
 2015-2016 -ו ע"תש האקדמית לוח שנת הלימודים
 

 סמסטר חורף -סמסטר א' 
 

 .18.10.15בחשוון,  ה'ן, יום ראשו    תחילת הלימודים:
 

  .25.10.15, י"ב בחשוון, ראשוןיום    יצחק רבין ז"ל:לרצח זיכרון טקס 
 .11:30-10:45  הטקס יתקיים בין השעות      

 . (ומרכז צווייג יהיו סגורים הספרייה בניין  -במהלך הטקס )
 

 .2.11.15מטעם אגודת הסטודנטים:            יום שני, כ' בחשוון,  אירוע תחילת השנה
  13:45-11:30הפסקת לימודים בין השעות  לתואר ראשון והכשרת אקדמאים להוראה 

 

 .13.12.15, בטבת א', יום ראשון     חופשת חנוכה:
 

 .13:30בשעה  22.1.16בשבט,  י"ב ,ישישיום      סיום סמסטר א':
 

 24.1.16בשבט,  די"מיום ראשון,     חופשת סמסטר א':
 26.2.16, א' באדר י"זעד יום שישי,       

 
 25.1.16יום שני, ט"ו בשבט,                                                            כנס הנהלה רחבה:

 
 28.2.16מיום ראשון, י"ט באדר א',                                         :           מכללתית-פעילות כלל

 .1.3.16עד יום שלישי, כ"א באדר א',                                                                                          
 )אין לקבוע בימים אלו פעילויות חוגיות(

 

 1.2.16 בשבט, ביום שני, כ"   :יצירה באורנים"כנס "מחקר, עיון ו   
    

 
 סמסטר אביב –סמסטר ב' 

 
      2.3.16, א' אדרב כ"ב, רביעייום     תחילת הלימודים:

 
 13.3.16מטעם אגודת הסטודנטים:             יום ראשון, ג' באדר ב',  אירוע אמצע השנה

  13:45-11:30ן השעות הפסקת לימודים בי   )לתואר ראשון והכשרת אקדמאים להוראה(            
 

 24-25.3.16ט"ו באדר ב',  –ימים חמישי ושישי, י"ד                                                                 חופשת פורים:
 

 .12.4.16, ד' בניסן, שלישייום   מלגות הצטיינות:תעודות וטקס חלוקת 
 

  20.4.16בניסן,  בי", רביעי וםמי  חופשת פסח:
 .29.4.16בניסן,  כ"אעד יום שישי, 

  .(ומרכז צווייג יהיו סגורים הספרייה בניין –במהלך חול המועד )
 .1.5.16בניסן,  , כ"גאשוןרהלימודים יתחדשו ביום 

 

  .5.5.16בניסן,  ז, כ"יחמישיום    הזיכרון לשואה ולגבורה:טקס 
  .10:45-9:45הטקס יתקיים בין השעות: 

 .(ומרכז צווייג יהיו סגורים הספרייה בניין –במהלך הטקס )
בשעה  הלימודים, יסתיימו 4.5.16, יום רביעי לשואה ולגבורה בערב יום הזיכרון

 .19:00 יסגר בשעהיספרייה ה ובניין 17:15
                                                                     

  .10.5.16' באייר, ב, שלישייום  :ופעולות איבה רכות ישראלזיכרון לחללי מע טקס
 .12:00-11:15הטקס יתקיים בין השעות: 

 . (ומרכז צווייג יהיו סגורים הספרייה בניין - במהלך הטקס)
 .16:00הספרייה ייסגר בשעה  בניין .15:30הלימודים יסתיימו בשעה 

 

 .11.5.16' באייר, ג, ירביעיום  (אין לימודים)  ופעולות איבה מערכות ישראליום הזיכרון לחללי 
       

 . 12-13.5.16 ,ה' באייר-'ד, חמישי ושישי מיםי    חופשת יום העצמאות:
 הספרייה תהיה סגורה ביום ששי.

 

 טרם נקבע     יום הסטודנט:
 
 

  12.6.16' בסיוון, ראשון, ויום     חופשת חג השבועות:
 .13.6.16סיוון בז' , ניהלימודים יתחדשו ביום ש

 



 
 
 

 31.5.16, שלישי, כ"ג באייריום    :טקס הענקת תארים ותעודות תואר הראשון
 

 1.6.16, יום רביעי, כ"ד באייר   :טקס הענקת תארים ותעודות תואר שני
 

 9.6.16בסיוון,  ג'יום חמישי,  מטעם אגודת הסטודנטים:              אירוע סיום השנה 
  13:45-11:30בין השעות אקדמאים להוראה(                  הפסקת לימודים  )לתואר ראשון והכשרת 

 
 23.6.15יום חמישי, י"ז בסיוון, :  ופתיחת תערוכת החוג לאמנות אירוע פרידה מפורשים

 

  .13:30  בשעה 24.6.16, י"ח בסיווןיום שישי,      סיום סמסטר ב':

 

 27.6.16כ"א בסיוון, יום שני,                                  :                         כנס הנהלה רחבה

 
 28.6.16בסיוון,  יום שלישי, כ"ב                              :(סגל מכללהאירוע סיום שנה )

 

 5.7.16 כ"ט בסיוון, שלישי, יום   כנס מכללתי "יצירתיות בהוראה"

 

 26.6.16, סיווןב 'כמיום ראשון,      מועדי א':בחינות 

 .22.7.16, ט"ז בתמוזעד יום שישי,       

 17.7.16, תמוזבי"א ראשון, מיום      מועדי ב':בחינות 

 .12.8.16, בבא ח'עד יום שישי,       


