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 2023-2022, גפ"לוח שנת הלימודים תש

 יום תאריך עברי תאריך

 בשבוע

 פעילות

 שנת הלימודים           פתיחת א כ"ח תשרי 23.10.22

 יום בחירות ג ז' חשוון 1.11.22

 8:30-14:00למידה, בין השעות יום סדנאות  ב ד כסלו 28.11.22

 חופשת חנוכה                        א א' טבת 25.12.22

 היום האחרון ללימודים סמסטר א א ז' שבט 29.1.23

 סטר אפתיחת תקופת בחינות סמ ב ח' שבט 30.1.23

 (לבני הדת המוסלמית)חופשה  אלסראא ואלמעראג'  ה כ"ה שבט 16.2.23 

 )משוער(

 פתיחת סמסטר ב א י"ב אדר 5.3.23

 18:00הלימודים יסתיימו ב  –תענית אסתר  ב י"ג אדר 6.3.23

 חופשת פורים ג י"ד אדר 7.3.23

 שבוע עבודה מעשית בפקולטה לחינוך ו-א כ"א אדר-י"ט 17-12.3.23

 חופשת פסח                         ו-א כ"ג ניסן-י"א 14-2.4.23

 לבני הדת המוסלמית( )משוער()חופשה  עיד אל פיטר א-ו איירב' -ל' ניסן 23-21.4.23

 כלל מכללתית -חופשת עיד אל פיטר  א ב' אייר 23.4.23

 (16:00-)הלימודים יסתיימו ב ערב יום הזיכרון ב ג' אייר 24.4.23

 יום העצמאות  יום הזיכרון ו ד-ג ה' אייר-ד' 26-25.4.23

 חופשת שבועות                  ו-ה ו סיוון-ה  26-25.5.23

 היום האחרון ללימודים סמסטר ב    ו ד' תמוז 23.6.23

 פתיחת תקופת בחינות סמסטר ב א ו' תמוז 25.6.23

 חג הקורבן )משוער( א-ד י"ג תמוז-ט' 2.7-28.6.23

 סמסטר קיץ            היום הראשון ללימודים א י"ב אב 30.7.23

 היום האחרון ללימודים סמסטר קיץ ה כ"ח אלול 14.9.23

 פתיחת שנה"ל תשפ"ד א ' תשרי תשפ"דל 15.10.23
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 הערות:

 מפגשים 13 -, יום גמפגשים 14 -ימים א,ב,ד,ה  סמסטר א:

 מפגשים 12 -, ימים המפגשים 12 -ימים ג ים,מפגש 14 – במפגשים, ימים  13 - ,דאימים  סמסטר ב:

 יפורסמו , ה ג מיםשעורי השלמה לי

 טקסי סיום:

 , ט סיוון תשפ"ג2023במאי  29יום ב,  – וקהילההפקולטה לחברה 

במאי  30יום ג,  – תו, הפקולטה לאמנהמדרשהו הפקולטה לחינוך, היחידה להכשרת מורים ועובדי חינוך

 , י סיוון תשפ"ג )תואר ראשון ותעודת הוראה(2023

 יכה חינוכיתמהפקולטה לחינוך, היחידה להכשרת מורים ועובדי חינוך, הפקולטה לייעוץ, לטיפול ולת

 )תואר שני( , י"א סיוון תשפ"ג2023במאי  31יום ד,  – , הפקולטה לאמנותהמדרשהו

)תואר ראשון ותעודת  , י"ב סיוון תשפ"ג2023ביוני  1 יום ה, – הפקולטה לחינוך, המכון האקדמי הערבי

 הוראה(

 יפורסם בהמשך –חודש רמדאן 
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