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הספריות תהיינה סגורות כאשר מתקיימות עצרות זיכרון )עצרת זיכרון ליצחק רבין ז”ל , יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ויום הזיכרון לחללי 
מערכות ישראל(.

ביום הזיכרון לרוה”מ יצחק רבין ז”ל, יום שני, י”ב בחשוון תשפ״ב, 18.10.2021, בשעות 14:00-12:00, תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלה   1
לא יתקיימו לימודים.

הלימודים יסתיימו בשעה 16:00.  2
בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום רביעי, כ”ו בניסן תשפ”ב, 27.4.2022, הלימודים יסתיימו בשעה 18:00.  3

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום חמישי, כ”ז בניסן תשפ”ב ,28.4.2022, בשעות 14:00-12:00, תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא   4
יתקיימו לימודים.

בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום שלישי, ב’ באייר תשפ”ב, 3.5.2022, בשעות 14:00-12:00, תתקיים עצרת זיכרון. באותו   5
היום יסתיימו הלימודים בשעה 17:00.

סמסטר א’  
סמסטר ב’  

סמסטר קיץ  
חופשה בין סמסטרים  

חופשות - אין לימודים  
בחינות פסיכומטריות  

חופשה לעובדים   
מינהליים

יום ראשון, ד’  בחשוון תשפ”ב, 10.10.2021  יום	ראשון	ללימודים	
יום ראשון, א’ טבת תשפ”ב, 5.12.2021  חופשת	חנוכה	*	

יום שלישי, י’ בטבת תשפ”ב, 14.12.2021  צום	י’	בטבת	)אין	לימודים(	
יום שישי, י”ב בשבט תשפ”ב, 14.1.2022  יום	אחרון	ללימודים	בסמסטר	א’	

מיום ראשון, י”ד בשבט תשפ”ב, 16.1.2022  חופשה	בין	הסמסטרים	
עד יום שלישי, כ”ח באדר א’ תשפ”ב, 1.3.2022 )כולל(  

יום רביעי, כ”ט באדר א’ תשפ”ב, 2.3.2022 יום	ראשון	ללימודים	בסמסטר	ב’	
מיום רביעי, י”ג באדר ב’ תשפ”ב, 16.3.2022 חופשת	פורים	

עד יום שישי, ט”ו באדר ב’ תשפ”ב, 18.3.2022 )כולל(   
מיום שלישי, י”א בניסן תשפ”ב, 12.4.2022 חופשת	פסח	

עד יום שבת, כ”ב בניסן תשפ”ב, 23.4.2022  )כולל(  
יום ראשון, כ”ג בניסן תשפ”ב, 24.4.2022  חידוש	הלימודים	

מיום רביעי, ג’ באייר תשפ”ב, 4.5.2022  יום	הזיכרון	ויום	העצמאות	
עד יום חמישי, ד' באייר תשפ"ב, 5.5.2022 )כולל(  

יום ראשון, כ”ח באייר תשפ”ב, 29.5.2022  חופשת	יום	ירושלים	
מיום ראשון, ו’ בסיוון תשפ”ב, 5.6.2022  חופשת	חג	שבועות	

עד יום שני, ז' בסיוון תשפ"ב, 6.6.2022 )כולל(  
)ט.נ.( משעה 16:00 ואילך  יום	הסטודנט	

יום שישי, כ”ה בסיוון תשפ”ב, 24.6.2022 יום	אחרון	ללימודים	סמסטר	ב’	
מיום ראשון כ”ז בסיוון תשפ”ב, 26.6.2022 חופשת	בחינות	סמסטר	ב’	

עד יום שישי, ח’ באב תשפ”ב, 5.8.2022 )כולל(  
יום ראשון, י”ח תמוז, תשפ”ב, 17.7.2022  צום	י”ז	תמוז 

יום ראשון, י’ באב תשפ”ב, 7.8.2022 צום	ט’	באב	)אין	לימודים(	
מיום שני, י”א באב תשפ”ב, 8.8.2022  סמסטר	קיץ	

עד יום שישי, כ”ז באלול תשפ”ב, 23.9.2022 )כולל(   
יום ראשון, כ”ח תשרי תשפ”ג, 23.10.2022 יום	ראשון	ללימודים	בשנת	תשפ”ג 
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זמני תפילת מנחה בבית הכנסת: 12:30, 13:35, 14:30, 15:35

זמני תפילת ערבית בבית הכנסת: 17:35, 19:35

במקומות הבאים מתקיימים מניינים נוספים: 
המכון הגבוה לתורה, הספריה המרכזית,

בניין המנהלה, המרכז למורשת ישראל ע”ש נייגל,
מגדל המעונות A ועוד.

