
לוח זמנים אקדמי תש"פ

הערותתאריכיםשבוע

101/11/2019 - 27/10/2019

208/11/2019 - 03/11/2019

315/11/2019 - 10/11/2019

422/11/2019 - 17/11/2019

529/11/2019 - 24/11/2019

606/12/2019 - 01/12/2019

713/12/2019 - 08-12/2019

820/12/2019 - 15/12/2019

חג חנוכה, לימודים כרגיל.22/12/2019 - 927/12/2019

יום ראשון, 29/12/2019, חופשת חנוכה. אין לימודים ביום זה.29/12/2019 - 1003/01/2020

1110/01/2020 - 05/01/2020

1217/01/2020 - 12/01/2020

MBA בלבד: 

יום ראשון 19/01/2020, יום השלמה במקום חופשת חנוכה.

ימים שני-שישי 20/01/2020 - 24/01/2020 השלמות פרטניות לפי צורך.

יום שישי, 24/01/2020, סיום לימודים פרונטאליים, כולל השלמות.

שאר החוגים לימודים כרגיל.

:MBA לכל החוגים למעט

יום ראשון 26/01/2020, יום השלמה במקום חופשת חנוכה.

ימים שני-שישי, 27/01/2020 - 31/01/2020, השלמות פרטניות לפי צורך.

יום שישי, 31/01/2020, סיום לימודים פרונטאליים כולל השלמות.

תחילת תקופת בחינות MBA בלבד.

1507/02/2020 - 02/02/2020

1614/02/2020 - 09/02/2020

1721/02/2020 - 16/02/2020

1828/02/2020 - 23/02/2020

24/01/2020 - 19/01/2020 13

31/01/2020 - 26/01/2020 14

פתיחת סמסטר א': 27/10/2019

סיום לימודים (כולל השלמות):

 MBA - יום שישי, 24/01/2020.

שאר החוגים - יום שישי, 31/01/2020.

תחילת בחינות:

MBA - יום ראשון, 26/01/2020.

שאר החוגים - יום ראשון, 02/02/2020.

תקופת בחינות

עמוד 1 מתוך 4



לוח זמנים אקדמי תש"פ

הערותתאריכיםשבוע

יום שני, 02/03/2020, בחירות, יום שבתון.01/03/2020 - 106/03/2020

יום שני 09/03/2020, תענית אסתר, לימודים מסתיימים בשעה 16:00.

יום שלישי 10/03/2020, חג פורים, לימודים כרגיל.

320/03/2020 - 15/03/2020

427/03/2020 - 22/03/2020

503/04/2020 - 29/03/2020

יום ראשון, 05/04/2020, אין לימודים שוטפים. השלמות פרטניות לפי הצורך.

יום שני 06/04/2020, השלמה ללומדים בימי שני לימודי ערב, לשיעורים אחרי 

השעה 16:00, שבוטלו עקב תענית אסתר.

יום שלישי, 07/04/2020, אין לימודים שוטפים. השלמות פרטניות לפי הצורך.

יום רביעי, 08/04/2020 עד יום שישי 10/04/2020, חופשת פסח. אין לימודים.

יום ראשון 12/04/2020 עד יום חמישי 16/04/2020, חופשת פסח. הקמפוס 

סגור.

שישי 17/04/2020,  שני ערב בלבד- ביום  *השלמה ללומדים בימי 

לשיעורים שיבוטלו אחרי השעה 17:00, עקב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. 

השלמה לא ביום ובשעת הלימוד המקוריים.

*יום שישי 17/04/2020, אין לימודים שוטפים.

יום שני, 20/04/2020, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, לימודים מסתיימים 

בשעה 17:00

יום שלישי, 21/04/2020, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, לימודים כרגיל.

יום שני, 27/04/2020, ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל, לימודים מסתיימים בשעה 

של המרצה  שיבוטלו, תיקבע פרטנית בתיאום  17:00. (השלמה לשיעורים 

והסטודנטים)

יום שלישי, 28/04/2020 יום הזיכרון לחללי צה"ל, הקמפוס סגור.

יום רביעי, 29/04/2020, יום העצמאות, הקמפוס סגור.

