
 
 
 

   
 
 

 

 
 מזכירות אקדמית

Academic Secretariat 
 

 
 

   4313343חיפה , הר הכרמל, 911שדרות אבא חושי , אוניברסיטת חיפה
 :Fax+  179-3-3439989: פקס   :Tel+  179-3-3938293: טל

University of Haifa, 199 Aba Hushi Ave. Mount Carmel, Haifa, 3498838, Israel 
@univ.haifa.ac.ilslandman 

 

 
             

     7102/1022 ז"לוח שנת הלימודים תשע

 סמסטר חורף -' סמסטר א

   1 031.31.6, ז"תשע, תשרי ח"כ, יום ראשון   :תחילת הלימודים

 -6:33.בין השעות ) 1.6..61, ז"תשע, חשון' א, רביעייום   :טקס פתיחת שנת הלימודים

     .0:33 1) 

   1 611.61.6, ז"תשע, ה כסלו"כ, יום ראשון    :חופשת חנוכה

 1   611.61.6, ז"תשע, ה כסלו"כ, יום ראשון   :חופשת חג המולד

     1 621.1.2, ז"תשע, טבת ט"כ, יום שישי    :'סיום סמסטר א

 א"כ, עד יום שישי, 611.1.2, ז"תשע, בטש 'ב, מיום ראשון  :'מועד א :'בחינות סמסטר א* 

    1 2161.2., ז"תשע, שבט                                                                           

 'ה, שישיעד יום , 1161.2., ז"תשע, שבט ג"כ, מיום ראשון   :'מועד ב                      

   1 0101.2, ז"תשע, אדר                               

 סמסטר אביב –' סמסטר ב   

    1 1101.2, ז"תשע, אדר 'ז, ראשוןיום    :תחילת הלימודים

 הלימודים )  1101.2, ז"תשע, אדר א"י, חמישייום     :תענית אסתר

 (1 0:33.מסתיימים בשעה                                                         

 1 6101.2., ז"תשע, ד אדר  "י, ראשוןיום     :חופשת פורים

, א ניסן"כ, שניעד יום , 6101.2, ז"תשע, ניסן 'י, חמישימיום  :חופשת פסח

    1 2101.2., ז"תשע

 ,ז"תשע, ניסן ב"כ, שלישיהלימודים יתחדשו ביום 

 .0101.2 1    

    1 60101.2, ז"תשע, ניסן ז"כ, ראשוןיום   :ולגבורהערב יום הזיכרון לשואה  

 ( 0:33.הלימודים מסתיימים בשעה )                                                                             

 -6:33.בין השעות ) 60101.2, ז"תשע, ניסן  ח"כ, שנייום   :עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה

      .0:33 1) 

 1 66101.2, ז"תשע, ניסן' ל, יום רביעי  :ש אילן שפירא"ע' מרוץ האוני

-6:33.בין השעות ) 03101.2, ז"תשע, אייר' ד, ראשוןיום   :ל"עצרת יום הזיכרון לחללי צה

      .0:33              1)     

 (0:33.הלימודים מסתיימים בשעה )      

     1 111.2., ז"תשע, אייר' ה, שנייום  :(לימודיםאין )ל "יום הזיכרון לחללי צה

     1 6111.2, ז"תשע, אייר' ו, שלישייום    :חופשת יום העצמאות

 ייקבע    :יום הסטודנט

 0.111.2-03111.21, ז"תשע, סיוון' ו-'ה, רביעי-שלישי ימים   :חופשת חג שבועות

   1 63161.2, ז"תשע, סיוון ו"כ, שלישייום     :'סיום סמסטר ב

 ז"י, לישישעד יום , 6.161.2, ז"תשע, סיוון ז"כ, רביעימיום   :'מועד א :'בחינות סמסטר ב*

  1 121.2.., ז"תשע, תמוז     

  'ב, לישישעד יום , 6121.2., ז"תשע, תמוז ח"י, רביעימיום   :'מועד ב   

   1 61121.2, ז"תשע, אב     
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    1 6121.2., ז"תשע, תמוז ב"כ, יום ראשון                 :תחילת סמסטר קיץ

 טרם ידוע                           חופשת סיום צום הרמדאן **

   טרם ידוע                :   חג הקורבןחופשת סיום צום *** 

     1 101.2., ז"תשע, באב 'ט, שלישייום     :  באב' חופשת ט

   1 111.2., ז"תשע אלול  'י, יום שישי                                            :סיום סמסטר קיץ

אלול  ד"כ, ועד ליום שישי 0111.2, ז"אלול תשע ב"י, יום ראשון:         'מועד א         :בחינות סמסטר קיץ*

  1 1111.2.,  ז"תשע              

                                       

 תשרי ג"י,ישלישועד ליום   2111.2., ז"תשע אלול ו"כ, ראשוןיום :            'מועד ב              

   1 01.31.2, ח"תשע            

,                        ישיועד ליום ש 63111.2, ח"ט אלול תשע"כ, רביעייום : חופשת ראש השנה   :חופשות

  1 66111.2, ח"בתשרי תשע' ב                 

 

 1 03111.2 – 61111.2, ח"תשרי תשע 'י-'ט, שבת-ימים שישי: חופשת יום כיפור    :חופשות
      

 
ב"כ, חמישיועד יום  01.31.2, ח"ד תשרי תשע"י, רביעייום : חופשת סוכות    

      1 61.31.2., ח"תשרי תשע    

        

                  

 

  1 661.31.2:        ח"פתיחת שנת הלימודים תשע

  
 

 במועדי הבחינות תיתכן גלישה מעבר לתאריכים המצוינים* 
 

 עדיין לא ידוע מועד מדויק** 
 

 עדיין לא ידוע מועד מדויק*** 
 
 
  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


