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 2020-2021פ"א לוח שנת הלימודים תש

  סמסטר חורף  – סמסטר א' 
  

 18.10.20יום ראשון, ל' תשרי, תשפ"א,  תחילת הלימודים סמסטר א' 
  

 13.12.20יום ראשון, כ"ז כסלו, תשפ"א,  חופשת חנוכה 
  

 22.01.21יום שישי, ט' שבט, תשפ"א,  סיום הלימודים סמסטר א' 
  

  בחינות סמסטר א'** 
  

 ,  24.01.21, פ"אשבט, תש י"א מיום ראשון,   מועדי א' 
 11.02.21, פ"אתש  ,שבט  כ"ט  ,חמישי עד יום 

  
 ,  12.02.21מיום שישי, ל' שבט, תשפ"א,   מועדי ב' 

 04.03.21עד יום חמישי, כ' אדר, תשפ"א, 
  

  25.02.21יום חמישי, י"ג אדר, תשפ"א,   תענית אסתר 
 ( 18:00)המבחנים יופסקו בשעה 

  
    26.02.21יום שישי, י"ד אדר, תשפ"א,   חופשת פורים 

  
  סמסטר אביב  – סמסטר ב' 

  
 28.02.21יום ראשון, ט"ז אדר, תשפ"א,  תחילת הלימודים סמסטר ב' 

  
)מעודכן  23.03.21יום שלישי, י' ניסן, תשפ"א,  שבתון  – בחירות לכנסת 

 (03.01.21 -נכון ל
  

 ,  23.03.21מיום שלישי י' ניסן, תשפ"א,   חופשת פסח 
 .  02.04.21עד יום שישי, כ' ניסן, תשפ"א, 

)הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ב ניסן,  
 (.    04.04.21תשפ"א, 

  
   07.04.21י, כ"ה ניסן, תשפ"א,  יום רביע ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה 

 (. 18:00)הלימודים יופסקו בשעה 
  

   13.04.21יום שלישי, א' אייר, תשפ"א,   ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
 (. 18:00)הלימודים יופסקו בשעה 

  
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל )אין  

 לימודים( 
 )הוקדם(  14.04.21יום רביעי, ב' אייר, תשפ"א, 

  
  15.04.21יום חמישי, ג' אייר, תשפ"א,   חופשת יום העצמאות 

 )הוקדם( 
  

 ו' סיוון, תשפ"א,   -שני, ה'   - ימים ראשון  חופשת חג השבועות 
16-17.05.21 

  
    18.06.21יום שישי, ח' תמוז, תשפ"א,   סיום הלימודים סמסטר ב' 

  
 
 

 



 בחינות סמסטר ב'** 
  

 ,  20.06.21מיום ראשון י' תמוז, תשפ"א,   מועדי א' 
 08.07.21עד יום חמישי, כ"ח תמוז, תשפ"א, 

  
 ,  09.07.21מיום שישי, כ"ט תמוז, תשפ"א,  מועדי ב' 

      29.07.21עד יום חמישי, כ' אב, תשפ"א, 
  

  סמסטר קיץ 
  

 04.07.21תשפ"א,  יום ראשון, כ"ד תמוז,  תחילת הלימודים סמסטר קיץ
  

 . 20.08.21יום שישי, י"ב אלול, תשפ"א,   סיום הלימודים סמסטר קיץ 
  

תאריכי סמסטר קיץ תשפ"א קבוצות  
 מיוחדות* 

 

  
מדע המדינה ורב תחומי במדעי החברה  

 )ימים ד+ ו(* 
02.07.21-03.09.21 

  
 02.07.21-03.09.21 אנשים עובדים  –מדע המדינה וקרימינולוגיה  

  
 (10.01.21 -)מעודכן נכון ל  04.07.21-27.08.21 יעוץ חינוכי* 

  
 05.07.21-02.09.21 כלכלה ולוגיסטיקה* 

  
 04.07.21-03.09.21 מערכות מידע* 

  
  *יתכנו שינויים בתאריכי קיץ לקבוצות מיוחדות. 

