
 2016-7201 - זע"תש האקדמית לוח שנת הלימודים
 

 סמסטר חורף -סמסטר א' 
 

 .30.10.16, תשריב כ"חן, יום ראשו    תחילת הלימודים:
 

  .14.11.16, בחשון י"ג, שנייום                 יצחק רבין ז"ל:לרצח זיכרון ציון יום ה
פעילות                         12:00-11:30בכיתות ;  11:30-11:00חלקים:  2-האירוע יתקיים ב 

 משותפת בדשא המרכזי.
 . (ומרכז צווייג יהיו סגורים הספרייה בניין  - במהלך הפעילות המשותפת)

 
 17.11.16בחשוון,  ט"ז, חמישימטעם אגודת הסטודנטים:            יום  אירוע תחילת השנה

  13:45-11:30ין השעות הפסקת לימודים ב לתואר ראשון והכשרת אקדמאים להוראה 
 

 12.12.16, י"ב בכסלויום שני, ת הסטודנטים:                 מטעם אגודהפסקה פעילה 
  12:00)השיעור שמתחיל בשעה  14:00-13:00הפסקת לימודים בין השעות דמאים להוראה                 לתואר ראשון והכשרת אק
 (13:30במקום  13:00בשעה  יסתיים                                                                                     

 
 .25.12.16, כסלוב כ"ה, יום ראשון     חופשת חנוכה:

 
 26.1.17בטבת,  ח, כ"חמישייום ת הסטודנטים:                 מטעם אגודהפסקה פעילה 

  10:00)השיעור שמתחיל בשעה  12:00-11:00פסקת לימודים בין השעות הדמאים להוראה                 לתואר ראשון והכשרת אק
 (11:30במקום  11:00בשעה  יסתיים                                                                                     

 
 .13:30בשעה  3.2.17, שבטב ז' ,שישייום      סיום סמסטר א':

 
 5.2.17בשבט,  ט'מיום ראשון,     חופשת סמסטר א':

 12.3.17באדר,  די", ראשוןעד יום       
 

 6.2.17יום שני, י' בשבט,                                                          כנס הנהלה רחבה:
 

 13.2.17יום שני, י"ז בשבט,   :כנס "מחקר, עיון ויצירה באורנים"

 
 

 סמסטר אביב –סמסטר ב'    
 

      13.3.17, אדרב ו"ט, שנייום     ילת הלימודים:תח
 

 20.3.17באדר,  כ"ב, שנימטעם אגודת הסטודנטים:             יום  אירוע אמצע השנה
  13:45-11:30ן השעות הפסקת לימודים בי )לתואר ראשון והכשרת אקדמאים להוראה(              

 
  6.4.17בניסן,  'י, חמישי וםמי  חופשת פסח:

 .17.4.17בניסן,  כ"א, ניעד יום ש
  .(ומרכז צווייג יהיו סגורים הספרייה בניין –במהלך חול המועד )

 .18.4.17בניסן,  שלישי, כ"בהלימודים יתחדשו ביום 
 

  .24.4.17בניסן,  ח, כ"שנייום    הזיכרון לשואה ולגבורה:טקס 
 . 10:45-9:45הטקס יתקיים בין השעות: 

 .(ומרכז צווייג יהיו סגורים הספרייה ןבניי –במהלך הטקס )
יסתיימו  23.4.17ראשון, כ"ז בניסן, , יום לשואה ולגבורה בערב יום הזיכרון 

 .19:00 יסגר בשעהיספרייה ה ובניין 17:15בשעה  הלימודים
                                                                     

  .30.4.17' באייר, ד, ראשוןיום  :ופעולות איבה זיכרון לחללי מערכות ישראל 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 

 
 .1.5.17' באייר, ה, שנייום    :()אין לימודים ופעולות איבה מערכות ישראליום הזיכרון לחללי 

       

 . 2.5.17 ,' באיירו, שלישי יום    חופשת יום העצמאות:
 

 14:00 – 12:00בין השעות  11.5.17באייר,  ט"ו, יום חמישי                                                                :הפנינג נגישות
 



 
 16.5.17יום שלישי, כ' באייר,                                       :חלוקת מלגות הצטיינותטקס 

 
 17-18.5.17כ"ב באייר, -ימים רביעי וחמישי, כ"א                                                                יום הסטודנט:

 .17:30יבוטל השיעור שמתחיל בשעה                                                                                          
 

 22.5.17, כ"ו באייריום שני, ת הסטודנטים:                 מטעם אגודהפסקה פעילה 
  14:00תחיל בשעה )השיעור שאמור לה 14:30-13:30הפסקת לימודים בין השעות דמאים להוראה                 לתואר ראשון והכשרת אק

 (14:30יתחיל בשעה                                                                                      
 

 23.5.17יום שלישי, כ"ז באייר,                : טקס הענקת תארים ותעודות תואר ראשון
 

 24.5.17יום רביעי, כ"ח באייר,                     : ודות תואר שניהענקת תארים ותע טקס
 

 25.5.17, , כ"ט באייריום חמישי מטעם אגודת הסטודנטים:              אירוע סיום השנה 
  13:45-11:30בין השעות )לתואר ראשון והכשרת אקדמאים להוראה(                  הפסקת לימודים  

 
  30-31.5.17בסיוון, ' ו-ה', ימים שלישי ורביעי    חופשת חג השבועות:

 
 

  .13:30  בשעה 23.6.17, בסיוון ט"כיום שישי,      סיום סמסטר ב':

 

 29.6.17יום חמישי, ה' בתמוז,                                                          כנס הנהלה רחבה:

 

 29.6.17מישי, ה' בתמוז, יום ח אירוע פרידה מפורשים ופתיחת תערוכת החוג לאמנות:אירוע סיום שנה, 

 

 3.7.17יום שני, ט' בתמוז, ":                                    כנס מכללתי "יצירתיות בהוראה

 

 25.6.17, בתמוז 'אמיום ראשון,      מועדי א':בחינות 

 .21.7.17, "ז בתמוזכעד יום שישי,       

 16.7.17, תמוזב ב"כראשון, מיום      מועדי ב':בחינות 

 .11.8.17, בבא י"טעד יום שישי,       

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
    

 
     

                                                                                    