בזמן שעון קיץ יש שינוי בזמני התפילות.
פרטים נוספים באתר האוניברסיטה,

תחת הכותרת “זהות יהודית” ו”רב הקמפוס”.

אלול - תשרי
ספטמבר

רביעיכ״ד1

חמישיכ״ה2

שישיכ״ו3

נצביםשבתכ״ז4

ראשוןכ״ח5

ערב ראש השנהשניכ״ט6

א׳ דראש השנהשלישיא׳7

ב׳ דראש השנהרביעיב׳8

צום גדליהחמישיג׳9

שישיד׳10

וילךשבתה׳11
שבת שובה

ראשוןו׳12

שניז׳13

שלישיח׳14

ערב יום כיפוררביעיט׳15

יום כיפורחמישיי׳16

שישיי״א17

האזינושבתי״ב18

ראשוןי״ג19

ערב חג סוכותשניי״ד20

חג סוכותשלישיט״ו21

א׳ דחוה״מרביעיט״ז22

ב׳ דחוה״מחמישיי״ז23

ג׳ דחוה״משישיי״ח24

שבת חול שבתי״ט25
המועד

ה׳ דחוה״מראשוןכ׳26

הושענא רבהשניכ״א27

שמיני עצרת שלישיכ״ב28
ושמחת תורה

אסרו חגרביעיכ״ג29

חמישיכ״ד30

תשרי - חשוון
אוקטובר

שישיכ״ה1

בראשיתשבתכ״ו2

ראשוןכ״ז3

שניכ״ח4

שלישיכ״ט5

א׳ ד׳ר״חרביעיל׳6
מרחשוון

ב׳ ד׳ר״חחמישיא׳7
מרחשוון

שישיב׳8

נחשבתג׳9

ראשוןד׳10

שניה׳11

שלישיו׳12

רביעיז׳13

חמישיח׳14

שישיט׳15

לך לךשבתי׳16

ראשוןי״א17

1שניי״ב18

שלישיי״ג19

רביעיי״ד20

חמישיט״ו21

שישיט״ז22

ויראשבתי״ז23

ראשוןי״ח24

שניי״ט25

שלישיכ׳26

רביעיכ״א27

חמישיכ״ב28

שישיכ״ג29

חיי שרהשבתכ״ד30

שעון חורףראשוןכ״ה31

חשוון - כסלו
נובמבר

שניכ״ו1

שלישיכ״ז2

רביעיכ״ח3

חג הסיגדחמישיכ״ט4

ר״ח כסלושישיא׳5

תולדותשבתב׳6

ראשוןג׳7

שניד׳8

שלישיה׳9

רביעיו׳10

חמישיז׳11

שישיח׳12

ויצאשבתט׳13

ראשוןי׳14

שניי״א15

שלישיי״ב16

רביעיי״ג17

חמישיי״ד18

שישיט״ו19

וישלחשבתט״ז20

ראשוןי״ז21

שניי״ח22

שלישיי״ט23

רביעיכ׳24

חמישיכ״א25

שישיכ״ב26

וישבשבתכ״ג27

ערב חנוכהראשוןכ״ד28
2

א׳ ד׳חנוכהשניכ״ה29
2

ב׳ ד׳חנוכהשלישיכ״ו30
2

כסלו - טבת
דצמבר

ג׳ ד׳חנוכהרביעיכ״ז1
2

ד׳ ד׳חנוכהחמישיכ״ח2
2

ה׳ ד׳חנוכה שישיכ״ט3

מקץשבתל׳4
שבת ר״ח טבת

ז׳ ד׳חנוכה ראשוןא׳5
ב׳ ד׳ר״ח טבת

זאת חנוכהשניב׳6

שלישיג׳7

רביעיד׳8

חמישיה׳9

שישיו׳10

ויגששבתז׳11

ראשוןח׳12

שניט׳13

צום עשרה שלישיי׳14
בטבת

רביעיי״א15

חמישיי״ב16

שישיי״ג17

ויחישבתי״ד18

ראשוןט״ו19

שניט״ז20

שלישיי״ז21

רביעיי״ח22

חמישיי״ט23

שישיכ׳24

