
ועדה מרכזת
ועדת הקבע 
ללימודים 
אקדמיים – יישום 
מנהל תלמידים

ועדה מרכזת
ועדת הקבע 
ללימודים 
אקדמיים – יישום 
מנהל תלמידים

יום עיון
לוועד מנהל, 
הנהלה ודיקנים

ועדה מרכזת
ועדת הקבע 
ללימודים 
אקדמיים – יישום 
מנהל תלמידים

ועדה מרכזת
ועדת הקבע 
ללימודים 
אקדמיים – יישום 
מנהל תלמידים

מועד אחרון 
להכללת בוגרים

טקס מצטייני 
נשיא

 ופרס "המורה 
שלי מורה 

לחיים"
צהרי הנשיא

לוח השנה האקדמית תשפ״ג  | 2022-2023
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חוה״מ סוכותחוה״מ סוכות הושענא רבאחוה״מ סוכותחוה״מ סוכותחוה״מ סוכות
שמיני 
עצרת 

ושמחת 
תורה
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10

חוה״מ סוכותחוה״מ סוכותסוכות10 חוה״מ סוכותחוה״מ סוכות
חוה״מ 
סוכות

שמיני עצרת הושענא רבא
ושמחת תורה

יום כיפורערב יום כיפור

יום העצמאותיום השואהערב יום השואה

מושב הקורטוריון פרה-קורטוריון

יום הכוון 
וטקס 

פתיחת שנת 
הלימודים 

תשפ״ג

ערב חג 
אלאדחא

חג אלאדחא חג אלאדחא

אין לקיים
מבחנים החל 
מהשעה 16:30

השלמת שעות 
הוראה שבוטלו 
לכבוד טקס יום 

השואה בין
 12:30-14:30, אין 
לקיים אירועים 

בשעות אלה

אין לקיים
מבחנים

אין לקיים
מבחנים

אין לקיים
מבחנים

יום הכוון וטקס 
פתיחת שנת 

הלימודים תשפ״ד

צום ט׳ באבערב ט׳ באב

אין לקיים
מבחנים

אין לקיים
מבחנים אחר 

הצהריים

יום כיפורערב יום כיפור
סוכות

ערב סוכות
אין לקיים
מבחנים

 ערב
ראש 

השנה 
האזרחית

טקס 
קבלת פנים - 

סגל חדש

תחרות
״טכנו ראש״

יריד תעסוקה 
טכנולוגי חורף 

2022

טקס מרצים 
מצטיינים

טקס פרס גוטווירט 
תחילה משוערת

של רמאדן

מרוץ הטכניון

צום י״ז בתמוז
סיום סמסטר אביב 
אין לקיים מבחנים

סיום
 סמסטר קיץ

טקס 
מתרגלים 
מצטיינים

סיום בחינות 
מועד א׳ 

סמסטר אביב

 תחילת
סמסטר קיץ

יום הסטודנט

טקס
מצטייני נשיא

ערב פרידה 
מחברי סגל 

פורשים

ועדה מרכזת
ועדת הקבע 
ללימודים 
אקדמיים

ועדה מרכזת
ועדת הקבע 
ללימודים 
אקדמיים

ועדה מרכזת
ועדת הקבע 
ללימודים 
אקדמיים

ועדה מרכזת
ועדת הקבע 
ללימודים אקדמיים

ועדה מרכזת
ועדת הקבע 
ללימודים 
אקדמיים

ועדה מרכזת
ועדת הקבע 
ללימודים 
אקדמיים

ועדה מרכזת
ועדת הקבע 
ללימודים 
אקדמיים

ועדה מרכזת
ועדת הקבע 
ללימודים 
