
 15.11.18 מעודכנת טבלה

 טלוח זמנים אקדמי וחופשות בשנת תשע"
 

 ימים מועד
תאריך 

 עברי
תאריך 

 לועזי
 הערות

 7.10.18 כ"ח בתשרי ראשון טתחילת שנה"ל תשע"
 
 

יום הבחירות  -שבתון 
 לרשויות המקומיות

  30.10.18 כ"א בחשוון שלישי

 2.12.18 כ"ד בכסלו ראשון ערב חנוכה
יהיה  4שיעור  –סיום לימודים מוקדם 

 שיעור האחרון

 חופשת חנוכה 
שני עד 
  ראשון

 בכסלוה כ"
 עד

 ' בטבתא 

3.12.18 
 עד

9.12.18 

  ישנחזרה ללימודים ביום 
 .10.12.18' בטבת, ב

 18.12.18 י' בטבת שלישי צום עשרה בטבת
  –חצי יום 

 .13:30סיום הלימודים בשעה 

 חופשת סמסטר
 שבועות(ה ארבע)

ראשון 
עד 
 שישי
 

 בשבט  די"
 עד

 א' ' באדרי

20.1.19 
 עד

15.2.19 

 במהלך החופשה יתקיימו 
 מבחני מחצית, מעבדות וסיורים חוגיים. 

ראו לוח מבחנים, קורסים מרוכזים 
 וסיורים באתר המכללה.

 . 10.2.19 ה' אדר א' - סיור פדגוגי

  17.2.19 א' באדר י"ב ראשון תחילת סמסטר ב'

 חופשת פורים
 

-ישישל
 שישי

 אדרבט"ו -בי"
 ב'

22-19.3.19 
 

 

 חופשת פסח
 

עד  ישנ
 שלישי

 ' בניסןג
 עד

 בניסן הכ"

8.4.19 
 עד

30.4.19 

 , סיורים מקוונים, יתקיימו מועדי ב'
 . 1.5.19חזרה ללימודים כ"ו בניסן 

 .17:20-סיום לימודים ב 7.5.19 ' באיירב שלישי ערב יום הזיכרון
 יום הזיכרון לחללי צה"ל 

 ויום העצמאות
- רביעי

 חמישי
 9-8.5.19 ' באיירד –' ג

 לא יתקיימו לימודים.
 עבודה מעשית.אפשרות לביום הזיכרון יש 

 .סדירים לימודים אין 2.6.19 באייר חכ" ראשון יום ירושלים

 חופשת שבועות
ראשון 

 ינש-
 10-9.6.19 ז' בסיון –' ו

 סיורים יש  –י( נשיום באסרו חג )
 ומבחנים בקורסים מקוונים

 28.6.19 כ"ה בסיון שישי סיום שנה"ל

 במהלך החופשה יתקיימו 
 , מעבדות וסיורים חוגיים. סוף שנהמבחני 

ראו לוח מבחנים, קורסים מרוכזים 
  וסיורים באתר המכללה.

 ימי עיון בתנ"ך
 

 ראשון 
 עד 

 חמישי

מנחם  ז'-'ג
 אב

8-4.8.19 
 

 

 

 הערות:

 חוסיורים יתחילו כבר מחודש אלול בשנת תשע" , מכינותקורסים מרוכזים. 

 .מבחנים, מועדי ב', סיורים, קורסים מרוכזים ומעבדות מתקיימים גם בימי החופשה 

 .החופשות במהלך שנת הלימודים אינן מקבילות, בהכרח, לחופשות ביה"ס 

  :לוח מבחנים, פורט )לוח צבעוני(לוח זמנים שנתי מניתן למצוא באתר המכללה לוחות מפורטים , 

 לוח קורסים מרוכזים ולוח סיורים. 

 

 שינויים בתכנית:

 המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלוח הזמנים האקדמי 
  ,בימי מזג אוויר סוער במיוחד )שלג, קרח על הכביש וכד'(, או אם יהיו אירועים אחרים המצריכים שינוי בתכנית

סימן  הודעות, איןלכלל התלמידים, אם  SMSתהיה הודעה באתר האינטרנט של המכללה ותישלח הודעת 

  שהתכניות מתקיימות כרגיל.


