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 ה, תשרי/חשון תשע"1024אוקטובר 

 יום
 בשבוע

 תאריך
 אזרחי

 תאריך 
 עברי

 כינוסים של גופים שעה חגים, חופשות ואירועים אחרים
 אקדמיים

    תשרי ז' 1 ד'

     ח' 2 ה'

   המוסד סגור  –ערב יום כיפור   ט' 3 ו'

   המוסד סגור -יום כיפור   י' 4 שבת

   אין לקיים בחינות  י"א 5 א'

     י"ב 6 ב'

 ועד מנהל 11:00   י"ג 7 ג'

 אין לימודים -ערב סוכות   י"ד 8 ד'
 11:30סיום עבודה בשעה 

  

   סגורהמוסד  -סוכות   ט"ו 9 ה'

   המוסד סגור -חוה"מ סוכות   ט"ז 11 ו'

   המוסד סגור -חוה"מ סוכות   י"ז 11 שבת

   המוסד סגור -חוה"מ סוכות   י"ח 12 א'

   המוסד סגור -חוה"מ סוכות   י"ט 13 ב'

   המוסד סגור -חוה"מ סוכות   כ' 14 ג'

   המוסד סגור -הושענא רבא   כ"א 15 ד'

   המוסד סגור -י עצרת ושמחת תורה שמינ  כ"ב 16 ה'

   המוסד סגור  כ"ג 17 ו'

   המוסד סגור  כ"ד 18 שבת

 19 א'
 

וטקס פתיחת שנת הלימודים  יום הכוון  כ"ה
  תשע"ה

 סיום בחינות סמסטר קיץ מועד א' 
 וסיום בחינות סמסטר אביב מועד ב'

  

   הפתיחת שנת הלימודים תשע"  כ"ו 21 ב'

     כ"ז 21 ג'

 רפואה :המועצ    כ"ח 22 ד'

 מדע והנ. חומרים :המועצ    כ"ט 23 ה'

     ל' 24 ו'

   המוסד סגור חשון א' 25 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   ב' 26 א'

: הנ. ביוטכנולוגיה; מועצות 
הנ. תעו"נ; חינ. למדע וטכ.; 

 רפואית -הנ. ביו 

 כימיה ;טיקהמתמ: מועצות    ג' 27 ב'   

 אזרחיתהנ. : מועצות    ד' 28 ג'
 מ"חדמ וסביבתית;

. הנ; חשמל. הנ :מועצות    ה' 29 ד'
 ת; לימודים הומנ'כימי

הנ. ; יטקטורהארכ :מועצות    ו' 31 ה'
; וגיהמכונות; ביולאויר'; הנ. 

 יקהפיס

     ז' 31 ו'
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 התשע" כסלו/חשון, 1024 נובמבר

 יום
 בשבוע

 תאריך
 אזרחי

 תאריך 
 יעבר

 כינוסים של גופים שעה חגים, חופשות ואירועים אחרים
 אקדמיים

   המוסד סגור חשון ח' 1 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   ט' 2 א'

 ועדת מחקר 14:30   י' 3 ב'

     י"א 4 ג'

 עצרת זיכרון ליצחק רבין    י"ב 5 ד'
 11:30-13:30הפסקת לימודים בין השעות 

  

     י"ג 6 ה'

     י"ד 7 ו'

   המוסד סגור  ט"ו 8 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   ט"ז 9 א'

ועדת הקבע ללימודים  11:30
 אקדמיים

     י"ז 11 ב'

 ועדת תיאום לתקשוב 01:00   י"ח 11 ג'

סטודנטים כלל -ועדת סגל 11:30
 טכניונית

     י"ט 12 ד'

     כ' 13 ה'

     כ"א 14 ו'

   רהמוסד סגו  כ"ב 15 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   כ"ג 16 א'

 סנט 11:30

  סגל פורש -טקס פרידה והוקרה   כ"ד 17 ב'
 11:00בשעה 

  

 ועד מנהל 11:00   כ"ה 18 ג'

 פורום ראשי יחידות 14:30   כ"ו 19 ד'

 ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב 14:00   כ"ז 21 ה'

 מדע והנ. חומרים :המועצ

     כ"ח 21 ו'

   המוסד סגור  כ"ט 22 שבת

 23 א'
 

 ועדה מרכזת 01:00  כסלו א'

: הנ. ביוטכנולוגיה; מועצות 
הנ. תעו"נ; חינ. למדע וטכ.; 

 רפואית -הנ. ביו 

 כימיה ;טיקהמתמ: מועצות    ב' 24 ב'

 אזרחיתהנ. : מועצות    ג' 25 ג'
 מ"חדמ וסביבתית;

 ;ואהרפ; חשמל. הנ :ותמועצ    ד' 26 ד'
 לימודים הומנ' ת;כימי. הנ

הנ. ; יטקטורהארכ :מועצות    ה' 27 ה'
; וגיהמכונות; ביולאויר'; הנ. 

