
 ג"פתששנה"ל לוח זמנים אקדמי וחופשות ב
 המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלוח הזמנים האקדמי.

 

 ימים מועד
תאריך 

 עברי
תאריך 

 לועזי
 הערות

 מתחילים בהכשרה מעשית 26.10.22 מרחשווןב' א רביעי ג"פתחילת שנה"ל תש
  15.40-סיום לימודים ב 18.12.22 כ"ד בכסלו ראשון ערב חנוכה
  15.40-סיום לימודים ב 19.12.22 כ"ה בכסלו שני א' דחנוכה

 חופשת חנוכה
י לישש

 שניעד 

 בכסלו וכ"
 עד

 ' בטבתב 

20.12.22 
 עד

26.12.22 

 יליששללימודים ביום  יםזרוח
 .27.12.22' בטבת, ג
 

 13.30לימודים עד  3.1.23 י' בטבת ישילש צום עשרה בטבת

 סמסטרחופשת 
 ה שבועות(ארבע)

שלישי 
עד 
 רביעי

 בשבט  ט"ז
  עד

 באדר ט"ו

7.2.23 
 עד

8.3.23 

 כוללת את חופשת פורים.  החופשה
, סיורים, יתקיימו מבחני מחצית כהבמהל

 .סיור פדגוגיטיול צוות ו ,מעבדות

  9.3.23 באדר זט" חמישי תחילת סמסטר ב'

 חופשת פסח
 ייששל

עד 
 ישיחמ

 בניסן בכ"-'ו
 עד 28.3.23 

13.4.23 

בקורסים  מועד ב'מבחני יתקיימו בחופשה 
 ומעבדות. סיורים מקוונים,

 .16.4.23בניסן  הכ"בראשון חזרה ללימודים 
 17.20-סיום לימודים ב 24.4.23 ' באיירג ינש ערב יום הזיכרון

 יום הזיכרון לחללי צה"ל 
 ויום העצמאות

-שלישי 
 רביעי 

 25-26.4.23 באייר ה'-ד'
בקמפוסים  אין לימודים – ביום הזיכרון

 .[בבתי הספר ה מעשיתהכשרמתקיימת ]
 סדירים. לימודים אין 19.5.23 באייר חכ" שישי יום ירושלים

 חופשת שבועות
 -חמישי 
 שישי

  25-26.5.23 בסיון ו'-ה'

 29.6.23 י' בתמוז חמישי אחרון  יםדומיליום 
חלק ממבחני סוף השנה במחצית יתקיימו 

 לימודים.השנייה של יום ה

 חופשת הקיץ 
מיום 
 ראשון

 2.7.23 י"ג בתמוז
, סוף שנהבמהלך החופשה יתקיימו מבחני 

מבחנים, קורסים  ותלוחוסיורים.  מעבדות
  באתר המכללה.מופיעים וסיורים  מרוכזים

 

 הערות:
 .בזמנם אבל בדרכים אחרותהשיעורים לומדים את  הםשב למידה מרחוקימי  במהלך שנת הלימודים יתקיימו ▪

 .ב"פם יתחילו כבר מחודש אלול בשנת תשוסיורי , מכינותקורסים מרוכזים ▪

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

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

 , לוח מבחנים, לוח זמנים שנתי מפורט )לוח צבעוני(ניתן למצוא באתר המכללה לוחות מפורטים:  ▪

 .ולוח סיורים לוח קורסים מרוכזים

 
 :תוכניתשינויים ב

 .המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלוח הזמנים האקדמי ▪

, תהיה הודעה תוכניתיהיו אירועים אחרים המצריכים שינוי בוכד'(, או אם  בימי מזג אוויר סוער במיוחד )שלג, קרח על הכביש ▪

  סימן שהתכניות מתקיימות כרגיל. הודעות, איןאם  .לכלל התלמידים SMSבאתר האינטרנט של המכללה ותישלח הודעת 


