
 13/03/2023ט" 
   אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 מזכירות אקדמית 
מדעים מדוייקים  מסלול    -    המרכז ללימודים קדם אקדמיים

 + מדעי הטבע והחיים   והנדסה 
 

 סמסטר ב' תשפ"ג 
 
 

 יום/תאריך  לימודים/חופשות 

      לימודי אנגלית רמותתחילת   -  סמסטר ב'  
 

 8.3.23 ט"ו אדר  ' ד

 בחינה לסיום הקורס    –מתמטיקה

    מועד ב'  - סמסטר א' 

 10.3.23 י"ז אדר  ו' 

)מתמטיקה,  פתיחת לימודים סמסטר ב'  

 פיזיקה, מיומנויות אקדמיות( 

 12.3.23 י"ט אדר  א' 

מסיבת פורים הפסקת לימודים סדירים:  

 12:00משעה 

 13.3.23 כ' אדר  ב' 

יום האישה הבינלאומי הפסקת לימודים  

 11:30-14:30סדירים:  

 15.3.23 כ"ב אדר  ד' 

מועד   –סמסטר א' –אנגלית רמות אקדמיות 

 )באישור וועדת הוראה( מיוחד 

 16.3.23 כ"ג אדר  ה'

  4-אנגלית הכנה לאקדמיה רמה מקבילה ל 

 מועד ב' סמסטר א' יח"ל 

 17.3.23 כ"ד אדר  ו' 

 בחינה לסיום הקורס    –  פיזיקה 
)באישור וועדת   מיוחד מועד   - סמסטר א' 

 הוראה( 

 24.3.23 ב' ניסן  ו' 

בחינה לסיום הקורס סמסטר א'   – מתמטיקה 
 )באישור וועדת הוראה(  מועד מיוחד  –

 31.3.23 ט' ניסן  ו' 

 5-12.4.23 כ"א ניסן  - י"ד  ד' - ד' במכינה  חופשת פסח

 13.4.23 כ"ב ניסן  ה' הראשון ללימודים לאחר חופשת הפסח היום  

  – מיומנויות אקדמיות בקריאה ובכתיבה  
  מועד מיוחד – בחינה לסיום הקורס סמסטר א' 

 )באישור וועדת הוראה( 

 14.4.23 כ"ג ניסן  ו' 



 תאריך /יום לימודים/חופשות 

 14.4.23 כ"ג ניסן  ו'  6מבדק  – מתמטיקה 

הפסקת לימודים סדירים:  טקס יום השואה 
09:15-11:15   

 18.4.23 כ"ז ניסן  ג' 

בוחן אוריינות )ללומדים   – נתיב לאקדמיה 
 ( עם מחזור אביב 

 21.4.23 ל' ניסן  ו' 

טקס יום הזיכרון הפסקת לימודים סדירים:  
9:30-11:30   

 24.4.23 ג' אייר  ב' 

 25.4.23 ד' אייר  ג'  יום הזיכרון לחללי צה"ל  חופשת 

 26.4.23 ה' אייר  ד'  יום העצמאות  חופשת 

 28.4.23 ז' אייר  ו'     בוחן  - נתיב לאקדמיה  -חשיבה מתמטית   

 5.5.23 י"ד אייר  ו'  7מבדק  – מתמטיקה 

 12.5.23 כ"א אייר  ו'  סמסטר ב' בוחן  – פיזיקה 

 19.5.23 כ"ח אייר  ו'  8מבדק  –מתמטיקה

 25.5.23 ה' סיון  ה' שבועות  חופשת 

- יום הסטודנט הפסקת לימודים החל מ 
18:00 

 30.5.23 י' סיון  ג' 

 31.5.23 י"א סיון  ד'  חופשת יום הסטודנט 

 2.6.23 י"ג סיון  ו'  בוחן - סמסטר ב'  –מתמטיקה

בחינה   –נתיב לאקדמיה  - אוריינות עברית   
 סופית   

 9.6.23 כ' סיון  ו' 

בחינה   -   לאקדמיה נתיב  -חשיבה מתמטית   
 סופית  

 16.6.23 כ"ז סיון  ו' 

רמה   בחינה לתעודת המכינה אנגלית 
לימודים סדירים    ' אמועד   – יח"ל 4-מקבילה ל

   12:00משעה 

   18.6.23 כ"ט סיון  א' 

סיום סמסטר ב' )השלמות מפורסמות  
 ( חובה נוכחות  – בהמשך 

 23.6.23 ד' תמוז  ו' 

 23.6.23 ד' תמוז  ו'    א'-מיומנויות אקדמיות בקריאה ובכתיבה  

 25.6.23 ו' תמוז  א'    מועד א'–רמות אקדמיותאנגלית 

)משעה   25.6.23 ו' תמוז  א'  9מבדק  – מתמטיקה 
16:00 ) 

 26.6.23 ז' תמוז   ב'  לימודי פיזיקה בלבד במתכונת יום ד' 



 . לוח הזמנים של המכינה אינו חופף את לוח שנת הלימודים של האוניברסיטה : בכםי לתשומת ל

 בכל מקצועות הלימוד בהתאם להחלטת ועדת ההוראה.  מבדקים /במועדי הבחינות  תוספות/ייתכנו שינויים 

 

 

 

 יום/תאריך  לימודים/חופשות 

 27.6.23 ח' תמוז ג'  פיזיקה בלבד במתכונת יום ה' לימודי 

 ( 13:30) 2.7.23 י"ג תמוז  א'  א'   מועדבחינה לסיום הקורס  – פיזיקה

 3.7.23 י"ד תמוז  ב'  לימודי מתמטיקה בלבד במתכונת יום ד' 

 4.7.23 ט"ו תמוז  ג'  לימודי מתמטיקה בלבד במתכונת יום ה' 

 5.7.23 ט"ז תמוז  ד'  10מבדק  – מתמטיקה 

 ( 13:30) 9.7.23 כ' תמוז  א'      מועד א'  בחינה לסיום הקורס –מתמטיקה

 10.7.23 כ"א תמוז ב'  מבדק השלמה לזכאים   -מתמטיקה  

רמה   בחינה לתעודת המכינה אנגלית 
      ב'מועד -יח"ל  4-מקבילה ל

 16.7.23 כ"ז תמוז  א' 

 18.7.23 כ"ט אב  ג'  ב'מועד   - רמות אקדמיותאנגלית  

 21.7.23 ג' אב  ו'  ' ב מועד   - בחינה לסיום הקורס  -  פיזיקה 

  5-רמה מקבילה לאנגלית לתעודת המכינה 
 יח"ל מועד יחיד 

 23.7.23 ה' אב  א' 

  –  מיומנויות אקדמיות בקריאה ובכתיבה  
 ' ב מועד 

 25.7.23 ז' אב  ג' 

 4.8.23 י"ד אב  ו'  '   ב מועד  בחינה לסיום הקורס   –מתמטיקה

מועד מיוחד  –בחינה לסיום הקורס  –  פיזיקה 
 )באישור וועדת הוראה( 

 11.8.23 כ"ד אב   ו' 

  מועד מיוחד–אנגלית רמות אקדמיות 
 )באישור וועדת הוראה( 

 17.8.23 ל' אב  ה'

מועד   הקורסבחינה לסיום  – מתמטיקה 
 )באישור וועדת הוראה(מיוחד 

 ( 13:30) 27.8.23 י' אלול  א'  

  –מיומנויות אקדמיות בקריאה וכתיבה  
)באישור    בחינה לסיום הקורס מועד מיוחד

 וועדת הוראה( 

 1.9.23  ט"ו אלול   ו'  


