
 

 

 
 

 

 

 

 

לצורך הדלקת נרות משותפת באוניברסיטה. לאחר מכן הלימודים  17:15עד  16:45יופסקו הלימודים בין השעות  -בימי החנוכה

 יימשכו כרגיל.

 .18:30, ייפסקו הלימודים בשעה 07/04/2021 פ"אבניסן תש ה', כ"דיום  -בערב יום הזיכרון לשואה

תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו  09:45-10:30, בשעות 08/04/2021 פ"א', כ"ז בניסן תשהיום  -ביום הזיכרון לשואה ולגבורה

 תקיימו לימודים.ילא 

תתקיים עצרת זיכרון.  11:15 -10:30, מהשעה 14/04/2021  פ"א', ב' באייר תשדיום  -ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראלב

 .18:30ביום זה הלימודים יסתיימו בשעה 

 .17:00, הלימודים יסתיימו בשעה 31/05/2021 פ"א' בסיוון, תשכ', ביום  -ערב יום הסטודנט

 

 
סמסטר 

 א'

מדעי הטבע  /קדם אקדמי הנדסה 
 סמסטריאלי

 13/09/2020-24/01/2021 מיום א', כ"ד באלול תש"פ עד יום ו', י"א בשבט, תשפ"א

 18/09/2020-20/09/2020 מיום ו', כ"ט באלול תש"פ עד יום א, ב' בתשרי, תשפ"א ראש השנהחופשת 

 27-28/09/2020 עד יום ב, י' בתשרי, תשפ"א מיום א', ט' בתשרי תשפ"א כיפור

 סוכותחופשת 
בתשרי,  א' בתשרי תשפ"א עד יום ו', כ"יד', ומיום 

 תשפ"א
02/10/2020-09/10/2020 

 18/10/2020-22/01/2021 מיום א', ל' בתשרי תש"פ עד יום ו', ט' בשבט, תשפ"א אקדמי מדעי החברהקדם 

 25/10/2020-24/01/2021 מיום א', ז' חשוון תשפ"א עד יום ו', י"א בשבט, תשפ"א מדעי הטבע /קדם אקדמי הנדסה 

 05/11/2020-30/07/2021 כ"א באב, תשפ"אמיום ה', י"ח בחשוון תשפ"א עד יום ו',  שנתיתמכינה אוניברסיטאית 

 15/11/2020-30/07/2021 פ"אבאב, תשכ"א עד יום ו',  תשפ"א בחשווןכ"ח מיום א',  שנתית מכינת ערב

 חופשת פורים

מיום ה', י"ג באדר תשפ"א, ועד יום א', ט"ז באדר, 
 תשפ"א

 

25-28/02/2021 
 

סמסטר 
 ב'

מדעי הטבע  /קדם אקדמי הנדסה 
 סמסטריאלי

 03/03/2021-13/07/2021 מיום ד', י"ט באדר תשפ"א עד יום ג', ד' באב, תשפ"א

 חופשת פסח
 מיום ו', י"ג בניסן תשפ"א, ועד יום ו', כ' בניסן תשפ"א

 
26/03/2021-02/04/2021 

 

 יום העצמאותחופשת יום הזיכרון ו
 מיום ד', ב' באייר תשפ"א, ועד יום ה', ג' באייר תשפ"א

 
14-15/04/2021 

 

 18/04/2021-13/01/2022 מיום א', ו' באייר תשפ"א עד יום ב', א' בשבט, תשפ"ב שנתית מכינה אוניברסיטאית

מדעי הטבע  /קדם אקדמי הנדסה 
 סמסטריאלי

 18/04/2021-24/08/2021 מיום א', ו' באייר תשפ"א עד יום ג', ט"ז באלול, תשפ"א

 03/05/2021-11/08/2021 מיום ב', כ"א באייר תשפ"א עד יום ד', ג' באלול, תש"ף קדם אקדמי מדעי החברה

 שבועותחופשת 
 מיום א', ה' בסיון תשפ"א, ועד יום ב', ו' בסיון תשפ"א

 
16-17/05/2021 

 

 יום הסטודנט
 יום ג', כ"א בסיון תשפ"א

 
01/06/2021 

 

סמסטר 
 קיץ

 14/07/2021-24/08/2021 ו', ג' ט"ז באלול, תשפ"א מיום ד', ה' באב תשפ"א עד יום קיץמכינת 

 צום ט' באב
 

 יום א', ט' באב תשפ"א
 

18/07/2021 
 

 2020-2021 פ"אלוח זמנים לשנה"ל תש - מכינה קדם אקדמית



 

 חגי העדה המוסלמית:

 עיד אל פיטר

 .31.7.2021-3.8.2021י"ג באב, –שני, ו'  -שישי -עיד אלאדחא )חג הקורבן(

 .23.4.2021, פ"אהחל מיום חמישי, כ"ט בניסן התש -חודש רמדאן

 ו'אקפת ערפה

 חגי העדה הדרוזית:

 .24-27.4.2021, פ"אשני, ל' בניסן התש"פ ועד ג' באייר התש -יום שישי -חג הנביא שועייב

 .31.7.2021-3.8.2021י"ג באב, –שני, ו'  -שישי -עיד אלאדחא )חג הקורבן(

 הנוצרית: חגי העדה

 24-26.12.2019כ"ח בכסלו התש"פ,  -חמישי, כ"ו -יום שלישי -חג המולד

 יום רביעי, ד' בטבת התש"פ ,1.1.2019 -ראש השנה

 12-14.4.2020כ' בניסן התש"פ,  -שלישי, י"ח -ראשון -פסחא

 

 

 .נות לוח זמנים זה לפי שיקול דעתההאוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לש*