אקדמיים

סנאט ועד מנהל

סנאט

סנאט

מליאה 
אקדמית

ועדה מרכזת

ועדה מרכזת

סנאט

ועדה מרכזתועדה מרכזת

ועדה מרכזת ועדת הספרייה

ועדת סגל-סטודנטים
כלל- טכניונית

ועדת סגל-
סטודנטים
כלל- טכניונית

ועדת סגל-
סטודנטים
כלל- טכניונית

ועדת סגל-
סטודנטים
כלל- טכניונית

ועדת סגל-
סטודנטים
כלל- טכניונית

ועדת סגל-
סטודנטים
כלל- טכניונית

ועדת התיאום 
למחשוב 
ומערכות מידע

פורום ראשי 
יחידות

ועדת פיתוח 
והיגוי למחשוב 
ומערכות מידע

ועדת פיתוח 
והיגוי למחשוב 
ומערכות מידע

סנאט
מליאה אקדמית

ועדת פיתוח 
והיגוי למחשוב 
ומערכות מידע

ועדת פיתוח 
והיגוי למחשוב 
ומערכות מידע

פורום ראשי 
יחידות

ועדת התיאום 
למחשוב
ומערכות מידע

ועדת התיאום 
למחשוב 
ומערכות מידע

ועדת התיאום 
למחשוב 
ומערכות מידע

ועדה מרכזת
ועדת השבתון

ועדה מרכזת
ועדת השבתון

ועדה מרכזת
ועדת השבתון

ועדה מרכזת

ועדה לפיתוח 
אקדמי

ועדה לפיתוח 
אקדמי

ועדה לפיתוח 
אקדמי

פורום ראשי 
יחידות

פורום ראשי 
יחידות

ועד מנהל

ועד מנהל

ועדה מרכזת

ועדה מרכזת
ועדת הקבע 
ללימודים אקדמיים

ועדה מרכזת

ועדה מרכזת

ועדה מרכזת

ועדה מרכזת

ועד מנהל

סנאטועדה מרכזת

ועדה מרכזת

ועדה מרכזת

ועדה מרכזת

ועדת הספרייה

ועד מנהל

ועד מנהל

ועדת הספרייה

ועדת הספרייה

ועדה לפיתוח 
אקדמי

ועדת סגל-
סטודנטים
כלל- טכניונית

חג המולד

ערב חג 
המולד

צום י׳ בטבת שנה אזרחית 
חדשה

יום בחירות

א׳ חנוכה
 לימודים

במתכונת יום ג׳

ערב נר ראשון 
של חנוכה
 סיום עבודה
בשעה 13:00

ד׳ חנוכהג׳ חנוכה ב׳ חנוכה

עיד אלח'ידר 
)אליהו 
הנביא(

ו׳ 
חנוכה

ח׳ חנוכהז׳ חנוכהה׳ חנוכה

ל״ג בעומר

ערב סוכות

ערב ראש 
א׳ השנה

ראש 
השנה

ב׳ ראש השנה

עצרת זיכרון 
ליצחק רבין ז״ל
הפסקת לימודים בין 

12:30-13:30

שבועות ערב שבועות

פורים שושן פוריםתענית אסתר

חוה״מ 
פסח
חג 

הפסחא 

חוה״מ פסח
חג הפסחא 

ערב חג
אל פיטר

חג
חגאל פיטר

אל 
פיטר

 חג הנביא שועייב

חג אל פיטר 

 ערב חג הנביא 
שועייב

יום הזיכרון לחללי 
מערכות ישראל

ערב יום הזיכרון ז׳ פסחחוה״מ פסחחוה״מ פסחחוה״מ פסח פסחערב פסח

יום ירושלים

חג הסיגד

לא יתקיימו מבחנים 
החל מהשעה 16:30

הפסקת לימודים בין 
13:30–12:30; סיום לימודים 

בשעה 18:30; לימודים 
במתכונת יום ה'

