9.6.2021יום רביעי, כ"ט בסיוון, 

   יום הסטודנט

  18.6.21ח' בתמוז, יום שישי,  סיום סמסטר ב'

 כנס אורנים השנתי 
המרכז לקידום ו )רשות המחקר

 ההוראה(

  1.7.21שי, כ"א בתמוז, יום חמי

 20.6.21מיום ראשון, י' בתמוז,  בחינות מועדי א'

 16.7.21עד יום שישי, ז' באב, 

 

 11.7.21מיום ראשון, ב' באב,  בחינות מועדי ב'

 6.8.21עד יום שישי, כ"ח באלול, 

 

 


