
 
 

 1820-2017 :ח"עתששנה"ל  - לו"ז אקדמי
 למדעים בית הספר, בית הספר לתארים מתקדמים ובית הספר לחינוך

 (התכניות העצמאיות )

 תאריך לועזי
 

 חגים ומועדים יום תאריך עברי

 פתיחת שנת הלימודים 'א ט' חשון 29.10.17

1.11.17  

 

 רבין ליצחקיום הזיכרון  ד' י"ב בחשון

 מים כרגילהלימודים מתקיי

 חג המולד של הנביא מוחמד* ה' י"ב כסלו 30.11.17

 הלימודים מתקיימים כרגיל

 חופשת חנוכה א' כ"ט כסלו 17.12.17

 הערכת הוראה סמסטר א'  ו' -א' י"ח טבת-י"ג טבת 31.12.17-5.1.18

 השלמות - 'אסמסטר  –הערכת הוראה  ו' -א' כ"ה טבת-כ' טבת 7.1.18-12.1.18

 בבית הספר לחינוך שבוע עבודה מעשית מרוכזת ו' -א' ג' שבט-כ"ז טבת 14.1.18-19.1.18

 בבית הספר לחינוך לא יתקיימו לימודים

  סיום סמסטר א' ו' י' שבט 26.1.18

 פגרת בחינות ועבודות סמסטר א' ו' -א' ט"ו אדר -י"ב שבט 28.1.18-2.3.18

 

 פתיחת סמסטר ב' א' י"ז אדר  4.3.18

 חופשת פסח ו'-ג' כ"א ניסן –ניסן  אי" 27.3.18-6.4.18

 ערב יום השואה ד' כ"ו ניסן 11.4.18

 18.00הלימודים מתקיימים עד השעה 

 יום השואה ה' כ"ז ניסן 12.4.18

 הלימודים מתקיימים כרגיל

 * יום העלייה של הנביא מוחמד השמימה ו' כ"ח ניסן 13.4.18

 הלימודים מתקיימים כרגיל

 ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל  ג' איירב'  17.4.18

 16.00הלימודים מתקיימים עד השעה 

 .יום הזיכרון לחללי צה"ל וחופשת יום העצמאות ה'-ד' ד' אייר-ג' 18.4.18-19.4.18

 לא יתקיימו לימודים

 בבית הספר לחינוך שבוע עבודה מעשית מרוכזת ו'–א'  כ"ו אייר-כ"א אייר  6.5.18-11.5.18

 בבית הספר לחינוך ו לימודיםלא יתקיימ

 תחילת צום רמאד'אן* ד' ב' סיון 16.5.18

בתקופת הרמד'אן הלימודים במסלול הבדואי ועבור 

הסטודנטים המוסלמים הלומדים במסלולים האחרים 

. ההוראה תושלם באופן מקוון או 17.00יסתיימו בשעה 

 באופן אחר.

 חופשת שבועות א' ו' סיון 20.5.18

 סמסטר ב' –הערכת הוראה  ו'-א' י"ח סיון-י"ג סיון 27.5.18-1.6.18

 השלמות - סמסטר ב' –הערכת הוראה  ו'-א' כ"ה סיון-כ' סיון 3.6.18-8.6.18

 



 
 

 

 תאריך לועזי
 

 חגים ומועדים יום תאריך עברי

 *עיד אלפיטר ב'-ו' ה' תמוז-ב' תמוז 15.6.18-18.6.18

ר במסלול הבדואי ועבו לימודים יתקיימולא 

הסטודנטים המוסלמים הלומדים במסלולים 

 האחרים

  סיום סמסטר ב' ו' תמוזט'  22.6.18

  פגרת בחינות ועבודות סמסטר ב' ו'-א' ט"ו אב-תמוזי"א  24.6.18-27.7.18

בית הספר  -הרב תחומי   .B.A -)למעט תכנית ה

 למדעים(

בית  -רב תחומי ה  .B.A -ה תכנית –סמסטר קיץ  ו'-א' כ"ז אלול-ג' אב 15.7.18-7.9.18

 הספר למדעים

בית הספר לחינוך ובית הספר  - סמסטר קיץ ו'-א' י"ג באלול-י"ז באב 29.7.18-24.8.18

 לתארים מתקדמים

 *חופשת חג הקורבן ש'-ב' י"ד אלול-ט' אלול 20.8.18-25.8.18

במסלול הבדואי ועבור  לימודים יתקיימולא 

ולים הסטודנטים המוסלמים הלומדים במסל

 האחרים

 חופשה מרוכזת במכללה ו'-א' כ' אלול -ט"ו אלול 26.8.18-31.8.18

 המכללה סגורה

בית  -הרב תחומי   .B.A -תכנית ה פגרת בחינות ו'-ד' ג' חשון-ג' תשרי 12.9.18-12.10.18

 הספר למדעים

 

 מצב הירחתלוי ב*  

 התאם ללו"ז המפורסם על ידי האוניברסיטה.הערה: תכניות באחריות אוניברסיטת בן גוריון בנגב יתנהלו ב
 


