מזכירות אקדמית
Academic Secretariat
כ' שבט ,תשע"ז
 61פברואר7162 ,
לכבוד
חברי הסגל האקדמי
חברי הסגל המנהלי
כאן

שלום רב,
הנדון :לוח שנת הלימודים תשע"ח
מצ"ב לוח שנה"ל תשע"ח ,לידיעתכם.
הלוח אושר על ידי הוועדה המתמדת.
בשל מיעוט מופעים בימי רביעי וימי חמישי בסמסטר ב' ,יינתן יום לימודים נוסף לימים אלו
כדלקמן:
לסטודנטים הלומדים בימי רביעי ,יום הלימודים הנוסף יתקיים ביום שלישי ה. 5065/61/ -
לסטודנטים הלומדים בימי חמישי ,יום הלימודים הנוסף יתקיים ביום שני ' ה.5065/61/ -
לפיכך ,יום הלימודים האחרון בסמסטר ב' המתקיים בימי שני ,יחול בתאריך ה8/606851/ -
ויום הלימודים האחרון המתקיים בימי שלישי בסמסטר ב' ,יחול בתאריך ה.826506851/-

בברכה,

העתק:
נשיא
רקטור
סגן נשיא ומנכ"ל
סגן נשיא לכספים ופיתוח עסקי
משנה לרקטור
עוזר הרקטור
דיקנים
ראשי חוגים
ראש אגף מינהל תלמידים
דובר האוניברסיטה
ראשי מינהל
עוזרות מנהליות לראשי החוגים
יו"ר אגודת הסטודנטים
מנהלת המחלקה לתכנון אקדמי

שושי לנדמן
מזכיר אקדמי
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לוח שנת הלימודים תשע"ח 85176851/
סמסטר א'  -סמסטר חורף
תחילת הלימודים:
טקס פתיחת שנת הלימודים:
בחינה פסיכומטרית (מועד דצמבר):
חופשת חנוכה:
חופשת חג המולד:
סיום סמסטר א':
*בחינות סמסטר א':

מועד א':
מועד ב':

סמסטר ב' – סמסטר אביב
תחילת הלימודים:
תענית אסתר:
חופשת פורים:
בחינה פסיכומטרית (מועד מרץ):
חופשת פסח:

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה:

יום ראשון ,ב' חשון ,תשע"ח.77.61.62 ,
יום רביעי ,ה' חשון ,תשע"ח( 72.61.62 ,בין השעות -67:11
.)60:11
יום שישי ,כ"ז כסלו ,תשע"ח ,62.67.62 ,ויום ראשון ,כ"ט
כסלו ,תשע"ח.62.67.62 ,
יום ראשון ,כ"ט כסלו ,תשע"ח.62.67.62 ,
יום שני ,ז' טבת ,תשע"ח.72.67.62 ,
יום שישי ,ג' שבט ,תשע"ח.61.6.61 ,
מיום ראשון ,ה' שבט ,תשע"ח ,76.6.61 ,עד יום שישי ,כ"ד
שבט ,תשע"ח.1.7.61 ,
מיום ראשון ,כ"ו שבט ,תשע"ח ,66.7.61 ,עד יום שישי ,ח'
אדר ,תשע"ח.71.7.61 ,
יום ראשון ,י' אדר ,תשע"ח.72.7.61 ,
יום רביעי ,י"ג אדר ,תשע"ח ( 71.7.61 ,הלימודים
מסתיימים בשעה .)61:11
יום חמישי ,י"ד אדר  ,תשע"ח.6.1.61 ,
ימים רביעי – חמישי ,י"ב -י"ג ניסן ,תשע"ח-71.1.61 ,
.71.1.61
מיום רביעי ,י"ב ניסן ,תשע"ח ,71.1.61 ,עד יום שישי ,כ"א
ניסן ,תשע"ח.1.0.61 ,
הלימודים יתחדשו ביום ראשון ,כ"ג ניסן ,תשע"ח,
.1.0.61
יום רביעי ,כ"ו ניסן ,תשע"ח.66.0.61 ,
(הלימודים מסתיימים בשעה )61:11

יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים):
חופשת יום העצמאות:
יום הסטודנט:

יום חמישי ,כ"ז ניסן ,תשע"ח( 67.0.61 ,בין השעות -67:11
.)60:11
יום שלישי ,ב' אייר ,תשע"ח( 62.0.61 ,בין השעות -67:11
.)60:11
(הלימודים מסתיימים בשעה )61:11
יום רביעי ,ג' אייר ,תשע"ח.61.0.61 ,
יום חמישי ,ד' אייר ,תשע"ח.61.0.61 ,
ייקבע

עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה:

חופשת חג שבועות:

יום ראשון ,ו' סיוון ,תשע"ח.71.2.61 ,

עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל:
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סיום סמסטר ב':
*בחינות סמסטר ב':

יום שישי ,כ"ה סיוון ,תשע"ח1.1.61 ,
מועד א':
מועד ב':

תחילת סמסטר קיץ:

מיום ראשון ,כ"ז סיוון ,תשע"ח ,61.1.61 ,עד יום שישי ,ט"ז
תמוז ,תשע"ח.71.1.61 ,
מיום ראשון ,י"ח תמוז ,תשע"ח ,6.2.61 ,עד יום שישי ,א'
אב ,תשע"ח.61.2.61 ,
יום ראשון ,כ"ה תמוז ,תשע"ח.1.2.61 ,

**חופשת סיום צום הרמדאן
*** חופשת סיום צום חג הקורבן :
חופשת ט' באב :
סיום סמסטר קיץ:
****בחינות סמסטר קיץ :מועד א':

מועד ב':

טרם ידוע
טרם ידוע
יום ראשון ,י' באב ,תשע"ח.77.2.61 ,
יום שישי ,כ"ז אלול תשע"ח.2.1.61 ,
יום רביעי ,ג' תשרי תשע"ט 67.1.61 ,ועד ליום חמישי ,כ"ה בתשרי
תשע"ט,7191 ,6291 ,6191 ,6091 ,6191, 6791( .0.61.61 ,
)0961 ,1961 ,7961 ,7691
יום שישי ,כ"ו תשרי תשע"ט 2.61.61 ,ועד ליום שישי ,ג' חשוון,
תשע"ט .67.61.61

חופשות:

חופשת ראש השנה :יום ראשון ,כ"ט אלול תשע"ח 1.1.61 ,ועד ליום שלישי,
ב' בתשרי תשע"ט.66.1.61 ,

חופשות:

חופשת יום כיפור :ימים שלישי-רביעי ,ט'-י' תשרי תשע"ט.61.1.61 – 61.1.61 ,

חופשות:

חופשת סוכות :יום ראשון ,י"ד תשרי תשע"ט 71.1.61 ,ועד יום שני ,כ"ב
תשרי תשע"ט.6.61.61 ,

פתיחת שנת הלימודים תשע"ט:

.60.61.61

* במועדי הבחינות תיתכן גלישה מעבר לתאריכים המצוינים
** עדיין לא ידוע מועד מדויק
*** עדיין לא ידוע מועד מדויק
**** שימו לב בחינות סמסטר קיץ מועד א' יתקיימו בין חגי תשרי
שימו לב ,בשל מיעוט מופעים בימי רביעי וימי חמישי בסמסטר ב' ,יינתן יום לימודים נוסף לימים אלו
כדלקמן:
לסטודנטים הלומדים בימי רביעי ,יום הלימודים הנוסף יתקיים ביום שלישי ה. 5065/61/ -
לסטודנטים הלומדים בימי חמישי ,יום הלימודים הנוסף יתקיים ביום שני ' ה.5065/61/ -
לפיכך ,יום הלימודים האחרון בסמסטר ב' המתקיים בימי שני ,יחול בתאריך ה 8/606851/ -ויום
הלימודים האחרון המתקיים בימי שלישי בסמסטר ב' ,יחול בתאריך ה.826506851/-
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