
חבר הנאמנים
ימים א-ד, כ"ח באייר-ב' בסיוון תשע"ו, 5-8.6.2016

פגרת לימודים
פגרת לימודים של הפקולטות

)למעט בית הספר לרפואה(

ירידי תעסוקה
יום ג’, כ"ג באייר תשע"ו, 31.5.2016

יום פתוח
לתואר ראשון

יום ה', ט"ז באדר א' תשע"ו, 25.2.2016

טקסי זיכרון
יום הזיכרון ליצחק רבין

יום א', י"ב בחשוון תשע"ו, 25.10.2015 בשעה 13.00
יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום ה', כ"ז בניסן תשע"ו, 5.5.2016 בשעה 9.45
יום הזיכרון לחללי צה"ל )הוקדם(

יום ג', ב' באייר תשע"ו, 10.5.2016 בשעה 10.00
הפסקת לימודים בכל אחד מהטקסים למשך שעה

בית הספר לרפואה
18.10.2015תחילת לימודים

ום
סי

14.7.2016שנים א'-ב'

28.7.2016שנים ג'-ה'

30.4.2016שנה ו'

יומן אירועים

הודפס ביחידת הדפוס אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
לתשומת לב: האוניברסיטה תשתדל לקיים את שנת הלימודים האקדמית בהתאם ללוח הזמנים המפורט. למרות זאת, שומרת לעצמה האוניברסיטה את הזכות להאריך את שנת הלימודים או לשנות את מועדי הסמסטרים והפגרות ו/
.http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/acadcalander.aspx יעודכנו באתר האוניברסיטה בכתובת:  או להכניס שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת הלימודים מכל סיבה טכנית או אקדמית לפי שיקול דעתה. שינויים בלוח השנה 

בחינותסיוםתחילהסמסטר

24.1.16 - 25.10.1522.1.164.3.16א' - סתיו

3.7.16 - 6.3.161.7.1612.8.16ב' - אביב

25.9.16 - 7.8.1623.9.1628.10.16קורס קיץ

באשוהדגבאשוהדגבאשוהדגבאשוהדגבאשוהדגבאתשע"ו

123456789101112131415161718192021222324252627282930ספטמבר
אלול • תשרי

יזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאכטכחכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיז
סוכותסוכותסוכותיום כיפורראש השנהראש השנה

12345678910111213141516171819202122232425262728293031אוקטובר
תשרי • חשון

יחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאלכטכחכזכוכהכדכגכבכאכיטיח
סוכותסוכותסוכותסוכות

123456789101112131415161718192021222324252627282930נובמבר
חשון • כסלו

יחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאלכטכחכזכוכהכדכגכבכאכיט

12345678910111213141516171819202122232425262728293031דצמבר
כסלו • טבת

יטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאלכטכחכזכוכהכדכגכבכאכיט
חנוכה

12345678910111213141516171819202122232425262728293031ינואר
טבת • שבט

כאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאכטכחכזכוכהכדכגכבכאכ
תחילת בחינות סמסטר סתיוסיום סמסטר סתיו

1234567891011121314151617181920212223242526272829פברואר
שבט • אדר א'

כיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאלכטכחכזכוכהכדכגכב

12345678910111213141516171819202122232425262728293031מרץ
אדר א' • אדר ב'

כאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדג באלכטכחכזכוכהכדכגכבכא
תענית תחילת סמסטר אביב

אסתר
פורים

123456789101112131415161718192021222324252627282930אפריל
 אדר ב' • ניסן

כבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאכטכחכזכוכהכדכגכב
פסחפסחפסחפסחפסחפסח

12345678910111213141516171819202122232425262728293031מאי
ניסן • אייר

כגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאלכטכחכזכוכהכדכג
הפסקת לימודים יום השואה

מהשעה 18.00
יום הזכרון 

)הוקדם(
יום 

העצמאות

123456789101112131415161718192021222324252627282930יוני
אייר • סיוון

כדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאכטכחכזכוכהכד
שבועות

12345678910111213141516171819202122232425262728293031יולי
סיוון • תמוז

כהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאלכטכחכזכוכה
תחילת בחינות סמסטר אביבסיום סמסטר אביב

12345678910111213141516171819202122232425262728293031אוגוסט
תמוז • אב

כזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאכטכחכזכו
צום ט' באב

123456789101112131415161718192021222324252627282930ספטמבר
אב • אלול

כזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאלכטכח

12345678910111213141516171819202122232425262728293031אוקטובר
אלול • תשרי

כטכחכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבאכטכח
ע' ראש 

השנה
סוכותסוכותסוכותסוכותסוכותסוכותסוכותסוכותיום כיפורראש השנהראש השנה

באשוהדגבאשוהדגבאשוהדגבאשוהדגבאשוהדגבאתשע"ז

יום בן-גוריון
יום ד', ו' בכסלו תשע"ו, 18.11.2015

לוח לשנת הלימודים
2016•2015 תשע"ו

תחילת שנת 
הלימודים תשע"ז

תחילת שנת 
הלימודים תשע"ו


