
 9201-2020 - ף"תש האקדמית לוח שנת הלימודים
 

 סמסטר חורף -סמסטר א' 
 

 27.10.19, בתשרי כ"חן, יום ראשו תחילת לימודים 

 

 

אירוע תחילת השנה מטעם אגודת 

 הסטודנטים

לתואר ראשון והכשרת אקדמאים 

 להוראה

 13:45-11:30הפסקת לימודים בין השעות   31.10.19ן, בחשו ב'יום חמישי, 

 13:30-12:00בטל השיעור של מת

 10.11.19ן, בחשו יום ראשון, י"ב ציון יום הזיכרון לרצח יצחק רבין ז"ל

 

 שעת הפסקת הלימודים תעודכן בהמשך

הפסקה פעילה מטעם אגודת 

לתואר ראשון והכשרת  הסטודנטים

 אקדמאים להוראה

 12:00 – 11:00הפסקת לימודים בין השעות   28.11.19בחשון,  ל', חמישייום 

 יסתיים  10:00השיעור שמתחיל בשעה 

 11:30במקום בשעה  11:00בשעה 

 8.12.19מיום ראשון, י' בכסלו,  שבוע פוליטי

עד יום חמישי, י"ד בכסלו 

12.12.19 

 

 29.12.19, א' בטבת, יום ראשון חופשת חנוכה

 

 

 אין לימודים

הפסקה פעילה מטעם אגודת 

לתואר ראשון והכשרת  הסטודנטים

 קדמאים להוראהא

 12:00 – 11:00הפסקת לימודים בין השעות   30.12.19יום שני, ב' בטבת, 

 יסתיים  10:00השיעור שמתחיל בשעה 

 11:30במקום בשעה  11:00בשעה 

  31.1.20יום שישי, ה' בשבט,  סיום סמסטר א'

 2.2.20מיום ראשון, ז' בשבט,  עבודה מעשית מרוכזת

 7.2.20עד יום שישי, י"ב בשבט, 

 

 

 9.2.20מיום ראשון, י"ד בשבט,  תקופת בחינות

 6.3.20עד יום שישי, י' באדר, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 סמסטר אביב –סמסטר ב' 
      8.3.20באדר,  י"ב, ראשוןיום  תחילת הלימודים

 
 

 אין לימודים 10.3.20יום שלישי, י"ד באדר,  חופשת פורים

אירוע אמצע השנה מטעם אגודת 
 םהסטודנטי

 לתואר ראשון והכשרת אקדמאים להוראה

  13:45-11:30הפסקת לימודים בין השעות   24.3.20באדר, שלישי, כ"ח יום 

 13:30-12:00מתבטל השיעור של 

  5.4.20ראשון, י"א בניסן,  וםמי חופשת פסח

 17.4.20עד יום שישי, כ"ג בניסן, 

 הלימודים יתחדשו ביום ראשון, 

 19.4.20כ"ה בניסן, 

בניין הספרייה ומרכז  –לך חול המועד במה
 צווייג יהיו סגורים

 

יום הזיכרון לשואה בערב  יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 ולגבורה, 

  20.4.20יום שני,  כ"ו בניסן, 
 

 הזיכרון לשואה ולגבורה,  ביום
 21.4.20יום שלישי, כ"ז בניסן, 

 

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

 
  10:45-9:45יתקיים טקס בין השעות  

פרייה ומרכז בניין הס –במהלך הטקס 
 צווייג יהיו סגורים.

טקס זיכרון לחללי מערכות ישראל 
 ופעולות איבה

 27.4.20יום שני, ג' באייר, 

 

  12:00-11:15הטקס יתקיים בין השעות 
בניין הספרייה ומרכז צווייג  -מהלך הטקס ב

 יהיו סגורים
 15:30הלימודים יסתיימו בשעה 

 16:00בניין הספרייה ייסגר בשעה 
מערכות ישראל יום הזיכרון לחללי 

 ופעולות איבה
  אין לימודים 28.4.20שלישי, ד' באייר, יום 

 אין לימודים 29.4.20רביעי, ה' באייר,  יום חופשת יום העצמאות

 שעות הערב טרם נקבע אירוע סעודת שבירת צום הרמדאן

 הפסקה פעילה מטעם אגודת הסטודנטים
 לתואר ראשון והכשרת אקדמאים להוראה

 12:00 – 11:00הפסקת לימודים בין השעות   25.5.20יום שני, ב' בסיון, 
 יסתיים  10:00השיעור שמתחיל בשעה 

 11:30במקום בשעה  11:00בשעה 
 28.5.20ן, מיום חמישי, ה' בסיו שבועותחופשת חג ה

 29.5.20ן, עד יום שישי, ו' בסיו

 אין לימודים

אירוע סיום השנה מטעם אגודת 
לתואר ראשון והכשרת  הסטודנטים

 אקדמאים להוראה

 13:45-11:30הפסקת לימודים בין השעות  1.6.20ן, בסיו ט', יום שני

 13:30-12:00מתבטל השיעור של 

 
  2.6.20יום שלישי, י' בסיון,  טקס הענקת מלגות הצטיינות

 טקס הענקת תארים ותעודות 

 תואר ראשון

  9.6.20יום שלישי, י"ז בסיון, 

 טקס הענקת תארים ותעודות 

 תואר שני

  10.6.20ן, יום רביעי, י"ח בסיו

 17:30יבוטל השיעור שמתחיל בשעה  11.6.20יום חמישי, י"ט בסיון,  יום הסטודנט
 

  26.6.20יום שישי, ד' בתמוז,  ם סמסטר ב'סיו

 כנס אורנים השנתי )רשות המחקר

 + המרכז לקידום ההוראה(

  2.7.20יום חמישי, י' בתמוז, 

 28.6.20מיום ראשון, ו' בתמוז,  בחינות מועדי א'

 24.7.20עד יום שישי, ג' באב, 

 

 19.7.20מיום ראשון, כ"ז בתמוז,  בחינות מועדי ב'

 14.8.20שי, כ"ד באב, עד יום שי

 

 


