
  "פתשלוח שנת הלימודים 
2019/2020  

      סמסטר חורף –סמסטר א' 

  23.10.2019  לתלמידי שנה א' בלבד  חונכות –אוריינטציה  יום
      

  27.10.2019  יום ראשון, כ"ח תשרי, תש"פ  תחילת הלימודים:
יום רביעי, א' חשון, תש"פ (בין השעות   טקס פתיחת שנת הלימודים:

12:00-  14:00(  
30.10.2019  

  29.12.2019  יום ראשון, א' טבת, תש"פ  חופשת חנוכה:
  25.12.2019  יום רביעי, כ"ז טבת, תש"פ  חופשת חג המולד:
  31.01.2020  יום שישי, ה' שבט, תש"פ  סיום סמסטר א':

  2.2.2020  מיום ראשון, ז' שבט, תש"פ  מועד א' בחינות סמסטר א':
  21.2.2020  שבט, תש"פ כ"ועד יום שישי,   

  23.2.2020  מיום ראשון, כ"ח שבט, תש"פ  מועד ב'                                  
  6.3.2020  אדר, תש"פ י'י ישעד יום ש  

      סמסטר אביב –סמסטר ב' 

  8.3.2020  יום ראשון, י"ב אדר, תש"פ  תחילת לימודים:
  יום שני, י"ג אדר, תש"פ   :תענית אסתר

  ) 18:00(הלימודים מסתיימים בשעה 
9.3.2020  

  10.3.2020  יום שלישי י"ד אדר, תש"פ  חופשת פורים:
  06.04.2020  מיום שני, י"ב ניסן, תש"פ  חופשת פסח:

  15.04.2020  יום רביעי, כ"א ניסן, תש"פ  
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, כ"ב   

  ניסן, תש"פ
16.04.2020  

   יום שני, כ"ו ניסן, תש"פ  :ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
  )18:00הלימודים יסתיימו בשעה (

20.4.2020  

   יום שני ג' אייר, תש"פ  :יום הזיכרון לחללי צה"לערב 
  )18:00בשעה מסתיימים (הלימודים 

27.4.2020  

   יום הזיכרון לחללי צה"ל
  :(אין לימודים)

  28.4.2020  יום שלישי, ד' אייר, תש"פ

  29.4.2020  יום רביעי, ה' אייר, תש"פ  חופשת יום העצמאות:
    בהמשך ייקבע  יום הסטודנט:

  28-29.5.2020  תש"פ ו' בסיון,-שישי, ה'-ימים חמישי   חופשת חג שבועות:
  26.6.2020  יום שישי, ד' תמוז, תש"פ  סיום סמסטר ב':

  28.6.2020  מיום ראשון, ו' תמוז , תש"פ  מועד א' בחינות סמסטר ב':
  17.7.2020  ש"פתתמוז,  עד יום שישי, כ"ה                   

  19.7.2020  מיום ראשון, כ"ז תמוז, תש"פ  מועד ב'                                 
  31.7.2020  אב, תש"פ עד יום שישי, י'  

      סמסטר קיץ
  12.7.2020  יום ראשון, כ' תמוז, תש"פ  תחילת לימודים:
  30.7.2020  יום חמישי, ט' באב, תש"פ  חופשת ט' באב:
  11.9.2020  יום שישי, כ"ב אלול תש"פ  יץ:סיום סמסטר ק
  13.9.2020  יום ראשון, כ"ד אלול תש"פמ  מועד א' :קיץבחינות סמסטר 

  25.9.2020  עד ליום שישי, ז' תשרי תשפ"א  
  29.9.2020  יום שלישי, י"א תשרי תשפ"אמ  מועד ב'                                    

  16.10.2020  כ"ח תשרי תשפ"א ,ליום שישיעד   
  18.9.2020  יום שישי, כ"ט אלול תש"פמ  חופשת ראש השנה:

  20.10.2020  ליום ראשון, ב' בתשרי תשפ"אעד   
  27-28.09.2020  י' תשרי תשפ"א-שני, ט'-ימים ראשון  חופשת יום כיפורים:

  2.10.2020  יום שישי, י"ד תשרי תשפ"אמ  חופשת סוכות:
  9.10.2020  יום שישי, כ"א תשרי תשפ"אעד   

  18.10.2020  תשפ"א תשריל'  יום ראשון,  פ"אתשפתיחת שנה"ל 
  

  * במועדי הבחינות תיתכן גלישה מעבר לתאריכים המצוינים.


