
 
 

 7102-7102 :ז"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 כ"ח תשרי 61.01.03

 חג המולד של הנביא מוחמד* א' י"א כסלו 00.01.03

 יימים כרגילהלימודים מתק

 חופשת חנוכה 'א כ"ה כסלו 11.01.03

 הערכת הוראה סמסטר א'  ו' -א' טבת ח'-טבת ג' 0.0.01-3.0.01

 השלמות - 'אסמסטר  –הערכת הוראה  ו' -א' טבת ט"ו-טבת י' 7.0.01-06.0.01

 בבית הספר לחינוך שבוע עבודה מעשית מרוכזת ו' -א' שבט כ"ב-טבת י"ז 01.0.01-11.0.01

 בבית הספר לחינוך א יתקיימו לימודיםל

 מתקדמים תאריםבית הספר ל –סיום סמס' א'  ו' כ"ט טבת 11.0.01

בית הספר לחינוך ובית הספר  – סיום סמסטר א' ו' שבט ז' 6.1.01

 למדעים

 פגרת בחינות ועבודות סמסטר א' ו' -א' אדר  י"ב -שבט ט' 1.1.01-01.6.01

 בית הספר לתארים מתקדמים – שבוע סיורים ו'-א' "ב באדרי -ז' באדר 1.6.01-01.6.01

 חופשת פורים א' י"ד אדר  01.6.01

 פתיחת סמסטר ב' ב' ט"ז אדר  06.6.01

 חופשת פסח ב'-ה' ניסןא כ"-ניסן 'י 01...01—01...3

 ערב יום השואה א' ניסן זכ" 01...16

 07.11הלימודים מתקיימים עד השעה 

 יום השואה 'ב כ"ח ניסן 01....1

 יום העלייה של הנביא מוחמד השמימה* 

 מתקיימים כרגיל לימודיםה

 ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל  א' איירד'  01...61

 03.11הלימודים מתקיימים עד השעה 

 .יום הזיכרון לחללי צה"ל וחופשת יום העצמאות ג'-ב' איירו' -איירה'  0.1.01-1.1.01

 לא יתקיימו לימודים

 בבית הספר לחינוך שבוע עבודה מעשית מרוכזת ו'–א'  א' סיון-כ"ה אייר 10.1.01-13.1.01

 בבית הספר לחינוך לא יתקיימו לימודים

 ד'אן*אתחילת חודש רמ ש' ב' סיון 11.1.01

במסלול הבדואי ועבור  הלימודיםבתקופת הרמד'אן 

במסלולים האחרים  הלומדים הסטודנטים המוסלמים

. ההוראה תושלם באופן מקוון או 01.11יסתיימו בשעה 

 אחר.באופן 

 חופשת שבועות ד'-ג' ו' סיון-ה' 61.1.01-60.1.01

 סמסטר ב' –הערכת הוראה  ו'-א' ט"ו סיון-י' סיון 3.01-7.3.01..

 השלמות - סמסטר ב' –הערכת הוראה  ו'-א' כ"ב סיון-י"ז סיון 00.3.03-03.3.03



 
 

 

 תאריך לועזי
 

 גים ומועדיםח יום תאריך עברי

  סיום סמסטר ב' ו' כ"ט סיון 16.3.01

 *עיד אלפיטר ד'-ש' ד' תמוז-ל' סיון 3.01-17.3.01..1

 לא מתקיימים לימודים

 פגרת בחינות ועבודות סמסטר ב' ו'-א' ה' אב-א' תמוז 11.3.01-17.1.01

ר בית הספר לחינוך ובית הספ -סמסטר קיץ ב'-א' כ"ט אב-ז' אב 61.1.01-10.7.01

 לתארים מתקדמים

 בית הספר למדעים –סמסטר קיץ  ה'-א ח' תשרי-כ"ט תמוז 16.1.01-17.7.01

 חופשה מרוכזת במכללה ו'-א' י' אלול -ה' אלול 11.7.01-0.7.01

 המכללה סגורה

 *חופשת חג הקורבן ג'-ו' י"ד אלול-י' אלול 0.7.01-1.7.01

בית הספר  –סמסטר קיץ  ת בחינות ועבודותפגר ו'-א' ז' חשון-י"א תשרי 0.01.01 -11.01.01

 למדעים

 

 מצב הירחתלוי ב*  

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


