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 2020-2021 פ"אתשח זמנים אקדמי לשנת הלימודים לו
 

 18.10.2020 פ"אתשל' בתשרי  יום א',  - יום ראשון ללימודים

 13.12.2020 יום א', כ"ז בכסלו תשפ"א - חופשת חג חנוכה

 25.12.2020 י' בטבת תשפ"א', ויום  -  חופשת חג המולד

 22.1.2021 תשפ"אט' בשבט יום ו',  - יום אחרון ללימודים בסמסטר א'

 י"א בשבט תשפ"א' אמיום  - ותקופת בחינות חופשה בין הסמסטרים
 פ"אתש באדר י"דעד יום ו', 

24.1.2021 
26.2.2021 

 תענית אסתר
 16:00שעה ב מסתיימיםמבחנים 

 25.2.2021 יום ה', י"ג באדר תשפ"א -

 28.2.2021 פ"אתש באדר ט"זיום א',  - יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'

 פ"אבניסן תש ב', י"המיום  - חופשת פסח
 פ"אבניסן תש , כ''ועד יום 

25.3.2021 
2.4.2021 

 (הוקדם) ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה
 18:00בשעה  מסתיימיםהלימודים 

 7.4.2021 פ"אבניסן תש ה', כ"דיום  -

 ערב יום הזכרון לחללי צה"ל
 18:00הלימודים מסתיימים בשעה 

 13.4.2021 פ"א' באייר תשא', גיום  -
 

 פ"א' באייר תשב', דמיום  - יום הזכרון ויום העצמאות )הוקדם(
 פ"א' באייר תשג', העד יום 

14.4.2021 
15.4.2021 

 25.4.2021 פ"אבאייר תש י"ג, א'יום  - חופשת חג נבי שועייב

 13.5.2021 פ"אתש' בסיון ב', היום  - חופשת חג עיד אל פיטר
 פ"א' בסיון תשה', איום מ - בועותחופשת חג הש

 פ"א', ו' בסיון תשבעד יום 
16.5.2021 
17.5.2021 

 18.6.2021 פ"אתשבתמוז  ח'יום ו',  - בסמסטר ב'יום אחרון ללימודים 

  ייקבע בהמשך - יום הסטודנט

 תשפ"אתמוז י' במיום א',  - ותקופת בחינות חופשה בין הסמסטרים

 פ"אבתמוז תשב ', כ"ועד יום 

20.6.2021 

2.7.2021 

 תשפ"איום ראשון ללימודים בסמסטר קיץ 
 

 4.7.2021 פ"אבתמוז תשכ"ד ', איום  -

 18.7.2021 פ"א' באב תשט', איום  -  באב ט' צום 

 20.7.2021 פ"אתשבאב  "א', יגיום  - אחופשת חג עיד אל אדח

 ם אחרון ללימודים בסמסטר קיץ תשפ"איו
 

 5.9.2021 תשפ"א כ"ח באלול, א'יום  -

 ב', כ"ט באלול תשפ"איום  - אין בחינות –ראש השנה 
 עד יום ד', ב' בתשרי תשפ"ב

6.9.2021 
8.9.2021 

 מיום ה', ג' בתשרי תשפ"ב - תקופת בחינות סמסטר קיץ תשפ"א
 עד יום ו', ט' בחשון תשפ"ב

9.9.2021 
15.10.2021 

 שפ"בד', ט' בתשרי תמיום  - אין בחינות –יום כיפור 
 ב', י' בתשרי תשפ"העד יום 

15.9.2021 
16.9.2021 

 17.10.2021 י"א בחשון תשפ"ביום א',  - בפ"תשיום ראשון ללימודים בשנה"ל 
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 זכרון טקסי

 שעות הטקסים יפורסמו בהמשך.

 . בשעות הטקס לא יתקיימו לימודים

 29.10.20 יום ה', י"א בחשון תשפ"א - טקס זכרון לרה"מ יצחק רבין ז"ל

 8.4.2021 פ"אתשבניסן  ו', כ"היום  - טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה

 13.4.2021 פ"א' באייר תשא', גיום  - טקס יום הזכרון לחללי צה"ל

  

 

 

 

 