שמותשבתכ״א25

ראשוןכ״ב26

שניכ״ג27

שלישיכ״ד28

רביעיכ״ה29

חמישיכ״ו30

שישיכ״ז31

טבת - שבט
ינואר

ואראשבתכ״ח1

ראשוןכ״ט2

ר״ח שבטשניא׳3

שלישיב׳4

רביעיג׳5

חמישיד׳6

שישיה׳7

באשבתו׳8

ראשוןז׳9

שניח׳10

שלישיט׳11

רביעיי׳12

חמישיי״א13

שישיי״ב14

בשלחשבתי״ג15

ראשוןי״ד16

ט״ו בשבטשניט״ו17

שלישיט״ז18

רביעיי״ז19

חמישיי״ח20

שישיי״ט21

יתרושבתכ׳22

ראשוןכ״א23

שניכ״ב24

שלישיכ״ג25

רביעיכ״ד26

חמישיכ״ה27

שישיכ״ו28

משפטיםשבתכ״ז29

ראשוןכ״ח30

שניכ״ט31

אדר א׳ - אדר ב׳
מרץ

שלישיכ״ח1

רביעיכ״ט2

א׳ ד׳ר״חחמישיל׳3
אדר ב׳

ב׳ ד׳ר״חשישיא׳4
אדר ב׳

פקודישבתב׳5

ראשוןג׳6

שניד׳7

שלישיה׳8

רביעיו׳9

חמישיז׳10

שישיח׳11

ויקראשבתט׳12
שבת זכור

ראשוןי׳13

שניי״א14

שלישיי״ב15

תענית אסתררביעיי״ג16

      פורים    חמישיי״ד17

שושן פוריםשישיט״ו18

צושבתט״ז19

ראשוןי״ז20

שניי״ח21

שלישיי״ט22

רביעיכ׳23

חמישיכ״א24

שעון קיץשישיכ״ב25

שמינישבתכ״ג26
שבת פרה

ראשוןכ״ד27

שניכ״ה28

שלישיכ״ו29

רביעיכ״ז30

חמישיכ״ח31

אדר ב׳ - ניסן
אפריל

שישיכ״ט1

שבתא׳2
תזריע

שבת ר״ח ניסן

ראשוןב׳3

שניג׳4

שלישיד׳5

רביעיה׳6

חמישיו׳7

שישיז׳8

מצורעשבתח׳9
שבת הגדול

ראשוןט׳10

שניי׳11

שלישיי״א12

רביעיי״ב13

חמישיי״ג14

ערב חג פסחשישיי״ד15

חג פסחשבתט״ו16

 א׳ דחוה״מ  ראשוןט״ז17

  ב׳ דחוה״מ שניי״ז18

  ג׳ דחוה״מ  שלישיי״ח19

  ד׳ דחוה״מ רביעיי״ט20

 ה׳ דחוה״מ  חמישיכ׳21

שביעי של פסח שישיכ״א22

אחרי מותשבתכ״ב23
אסרו חג

ראשוןכ״ג24

שניכ״ד25

שלישיכ״ה26

רביעיכ״ו27
ערב יום הזיכרון 
לשואה ולגבורה 
 3

חמישיכ״ז28
יום הזיכרון 

לשואה ולגבורה
 4

שישיכ״ח29

קדושיםשבתכ״ט30

 אייר-סיוון
מאי

א׳ ד׳ר״ח איירראשוןל׳1

ב׳ ד׳ר״ח איירשניא׳2

ערב יום הזיכרוןשלישיב׳3
5

יום הזיכרון רביעיג׳4
)מוקדם(

יום העצאות חמישיד׳5
)מוקדם(

שישיה׳6

אמורשבתו׳7

ראשוןז׳8

שניח׳9

שלישיט׳10

 רביעיי׳11

חמישיי״א12

שישיי״ב13

בהרשבתי״ג14

פסח שניראשוןי״ד15

שניט״ו16

שלישיט״ז17

ערב ל״ג רביעיי״ז18
בעומר

ל״ג בעומרחמישיי״ח19

שישיי״ט20

בחוקותישבתכ׳21

ראשוןכ״א22

