המערך לתכניות ייעודיות

The Center for Designated Program

מכינה קדם אקדמית

Pre-Academic Program

לוח זמנים אקדמי לשנה"ל תש"פ

-

יום ראשון ללימודים

יום ראשון ,כ"ח בתשרי תש"פ27.10.2019 ,

חנוכה

בימים בהם מדליקים נרות בין התאריכים 22.12-26.12
הלימודים ייפסקו בשעה .16:00

חופשת חנוכה

יום ראשון ,א' בטבת תש"פ29.12.2019 ,

צום י' בטבת (אין לימודים)

יום שלישי ,י' בטבת תש"פ7.1.2020 ,

יום אחרון ללימודים בסמסטר א'

יום שישי ,ה' בשבט תש"פ31.1.2020 ,

חופשה בין הסמסטרים

מיום ראשון ,ז' בשבט תש"פ2.2.2020 ,
עד יום שלישי ,ז' באדר תש"פ( 3.3.2020 ,כולל)

יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'

יום רביעי ,ח' באדר תש"פ4.3.2020 ,

חופשת פורים

מיום שני ,י"ג באדר תש"פ9.3.2020 ,
עד יום רביעי ,ט"ו באדר תש"פ( 11.3.2020 ,כולל)

חופשת פסח

מיום ראשון ,י"א בניסן תש"פ5.4.2020 ,
עד יום שישי ,כ"ג בניסן תש"פ( 17.4.2020 ,כולל)

יום הזיכרון
ויום העצמאות (אין לימודים)

מיום שלישי ,ד' באייר תש"פ28.4.2020 ,
עד יום רביעי ,ה' באייר תש"פ( 29.4.2020 ,כולל)

חופשת חג שבועות

מיום חמישי ,ה' בסיון תש"פ28.5.2020 ,
עד יום שישי ,ז' בסיון תש"פ( 29.5.2020 ,כולל)

יום הסטודנט

(ט.נ( ).משעה  14:00ואילך)

יום אחרון ללימודים

יום שלישי ,ח' בתמוז תש"פ30.6.2020 ,

חופשת בחינות גמר

מיום רביעי ,ט' בתמוז תש"פ1.7.2020 ,
עד יום שישי ,י' באב תש"פ( 31.7.2020 ,כולל)

הערות:
ביום ראשון ,י"ב בחשוון תש"פ ,10.11.2019 ,בין השעות  ,14:00-12:00תתקיים עצרת זיכרון ליצחק רבין .בשעות אלה לא
יתקיימו לימודים.
בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,יום שני ,כ"ו בניסן תש"פ ,20.4.2020 ,ייפסקו הלימודים בשעה .18:00
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה ,יום שלישי ,כ"ז בניסן תש"פ ,21.4.2020 ,בין השעות  ,14:00-12:00תתקיים עצרת זיכרון .בשעות
אלו לא יתקיימו לימודים.
ביום שני ,ג' באייר תש"פ ,27.4.2020 ,לא יתקיימו לימודים בין השעות  ,14:00-12:00עקב קיום עצרת זיכרון לחללי מערכות
ישראל .באותו היום יסתיימו הלימודים בשעה .17:00
הבהרה :בהתאם לנוהלי האוניברסיטה ,תשתדל המכינה לקיים את שנת הלימודים האקדמית לפי לוח הזמנים המפורט
לעיל .עם זאת ,ייתכן כי לאור אילוצים טכניים או אקדמיים שונים ,יתקיימו שינויים בלוח הזמנים.
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