 יקהפיס

     ו' 28 ו'

   המוסד סגור  ז' 29 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   ח' 31 א'
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 התשע" טבת/כסלו, 1024 דצמבר

 יום
 בשבוע

 תאריך
 אזרחי

 תאריך 
 עברי

 כינוסים של גופים שעה ם אחריםחגים, חופשות ואירועי
 אקדמיים

    כסלו ט' 1 ב'

     י' 2 ג'

     י"א 3 ד'

     י"ב 4 ה'

     י"ג 5 ו'

   המוסד סגור  י"ד 6 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   ט"ו 7 א'

 ועדת מחקר 14:30   ט"ז 8 ב'

נטים כלל סטוד-ועדת סגל 11:30 11:00בשעה  סגל חדש -טקס קבלת פנים   י"ז 9 ג'
 טכניונית

 פורום ראשי יחידות 14:30   י"ח 11 ד'

     י"ט 11 ה'

     כ' 12 ו'

   המוסד סגור  כ"א 13 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   כ"ב 14 א'

   אין לימודים  כ"ג 15 ב'

 אין לימודים  כ"ד 16 ג'

 13:00סיום עבודה בשעה 

  

   אין לימודים – א' חנוכה  כ"ה 17 ד'

 מדע והנ. חומרים :המועצ   אין לימודים – ב' חנוכה  כ"ו 18 ה'

   אין לימודים –ג' חנוכה   כ"ז 19 ו'

   המוסד סגור –ד' חנוכה   כ"ח 21 שבת

 ועדה מרכזת 01:00 ה' חנוכה  כ"ט 21 א'

 סנט 11:30

: הנ. ביוטכנולוגיה; מועצות 
הנ. תעו"נ; חינ. למדע וטכ.; 

 איתרפו -הנ. ביו 

 כימיה ;טיקהמתמ: מועצות  ו' חנוכה  ל' 22 ב'

 אזרחיתהנ. : מועצות  ז' חנוכה טבת א' 23 ג'
 מ"חדמ וסביבתית;

. הנ; חשמל. הנ :מועצות  ח' חנוכה  ב' 24 ד'
 ת; רפואה; לימודים הומנ'כימי

הנ. ; יטקטורהארכ :מועצות    ג' 25 ה'
; וגיהמכונות; ביולאויר'; הנ. 

 יקהפיס

     ד' 26 ו'

   המוסד סגור  ה' 27 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   ו' 28 א'

     ז' 29 ב'

 ועד מנהל 11:00   ח' 31 ג'

   13:00טקס פרסי משה ינאי בשעה   ט' 31 ד'

 



5 

 

 התשע" טבת/שבט, 1025 ינואר

 יום
 בשבוע

 תאריך
 אזרחי

 תאריך 
 עברי

 פיםכינוסים של גו שעה חגים, חופשות ואירועים אחרים
 אקדמיים

   אין לקיים בחינות –צום י' בטבת  טבת י' 1 ה'

     י"א 2 ו'

   המוסד סגור  י"ב 3 שבת

 4 א'
 

 ועדה מרכזת 01:00   י"ג

ועדת הקבע ללימודים  11:30
 אקדמיים

     י"ד 5 ב'

סטודנטים כלל -ועדת סגל 11:30   ט"ו 6 ג'
 טכניונית

 ועדה לפיתוח אקדמי 14:30 יריד תעסוקה  ט"ז 7 ד'

     י"ז 8 ה'

     י"ח 9 ו'

   המוסד סגור  י"ט 11 שבת

 11 א'
 

 ועדה מרכזת 01:00   כ'

 ועדת שבתון 11:00

 ועדת מחקר 14:30   כ"א 12 ב'

 ועדת תיאום לתקשוב 01:00   כ"ב 13 ג'

 פורום ראשי יחידות 14:30   כ"ג 14 ד'

     כ"ד 15 ה'

     כ"ה 16 ו'

   המוסד סגור  כ"ו 17 שבת

 אין לקיים בחינות –שבוע אחרון ללימודים   כ"ז 18 א'
קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף 

 )המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות(

 ועדה מרכזת 01:00

 סנט 11:30

 סמסטר אביב תשע"ד -טקס מצטייני נשיא   כ"ח 19 ב'
 11:00בשעה 

  

ונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף ק  כ"ט 21 ג'
 )המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות(

 ועד מנהל 11:00

    שבט א' 21 ד'

 ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב 14:00 סמסטר חורף סיום  ב' 22 ה'

 מדע והנ. חומרים :המועצ 

     ג' 23 ו'

   המוסד סגור  ד' 24 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   ה' 25 א'

 מליאה אקדמית מיוחדת 11:30

: הנ. ביוטכנולוגיה; מועצות 
הנ. תעו"נ; חינ. למדע וטכ.; 

 רפואית -הנ. ביו 

 כימיה ;טיקהמתמ: מועצות  מועד א' -תחילת בחינות סמסטר חורף   ו' 26 ב'

 אזרחיתהנ. : מועצות    ז' 27 ג'
 מ"חדמ וסביבתית;

 טיינים טקס מרצים ועובדים מצ  ח' 28 ד'
 11:30בשעה 

. הנ; חשמל. הנ :מועצות 
 ת; רפואה; לימודים הומנ'כימי

הנ. ; יטקטורהארכ :מועצות    ט' 29 ה'
; וגיהמכונות; ביולאויר'; הנ. 

