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לוח שנת הלימודים תשע"ה 4102/4102
תכנית מבח"ר
סמסטר א'  -סמסטר חורף
תחילת הלימודים:

יום ראשון ,ב' חשוון ,תשע"ה.41.61.62 ,

חופשת חנוכה:

מיום שלישי ,כ"ד כסלו ,61.64.62 ,עד יום שלישי

א' טבת41.64.62 ,

הלימודים מסתיימים בשעה .60:11
חופשת חנוכה:

יום ראשון ,כ"ט כסלו ,תשע"ה.46.64.62 ,

צום עשרה בטבת:

יום חמישי ,י' טבת 16.16.60 ,הלימודים מסתיימים בשעה .61:11

סיום סמסטר א':

יום שישי ,י' שבט ,תשע"ה.11.6.60 ,

*בחינות סמסטר א':

מועד א':

מיום ראשון ,י"ב שבט ,תשע"ה ,6.4.60 ,עד יום שישי ,א'
אדר ,תשע"ה.41.4.60 ,

מועד ב':

מיום ראשון ,ג' אדר ,תשע"ה ,44.4.60 ,עד יום שני ,י"ח
אדר ,תשע"ה.5.1.60 ,

תענית אסתר:

יום רביעי ,י"ג אדר ,תשע"ה .2.1.60 ,הלימודים מסתיימים בשעה .61:11

חופשת פורים:

יום חמישי ,י"ד אדר ,תשע"ה.0.1.60 ,

תחילת הלימודים:

יום ראשון ,י"ז אדר ,תשע"ה.5.1.60 ,

חופשת פסח:

מיום ראשון ,ט' ניסן ,תשע"ה ,45.11.60 ,עד יום שבת ,כ"ב ניסן ,תשע"ה,

סמסטר ב' – סמסטר אביב

.66.12.60
הלימודים יתחדשו ביום ראשון ,כ"ג ניסן ,תשע"ה.64.12.60 ,
יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים):

יום רביעי ,ג' אייר ,תשע"ה.44.2.60 ,

חופשת יום העצמאות:

יום חמישי ,ד' אייר ,תשע"ה.41.2.60 ,

ל"ג בעומר:

יום חמישי ,י"ח אייר ,תשע"ה .17.10.60 ,אין לימודים.

חופשת חג השבועות:

יום ראשון ,ו' סיוון ,תשע"ה 42.0.60 ,עד יום שני ז' סיוון ,תשע"ה.40.0.60 ,

סיום סמסטר' ב':

יום שישי ,ב' תמוז ,תשע"ה.65.1.60 ,

*בחינות סמסטר ב':

מועד א':

מיום ראשון ,ד' תמוז ,תשע"ה ,46.1.60 ,עד יום שישי ,כ"ג
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תמוז ,תשע"ה.61.7.60 ,
מועד ב':

מיום ראשון ,כ"ה תמוז ,תשע"ה ,64.7.60 ,עד יום שישי ,ח'
אב ,תשע"ה.42.7.60 ,

* במועדי הבחינות תיתכן גלישה מעבר לתאריכים המצוינים
פתיחת שנת הלימודים תשע"ו:

65.61.60
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