
שימו לב: שימו לב: האוניברסיטה תשתדל לקיים את שנת הלימודים האקדמית בהתאם ללוח הזמנים כמפורט, אולם שמורה הזכות להאריך את שנת הלימודים ו/או לשנות את מועדי הסמסטרים והחופשות ו/או להכניס שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת 

http://in.bgu.ac.il/acadsec/pages/acadcalander.aspx :הלימודים מכל סיבה טכנית או אקדמית לפי שיקול דעתה. שינויים בלוח השנה יעודכנו באתר באוניברסיטה בכתובת
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כטכח
יום כיפורראש השנהראש השנהאלול-תשרי

תשע"ז

תשע"ח

תחילת שנתסוכותסוכותסוכותסוכותסוכותסוכותסוכותסוכות

הלימודים תשע"ז

סיום סמסטר

סתיו

תחילת סמסטר

אביב

סיום סמסטר

אביב

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

כטכח

כטכח

כטכח

תשרי-חשון

תשרי-חשון

כטכחכסלו-טבת

בטבת-שבט דגא

ב דגא

ג

באלשבט-אדר

באלכטכחכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחז

באל

דגכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיט באלכטכח

דג באכטכח

אדר-ניסן
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פוריםתענית אסתר

ניסן-אייר
פסחפסחפסחפסחפסחפסחפסח

אייר-סיון
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וה
שבועות

והדגסיון-תמוז

חזוהתמוז-אב
תחילת בחינות

סמסטר אביב

טחזוהאב-אלול

אלול-תשרי
דגכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאי יטחזוהבאכטכח

יא יטחזוהדג

יום כיפורראש השנהראש השנה

באלכטכחכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביא

סוכות

צום ט' באב

יום
הזיכרון

יום
העצמאות

סוכותסוכות תחילת שנתסוכותסוכותסוכותסוכותסוכות

הלימודים תשע"ח

סמסטר

א' - סתיו

ב' - אביב

קורסי קיץ

התחלה

30.10.16

13.3.17

  13.8.17

סיום

27.1.17

30.6.17

28.9.17

בחינות

10.3.17-29.1.17

11.8.17-2.7.17

27.10.17-1.10.17

שנת הלימוד   סמסטר א'             סמסטר ב'

    א-ב         16.2.17-30.10.16      20.7.17-26.3.17

    ג         03.3.17-30.10.16      10.8.17-12.3.17  

    ד         09.2.17-30.10.16      11.8.17-19.2.17

    ה         30.3.17-30.10.16      11.8.17-16.4.17

    ו         9.2.17-30.10.16        11.5.17-12.2.17

בית הספר לרפואה

טקסי זיכרון
13.11.16, יום א', י"ב בחשון, בשעה 13:00עצרת לזכרו של יצחק רבין ז"ל

במהלך הטקסים - הפסקת לימודים למשך שעה30.4.17, יום א', ד' באייר, בשעה 10:00טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל24.4.17, יום ב', כ"ח בניסן, בשעה 9:45טקס יום השואה 

יום בן-גוריון
 יום ג', ו' בכסלו תשע"ז, 6.12.16

 יום ג', י"ג באייר תשע"ז, 9.5.17יריד תעסוקה

(למעט בית-הספר לרפואה)פגרת לימודים

יום פתוח
יום ג', כ"ה בשבט תשע"ז, 21.2.17

חבר נאמנים
ימים א'-ד', י"ח-כ"א באייר תשע"ז, 14-17.5.17

פגרת לימודים

לוח שנת לימודים | 2016  2017

כטכח

בא

דגבאכטכח

גרפיקה, יחידת הדפוס של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד כטכח
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יום
השואה

חג המולד 25.12.16

עיד אל פיטר (חג סיום צום הרמדאן) 3 ימים, 25.6.17
עיד אל אדחא (חג הקורבן) 4 ימים, 1.9.17

*ייתכנו שינויים בתאריכי החגים המוסלמיים

תחילת בחינות

סמסטר סתיו

הפסקת לימודים
מהשעה 18:00


