
שבתשישיחמישירביעישלישישני ראשוןשבתשישיחמישירביעישלישישניראשוןשבתשישיחמישירביעישלישישניראשוןשבתשישיחמישירביעישלישישניראשוןשבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

לכ"טכ"חכ"זכ"וכ"הכ"דכ"גכ"בכ"אכ'י"טי"חי"זט"זט"וי"די"גי"בי"אי'ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'א'

131415161718192021222324252627282930311234567891011

מועדי א'  
סמס ב'

צום  ט' 
באב

כ"טכ"חכ"זכ"וכ"הכ"דכ"גכ"בכ"אכ'י"טי"חי"זט"זט"וי"די"גי"בי"אי'ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'א'

1213141516171819202122232425262728293031123456789

ערב רה"ש

ל'כ"טכ"חכ"זכ"וכ"הכ"דכ"גכ"בכ"אכ'י"טי"חי"זט"זט"וי"די"גי"בי"אי'ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'א'

101112131415161718192021222324252627282930123456789

צום גדליה
תחילת  סמס 

 א'

ל'כ"טכ"חכ"זכ"וכ"הכ"דכ"גכ"בכ"אכ'י"טי"חי"זט"זט"וי"די"גי"בי"אי'ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'א'

1011121314151617181920212223242526272829303112345678

מועדי  ב' 
סמס' אלול

מועדי  ב' 
סמס' אלול

מועדי  ב' 
סמס' אלול

מועדי  ב' 
סמס' אלול

ל'כ"טכ"חכ"זכ"וכ"הכ"דכ"גכ"בכ"אכ'י"טי"חי"זט"זט"וי"די"גי"בי"אי'ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'א'

910111213141516171819202122232425262728293012345678

מועדי  ב' 
סמס' אלול

כ"טכ"חכ"זכ"וכ"הכ"דכ"גכ"בכ"אכ'י"טי"חי"זט"זט"וי"די"גי"בי"אי'ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'א'

910111213141516171819202122232425262728293031123456

חנוכה 
לימודים

צום י' בטבת

ל'כ"טכ"חכ"זכ"וכ"הכ"דכ"גכ"בכ"אכ'י"טי"חי"זט"זט"וי"די"גי"בי"אי'ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'א'

7891011121314151617181920212223242526272829303112345

   סוף      
סמס א'

ל'כ"טכ"חכ"זכ"וכ"הכ"דכ"גכ"בכ"אכ'י"טי"חי"זט"זט"וי"די"גי"בי"אי'ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'א'

6789101112131415161718192021222324252627281234567

תחילת  
סמס  ב'

מועדי  ב' 
סמס' א'

כ"טכ"חכ"זכ"וכ"הכ"דכ"גכ"בכ"אכ'י"טי"חי"זט"זט"וי"די"גי"בי"אי'ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'א'

891011121314151617181920212223242526272829303112345

מועדי  ב' 
סמס' א'

מועדי  ב' 
סמס' א'

תענית 
אסתר

שושן פוריםפורים
מועדי  ב' 
סמס' א'

מועדי  ב' 
סמס' א'

מועדי  ב' 
סמס' א'

כ"טכ"חכ"זכ"וכ"הכ"דכ"גכ"בכ"אכ'י"טי"חי"זט"זט"וי"די"גי"בי"אי'ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'א'

67891011121314151617181920212223242526272829301234

מועדי  ב' 
סמס' א'

מועדי  ב' 
סמס' א'

מועדי  ב' 
סמס' א'

מועדי  ב' 
סמס' א'

יום השואה

כ"טכ"חכ"זכ"וכ"הכ"דכ"גכ"בכ"אכ'י"טי"חי"זט"זט"וי"די"גי"בי"אי'ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'א'ל'

5678910111213141516171819202122232425262728293031123

ערב יום 
הזיכרון

יום 
הזיכרון

יום 
העצמאות

ל"ג בעומרגשר 
יום הסטודנטיום ירושלים

ל'כ"טכ"חכ"זכ"וכ"הכ"דכ"גכ"בכ"אכ'י"טי"חי"זט"זט"וי"די"גי"בי"אי'ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'א'

