
 
 

  

 1026-1027 ז"עתשח זמנים אקדמי לשנת הלימודים לו
 ם של המכללה האקדמית גליל מערבילתארי

 11.6....6 זבחשון תשע" 'היום א',  - יום ראשון ללימודים

 11.6....1. יום א', י"ב בחשון תשע"ז - טקס זכרון לרה"מ יצחק רבין ז"ל
.1:11-.1:11 

 1.11.6..11 יום א', כ"ה בכסלו תשע"ז - חופשת חנוכה

 1.1.11.5 ז"תשע טבשב ט', א'יום  - יום אחרון ללימודים בסמסטר א'

 מיום ב', י' בשבט תשע"ז - חופשה בין הסמסטרים

 באדר תשע"ז י"ט', ועד יום 

6.1.11.5 

.5.1.11.5 

 1.1.11.5. יום א', כ"א באדר  תשע"ז - יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'

 יסן תשע"ז' בני', המיום  - חופשת פסח

 בניסן תשע"ז א', כ"בעד יום 

6.1.11.5 

.5.1.11.5 

 1.1.11.5. יום ג', כ"ב בניסן תשע"ז - חידוש הלימודים

 )נדחה( ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה
 00:11הלימודים יופסקו בשעה 

 11.1.11.5 זבניסן תשע" ז', כ"איום  -

 11.1.11.5 זן תשע"בניס ח', כ"ביום  - טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה
 1:11. בשעה

 ערב יום הזכרון לחללי צה"ל
 00:11הלימודים יופסקו בשעה 

 11.1.11.5 ז' באייר תשע"ד', איום  -
 

 11.1.11.5 יום א', ד' באייר תשע"ז - טקס יום הזכרון לחללי צה"ל
 1:11. בשעה

 ז' באייר תשע"ה', במיום  - (נדחה) יום הזכרון ויום העצמאות

 ז' באייר תשע"ו', ג עד יום

..1.11.5 

1.1.11.5 

 ז"עתש סיון' בה', גמיום  - חופשת חג השבועות

 ז"עתש סיון' בז', העד יום 

11.1.11.5 

..6.11.5 

 11.6.11.5 יום ו', ו'  בתמוז תשע"ז - יום אחרון ללימודים 

  ייקבע בהמשך - יום הסטודנט

 1.5.11.5 זבתמוז תשע" ט"ו', איום  - זיום ראשון ללימודים בסמסטר קיץ תשע"

 1.11.5.. ז' באב תשע"ט', גיום  - , אין לימודיםבאב ט' צום 

 1.1.11.5. כ"ח באלול תשע"ח', גיום  - זיום אחרון ללימודים בסמסטר קיץ תשע"

 1.11.5..11 ח' בחשון תשע"ביום א',  - חיום ראשון ללימודים בשנה"ל תשע"

 



 
 

  

 
 
 

 זלשנה"ל תשע" פעילות אגודת הסטודנטים

  שעות הפעילות יום תאריך

 הפסקה פעילה 1:11.-11:.. יום ב' 11.11.6
 )הפסקת לימודים(

 הפסקה פעילה 1:11.-11:.. יום ג' 111.11.6
 )הפסקת לימודים(

 הפסקה פעילה 1:11.-1:11. יום ו' 11.1.5.
 )הפסקת לימודים(

 הפסקה פעילה 1:11.-11:.. יום ד' 111.1.5
 מודים()הפסקת לי

 הפסקה פעילה 1:11.-11:.. יום ד' 11111.5
 )הפסקת לימודים(

 