 יקהפיס

     י' 31 ו'

   המוסד סגור  י"א 31 שבת
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 התשע" אדרשבט/, 1025 פברואר

 יום
 בשבוע

 תאריך
 אזרחי

 תאריך 
 עברי

 כינוסים של גופים שעה פשות ואירועים אחריםחגים, חו
 אקדמיים

 ועדה מרכזת 01:00  שבט י"ב 1 א'

     י"ג 2 ב'

סטודנטים כלל -ועדת סגל 11:30   י"ד 3 ג'
 טכניונית

     ט"ו 4 ד'

     ט"ז 5 ה'

     י"ז 6 ו'

   המוסד סגור  י"ח 7 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   י"ט 8 א'

     כ' 9 ב'

     כ"א 11 ג'

 פורום ראשי יחידות 14:30   כ"ב 11 ד'

     כ"ג 12 ה'

     כ"ד 13 ו'

   המוסד סגור  כ"ה 14 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   כ"ו 15 א'

     כ"ז 16 ב'

 מועד א' -סיום בחינות סמסטר חורף   כ"ח 17 ג'
 11:00בשעה  טקס פרס הארווי

 ועד מנהל 11:00

   אין לימודים – ן הסמסטריםחופשה בי  כ"ט 18 ד'

 אין לימודים – חופשה בין הסמסטרים  ל' 19 ה'
 יום בית פתוח

  

   אין לימודים – חופשה בין הסמסטרים אדר א' 21 ו'

   המוסד סגור  ב' 21 שבת

 ועדה מרכזת 01:00 אין לימודים – חופשה בין הסמסטרים  ג' 22 א'

   לימודים אין – חופשה בין הסמסטרים  ד' 23 ב'

   אין לימודים – חופשה בין הסמסטרים  ה' 24 ג'

   מועד ב' –תחילת בחינות סמסטר חורף   ו' 25 ד'

     ז' 26 ה'

     ח' 27 ו'

   המוסד סגור  ט' 28 שבת
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 התשע" /ניסןאדר, 1025 מרץ

 יום
 בשבוע

 תאריך
 אזרחי

 תאריך 
 עברי

 סים של גופיםכינו שעה חגים, חופשות ואירועים אחרים
 אקדמיים

 ועדה מרכזת 01:00  אדר י' 1 א'

     י"א 2 ב'

סטודנטים כלל -ועדת סגל 11:30   י"ב 3 ג'
 טכניונית

   המוסד סגור –תענית אסתר   י"ג 4 ד'

   המוסד סגור –פורים   י"ד 5 ה'

   המוסד סגור – שושן פורים  ט"ו 6 ו'

   המוסד סגור  ט"ז 7 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   י"ז 8 א'

 ועדת מחקר 14:30   י"ח 9 ב'

 ועדת תיאום לתקשוב 01:00   י"ט 11 ג'

 ועדה לפיתוח אקדמי 14:30   כ' 11 ד'

     כ"א 12 ה'

     כ"ב 13 ו'

   המוסד סגור  כ"ג 14 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   כ"ד 15 א'

ועדת הקבע ללימודים  11:30
 אקדמיים

 וטקס פתיחת סמסטר אביב יום הכוון  כ"ה 16 ב'
 מועד ב' –סיום בחינות סמסטר חורף 

  

   פתיחת סמסטר אביב  כ"ו 17 ג'

. הנחשמל;  הנ. :מועצות    כ"ז 18 ד'
 ת; רפואה; לימודים הומנ'כימי

 ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב 14:00   כ"ח 19 ה'

 מדע והנ. חומרים :המועצ 

     כ"ט 21 ו'

   המוסד סגור ניסן א' 21 שבת

 22 א'
 

 ועדה מרכזת 01:00   ב'

 ועדת שבתון 11:00

: הנ. ביוטכנולוגיה; מועצות 
הנ. תעו"נ; חינ. למדע וטכ.; 

 רפואית -הנ. ביו 

 כימיה ;טיקהמתמ: מועצות    ג' 23 ב'

 אזרחיתהנ. : מועצות    ד' 24 ג'
 מ"חדמ וסביבתית;

 פורום ראשי יחידות  14:30   ה' 25 ד'

הנ. ; יטקטורהארכ :מועצות  11:00בשעה  טקס פרס גוטווירט  ו' 26 ה'
; וגיהמכונות; ביולאויר'; הנ. 

