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יטחזוהדגבא כטכחכזכוכהכדכגכב
תשרי-חשון
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אוקטובר

חשון-כסלו

תשרי-חשון

כסלו-טבת

טבת-שבט
יגיביאיטחזוה כהכדכגכבכאכיטיחיזטזכהכד בכטכחכזכו דגא

שבט-אדר א'
כגכבכאכיטיחיזטזיגיביאיטחזוה באלכטכחכזכו

אדר א'-אדר ב'

פסחפסחפסחפסחפסחאדר ב'-ניסן
שביעי של

פסח

ניסן-אייר
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טוידיגיביאיטחז דגכזכו והבאכטכח

שבועות אייר-סיון
יזטזטוידיגיביאטחז והדגבאכטכחכז

כזכוכהכדכגכבכאכיזטזטוידיגיביאיטסיון-תמוז בכטכח חזוהדגא

תחילת בחינות

סמסטר אביב

תמוז-אב
יטיחיזטזטוידיגיביאי דג טחזוהבאכט

כיטיחיזטזטוידיגיביאאלול-תשרי דג יטחזוהבא
ראש השנה

יום כיפורראש השנה

יא יביטחזוהדג ב

צום ט' באב

יום
הזיכרון

יום
העצמאות

סוכותסוכותסוכות תחילת שנתסוכותסוכותסוכותסוכות

הלימודים תש"פ

כבכאכיטיחיזטזטוידיגיאיטחזוהדגבא כטכחכזכוכהכדכג

כבכאכיטיחיזטזטוידיביאיטחזוהדגבא לכטכחכזכוכהכדכג

כטכחכזכוכהכד

גרפיקה, יחידת הדפוס של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
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יום
השואה

תחילת בחינות

סמסטר סתיו

יום כיפור

יאל

יב

יג

טויד

דג

יזטז

י

יטיח

כ

כא

כב

סמסטר

א' - סתיו

ב' - אביב

קורסי קיץ

התחלה

14.10.18

24.2.19

4.8.19

סיום

11.1.19

21.6.19

20.9.19

בחינות 

22.2.19-13.1.19

2.8.19-23.6.19

25.10.19-22.9.19

עצרת לזכרו של יצחק רבין ז"ל
יום א', יב' חשון תשע"ט, 21.10.18 בשעה 13:00

טקס יום השואה 
יום ה', כז' בניסן תשע"ט, 2.5.19 בשעה 09:45

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום ג', ב' באייר תשע"ט, 7.5.19 בשעה 10:00

במהלך הטקסים - הפסקת לימודים למשך שעה

יום ד', ו' בכסלו תשע"ט, 14.11.18

יום ה', ט' באדר א', תשע"ט, 14.2.19

בימים א'- ד', י"ד- י"ז באייר תשע"ט, 19-22.5.19

פגרת לימודים
(למעט בית הספר לרפואה)

שושן פוריםפורים

שנה
בתואר            סמסטר א                   סמסטר ב

הפסקת
לימודים

מ- 18:00

• חג המולד, 25.12.18
• עיד אל פיטר (חג סיום צום הרמדאן) 3 ימים, 4.6.19

• עיד אל אדחא (חג הקורבן) 4 ימים, 11.8.19
*ייתכנו שינויים בתאריכי החגים המוסלמיים
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כאכיטיחיזטזטוידיג

שמחת
תורה

יום בן-גוריון

בית הספר לרפואה

טקסי זיכרון

יום פתוח

חבר נאמנים

פגרת לימודים

14.10.18-31.01.19     10.03.19-04.07.19
14.10.18-15.02.19     24.02.19-25.07.19
14.10.18-01.02.19     10.02.19-25.07.19
14.10.18-28.02.19     10.03.19-25.07.19
14.10.18-07.02.19     10.02.19-17.04.19
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