
  

 מח"ר-ב"תשפלוח תאריכים אקדמי לשנת הלימודים 

 תשפ"ב תשריב כ"ז, 2021באוקטובר  3יום א',  - ב"פפתיחת שנת הלימודים תש

 15:00לימודים עד השעה -חנוכה
 02יום ה', , כ"ד בכסלו תשפ"ב, ועד2021בנובמבר  28יום א', 

ב' , 2021בדצמבר  06יום ב', ב ובתשפ" כסלוב כ"ח, 2021בדצמבר 
 בתשפ" בטבת

 , א' בטבת תשפ"ב2021בדצמבר  05יום א',  חופשת חנוכה

 בדצמבר, י' בטבת תשפ"ב 14יום ג',  12:00לימודים עד  -צום עשרה בטבת

 )יום לימודים רגיל( , ז' בשבט תשפ"ב2022 בינואר 09, א'יום  סיום סמסטר א'

 בפברואר 04, ו'עד יום  , ח' בשבט תשפ"ב2022 בינואר 10, ב'יום         בחינות מועד א'
 , ג' באדר א' תשפ"ב2022

 23עד יום ד', באדר א' תשפ"ב ה' , 2022, בפברואר  06יום א',  בחינות מועד ב'        
 , כ"ב באדר א' תשפ"ב2022בפברואר 

 , כ"ג באדר א' תשפ"ב2022בפברואר  24, ה' יום  פתיחת סמסטר ב'

 01, כ"ז באדר א' תשפ"ב עד יום ג', 2022בפברואר  28יום ב',  טיול תמורה
 באדר א' תשפ"ב חכ", 2022במרץ 

ץ במר 18, י"ג באדר ב' תשפ"ב עד יום ו', 2022במרץ  16', דיום  חופשת פורים
 ט"ו באדר ב' תשפ"ב, 2022

 נקבע עדייןלא  מרתון ירושלים

באפריל  22עד יום ו',  , ט' בניסן תשפ"ב2022באפריל  10 'איום   חופשת פסח
 , כ"א בניסן תשפ"ב2022

 ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
)הלימודים יסתיימו  , כ"ו בניסן תשפ"ב2022באפריל  27', דיום 

 (18:00בשעה 

 )יום לימודים רגיל( כ"ז בניסן תשפ"ב 2022 , באפריל 28, ה'יום   טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

)הלימודים יסתיימו  , ב' באייר תשפ"ב2022 במאי 03, ג'יום  טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
 (16:00בשעה 

 ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
)הלימודים יסתיימו בשעה ב' באייר תשפ"ב  2022 במאי 03יום ג', 
16:00) 

 , ג' באייר תשפ"ב2022 במאי 04, ד'יום  הזיכרוןיום 

 , ד' באייר תשפ"ב2022במאי  05, ה'יום  יום העצמאות

  , ו' בסיוון תשפ"ב2022 ביוני 05, א' יום חופשת שבועות

 בסיוון תשפ"ב )יום לימודים רגיל( ז, י" 2022 ביוני 16', היום  סיום סמסטר ב'

ביולי  15עד יום ו', בסיוון תשפ"ב,  ח, י"2022ביוני  17', ויום  בחינות מועד א'
 בתמוז תשפ"ב , ט"ז2022

ביולי  05', ועד יום בתמוז תשפ"ב  ט, י" 2022 ביולי 18יום א',   בחינות מועד ב'
 תשפ"ב באב' ח, 2022

יום ללא לימודים וללא  י' באב תשפ"ב ,2022באוגוסט  07יום א',  ט' באבצום 
 בחינות

 22, ה'עד יום   תשפ"ב לול' באא ,2022 באוגוסט 28יום א',  מועד ג'בחינות 
 גבאלול תשפ" ו, כ"2022 בספטמבר

 תשפ"ג תשריב ג, כ"2022באוקטובר  18', גיום  -פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג 

 



  

 חופשות שבמסגרתן ישנו ביטול יום לימודים מלא מסומנות בצבע אפור מלא *

 חופשות שבמסגרתן ישנו ביטול יום לימודים חלקי מסומנות בצבע אפור מפוספס *

אקדמית להנדסה ירושלים שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים לרבות תנאי מכללה  -עזריאלי 
 אישיות לנוגעים בדבר. הקבלה, התקנות, תאריכי הלימוד ותוכניות הלימודים, מבלי למסור על כך הודעות