 יקהפיס

     ז' 27 ו'

   המוסד סגור  ח' 28 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   ט' 29 א'

 סנט 11:30

     י' 31 ב'

 ועד מנהל 11:00   י"א 31 ג'
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 התשע" /איירניסן, 1025 אפריל 

 יום
 בשבוע

 תאריך
 אזרחי

 תאריך 
 עברי

 כינוסים של גופים שעה חגים, חופשות ואירועים אחרים
 אקדמיים

    ניסן י"ב 1 ד'

     י"ג 2 ה'

   המוסד סגור -ערב פסח   י"ד 3 ו'

   המוסד סגור -פסח   ט"ו 4 שבת

   המוסד סגור - חוה"מ פסח  ט"ז 5 א'

   המוסד סגור - חוה"מ פסח  י"ז 6 ב'

   המוסד סגור - חוה"מ פסח  י"ח 7 ג'

   המוסד סגור - חוה"מ פסח  י"ט 8 ד'

   המוסד סגור - חוה"מ פסח  כ' 9 ה'

   המוסד סגור - פסח ז'  כ"א 11 ו'

   המוסד סגור  כ"ב 11 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   כ"ג 12 א'

     כ"ד 13 ב'

סטודנטים כלל -ועדת סגל 11:30   כ"ה 14 ג'
 טכניונית

   אין לקיים בחינות אחר הצהריים  כ"ו 15 ד'

 אין לקיים בחינות  -יום השואה   כ"ז 16 ה'
 עצרת יום השואה
 11:30-13:30הפסקת לימודים בין השעות 

  

     כ"ח 17 ו'

   המוסד סגור  כ"ט 18 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   ל' 19 א'

 ועדת מחקר 14:30  אייר א' 21 ב'

 ערב יום הזיכרון  ב' 21 ג'
 עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל 

  11:30 - 13:30ות: הפסקת לימודים בין השע 
 11:30סיום לימודים בשעה 

 אין לקיים בחינות  

  

 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל   ג' 22 ד'
 11:30סיום עבודה בשעה  - אין לימודים

  

   המוסד סגור –ם העצמאות יו  ד' 23 ה'

     ה' 24 ו'

   המוסד סגור  ו' 25 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   ז' 26 א'

     ח' 27 ב'

     ט' 28 ג'

     י' 29 ד'

   אחרון להכללת בוגרים מועד  י"א 31 ה'
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 התשע" אייר/סיון, 1025 מאי

 יום
 בשבוע

 תאריך
 אזרחי

 תאריך 
 עברי

 כינוסים של גופים שעה עים אחריםחגים, חופשות ואירו
 אקדמיים

    אייר י"ב 1 ו'

   המוסד סגור  י"ג 2 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   י"ד 3 א'

ועדת הקבע ללימודים  11:30
 אקדמיים

     ט"ו 4 ב'

     ט"ז 5 ג'

 ועדה לפיתוח אקדמי 14:30   י"ז 6 ד'

     י"ח 7 ה'

     י"ט 8 ו'

   סד סגורהמו  כ' 9 שבת

 11 א'
 

 ועדה מרכזת 01:00   כ"א

 סנט 11:30

 ועדת מחקר 14:30   כ"ב 11 ב'

 ועדת תיאום לתקשוב 01:00   כ"ג 12 ג'

 סטודנטים כלל טכניונית-ועדת סגל 11:30

   14:30אין לקיים בחינות אחרי   כ"ד 13 ד'

   אין לימודים –יום הסטודנט   כ"ה 14 ה'

   אין לקיים בחינות  "וכ 15 ו'

   המוסד סגור  כ"ז 16 שבת

 17 א'
 

 יום ירושלים  כ"ח
 

 ועדה מרכזת 01:00

: הנ. ביוטכנולוגיה; מועצות 
הנ. תעו"נ; חינ. למדע וטכ.; 

 רפואית -הנ. ביו 

 כימיה ;טיקהמתמ: מועצות    כ"ט 18 ב'

 ועד מנהל 11:00  סיון א' 19 ג'

 אזרחיתהנ. : מועצות 
 מ"חדמ וסביבתית;

 11:30בשעה  דוקטור תוארי הענקת טקס  ב' 21 ד'
 

. הנ; חשמל. הנ :מועצות 
 ת; רפואה; לימודים הומנ'כימי

הנ. אויר'; הנ.  :מועצות    ג' 21 ה'
, יקהפיסוגיה; ביולמכונות; 

 ארכיטקטורה

     ד' 22 ו'

   המוסד סגור -ערב שבועות   ה' 23 שבת

   המוסד סגור -שבועות   ו' 24 א'

     ז' 25 ב'

   לימודים במתכונת יום ה'  ח' 26 ג'

 פורום ראשי יחידות 14:30   ט' 27 ד'

 ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב 14:00   י' 28 ה'

 מדע והנ. חומרים :המועצ

     י"א 29 ו'

