לוח השנה האקדמית תש"ף ()2020/2019
(שימו לב כי הלוח אינו מקביל ללוח השנה במערכת החינוך)
הגרסה עדכנית לתאריך  22.10.19ייתכנו שינויים בלוח האירועים

סמסטר חורף  -סמסטר א'
תאריך

מתאריך

עד תאריך
(כולל תאריך
זה)

3.11.19

פעילות

הערה

פתיחת שנת
הלימודים

27.11.19
29.12.19

30.12.19

19.1.20

24.1.20

חופשת
חנוכה
שבוע
התנסות
בהוראה

31.1.20

סיום
סמסטר א
בחינות
סמסטר א

חג הסיגד (יום חופשה לבני הקהילה האתיופית)
בתאריכים אלו יתקיים קורס עזרה ראשונה
לאקדמאים
הסטודנטים יבצעו בשבוע זה התנסות בהוראה מדי
יום.
סטודנטים משנתון א' ישתתפו בסיורים ,סדנאות וימי
הערכות.
בשבוע זה לא יתקיימו לימודים לתואר ראשון
ותעודת הוראה )גם לסטודנטים אשר אינם מבצעים
בשנה זו התנסות בהוראה) .לימודי המכינה והתואר
השני יתקיימו כסדרם.
בשבוע זה יתקיים טקס מצטייני תשע"ט

2.2.20

13.3.20

בפורים  10.3-9.3לא תתקיימנה בחינות.
חלק ממועדי ב' יתקיימו במהלך סמסטר ב'

חופשות סמסטר א' לסטודנטים דרוזים ,מוסלמים ונוצרים
חגים נוצרים

חג המולד

ראש השנה

חג ההתגלות

חגים דרוזים
חג הנביא אליהו
(אל ח'דר)

קתולים ,פרוטסטנטים ומרונים

 – 24.12.19שעור אחרון יתקיים  – 5.1.20שעור אחרון יתקיים לסטודנטים
בני עדה זו
לסטודנטים בני עדות אלו
בין .18:00-16:30
בין .17:45-16:15
חופשה6.1.20 :
חופשה.26.12.19-25.12.19 :
 – 31.12.19שעור אחרון יתקיים  – 13.1.20שעור אחרון יתקיים
לסטודנטים בני עדה זו בין .17:45-16:15
לסטודנטים בני עדות אלו
בין .17:45-16:15
חופשה.14.1.20 :
חופשה.1.1.20 :
 – 5.1.20שעור אחרון יתקיים 19.1.20
לסטודנטים בני עדות אלו
בין .18:00-16:30
חופשה.6.1.20 :
25.1.20

חגים מוסלמים
הולדת הנביא מוחמד

אורתודוקסים

10.11.19

סמסטר אביב  -סמסטר ב'
תאריך
15.3.20

20.4.20
27.4.20

מתאריך

עד
תאריך

פעילות

הערה

פתיחת סמסטר ב
ביום חמישי  ,16.4.20אסרו חג ,יתקיימו לימודים
 15.4.20 7.4.20חופשת פסח
ביום שישי  ,17.4.20יתקיימו לימודים.
שעור אחרון יתקיים בין .15:45-14:15
ערב יום הזיכרון
לשואה וגבורה
שעור אחרון יתקיים בין .15:45-14:15
ערב יום הזיכרון
 29.4.20 28.4.20חופשת יום
העצמאות
שבוע ההתנסות בסמסטר זה יתקיים מיום ד' ועד
 19.5.20 13.5.20שבוע התנסות
יום ג' כולל
בהוראה
בשבוע זה לא יתקיימו לימודים לתואר ראשון
ותעודת הוראה
)גם לסטודנטים אשר אינם מבצעים בשנה זו
התנסות בהוראה) .לימודי המכינה והתואר השני
יתקיימו כסדרם.

 29.5.20 28.5.20חופשת חג
שבועות
 26.6.20סיום שנת
הלימודים
28.06.2020

כנס מחקר (סגל אקדמי)
קורס עזרה ראשונה (שנתון ג' ואקדמאים)

29.6.20 28.6.20
 31.8.20 30.6.20בחינות סמסטר ב
סמסטר קיץ (למתחילי תכניות מיוחדות הכשרת
2.10.20 26.7.20
אקדמאים להוראה בסמסטר ב')

חופשות סמסטר ב' לסטודנטים דרוזים ,מוסלמים ונוצרים
חגים נוצרים

קתולים ,פרוטסטנטים ומרונים

אורתודוקסים

פסחא

13.4.20-12.4.20
(במסגרת חופשת הפסח הכללית)
 – 20.5.20שעור אחרון יתקיים
לסטודנטים בני עדות אלו
בין .17:45-16:15
חופשה.21.5.20 :
1.6.20-31.5.20

20.4.20-19.4.20

העלייה השמיימה

שבועות

29.5.20
(במסגרת חופשת חג השבועות הכללית)

8.6.20-7.6.20

חגים דרוזים
חג הנביא שועייב

 – 23.4.2020שעור אחרון יתקיים
לסטודנטים בני עדה זו
בין .17:45-16:15
חופשה27.4.20-24.4.20 :

חגים מוסלמים
חג אל-פטר
רמדאן

25.5.20-24.5.20
 – 23.5.20-23.4.20בתקופה זו שעור
אחרון לסטודנטים בני עדה זו יתקיים
בין 17:45-16:15
(ימי א' )18:00-16:30

ימי היערכות לשנה"ל תש"ף:
 27.10סטודנטים חדשים לתואר ראשון ותעודת הוראה,
 28.10מדריכות פדגוגיות 29.10 ,סגל אקדמי
באשר לפעילויות נוספות טרום שנת הלימודים או במהלכה,
תשלחנה הודעות לסטודנטים וחברי סגל בדוא"ל
שנת לימודים מוצלחת!

