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טוידיגיביאיטחז דגכזכוכהכדכגכבכאכיטיחיזטז והבאכטכח

שבועות

סיון-תמוז
יזטזטוידיגיביאטחז והדגבאלכטכחכזכוכהכדכגכבכאכיטיח
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א' - סתיו

ב' - אביב

קורסי קיץ

התחלה

22.10.17

5.3.18

5.8.18

סיום

19.1.18

22.6.18

21.9.18

בחינות 

4.3.18-21.1.18

3.8.18-24.6.18

19.10.18-2.10.18

טקסי זיכרון

עצרת לזכרו של יצחק רבין ז"ל
1.11.17, יום ד', י"ב בחשון תשע"ח, בשעה 13:00

טקס יום השואה 
12.4.18, יום ה', כז' בניסן תשע"ח, בשעה 09:45

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

במהלך הטקסים - הפסקת לימודים למשך שעה

בית הספר לרפואה

יום בן-גוריון
יום ה', ה' בכסלו תשע"ח, 23.11.2017 (הוקדם) 

יום פתוח
יום ה', ז' באדר, תשע"ח, 22.2.18

בימים א'-ד', כ"א- כ"ד באייר תשע"ח, 6-9.5.18

חבר נאמנים

פגרת לימודים
פגרת לימודים

(למעט בית ספר לרפואה)

פורים

שנה
בתואר            סמסטר א                   סמסטר ב

18.03.18-12.07.18 א      22.10.17-08.02.18 
18.03.18-12.07.18 ב      22.10.17-08.02.18 
04.03.18-02.08.18 ג      22.10.17-23.03.18 
18.02.18-03.08.18 ד      22.10.17-09.02.18 
15.04.18-02.08.18 ה      22.10.17-28.03.18 
25.02.18-04.05.18 ו      22.10.17-18.02.18 

הפסקת
לימודים

מ- 18:00

• חג המולד, 25.12.17
• עיד אל פיטר (חג סיום צום הרמדאן) 3 ימים, 15.6.18

• עיד אל אדחא (חג הקורבן) 4 ימים, 22.8.18
*ייתכנו שינויים בתאריכי החגים המוסלמיים