   המוסד סגור  י"ב 31 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   י"ג 31 א'

 ועדת שבתון   11:00
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 התשע" סיון/תמוז, 1025 יוני

 יום
 בשבוע

 תאריך
 אזרחי

 תאריך 
 עברי

 כינוסים של גופים שעה חגים, חופשות ואירועים אחרים
 אקדמיים

    סיון י"ד 1 ב'

     ט"ו 2 ג'

   יריד תעסוקה  ט"ז 3 ד'

     י"ז 4 ה'

     י"ח 5 ו'

   המוסד סגור  י"ט 6 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   כ' 7 א'

  MBA+מגיסטּר תוארי הענקת טקס  כ"א 8 ב'
 11:30בשעה 

  

 9 ג'
 

 כ"ב
 

סטודנטים כלל -ועדת סגל 11:30  
 טכניונית

. הנ; חשמל. הנ :מועצות    כ"ג 11 ד'
 ת; רפואה; לימודים הומנ'כימי

     כ"ד 11 ה'

קורטוריון של הוועדה האקדמית של -פרה  כ"ה 12 ו'
 קורטוריוןה

  

   המוסד סגור  כ"ו 13 שבת

  טקס פתיחת מושב הקורטוריון  כ"ז 14 א'
 10:30בשעה 

  

 קורטוריון  כ"ח 15 ב'
  טקס הענקת תוארי דוקטור כבוד

 11:00בשעה 

  

   קורטוריון  כ"ט 16 ג'

   קורטוריון  ל' 17 ד'

 מדע והנ. חומרים :המועצ   תמוז א' 18 ה'

     ב' 19 ו'

   המוסד סגור  ג' 21 שבת

 21 א'
 

 ועדה מרכזת 01:00   ד'

ועדת הקבע ללימודים  11:30
 אקדמיים

: הנ. ביוטכנולוגיה; מועצות 
הנ. תעו"נ; חינ. למדע וטכ.; 

 רפואית -הנ. ביו 

 סמסטר חורף תשע"ה -טקס מצטייני נשיא   ה' 22 ב'
 11:00בשעה 

 כימיה ;טיקהמתמ: מועצות 

 אזרחיתהנ. : מועצות    ו' 23 ג'
 מ"חדמ וסביבתית;

 פורום ראשי יחידות 14:30   ז' 24 ד'

  טקס הענקת תעודות לבוגרים  ח' 25 ה'
 11:30בשעה 

הנ. ; יטקטורהארכ :מועצות 
; וגיהמכונות; ביולאויר'; הנ. 

 יקהפיס

     ט' 26 ו'

   המוסד סגור  י' 27 שבת

 28 א'
 

 סיום סמסטר אביב  י"א
קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף 

 )המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות(

 ועדה מרכזת 01:00

 סנט 15:30

 מליאה אקדמית 11:30

     י"ב 29 ב'

קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף   י"ג 31 ג'
 )המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות(
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 התשע" תמוז/אב, 1025 יולי

 יום
 בשבוע

 תאריך
 אזרחי

 תאריך 
 עברי

 כינוסים של גופים שעה חגים, חופשות ואירועים אחרים
 אקדמיים

   מועד א' -תחילת בחינות סמסטר אביב  תמוז י"ד 1 ד'

   11:00בשעה  טקס מתרגלים מצטיינים  ט"ו 2 ה'

     ט"ז 3 ו'

   המוסד סגור  י"ז 4 שבת

 ועדה מרכזת 01:00 יים בחינותאין לק -צום י"ז בתמוז   י"ח 5 א'

     י"ט 6 ב'

     כ' 7 ג'

     כ"א 8 ד'

     כ"ב 9 ה'

     כ"ג 11 ו'

   המוסד סגור  כ"ד 11 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   כ"ה 12 א'

     כ"ו 13 ב'

     כ"ז 14 ג'

     כ"ח 15 ד'

     כ"ט 16 ה'

    אב א' 17 ו'

   המוסד סגור  ב' 18 שבת

 ועדה מרכזת 01:00   ג' 19 א'

     ד' 21 ב'

     ה' 21 ג'

     ו' 22 ד'

     ז' 23 ה'

   מועד א' -סיום בחינות סמסטר אביב   ח' 24 ו'

   המוסד סגור  ט' 25 שבת

 ועדה מרכזת 01:00 אין לימודים -צום ט' באב   י' 26 א'

   פתיחת סמסטר קיץ  י"א 27 ב'

     י"ב 28 ג'

     י"ג 29 ד'

     י"ד 31 ה'

     ט"ו 31 ו'
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 התשע" אב/אלול, 1025 אוגוסט

 יום
 בשבוע

 תאריך
 אזרחי

 תאריך 
 עברי

 כינוסים של גופים שעה חגים, חופשות ואירועים אחרים
 אקדמיים

   המוסד סגור אב ט"ז 1 שבת

     י"ז 2 א'

