
 

  

09.02.2022 
 ב פ"תשלשנת הלימודים לוח שנה אקדמי 

(2021-2022 ) 
 

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

 ומדעי המחשב ומערכות מידע
 )שנה א' בלבד( 

 יפורסם בהמשך  

 פתיחת שנת הלימודים 
 

 24/10/2021 בחשוון  חי"  יום ראשון,

 מועד מדויק יפורסם בהמשך  פתיחת שנה  אירוע
 

 חופש חנוכה
 

 05/12/2021 א' בטבת יום ראשון, 
 לא יתקיימו לימודים 

יום שיעורי השלמה לשיעורים 
 שבוטלו בשל חופש חנוכה 

 

 23/01/2022 בשבט  כ"א ,ראשוןיום 

 סיום סמסטר א'
 

 23/01/2022 בשבט  כ"א ,ראשוןיום 

 פתיחת סמסטר ב'
 

 20/02/2022 א'  באדר  טי" יום ראשון, 

 חופש פורים
 

 17/03/2022 ב'  באדרד ", י חמישייום 
לא יתקיימו מבחנים  

 ולימודים 
 חופשת פסח

 
בניסן עד יום  י"א ,שלישייום 

 בניסן )כולל(  "בכ ,שבת
12/04/2022-23/04/2022 

 לא יתקיימו לימודים 
 27/04/2022 ניסן  ו", כ רביעי יום  ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

)הלימודים יסתיימו בשעה  
18:00 ) 

 28/04/2022 בניסן   ז", כחמישייום  טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה
  )הלימודים יופסקו בין

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

 ישראל 
 ' באייר ב, שלישייום 

 
03/05/2022 

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

מערכות לחללי  ערב יום הזיכרון
 ישראל 

 

 ' באייר ב, שלישייום 
 

03/05/2022 
)הלימודים יסתיימו בשעה  

16:00 ) 
מערכות  לחללי  יום הזיכרון

   ישראל
 

 04/05/2022 ' באייר ג רביעי,   יום
 לא יתקיימו לימודים 

 יום העצמאות
 

 05/05/2022 אייר ב' דיום חמישי, 
 לא יתקיימו לימודים 

 יום הסטודנט
 

 תפורסם הודעה נפרדת  -יקבע בהמשך  
 

 חופשת שבועות
 

 05/06/2022 , ו' בסיון  ראשוןיום 
 לא יתקיימו לימודים 

  – ימים לשיעורי השלמה
בשל ערבי לשיעורים שבוטלו 

 זיכרון וימי חג 

שיעורי השלמה למסלולים   בתמוז ח'- ז'שלישי,  -שניימים 
יושלמו   חמישי ביוםשלמדו 

וביום   29/05/2022 יוםב
06/06/2022 . 

שיעורי השלמה למסלולים  
יושלמו   רביעישלמדו ביום 

וביום    30/05/2022 -ב
07/06/2022 

שיעורי השלמה למסלולים  
יושלמו  שלישי שלמדו ביום 

 07/06/2022 -ב



 

  

  סיום סמסטר ב'
 

 07/06/2022 ' בתמוז   ח שלישי,יום 

 טקס הענקת תארים 
 

 טרם נקבע 
 

    פתיחת סמסטר קיץ
 

 10/07/2022   תמוזב י"איום ראשון, 

לימודים   -צום תשעה באב
 מתקיימים כרגיל 

 07/08/2022 ' באב י, ראשוןיום 

 ראש השנה 
 

כ"ט באלול עד יום  ראשוןיום  
 ב' בתשרי  שלישי

25-27/09/2022 
 לימודים לא יתקיימו 

 ** סיום סמסטר קיץ
 

 30/09/2022 בתשרי  ה', שישייום 

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

04-05/10/2022 
 לא יתקיימו לימודים 

 גפ"פתיחת 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

דעי המחשב יסתיים בתאריך  ובמסמסטר קיץ לסטודנטים בשנה שנייה ללימודים במערכות מידע  .3
09.09.2022. 

מועדי המוסלמים והדרוזים נקבעים עפ"י ראיית הלבנה, לכן עלולים לחול שינויים במועדי החגים   .4
 בטווח של יום עד יומיים.  

 תאריך  חגי הדרוזים  תאריך  חגי המוסלמים  תאריך  חגי הנוצרים 
חג אלח'ידר   17.10.2021 חג מולד הנביא  25.12.2021 חג המולד 

 )אליהו הנביא( 
25.1.2022 

חג הנביא   3-5.5.2022 חג אל פיטר  31.12.2021 ראש השנה 
 שועיב )יתרו( 

25.4.2022 

 10.7.2022 חג אל אדחה  10.7.2022 חג אל אדחה  6.1.2022 התגלות 
יום שישי לפני  

 פסחא 
הראשון במוחרם   15.4.2022

 )ראש השנה( 
29.7.2022   

     19.4.2022 לפסחא יום שני 
     26.5.2022 עליה שמימה 

יום שני  
 לשבועות 

5.6.2022     

 

 

 


