
לוח שנת הלימודים תשע"ו

הערותתאריך לועזייום ותאריך עברי

8.10.2015יום ה' כ"ה בתשרייום אוריינטציה לסטודנטים חדשים

15.10.2015יום ה' ב' בחשוןיום סגל

סמסטר א'

18.10.2015יום א' ה' בחשוןפתיחת סמסטר א'

הפסקת לימודים וסגירת ספריה 25.10.201512.00-13.00יום א' י"ב בחשוןטקס יום הזיכרון ליצחק רבין*

30.10.2015יום ו' י"ז בחשון תום תקופת שינויים סמסטר א'

16.00-16.30 הפסקת לימודים8.12.2015יום גטקס הדלקת נרות חנוכה

לא מתקיימים לימודים13.12.2015יום א' א' בטבתחופשת חנוכה

21.01.2016יוםה' י"א בשבתסוף סמסטר א' (יום לימודים אחרון)

 במהלך חופשת הסמסטר -5 שבועות*22.1.2016יום ו'תחילת בחינות סמסטר א' - מועדי א'

 בחופשת הסמסטר ובמהלך סמסטר ב'בחינות סמסטר א' - מועדי ב'

11.2.2016יום ה'יום פתוח ראשון

סמסטר ב'

25.02.2016יום ה' ט"ז באדר א'פתיחת סמסטר ב'

10.3.2016יום ה' ל' באדר א' תם תקופת שינויים סמסטר ב'

לא מתקיימות בחינות, הספרייה סגורה23.03.2016יום ד'  י"ג באדר א' חופשת פורים (תענית אסתר)

לא מתקיימים לימודים, הספרייה סגורה חופשת הפסח

טרם נקבע מועדמועד אחרון לבקשת זכאות לתואר בוגר

הפסקת לימודים בעת הטקס וסגירת ספריה05.05.2016יום ה' כ"ז בניסןטכס יום הזיכרון לשואה ולגבורה*

10.05.2016יום ג' ב' באיירערב יום הזיכרון לחללי צה"ל
הלימודים מסתיימים בשעה 16.00, הספרייה 

נסגרת בשעה 16.00

הפסקת לימודים בזמן הטקס וסגירת ספריה10.05.2016יום ג' ב' באיירטכס יום הזיכרון לחללי צה"ל*

לא מתקיימים לימודים,הספרייה סגורה11.05.2016יום ד' ג' באייריום הזיכרון לחללי צה"ל - חופשה

לא מתקיימים לימודים,הספרייה סגורה12.05.2016יום ה' ד' באיירחופשת יום העצמאות

לא מתקיימים לימודיםטרם נקבע מועדיום בערב יום הסטודנט

לא מתקיימים לימודיםטרם נקבע מועדיום גיום הסטודנט

יום היום פתוח שני
19.5.2016 או 

2.6.2016
               לא מתקיימים לימודים,             

    הספרייה נסגרת ב 19.00

טרם נקבע מועדטקס חלוקת תארים

לא מתקיימים לימודים, הספרייה סגורה12-13.06.2016יום א' ו' בסיון- יום ב' ז' בסיוןחופשת שבועות

טרם נקבע מועדיום גיום פעילות חוגית

טרם נקבע מועדיום איום ספורט

טרם נקבע מועדכינוס חבר הנאמנים

23.06.2016יום ה' י"ז בסיוןסוף סמסטר ב' (יום לימודים אחרון)

 במהלך חופשת הסמסטר24.6.2016תחילת בחינות סמסטר ב' - מועדי א'

 במהלך חופשת הסמסטרבחינות סמסטר ב' - מועדי ב'

11.8.2016יום ה'יום פתוח שלישי

30.10.2016 פתיחת שנת הלימודים תשע"ז

* ייתכנו שינויים במהלך השנה , יש להתעדכן בלוח השנה המפורסם באתר המכללה

* לוח השנה של תוכניות לאנשים עובדים יפורסם בנפרד

מס מפגשים

יום א' 13 ימים ב' - ה' 14 סמסטר א

ימים א' - ה' 14 סמסטר ב

21.04.2016-29.04.2016