     י"ח 3 ב'

     י"ט 4 ג'

     כ' 5 ד'

     כ"א 6 ה'

     כ"ב 7 ו'

   המוסד סגור  כ"ג 8 שבת

     כ"ד 9 א'

     כ"ה 11 ב'

     כ"ו 11 ג'

     כ"ז 12 ד'

     כ"ח 13 ה'

     כ"ט 14 ו'

   המוסד סגור  ל' 15 שבת

    אלול א' 16 א'

     ב' 17 ב'

     ג' 18 ג'

     ד' 19 ד'

     ה' 21 ה'

     ו' 21 ו'

   המוסד סגור  ז' 22 שבת

     ח' 23 א'

     ט' 24 ב'

     י' 25 ג'

     י"א 26 ד'

     י"ב 27 ה'

     י"ג 28 ו'

   המוסד סגור  י"ד 29 שבת

     ט"ו 31 א'

     ט"ז 31 ב'
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 ותשע" /תשריהתשע" אלול, 1025 ספטמבר

 יום
 בשבוע

 תאריך
 אזרחי

 תאריך 
 עברי

 כינוסים של גופים שעה ריםחגים, חופשות ואירועים אח
 אקדמיים

    אלול י"ז 1 ג'

     י"ח 2 ד'

     י"ט 3 ה'

     כ' 4 ו'

   המוסד סגור  כ"א 5 שבת

   שבוע אחרון ללימודים  כ"ב 6 א'

     כ"ג 7 ב'

 ועד מנהל 11:00   כ"ד 8 ג'

     כ"ה 9 ד'

   סיום סמסטר קיץ  כ"ו 11 ה'

 מועד א' -ות סמסטר קיץ תחילת בחינ  כ"ז 11 ו'
 מועד ב' -ותחילת בחינות סמסטר אביב 

  

   המוסד סגור  כ"ח 12 שבת

   המוסד סגור -ערב ראש השנה   כ"ט 13 א'

   המוסד סגור -א' ראש השנה  תשרי א' 14 ב'

   המוסד סגור -ב' ראש השנה   ב' 15 ג'

   אין לקיים בחינות -צום גדליה   ג' 16 ד'

     'ד 17 ה'

     ה' 18 ו'

   המוסד סגור  ו' 19 שבת

     ז' 21 א'

     ח' 21 ב'

   המוסד סגור –ערב יום כיפור   ט' 22 ג'

   המוסד סגור -יום כיפור   י' 23 ד'

   המוסד סגור  י"א 24 ה'

     י"ב 25 ו'

   המוסד סגור  י"ג 26 שבת

 אין לימודים -ערב סוכות   י"ד 27 א'
 11:30עבודה בשעה סיום 

  

   המוסד סגור -סוכות   ט"ו 28 ב'

   המוסד סגור -חוה"מ סוכות   ט"ז 29 ג'

   המוסד סגור -חוה"מ סוכות   י"ז 31 ד'
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 ותשע" תשרי/חשון, 1025 אוקטובר

 יום
 בשבוע

 תאריך
 אזרחי

 תאריך 
 עברי

 כינוסים של גופים שעה חגים, חופשות ואירועים אחרים
 אקדמיים

   המוסד סגור -חוה"מ סוכות  תשרי י"ח 1 ה'

   המוסד סגור -חוה"מ סוכות   י"ט 2 ו'

   המוסד סגור -חוה"מ סוכות   כ' 3 שבת

   המוסד סגור -הושענא רבא   כ"א 4 א'

   המוסד סגור -שמיני עצרת ושמחת תורה   כ"ב 5 ב'

     כ"ג 6 ג'

     כ"ד 7 ד'

     כ"ה 8 ה'

     כ"ו 9 ו'

   המוסד סגור  כ"ז 11 שבת

     כ"ח 11 א'

     כ"ט 12 ב'

     ל' 13 ג'

    חשון א' 14 ד'

וטקס פתיחת שנת הלימודים  יום הכוון  ב' 15 ה'
 תשע"ו

  

 מועד א'  -סיום בחינות סמסטר קיץ   ג' 16 ו'
 מועד ב' -וסיום בחינות סמסטר אביב 

  

   המוסד סגור  ד' 17 שבת

   ופתיחת שנת הלימודים תשע"  ה' 18 א'

     ו' 19 ב'

     ז' 21 ג'

     ח' 21 ד'

     ט' 22 ה'

     י' 23 ו'

   המוסד סגור  י"א 24 שבת

     י"ב 25 א'

     י"ג 26 ב'

     י"ד 27 ג'

     ט"ו 28 ד'

     ט"ז 29 ה'

     י"ז 31 ו'

   המוסד סגור  י"ח 31 שבת
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 אחריםגופים הקורטוריון, הוועד המנהל, המליאה האקדמית, הסנט ו ישיבותדים של ריכוז המוע

  

