
 

  

15.03.2021 
 פ"א תשלשנת הלימודים לוח שנה אקדמי 

(2020-2021 ) 
 

 בפקולטות השונות: יום הערכות
מנהל עסקים,  משפטים, 
 , בריאות, פסיכולוגיהחשבונאות

 ומדעי המחשב ומערכות מידע
 )שנה א' בלבד( 

  21.10.2020בין התאריכים   
 28.10.2020עד 

 פתיחת שנת הלימודים 
 

 01/11/2020 חשוון בי"ד  יום ראשון,

 מועד מדויק יפורסם בהמשך  פתיחת שנה  אירוע
 

 חופש חנוכה
 

 13/12/2020 כסלו בכ"ז יום ראשון, 
 לא יתקיימו לימודים 

יום שיעורי השלמה לשיעורים 
 שבוטלו בשל חופש חנוכה 

 

 31/01/2021   בשבט חי"  ,ראשוןיום 

 סיום סמסטר א'
 

 31/01/2021 בשבט  חי"  ,ראשוןיום 

 חופש פורים
 

 26/02/2021 אדר ב ד ", ישישייום 
לא יתקיימו מבחנים  

 ולימודים 
 פתיחת סמסטר ב'

 
 28/02/2021 באדר  ט"ז יום ראשון, 

 23/03/2021 י, י' בניסן  יום שליש  בחירותיום 
 חופשת פסח

 
בניסן עד יום   י"א רביעי,יום 

 בניסן )כולל(  ב"כ ,ראשון
24/03/2021-04/04/2021 

 לא יתקיימו לימודים 
 07/04/2021 ניסן  "ה, כ רביעי יום  ולגבורהערב יום הזיכרון לשואה 

)הלימודים יסתיימו בשעה  
18:00 ) 

 08/04/2021 בניסן  "ו, כחמישייום  טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה
  )הלימודים יופסקו בין

 ( 13:00-13:45) השעות
מערכות טקס יום הזיכרון לחללי 

 ישראל 
 ' באייר א, שלישייום 

 
13/04/2021 

  )הלימודים יופסקו בין 
 ( 13:00-13:45) השעות

מערכות לחללי  ערב יום הזיכרון
 ישראל 

 

 ' באייר א, שלישייום 
 

13/04/2021 
)הלימודים יסתיימו בשעה  

16:00 ) 
מערכות  לחללי  יום הזיכרון

   ישראל
 

 14/04/2021 ' באייר רביעי,  ב יום
 לא יתקיימו לימודים 

 יום העצמאות
 

 15/04/2020 אייר ביום חמישי, ג' 
 לא יתקיימו לימודים 

 יום הסטודנט
 

 תפורסם הודעה נפרדת  -יקבע בהמשך  
 

 חופשת שבועות
 

 16-17/05/2021 ו' בסיון-ימים ראשון ושני, ה'
 לא יתקיימו לימודים 

  – שיעורי השלמהימים ל
בשל ערבי לשיעורים שבוטלו 

 זיכרון וימי חג 

שיעורי השלמה למסלולים   בתמוז  ה-ג שלישי,  -ראשוןימים 
שלמדו בימים ראשון  

 13/06/2021 -יושלמו ב
שיעורי השלמה למסלולים  

שלמדו ביום חמישי יושלמו  
 14/06/2021 -ב

שיעורי השלמה למסלולים  
שלמדו ביום רביעי ושישי  

 15/06/2021 -יושלמו ב



 

  

  סיום סמסטר ב'
 

 15/06/2021   ה' בתמוז  שלישי,יום 

 טקס הענקת תארים 
 

 טרם נקבע 
 

    פתיחת סמסטר קיץ
 

 11/07/2021   ב' באביום ראשון, 

לימודים   -צום תשעה באב
 מתקיימים כרגיל 

 18/07/2021 ' באב ט, ראשוןיום 

 ראש השנה 
 

שני כ"ט באלול עד יום   יום 
 ' בתשרי רביעי ב

06-08/09/2021 
 לימודים לא יתקיימו 

יום רביעי ט' בתשרי עד יום   יום כיפור
 חמישי י' בתשרי 

15-16/09/2021 
 לא יתקיימו לימודים 

 * סיום סמסטר קיץ
 

 17/09/2021 תשרי ב י"א , שישייום 

 פ"בפתיחת שנת הלימודים תש
 

 טרם נקבע  

 
 ט.ל.ח 

 
 : הערות

נוכחות / היעדרות משיעורים במועדים  בימי צומות יהודיים וחגים לא יהודיים, יתקיימו לימודים.  .1
 מפורט בתקנון הלימודים.הם בהתאם ל אלה

 מועדי השלמה לשיעורים בסמסטר קיץ יעודכנו בהמשך. .2

סמסטר קיץ לסטודנטים בשנה שנייה ללימודים במערכות מידע וגם מדעי המחשב יסתיים   .3
 . 10.9.2021בתאריך 

 