שניכ״ב23

שלישיכ״ג24

רביעיכ״ד25

חמישיכ״ה26

שישיכ״ו27

במדברשבתכ״ז28

יום ירושלים ראשוןכ״ח29

שניכ״ט30

ר״ח סיווןשלישיא׳31

סיוון-תמוז
יוני

רביעיב׳1

חמישיג׳2

שישיד׳3

נשאשבתה׳4
ערב חג שבועות

חג שבועותראשוןו׳5

אסרו חגשניז׳6

שלישיח׳7

רביעיט׳8

חמישיי׳9

שישיי״א10

בהעלותךשבתי״ב11

ראשוןי״ג12

שניי״ד13

שלישיט״ו14

רביעיט״ז15

חמישיי״ז16

שישיי״ח17

שלחשבתי״ט18

ראשוןכ׳19

שניכ״א20

שלישיכ״ב21

רביעיכ״ג22

חמישיכ״ד23

שישיכ״ה24

קרחשבתכ״ו25

ראשוןכ״ז26

שניכ״ח27

שלישיכ״ט28

א׳ ד׳ר״ח תמוזרביעיל׳29

ב׳ ד׳ר״ח תמוזחמישיא׳30

תמוז-אב
יולי

שישיב׳1

חֹקתשבתג׳2

ראשוןד׳3

שניה׳4

שלישיו׳5

רביעיז׳6

חמישיח׳7

שישיט׳8

בלקשבתי׳9

ראשוןי״א10

שניי״ב11

שלישיי״ג12

רביעיי״ד13

חמישיט״ו14

שישיט״ז15

פינחסשבתי״ז16

ראשוןי״ח17
צום שבעה 
עשר בתמוז 

)נדחה(

שניי״ט18

שלישיכ׳19

רביעיכ״א20

חמישיכ״ב21

שישיכ״ג22

מטותשבתכ״ד23

ראשוןכ״ה24

שניכ״ו25

שלישיכ״ז26

רביעיכ״ח27

חמישיכ״ט28

ר״ח מנחם אבשישיא׳29

מסעישבתב׳30

ראשוןג׳31

אב-אלול
אוגוסט

שניד׳1

שלישיה׳2

רביעיו׳3

חמישיז׳4

שישיח׳5

שבתט׳6
דברים
שבת חזון

ערב תשעה באב

צום תשעה ראשוןי׳7
באב )נדחה(

שניי״א8

שלישיי״ב9

רביעיי״ג10

חמישיי״ד11

שישיט״ו12

ואתחנןשבתט״ז13
שבת נחמו

ראשוןי״ז14

שניי״ח15

שלישיי״ט16

רביעיכ׳17

חמישיכ״א18

שישיכ״ב19

עקבשבתכ״ג20

ראשוןכ״ד21

שניכ״ה22

שלישיכ״ו23

רביעיכ״ז24

חמישיכ״ח25

שישיכ״ט26

ראהשבתל׳27
שבת ר״ח אלול

 ב׳ ד׳ר״ח אלולראשוןא׳28

שניב׳29

שלישיג׳30

רביעיד׳31

אלול - תשרי
ספטמבר

חמישיה׳1

שישיו׳2

שופטיםשבתז׳3

ראשוןח׳4

שניט׳5

שלישיי׳6

רביעיי״א7

חמישיי״ב8

שישיי״ג9

כי תצאשבתי״ד10

ראשוןט״ו11

שניט״ז12

שלישיי״ז13

רביעיי״ח14

חמישיי״ט15

שישיכ׳16

כי תבואשבתכ״א17

ראשוןכ״ב18

שניכ״ג19

שלישיכ״ד20

רביעיכ״ה21

חמישיכ״ו22

שישיכ״ז23

ניצביםשבתכ״ח24

ערב ראש השנהראשוןכ״ט25

א׳ דראש השנהשניא׳26

ב׳ דראש השנהשלישיב׳27

צום גדליהרביעיג׳28

חמישיד׳29

שישיה׳30

 אדר א׳
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