  
  טקסים ואירועים בשנה"ל תשפ"א* 

  
 טרם נקבע  זיכרון לרה"מ יצחק רבין ז"ל* טקס  

  
     08.04.21יום חמישי, כ"ו ניסן, תשפ"א,   טקס זיכרון ליום השואה והגבורה* 

 10:00בשעה: 
  

     13.04.21יום שלישי, א' אייר, תשפ"א,   טקס זיכרון לחללי מערכות ישראל* 
 10:00בשעה: 

  
 (24.05.21 -)מעודכן נכון ל 6.6.21-8.6.21 בוגרים / מוסמכים טקסי  

  
 טרם נקבע  יום הסטודנט 

  
במהלך טקסי זיכרון לא יתקיימו לימודים והם   *

 יתחדשו בתום הטקס. 
 

  
 

 (10.03.21 -)מעודכן נכון ל 17.10.21חשון תשפ"ב,  י"א יום ראשון  פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב  

 לשינויים בידי הגופים המוסמכים. כל שינוי יובא לידיעת הכלל. * מועדי הטקסים והאירועים נתונים  

    מועדי הבחינות נתונים לשינויים בידי הגופים המוסמכים. כל שינוי במועד בחינה יפורסם בערוצי   **
 המידע השונים ויחייב את ציבור הסטודנטים.     

 



   2020-2021  פ"א  "ל תשלשנה לעדות השונותימי מנוחה 

 חגי העדה האתיופית  

 16.11.2020יום אחד  חג הסיגד 
 

 חגי המוסלמים 

 20.08.2020יום אחד  ( 1431מוחרם )ראש השנה ההיג'רית  1
  

 20.10.2020יום אחד  יום הולדת הנביא מוחמד 
  

 13.05.2021ימים  3 חג הפסקת הצום  – עיד אל פיטר 
  

   20.07.2021ימים  4 חג הקורבן   –עיד אל אדחה 
  

 : היות וראש החודש בשנה ההיג'רית נקבע על פי הלבנה, עשויים לחול שינויים במועדי  הערה
 החגים המוסלמים והצום, בגבול של יום ואפילו יומיים. 

 

 חגי העדה הדרוזית 

 25.01.2021יום אחד  חג הנביא אליהו 
  

 25.04.2021ימים  4 חג הנביא שועייב 
  

   20.07.2021ימים  4 חג הקורבן   –עיד אל אדחה 
 

 חגי העדות הנוצריות 

 ארמנים  אורתודוכסים קתולים פרוטסטנטים  
    

   24.12.2020 ערב חג המולד 
 12:00החל מהשעה 

06.01.2021   
 12:00החל מהשעה 

18.01.2021 
 12:00החל מהשעה 

    
 19.01.2021 07.01.2021 25.12.2020 חג המולד 

    
 20.01.2021 08.01.2021 26.12.2020 יום שני לחג המולד 

    
 14.01.2021 14.01.2021 01.01.2021 ראש השנה 

    
 19.01.2021 19.01.2021 06.01.2021 חג ההתגלות 

    
 20.04.2021 07.04.2021 25.03.2021 יום הבשורה 

    
 25.04.2021 25.04.2021 28.03.2021 חג הדקלים 

    
יום שישי לפני  

 הפסחא 
02.04.2021 30.04.2021 30.04.2021 

    
 02.05.2021 02.05.2021 04.04.2021 פסחא 

    
 03.05.2021 03.05.2021 05.04.2021 יום שני לפסחא 

    
 10.06.2021 10.06.2021 13.05.2021 העלייה השמיימה 



    
 20.06.2021 20.06.2021 23.05.2021 שבועות 

    
 21.06.2021 21.06.2021 24.05.2021 יום שני לשבועות 

 
 הערות: 

סטודנטים בני העדות הנ"ל יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חגם בהתאם לתאריכים   .1

 הנ"ל. 
זכאים  סטודנטים בני העדות הנ"ל שייעדרו בתקופת הבחינות לרגל חג המופיע בלוח זה,  .2

 למועד חריג בכפוף לנהלי הבחינות המופיעים בשנתון לסטודנט תשפ"א. 

 פי הלבנה. -יתכנו שינויים בתאריכי החגים לעדות הדרוזים והמוסלמים הנקבעים על .3