 
 אוק'  יום  שעה

0214 
 'נוב
 

  ארינו 'דצמ
0215 

 ספ' יולי יוני מאי 'אפ מרץ 'פב

1 קורטוריון –פרה 
הוועדה 

האקדמית של 
 הקורטוריון

   12         'ו 

-14         ד' –' א  קורטוריון
17 

  

 8   19  31 17 21 31 18 7 ג' 16:11 הלועד מנ

  25    א' 16:31 מליאה אקדמית
   28   

  18 21 16  א' 16:31 סנט
29  11 28 

(15:30) 
  

ועדת הקבע 
ללימודים 
 אקדמיים

   21 3  15  4  9  א' 16:31

 ועדה מרכזת
 
 
 

 2,9 26 א' 19:11
16 
23 
31 

7,14 
21 
28 

,114  
18 
25 

1,8 
15 
22 

1,8 
15 
22 
29 

12 
19 
26 

3 
10 
17 
31 

7,21 
28 

5 
12 
19 
26 

 

    31  22  11    א' 16:11 ועדת שבתון

 יפורום ראש
 יחידות 

   24 27  25 11 14 11 19  ד' 14:31

ועדה לפיתוח 
 אקדמי

 7    'ד 14:31
 

11  6    

    11 21 9  12 8 3  'ב 14:31 ועדת מחקר

ועדת פיתוח 
 והיגוי לתקשוב

    28  19  22  21  ה' 14:11

ועדת תיאום 
 לתקשוב

    12  11  13  11  ג' 19:11

-ועדת סגל
סטודנטים כלל 

 טכניונית

   9 12 14 3 3 6 9 11  ג' 16:31
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 היחידות האקדמיותשל  מועצותה שיבותריכוז המועדים של י

היחידה האקדמית 

 )פקולטה1מחלקה(

יום 

 בשבוע

 אוקטובר

1014 

 ינואר דצמבר נובמבר

1015 

 יוני מאי מרץ

 21 17 22 25 21 23 26 א' חינוך למדע וטכנולוגיה

 21 17 22 25 21 23 26 א' רפואית - הנדסה ביו

 21 17 22 25 21 23 26 א' הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

 21 17 22 25 21 23 26 א' הנדסת תעשיה וניהול

 22 18 23 26 22 24 27 ב' כימיה

 22 18  23 26 22 24 27 ב' מתמטיקה

 23 19 24 27 23 25 28 ג' הנדסה אזרחית וסביבתית

 23 19 24 27 23 25 28 ג' מדעי המחשב

 11 21 18 28 24 26 29 ד' הנדסה כימית

 11 21 18 28 24 26 29 ד' הנדסת חשמל

 11 21 18 28 24 26 29 ד' לימודים הומניסטיים ואמנויות

 11 21 18 28 24 26 22 ד' רפואה

 18 28 19 22 18 21 23 ה נדסה של חומריםמדע וה

 25 21 26 29 25 27 31 ה' ארכיטקטורה ובינוי ערים

 25 21 26 29 25 27 31 ה' ביולוגיה

 25 21 26 29 25 27 31 ה' הנדסת אוירונוטיקה וחלל

 25 21 26 29 25 27 31 ה' הנדסת מכונות

 25 21 26 29 25 27 31 ה' פיסיקה

 
 
 
 
 
 



17 

 

 מועמדים לפרסים /השתלמויות/ הצעות לקרנות דים להגשת מועריכוז ה

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 פרטים בלשכת המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים *

 פרטים בלשכת המשנה לנשיא למחקר ** 
 
 

 

 
  מועד אחרון להצעות

 
 מועמדים לפרסים/השתלמויות/הצעות לקרנות

 

 דוקטורנט בחו"ל מטעם קרן רוטשילד ואחרים - הגשת מועמדים לבתר 2991992114 *

 הגשת מועמדים לפרס מחקר ע"ש דניאל שירן ז"ל 1691192114 **

 הגשת מועמדים לפרס הטכניון ע"ש הרשל ריץ לחדשנות ויזמות 1891292114 **

 עוזי ומיכל הלוי לחדשנות הנדסית יישומיתהגשת מועמדים לפרס  2991192115 **

 ע"ש יולודןמקרן הגשת מועמדים לפרסי מחקר  1191292114 **

 הגשת מועמדים לפרסי מחקר מקרן ע"ש אלכסנדר גולדברג 1191292114 **

 אהרון-דוד דודי בןהגשת מועמדים לפרסי מחקר מקרן ע"ש  1191292114 **

 הע"תש - לקרנות משנה לנשיא למחקרהצעות הגשת  2991192115 **

 הגשת מועמדים לפרסי ינאי למצוינות בחינוך אקדמי 1591792115 *

 הגשת מועמדים לפרס ינאי ליחידה אקדמית עבור מצוינות בחינוך אקדמי 1591792115 *

 ע"ח קרנותדוקטורנטים  - מועמדים לפרופסורים אורחים ובתר הגשת 1191192115 *

 הגשת מועמדים לפרסי מחקר מקרן ע"ש קורט מהלר במתמטיקה 3191292114 **

 הגשת מועמדים לפרסי הצטיינות אקדמית ע"ש טאוב 2191192115 *

 הגשת הצעות לקרן הרצאות ע"ש פולק 2191192115 *

 2115מועמדים לפרס הארווי  הגשת 1591292115 *
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  עצרות זיכרוןו של טקסים אקדמיים מועדיםריכוז ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 טקס/עצרת זיכרון

