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 2022-2023 ג פ"תשח זמנים אקדמי לשנת הלימודים לו
 

 23/10/2022 ג פ"תש כ"ח בתשרי  יום א',  - יום ראשון ללימודים 

 1/11/2022 יום ג', ז' בחשוון תשפ"ג  - )אין לימודים( בחירות יום 

 25/12/2022 ג א' בטבת תשפ" יום א',  - וחופשת חג המולד חופשת חג חנוכה

 22/1/2023 ג תשפ" כ"ט בטבת, א'יום  - סטר א'יום אחרון ללימודים בסמ

 ג בשבט תשפ" א' ' במיום  -  חופשה בין הסמסטרים
 ג פ" תש באדר ג' עד יום ו', 

23/1/2023 
24/2/2023 

 26/2/2023 ג באדר  תשפ"ה' יום א',  - יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'

 תענית אסתר 
 16:00שעה ב מסתיימים  הלימודים

 6/3/2023 ג ר תשפ"', י"ג באדביום  -

 7/3/2023 ג ', י"ד באדר תשפ"גיום  - חופשת פורים
 ג פ"בניסן תש י"א',  אמיום  - חופשת פסח

 ג פ"בניסן תשכ"א , 'דעד יום 
2/4/2023 

12/4/2023 
 ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה 

 18:00הלימודים מסתיימים בשעה 
 17/4/2023 יום ב', כ"ו בניסן תשפ"ג  -

 23/4/2023 תשפ"ג  ב' באייר , א'יום  - ד אל פיטר חופשת חג עי
 ערב יום הזכרון לחללי צה"ל 
 18:00הלימודים מסתיימים בשעה 

 24/4/2023 יום ב', ג' באייר תשפ"ג  -

 יום הזכרון לחללי צה"ל 
 )אין לימודים(  נבי שועייב וחג 

 25/4/2023 ג פ"' באייר תשד', גיום  -
 

 26/4/2023 ג פ" ' באייר תשה', דיום  - יום העצמאות  חופשת 
 ג פ"ן תשו ' בסיוה',  היום מ - חופשת חג השבועות 

 ג פ"ון תשו' בסי ו', ועד יום  
25/5/2023 
26/5/2023 

 8/6/2023 בסיוון תשפ"ג  י"טיום ה',  - )אין לימודים(  יום הסטודנט
 12/6/2023 יום ב', כ"ג בסיוון תשפ"ג  - יום השלמות

 15/6/2023 ג ון תשפ"ו בסי וכ"', היום  - בסמסטר ב'יום אחרון ללימודים 

 ג ון תשפ" ובסי זכ"', ו מיום  -  חופשה בין הסמסטרים

 גפ" בתמוז תש ט"ז',  דעד יום 

16/6/2023 

5/7/2023 

 2/7/2023 יום א', י"ג בתמוז תשפ"ג  - )אין בחינות(  חופשת חג עיד אל אדחא

 גתשפ"יום ראשון ללימודים בסמסטר קיץ 
 

 6/7/2023 ג פ"בתמוז תשז י"',  היום  -

 27/7/2023 ג פ"' באב תשט ', היום  -  באב ט' צום 

 גם אחרון ללימודים בסמסטר קיץ תשפ"יו
 

 14/9/2023 ג תשפ" באלול חכ", 'היום  -

 ד ', ט' בתשרי תשפ"אמיום  - אין בחינות  –יום כיפור 
 ד ', י' בתשרי תשפ"בעד יום 

24/9/2023 
25/9/2023 

 י"ד בתשרי תשפ"ד  מיום ו', - אין בחינות  –סוכות 
 עד יום ו', כ"א בתשרי תשפ"ד

29/9/2023 
6/10/2023 

 22/10/2023 ד תשפ" ז' בחשווןיום א',  - דפ"תשיום ראשון ללימודים בשנה"ל 

 

 טקסים

 18/5/2023 יום ה' , כ"ז באייר תשפ"ג  - טקס בוגרים

 

 


