
 בס"ד 

 

 לשנת תשפ"ב  לוח אירועים אקדמי
 

 )בנים ובנות(  לוח אקדמי שנתי

 6.10.2021יום ד', ל' תשרי,  -פתיחת שנה"ל תשפ"ב 

 11.1.2022יום ג', ט' שבט,  -סיום סמסטר א' 

 12.1.22-15.2.22 יום ג', י"ד אדר א', – יום ד', י' שבט  -א'  מבחני סמסטר

 16.2.2022יום ד', ט"ו אדר א',  -פתיחת סמסטר ב' 

 19.6.2022יום א', כ'  סיון,   -סיום סמסטר ב' 

   20.6.22-31.7.22 יום א', ג' אב, –יום ב', כ"א סיון   -ב'  מבחני סמסטר

 )בנים ובנות(   מועדים וימים מיוחדים

 29.12.21-5.1.22יום א', א' טבת  –יום ב', כ"ה כסלו  –חופשת חנוכה 

 15.3.22-18.3.22יום ו', ט"ו אדר ב'  –יום ג', י"ב אדר ב'  –פורים חופשת 

 4.4.22-24.4.22יום א', כ"ג ניסן  –יום ב', ג' ניסן   –חופשת פסח 

 18:15סיום לימודים בשעה   - 27.4.22יום ד', כ"ו ניסן,  –ערב יום השואה 

 17:20ה סיום לימודים בשע  - 3.5.22יום ג', ב' אייר,    –ערב יום הזיכרון 

 יום עבודה מעשית  - 4.5.22יום ד', ג' אייר,    –יום הזיכרון 

 5.5.22יום ה', ד' אייר,  –יום העצמאות 

 19.5.22יום ה', י"ח אייר,  –ל"ג בעומר 

 29.5.22יום א', כ"ח אייר,  –יום ירושלים 

 5.6.22-6.6.22יום ב', ז' סיון,  –יום א', ו' סיון   –חג השבועות 

 17:30הבחינות יתקיימו בשעה  –  בהלכהמבחני בקיאות 

 3.10.2021יום א', כ"ז תשרי, 
 23.11.2021יום ג', י"ט כסלו, 

 5.1.2022יום ד', ג' טבת, 
 22.3.2022יום ג', י"ט אדר ב', 

   15.6.2022יום ד', ט"ז סיון, 



 בס"ד 

 

 מבחני בקיאות במקרא 

 16:00 –  12.9.2021יום א', ו' תשרי, 
     16:00– 27.10.2021יום ד', כ"א חשון, 
   10:00– 30.11.2021יום ג', כ"ו כסלו, 

 10:00– 12.2.2022יום א', י"א אדר א', 
 14:00– 30.3.2022יום ד', כ"ז אדר א', 

 10:00– 6.5.2022יום ב', ז' סיון, 
 8:45– 1.8.2022יום ב', ד' אב, 

 ימי סימולציות 

 : בנים

 על יסודי שנה ב':

 8:30-15:00–  5.12.2021יום א', א' טבת, 
 8:30-19:00–  10.4.2022יום א', ט' ניסן, 

 14:00-19:00–  26.6.2022יום א', כ"ז סיון, 

 על יסודי שנה ג':

 14:00-19:00 – 30.1.2022יום א', כ"ח שבט, 

 14:00-19:00– 13.2.2022יום א', י"ב אדר א', 

 8:30-19:00–  24.4.2022יום א', כ"ג ניסן, 

 :בנות

 רך שנה א':גיל 

 8:30-14:00– 15.2.2022יום ג', י"ד אדר א', 
 8:30-14:00–  20.6.2022סיון,  כ"איום ב', 

 גיל רך שנה ב': 

 8:30-14:00–  3.11.2021יום ד', כ"ח חשון,  

 8:30-14:00– 8.6.2022יום ד', ט' סיון, 

 גיל רך שנה ג': 

 8:30-14:00– 16.11.2021יום ג', י"ב כסלו, 

 8:30-14:00–  13.6.2022סיון, יום ב', י"ד 



 בס"ד 

 

 חינוך מיוחד שנה א':

 8:30-14:00–  18.1.2022יום ג', י"ז שבט, 

 14:00-19:30 – 5.4.2022יום ג', ד' ניסן, 

 חינוך מיוחד שנה ב':

 8:30-14:00–  16.2.2022יום ד', ט"ז אדר, 

 8:30-14:00–  11.5.2022יום ד', י' אייר, 

 חינוך מיוחד שנה ג':

 8:30-14:00 – 9.12.2021ה' טבת, יום חמישי, 

 8:30-14:00 –  22.2.2022יום ג', כ"א אדר, 

 יסודי שנה א':

 8:30-14:00 –  8.2.2022יום ג', ז' אדר א', 

 8:30-14:00 – 5.4.2022יום ג', ד' ניסן, 

 יסודי שנה ב':

 8:30-14:00 – 20.10.2021יום ד', י"ד חשון, 

 8:30-14:00 – 2.3.2022יום ד', כ"ט אדר א',  

 יסודי שנה ג':

 8:30-14:00 –  26.10.2021יום ג', כ' חשון, 

 8:30-14:00 – 29.3.2022יום ג', כ"ו אדר ב', 

 על יסודי שנה א': 

 8:30-14:00 – 14.2.2022יום ב', י"ג אדר א', 

 8:30-14:00 –  21.6.2022יום ג', כ"ב סיון, 

 על יסודי שנה ב':

 8:30-14:00 – 17.11.2021יום ד', י"ג כסלו, 

 8:30-14:00 –  25.5.2022יום ד', כ"ד אייר, 

 

 



 בס"ד 

 

 על יסודי שנה ג':

 8:30-14:00  – 9.11.2021יום ג', ה' כסלו, 

 8:30-14:00 –  31.5.2022יום ג', כ"ט אייר, 

 קורסי חינוך יחודיים רג"ב 

 : בנים

 סמסטר א' –קורס מקוון בימי ג' בערב 
 14:30-19:30 –חופשת סמסטר א'  –קורס מרוכז בימי א' ו/או 

 בתשעת הימים -ו/או קורס מרוכז  

 :בנות

   4יום ב', שיעור  -סמסטר א' 
 בתשעת הימים –קורס מרוכז 
 6יום ג', שיעור  –קורס בלמידה מרחוק  –סמסטר א' 
 2קורס בימי ב' בשיעור  –סמסטר ב' 

 פעילות מסלול 

 :חנ"מ בנים ובנות

 14:00-17:20 –סמסטר ב'    -אירוע סוף שנה 

 :גיל רך

 14:15-15:45 – 26.1.2022, כ"ד שבט, יום ד' – ג'-א' פעילות בהובלת הסטודנטיות

 14:15-15:45 – 13.6.2022יום ב', י"ד סיון,   –ד' - ביכורי מחקר ואירוע סיום א'

 ימי עיון 

 8.12.2021יום ד', ד' טבת,  –שנה ב'  –מכון משואה 
 5.1.2022יום ד', ג' שבט,   –שנה ג'  –פדגוגי במכללה/מקוון יום עיון 
 29.3.2022כ"ו אדר ב', יום ג',   –שנה א'  –יד ושם 

 .11:45 -10:15  :2שיעור  25.4.2022   ,יום ב' כ"ד ניסן – יום השואהום עיון לכבוד י

 טקס חלוקת תארים

 17:00-19:30 –  13.9.2021יום ב', ז' תשרי, 

 ישיבת סגל מרצים

 14:30-16:30 –  13.9.2021יום ב', ז' תשרי, 


