
 2017-2016לוח שנת הלימודים תשע"ז, 
 

 מסטרס לימודים/חופשות תאריך יום         הערות

  מכינות במתמטיקה   חובת השתתפות לפי דרישת ביה"ס

 םפתיחת שנת הלימודים לסטודנטי

 שנה א'

 כ"ח תשרימיום א', 

 ג' חשוןעד יום ו', 

30.10.2016 

4.11.2016 
   שבוע היכרות והתמצאות

 םשנת הלימודים לסטודנטיפתיחת 

 שנים ב', ג', ד'

 תחילת סמסטר א' 6.11.2016 יום א' ה' בחשון
 סמסטר א'

  ן ז"לרבי הזיכרון ליצחקיום  13.11.2016 יום א', י"ב בחשוון יימסר בהמשך טקס זיכרוןמועד 

 
 חופשת חנוכה 25.12.2016 כ"ה כסלויום א', 

 

  א'סיום סמסטר  5.2.2017 יום א' ט' בשבט 

 
 יום א', כ"ח באדר 

 

26.3.2017 
 ב'תחילת סמסטר 

 סמסטר ב'

הספריה תהיה סגורה בחול המועד 

 פסח

 ' בניסןי', ה יוםמ

 בניסן ג, כ"'דיום עד 

6.4.2017 

19.4.2017 

 חופשת פסח

  חזרה ללימודים

  ערב יום השואה 23.4.2017 בניסן ז', כ"איום  18:00הלימודים יסתיימו בשעה 

-10:00יתקיים בין השעות הטקס 

. הלימודים יופסקו במהלך 11:00

 הטקס

  טקס יום  השואה 24.4.2017 יום ב' כ"ח ניסן

-11:00הטקס יתקיים בין השעות 

. הלימודים יופסקו במהלך 12:00

 הטקס

 30.4.2017 יום א' ד באייר
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות 

  ישראל

 30.4.2017 ' באיירד', איום  18:00הלימודים יסתיימו בשעה 
לחללי מערכות  יום הזיכרוןערב 

  ישראל

 1.5.2017 ' באיירה', ביום  אין לימודים
מערכות יום הזיכרון לחללי 

  ישראל

  יום העצמאות 2.5.2017 ' באיירו', גיום  אין לימודים

  יום הסטודנט  יפורסם בהמשך 

  יפורסם בהמשך 
 טקס עמיתי כבוד והוקרה

  ומרצים מצטיינים לחוקרים

 18:00הלימודים יסתיימו בשעה 
 

  טקס הענקת תארים  יפורסם בהמשך

 אין לימודים
 יום ג', ה' בסיוון
 יום ד' ו' בסיוון 

30.5.2017 
  חופשת שבועות  31.5.2017

  'בסיום סמסטר  7.7.2017 יג' בתמוזיום ו',  

שמות הקורסים והמועדים יפורסמו 

 במהלך סמסטר ב' 

ט"ז -ב', ט"ו-ימים א'
 בתמוז

  ימי השלמה רשמיים  9-10.7.2017

תחילת תקופת בחינות סמסטר  12.7.2017 יום ד', י"ח בתמוז 

 ב' 

 

 סמסטר קיץ קיץתחילת סמסטר  6.8.2017 יד' באב', איום  

  קיץסיום סמסטר  15.9.2017 ו', כד' באלוליום  

תחילת תקופת בחינות סמסטר  17.9.2017 יום א', כו' באלול 

 קיץ 

 

     

 15.10.2017 תשרי הכ"יום א',  
 והתמצאות שבוע היכרותתחילת 

  חתשע"
 

 
  חתשע" תחילת סמסטר א' 22.10.2017 ' בחשוןביום א' 

 
 .ל.חט. בעקבות טקסים או חגים יקבעו במהלך הסמסטר שיבוטלו** מועדי השלמה לשיעורים 