עצרת זיכרון 
ליצחק רבין ז״ל
הפסקת לימודים בין 
השעות 12:30-13:30

תחילת בחינות 
מועד א׳ 

סמסטר אביב

תחילת בחינות 
מועד א׳ 

סמסטר קיץ
ובחינות מועד 

ב׳ סמסטר 
אביב

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

סיום בחינות מועד א׳ 
סמסטר קיץ

וסיום מועד ב׳ 
סמסטר אביב

אין לקיים
מבחנים

אין לקיים
מבחנים

אין לקיים
מבחנים

שבוע אחרון ללימודים
אין לקיים מבחנים

צום גדליה
אין לקיים 

מבחנים

סיום סמסטר 
קיץ

שבוע אחרון 
ללימודים | אין 
לקיים מבחנים אין לקיים 

בחינות אין לקיים 
מבחנים

אין לקיים 
בחינות

סיום סמסטר 
חורף תשפ״ב

קונצרט חגיגי 
לסיום סמסטר 

 אביב –
לימודים הומניסטיים 

ואמנויות

 קונצרט  מקהלה –
לימודים הומניסטיים ואמנויות

קונצרט התזמורת 
הסימפונית 

ותזמורת כלי 
 הנשיפה–

לימודים הומניסטיים ואמנויות

קונצרט מקהלה
לימודים הומניסטיים ואמנויות

קונצרט מקהלה
לימודים הומניסטיים ואמנויות

קונצרט התזמורת 
הסימפונית ותזמורת 

 כלי הנשיפה–
לימודים הומניסטיים ואמנויות

יום הכוון 
וטקס פתיחת 
סמסטר אביב

יום יזמות, 
קריירה וחברה 
ויריד תעסוקה

תחילת בחינות 
מועד א׳ 

סמסטר חורף

אין לקיים מבחנים
החל מהשעה 16:30

אין לקיים מבחנים

אין לקיים מבחנים
אין לקיים מבחנים 

החל מהשעה 
16:30

אין לקיים מבחנים 
החל מהשעה 

14:30; לימודים עד 
השעה 18:30

לימודים במתכונת 
יום ה'

אין לקיים מבחנים

אין לקיים מבחנים

יום אחרון
להכללת בוגרים

חופשה בין 
הסמסטרים

חופשה בין 
הסמסטרים

חופשה בין 
הסמסטרים

חופשה בין 
הסמסטרים

חופשה בין 
הסמסטרים

צוהרי הנשיא

יום עיון-ועד 
מנהל, הנהלה 
ודיקנים

סיום בחינות 
מועד א׳

סמסטר חורף

סיום בחינות מועד 
ב׳ סמסטר חורף

תחילת
סמסטר אביב

טקס ״מצטייני נשיא״, 
״מורה לחיים״,

״מצטיין חברתי״

טקס הענקת 
תוארי מגיסטר

טקס הענקת 
תעודות 
לבוגרים 

מחזור צ״ד

פתיחת שנת 
הלימודים 

תשפ״ד

טקס הענקת 
תעודות 
לבוגרים 

מחזור צ״ד

טקס בוגרים 
ברפואה 
)תוכנית 

אמריקאית(

תחילת בחינות
סמסטר חורף 

מועד ב׳

פתיחת שנת 
הלימודים תשפ״ג

טקס, הפסקת לימודים 
בין 09:50-11:30

אין לקיים מבחנים
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טקס הענקת 
תוארי דוקטור

טקס הענקת 
MD תוארי

לשנת תשפ״ג
טקס פתיחת 

מושב 
הקורטוריון
טקס פרס 

הארווי

טקס דוקטור 
לשם כבוד

וה יביאיטחז
דככיי כ

גבאלכטכח כוכהכדכגכבכא יטיחיזטזטו    יד
ו

יזטזטוידיגיביטחז
ביי כה

והדג אלכטכחכזכו כדכגכבכאכ    יט
יא

טוידיגיביאיחז
כלטכ כי

והדגבא כטכחכזכוכהכד כבכאכיטיח    יז
ט

כיטיחיזטזטויגיביאיטח
וכא כי

טחז הדגבאכט כזכוכהכד    כגכב
יד

יטיחיזטזטוידיביאי
דכ ככ

זוה גבאלכטכח כוכהכדכגכב    כא
יי

יזטזטוידיגיביטח
ייי כה

טחזוהד באכטכחכזכו כדכגכבכאכ    יט
יא

ט טזטוידיגיביא
יאיכ כד

זוהדגב לכטכחכזכוכה כגכבכאכיט    יח
י

כאכיטיחיזטזידיגיביאי
ככב כט

יאיטח והדגבא כחכזכוכהכד    כג
טו

כיטיחיזטזטויגיב
ה    כא כי

יאיטחזו דגבאלכט כזכוכהכדכגכב
יד

יגיב יחיזטזטוידיג
יאד יט כו

יטחזוה גבאכטכחכז כהכדכגכבכא    כ
יב

כדכגכבכאכיטיזטזטויד
טכה ב

ידיגיביאי חזוהדג אלכטכחכז    כו
יי

כבכאכיטיחיזטו
טויכי א

ידיגיביאיט זוהדגב כטכחכזכוכה    כד
טכ

כחכזכוכהכדכגכאכיטיחיזטז
ייכט ו

טזטויד יביאיטחז הדגבא    ל
אכב


