
 "אפתששנת הלימודים  -סדרי הלימודים והבחינות בימי חג וצום

An English version can be found on the next page 

 ( 6.2.1סעיף ) והלימודיםלנהלי ההוראה סטודנטים בני הדתות הבאות יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חגם בהתאם לתאריכים המפורטים ובכפוף 

  )תת סעיף ג;( 7.4.2)סעיף לנהלי ההוראה והלימודיםשברשימה להלן יהיו זכאים להיבחן במועד מיוחד ובכפוף  או ביום חג צום סטודנטים בני הדתות הבאות שיעדרו מבחינה ביום

 

 1חגים מוסלמיים

  29.10.2020  הולדת הנביא מוחמדיום 

 לא יתקיימו בחנים ובחינות 13-16.05.2021 עיד אל פיטר )חג סיום צום הרמדאן(

 בחינות.לימודים או לא יתקיימו  20.07.21ב 20-23.07.2021  )חג הקורבן( אאל אדח עיד

  09.08.2021  מוחרם )ראש השנה ההיג'רית(

 
 1חגים דרוזיים

 בחינות.לימודים או לא יתקיימו  20.07.21ב 20-23.07.2021  הקורבן()חג  אעיד אל אדח

  25.01.2021  עיד אל חאד'ר )חג הנביא אליהו(

  25-28.04.2021 חג הנביא שועייב
 

   חגים נוצריים

  ארמנים אורתודוכסים פרוטסטנטים /קתולים 

 לימודים או בחינות* לא יתקיימו  19.01.2021 07.01.2021 *25.12.2020 חג המולד   

  14.01.2021 14.01.2021 01.01.2021 ראש השנה 

  02.05.2021 02.05.2021 04.04.2021 פסחא 

 

 העדה האתיופית

 16.11.2020כ"ט בחשוון           חג הסיגד  

 

 ימי צום

  21.09.2020 ' תשריג צום גדליה

  25.12.2020 י' טבת צום י' בטבת

 25.02.2021 ב' י"ג אדר  תענית אסתר
תלמידים יהודיים הלומדים בירושלים ולנים 
מחוצה לה יהיו רשאים להיעדר משיעורים 

 .16:00לאחר השעה 

  13.04.2021-12.05.2021  1צום חודש הרמדאן

  27.06.2021 בתמוזז י" צום י"ז בתמוז

 האוניברסיטה סגורה 18.07.2021 ' באבט     צום ט' באב            

 

 :הערות

ניתן לברר לפני החג את תאריכו המדויק אצל רכזת היחידה  .פי מופע הלבנה-ייתכנו שינויים בגבול של יום ואפילו יומיים בתאריכי החגים המוסלמיים והדרוזיים כיוון שאלו נקבעים על .1
 (. 02-588-0263לשוויון ההזדמנויות לסטודנטים ערבים בדיקנט הסטודנטים )

https://studentsadmin.huji.ac.il/6.2
https://studentsadmin.huji.ac.il/7.4
https://studentsadmin.huji.ac.il/7.4


Teaching and Exam Procedures on Holidays and Fasts- Academic Year 2020-21 

- Students observing the listed holidays are permitted to be absent from classes on the following dates, in accordance with section item 6.2.1 in the 
Teaching Procedures. 

- Students who are members of the religions listed and who are unable to take a final exam that is scheduled on a fast day or Holiday, will be provided 
with a make-up exam, in accordance with section 7.4.2  in the Teaching Procedures. 

  Muslim Holidays1     

Birthday of the Prophet Muhammad 29.10.2020  

Eid al-Fitr (End of Ramadan) 16.05.2021-13  No exams will be held 

Eid al-Adha 23.07.2021-20  On 20.7 no lessons or exams will be held 

New Year (1 Muharram) 1.20208.09   

 
Druze Holidays1 

Eid al-Adha 23.07.2021-20  On 20.7 no lessons or exams will be held 

Eid al-Khadir 25.01.2021  

Nabi Shu'ayb 28.04.2021-25   

 
Christian Holidays 

   Catholic/ Protestant Orthodox Armenian  

Christmas 202025.12.*  211.2007.0  211.200.19  No lessons or exams will be held 

New Year 120201.01.  11.202014.  211.200.41   

Easter 14.2020.04  02.05.2021 .20215.002   

 
Ethiopian Jews 

Sigd 29 B’Cheshvan 16.11.2020 

 
Fasts 

Tzom Gedaliah 21.09.2021  

10 B'Tevet 25.12.2020  

Ta'anit Esther 25.02.2021 
Jewish students studying in Jerusalem but residing elsewhere are allowed 
to be absent from classes from 4:00 PM on this date. 

Ramadan1 12.05.2021-13.04.2021   

17 B'Tammuz 27.06.2021  

9 B'Av 18.07.2021 The university is closed 

 

Comments: 

1. Dates of Muslim and Druze holidays may differ by one or two days from the dates shown. Please enquire with The Equal Opportunities Unit for Arab 
Students, Dean of Students Office (02-588-0263) as to the exact dates before each holiday 

https://studentsadmin.huji.ac.il/teachingpolicy
https://studentsadmin.huji.ac.il/teachingpolicy