יום שישי, 01/05/2020, לימודים כרגיל

8
08/05/2020 - 03/05/2020

יום שלישי, 12/05/2020, ל"ג בעומר, לימודים כרגיל.10/05/2020 - 915/05/2020

10
22/05/2020 - 17/05/2020

11
ימים חמישי-שישי 28-29/05/2020, חג שבועות. הקמפוס סגור.24/05/2020 - 29/05/2020

פתיחת סמסטר ב': 01/03/2020

12/04/2020 - 517/04/2020 ב'

701/05/2020 - 26/04/2020

24/04/2020 - 19/04/2020 6

סיום לימודים (כולל השלמות):

 MBA - יום שישי, 12/06/2020

שאר החוגים - יום שישי, 19/06/2020

תחילת בחינות:

MBA - יום ראשון, 14/06/2020

שאר החוגים - יום ראשון, 21/06/2020

213/03/2020 - 08/03/2020

5 א'

10/04/2020 - 05/04/2020
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לוח זמנים אקדמי תש"פ

1205/06/2020 - 31/05/2020

.MBA שבוע לימודים רגיל לכל החוגים, למעט

MBA בלבד:

יום ראשון 07/06/2020, השלמות פרטניות לפי צורך.

שני 08/06/2020,  השלמה ללומדים בימי שני לשיעורים שבוטלו עקב יום   יום 

הבחירות.

שלישי 09/06/2020, השלמה ללומדים בימי שלישי לשיעורים שבוטלו עקב  יום 

יום הזיכרון לחללי צה"ל.

יום רביעי, 10/06/2020, השלמה ללומדים בימי רביעי לשיעורים שבוטלו עקב 

יום העצמאות.

שישי 12/06/2020, השלמה ללומדים בימי שישי לשיעורים שבוטלו עקב  יום 

חג השבועות.

MBA בלבד: תחילת תקופת בחינות.

:MBA כל החוגים למעט

יום ראשון 14/06/2020, השלמות פרטניות לפי צורך.

שני 15/06/2020, השלמה ללומדים בימי שני לשיעורים שבוטלו עקב יום   יום 

הבחירות.

שלישי 16/06/2020, השלמה ללומדים בימי שלישי לשיעורים שבוטלו עקב  יום 

יום הזיכרון לחללי צה"ל.

יום רביעי, 17/06/2020, השלמה ללומדים בימי רביעי לשיעורים שבוטלו עקב 

יום העצמאות.

שישי 19/06/2020, השלמה ללומדים בימי שישי לשיעורים שבוטלו עקב  יום 

חג השבועות.

1526/06/2020 - 21/06/2020

1603/07/2020 - 28/06/2020

1710/07/2020 - 05/07/2020

1817/07/2020 - 12/07/2020

1312/06/2020 - 07/06/2020

1419/06/2020 - 14/06/2020

תקופת בחינות

עמוד 3 מתוך 4



לוח זמנים אקדמי תש"פ

הערותתאריכיםשבוע

124/07/2020 - 19/07/2020

יום חמישי, 30/07/2020, צום ט' באב. הקמפוס סגור.26/07/2020 - 231/07/2020

307/08/2020 - 02/08/2020

414/08/2020 - 09/08/2020

521/08/2020 - 16/08/2020

628/08/2020 - 23/08/2020

704/09/2020 - 30/08/2020

MBA בלבד:

ימים א-ג, 30/08/2020 - 01/09/2020 השלמות פרטניות לפי צורך.

יום ד', 02/09/2020, תחילת תקופת בחינות.

8

11/09/2020 - 06/09/2020

כל החוגים, למעט MBA ותזונה:

ימים א-ג, 06/09/2020 - 08/09/2020 השלמות פרטניות לפי צורך.

יום ד', 09/09/2020, תחילת תקופת בחינות.

יום שישי, 18/09/2020, ערב ראש השנה. הקמפוס סגור.

תזונה בלבד:

 ימים א-ג, 13/09/2020 - 15/09/2020 השלמות פרטניות לפי צורך.

יום ד', 16/09/2020 תחילת תקופת בחינות.

תקופת בחינות. יום ראשון, 20/09/2020, ראש השנה. הקמפוס סגור.20/09/2020 - 1025/09/2020

11
02/10/2020 - 27/09/2020

תקופת בחינות. ימים ראשון-שני 27-28/09/2020, כיפור. הקמפוס סגור.

יום שישי, 02/10/2020, ערב סוכות. הקמפוס סגור.

חופשת סוכות, אין לימודים.04/10/2020 - 1209/10/2020

תקופת בחינות.11/10/2020 - 1316/10/2020

סיום לימודים (כולל השלמות):

 MBA - יום שלישי, 01/09/2020

תזונה - יום שלישי, 15/09/2020

שאר החוגים - יום שלישי, 08/09/2020

תחילת בחינות:

MBA - יום רביעי, 02/09/2020

תזונה - יום רביעי, 16/09/2020

שאר החוגים - יום רביעי, 09/09/2020

פתיחת סמסטר קיץ: 19/07/2020

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א: יום ראשון, 18/10/2020

18/09/2020 - 13/09/2020

9
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