 

 
 תאריך

 
 יום

 
 שעה

 11:11 א' 1991192114 הטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"

 12:31 ד' 1591192114 עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל

 18:11 ב' 1791192114 סגל פורש -טקס פרידה והוקרה 

 19:11 ג' 1991292114 סגל חדש -טקס קבלת פנים 

 13:11 ד' 3191292114 משה ינאי יטקס פרס

 21:31 א' 1891192115 קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף )המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות(

 18:11 ב' 1991192115  דסמסטר אביב תשע" -טקס מצטייני נשיא 

 21:31 ג' 2191192115 קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף )המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות(

 17:31 ד' 2891192115 טקס מרצים ועובדים מצטיינים

 18:11 ג' 1791292115 טקס פרס הארווי

 11:11 ב' 1691392115 יחת סמסטר אביבטקס פת

 16:11 ה' 2691392115 טקס פרס גוטווירט

 12:31 ה' 1691492115 עצרת יום השואה

 12:31 ג' 2191492115 עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל

 18:31 ד' 2191592115 טקס הענקת תוארי דוקטור

 18:31 ב' MBA 1891692115טקס הענקת תוארי מגיסטּר+

 21:31 א' 1491692115 קס פתיחת מושב הקורטוריוןט

 19:11 ב' 1591692115 טקס הענקת תוארי דוקטור כבוד

 19:11 ב' 2291692115 הסמסטר חורף תשע" -טקס מצטייני נשיא 

 21:31 א' 2891692115 קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב )המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות(

 18:31 ה' 2591692115 ת לבוגריםטקס הענקת תעודו

 21:31 ג' 3191692115 קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב )המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות(

 19:11 ה' 1291792115 טקס מתרגלים מצטיינים

 11:11 ה' 1591192115 טקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ו
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 5102/5102 -ו תשע" שנה האקדמיתב עיקרייםהמועדים ריכוז ה

 
 מועדים

 
 סמסטר חורףאירועים ב

15911915 
 יום הכוון

 

18911915 
 פתיחת סמסטר

 

16-11912915 
 חופשת חנוכה

 

21911916 
 יום אחרון ללימודים

 

25911-16912916 
 1בחינות חורף מועד 

 

17-23912916 
 חופשה בין סמסטרים

 

24912-11913916 
 2בחינות חורף מועד 

 

 
 ועדיםמ

 
 אביבסמסטר רועים ביא

 

11913916 
 יום הכוון

 

13913916 
 פתיחת סמסטר

 

12916916 
 יום הסטודנט

 

23916916 
 יום אחרון ללימודים

 

29916-21917916 
 1בחינות אביב מועד 

 

11-27919916 
 2בחינות אביב מועד 

 

 מתכונת יום ה' – 19915916 –יום ב' 
 יום ה' מתכונת – 24915916 –יום ג' 

 ימי מתכונת

 

 
 מועדים

 
 קיץסמסטר אירועים ב

 

24917916 
 פתיחת סמסטר

 

18919916 
 יום אחרון ללימודים

 

11– 27.09.16 
 א'מועד  -בחינות סמסטר קיץ 
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 5102/5102 –תשע"ז שנה האקדמית ב עיקרייםהמועדים ריכוז ה

 

 מועדים

 
 סמסטר חורףאירועים ב

 

11911916 
 ווןיום הכ
 

25911916 
 פתיחת סמסטר

 

27-31912916 
 חופשת חנוכה

 

26911917 
 יום אחרון ללימודים

 

31911-21912917 
 1בחינות חורף מועד 

 

22-27912917 
 חופשה בין סמסטרים

 

28912-19913917 
 2בחינות חורף מועד 

 

 
 ימי מתכונת

 

 מועדים
 

 אביבסמסטר אירועים ב

19913917 
 יום הכוון

 

21913917 
 פתיחת סמסטר

 

14917917 
 יום אחרון ללימודים

 

17-31917917 
 1בחינות אביב מועד 

 

15919-21911917 
 2בחינות אביב מועד 

 

 
 ימי מתכונת

 

 מועדים
 

 קיץסמסטר אירועים ב

12918917 
 פתיחת סמסטר

 

18919917 
 יום אחרון ללימודים

 

19919-21911917 
 1בחינות קיץ מועד 

 

 
 מתכונתימי 

 
 
  

 

* * * 


