לוח שנת הלימודים תשע"ז
יום ותאריך עברי

יום סגל  +יום אוריינטציה לסטודנטים חדשים

תאריך לועזי

הערות

27.10.2016

סמסטר א'
פתיחת סמסטר א'

יום א' כ"ח בתשרי

30.10.16

טקס יום הזיכרון ליצחק רבין*

יום א' י"ב בחשון

13.11.16

תום תקופת שינויים סמסטר א'

יום ה' ט' בתשרי

10.11.2016

טקס הדלקת נרות חנוכה

יום א' כ"ה בכסלו

חלון פעילות חברתית אגודת הסטודנטים

יום ב' כ"ו בטבת

25.12.16
26.12.16

 12:00-13:00הפסקת לימודים

 16.00-16.30הפסקת לימודים
 12:00-14:00הפסקת לימודים

חופשת חנוכה

יום א' ג' בטבת

01.01.17

סוף סמסטר א' )יום לימודים אחרון(

יום א' ב' בשבט

29.1.2017

תחילת בחינות סמסטר א'  -מועדי א'

יום ב' ג' בשבט

30.1.2017

יום פתוח ראשון

יום ה' י"ח באדר

16.02.17

פתיחת סמסטר ב'

יום ב' ט"ו באדר

13.3.2017

חופשת פורים )תענית אסתר(

יום א' י"ד באדר

12.3.2017

לא מתקיימות בחינות ,הספרייה סגורה

חלון פעילות חברתית אגודת הסטודנטים

יום ד' י"ז באדר

15.03.17

 12:00-14:00הפסקת לימודים

תם תקופת שינויים סמסטר ב'

יום ה' כ"ה באדר

23.3.2017

בחינות סמסטר א'  -מועדי ב'

לא מתקיימים לימודים ,הספרייה סגורה
במהלך חופשת הסמסטר  6-שבועות*
בחופשת הסמסטר ובמהלך סמסטר ב'

סמסטר ב'

חופשת הפסח

9.4.2017-17.4.2017

לא מתקיימים לימודים ,הספרייה סגורה

מועד אחרון לבקשת זכאות לתואר בוגר

יום ג' ט"ו בניסן

11.04.17

טכס יום הזיכרון לשואה ולגבורה*

יום ב' כ"ח בניסן

24.4.2017

הפסקת לימודים בעת הטקס וסגירת ספריה

ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל

יום א' ד' באייר

30.4.2017

הלימודים מסתיימים בשעה  ,16.00הספרייה
נסגרת בשעה 16.00

טכס יום הזיכרון לחללי צה"ל*

יום א' ד' באייר

30.4.2017

הפסקת לימודים בזמן הטקס וסגירת ספריה

יום הזיכרון לחללי צה"ל

יום ב' ה' באייר

1.5.2017

לא מתקיימים לימודים,הספרייה סגורה

חופשת יום העצמאות

יום ג' ו' באייר

2.5.2017

לא מתקיימים לימודים,הספרייה סגורה

ערב יום הסטודנט
יום הסטודנט

יום ד' כ"ח באייר
יום ה' כ"ט באייר

24.05.17
25.05.17

יום פתוח שני

יום ה' כ"ב באייר

18.05.17

לימודים מסתיימים ב 16.00
לא מתקיימים לימודים
לא מתקיימים לימודים,
הספרייה נסגרת ב 19.00

טקס חלוקת תארים

יום ה' כ"ט באייר

25.05.17

חופשת שבועות

יום ג' ה' בסיון  -יום ד' ו' בסיון 30.5.2017-31.5.2017

לא מתקיימים לימודים ,הספרייה סגורה

טרם נקבע

כינוס חבר הנאמנים
יום פעילות חוגית

יום ד' י"ב בסיוון

סוף סמסטר ב' )יום לימודים אחרון( +מפגש
סגל סוף שנה

יום ה' ה' בתמוז

07.06.17

יום פרוייקטים בפקולטה למדעים
יום פעילות חוגית בפקולטה למח"ר

29.6.2017

תחילת בחינות סמסטר ב'  -מועדי א'
בחינות סמסטר ב'  -מועדי ב'
יום פתוח שלישי

לא מתקיימים לימודים

במהלך חופשת הסמסטר
במהלך חופשת הסמסטר
יום ה' ט"ז באלול

פתיחת שנת הלימודים ויום סגל תשע"ח
* ייתכנו שינויים במהלך השנה  ,יש להתעדכן בלוח השנה המפורסם באתר המכללה
* לוח השנה של תוכניות לאנשים עובדים יפורסם בנפרד

07.09.17
22.10.2017

מס מפגשים
סמסטר א
סמסטר ב

א  -ה 13
א-ה 13