456789101112131415161718192021222324252627282930123

יום 
השלמה

יום השלמה
    סוף      

סמס  ב'

כ"טכ"חכ"זכ"וכ"הכ"דכ"גכ"בכ"אכ'י"טי"חי"זט"זט"וי"די"גי"בי"אי'ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'א'

456789101112131415161718192021222324252627282930311

צום י"ז 
תמוז

לכ"טכ"חכ"זכ"וכ"הכ"דכ"גכ"בכ"אכ'י"טי"חי"זט"זט"וי"די"גי"בי"אי'ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'א'

2345678910111213141516171819202122232425262728293031

צום  ט' 
באב

אב
אוגוסט  תשע"ט

אב
אוגוסט  תשע"ט

אייר
מאי- יוני תשע"ט

מועדי א' סמסטר ב'

מועדי א' סמסטר ב'

מועדי א' סמס ' ב'

מועדי ב' סמסטר ב'

מועדי א' סמסטר ב'מועדי א' סמסטר ב'

מועדי ב' סמסטר ב'

אדר א'
פברו'- מרץ 

תשע"ט

תמוז
 יולי- אוגוסט    

תשע"ט

תמוז
 יולי- אוגוסט    

תשע"ט

אייר
  מאי- יוני    

תשע"ט

ניסן
 אפריל-מאי 

תשע"ט

ניסן
 אפריל-מאי 

תשע"ט

סיוון
  יוני- יולי    

תשע"ט

סיוון
יוני- יולי תשע"ט

אדר ב'
מרץ- אפריל 

תשע"ט

אדר ב'
מרץ- אפריל 

תשע"ט

אדר א'
פברו'- מרץ 

תשע"ט

שבועות

חופשת פסח

כסלו
     נוב'-דצמ'    

תשע"ט

טבת
דצמ'- ינואר 

תשע"ט

שבט
ינואר-פברו' 

תשע"ט

כסלו
     נוב'-דצמ'    

תשע"ט

שבט
ינואר-פברו' 

תשע"ט

טבת
דצמ'- ינואר 

תשע"ט

מועדי א' סמס' א'

חנוכה - לימודים אקדמיים חופשת חנוכה התקיימה שביתה

אב
 יולי- אוגוסט    

תשע"ח

תשרי
 ספט' '-אוק' 

תשע"ט

חשון
 אוק'-נוב'   

תשע"ט

אלול
אוגו'-ספט' 

תשע"ח

מועדי ב' סמסטר ב'מועדי ב' סמסטר ב'מועדי א' סמסטר ב'

מועדי א' סמס' אלולסוכות ושמחת תורה מועדי א' סמס' אלול מועדי א' סמס' אלול ראש השנה

התקיימה שביתה

אב
 יולי- אוגוסט    

תשע"ח

תשרי
 ספט' '-אוק' 

תשע"ט

אלול
אוגו'-ספט' 

תשע"ח

חשון
 אוק'-נוב'   

תשע"ט

חופשת סוכותיום הכיפורים

מועדי א' סמס' א'

מועדי א' סמס' א'

מועדי א' סמס' א'מועדי א' סמס' א'מועדי א' סמס' א'

התקיימה שביתההתקיימה שביתה

חגים -חופשות
'ב/  'א' לימודים אקדמיים סמס

.ז האקדמי"בלתי נפרד מהלולעיונכם והינו חלק נט-לבשנמצא באתר ' ז אקדמי עם הערות"לו' -ללוח זה קיים קובץבנוסף  !שימו לב

ד"בס

שבת

לימודי קודש  עד  במכון  לב  מועדים בהם מתקיימים רק  
בכל המכוניםוקודש לימודים אקדמיםואין  13:00

מקראה

סמסטר אלול/ חופשת קיץ
קודש בסמסטר אלול בלבד לימודי

בהם מתקיימים  לימודים אקדמיים  -' מועדי ב
מתקיימים  לימודים אקדמיים וקודש לאבהם -בחינות 

הוכן ע"י ריקי בן זיו 
בתאריך 03/12/17 עודכן ב-21/11/18 

מנהל אקדמי- לשכת הרקטור
ט.ל.ח


