
 פ "שנת תשהתמחות/ בחירה הדרכה לקראת הרשמה לקורסי 
 

 
 חובה קורסי

 
שימו לב, על התלמידים להקפיד ולמלא את תנאי הקדם ,תלמיד שלא  -תנאי קדם -

)רשימת קורסים עם תנאי קדם  עמד בתנאי קדם לא יוכל ללמוד קורס מתקדם
 בשנתון ( יםמופיע

של אחריותו בתלמיד שנכשל בקורס חייב ללמוד אותו שוב במועד שהוא ניתן.  -
 כל מטלות הקורס. ולחזור על  רשם לקורסים בהם נכשלילההסטודנט 

 
במידה שתלמיד נכשל בקורס משנה א' ואותו קורס חופף לקורס חובה משנה ב' או  -

שהוא מעוניין, קורס החובה משנה ב' / קורס הבחירה  התמחות/לקורס בחירה
 בשום מקרה לא ינתן היתר ללימוד שיעורים המתקיימים בשעות חופפות. יבוטל.

 
תלמיד אשר למד קורס חובה ונכשל בו או לא נבחן כלל או שהרשמתו לקורס בוטלה  -

על ידי המרכז מטעמים אקדמיים או משמעתיים יחויב בתשלום על קורס חוזר 
 התאם לתקנון שכר לימוד.ב

 
 

 קורסי בחירה
 

נ"ז קורסי  24, )כולל מעורבות חברתית( נ"ז חובה 83במהלך התואר יש ללמוד 
סמינר , פרויקט וקורס נושאים נבחרים מהווים  נ"ז קורסי בחירה. 14התמחות , 

 נ"ז. 24חלק בלתי נפרד מקורסי התמחות ונכללים בתוך 
 

נ"ז קורסי התמחות/בחירה  21-רות להירשם לבשנה ב' בשלב ראשון תקבלו אפש
 בחירתכם.בהתאם ל במערכת צוחובה מתוך ההתמחות שישוב יכולל קורס

לאחר סיום כל חלונות הרישום, תתקיים הרשמה מאוחרת שתאפשר רישום, על 
 בסיס מקום פנוי, לקורסים נוספים מעבר למכסה הראשונית )תצא הודעה בעניין(.

 .וקיץ רשם גם לקורסים בסמסטר ב'יהבמועד הרשמה זה רצוי ל
 

 
 

 התמחויות
 

ות  עפ"י העדפה אישית של שונ התמחויות 3ישנה אפשרות להירשם לאחת מתוך    
 התמחות בשיווק והתמחות ביזמות וחדשנות., התמחות במימוןהסטודנט: 

התמחות. על מנת ללמוד תואר עם התמחות על הסטודנטים המאפשרת לכם לבחור 
המפורטת ום ההתמחות על פי הרשימה חקורסים, סמינר ופרויקט בתללמוד 

 נ"ז. 24שתפורסם באתר בהיקף של 
התלמיד שלא מעוניין  בהתמחות ידרש ללמוד שני קורסים לפחות מהתמחות שבה                

 יעשו את הסמינר ,הפרוייקט וקורס בנושאים נבחרים
 ם שבחרו בהתמחות הרלוונטית.. * בהרשמה לסמינרים תינתן עדיפות לתלמידי

 
ניהול ותפעול ויזמות במבוא למימון/שיווק/  75תנאי קבלה לכל התמחות הינו ציון *

וחדשנות בהתאם להתמחות אותה בחר התלמיד. סטודנט שציונו בקורס המבוא נמוך 
 לא יוכל לסיים תואר עם התמחות. 75-מ
 

 

מכסת נקודות שעושה סטודנט עושה את אותה התמחות סטודנט שיבחר ללמוד  -
 . התמחותשאינו משתייך ל

 בלבד 04:00-18:00בין השעות  08/19/03 עד יוםהתמחות יש להירשם ל -

 אך ורק בשנה ב'.התמחות ניתן להצטרף לכל  -
 



 
 

 אופן ההרשמה באתר
 

הבחירה התמחות/ ההרשמה לקורסי רשימת הקורסים נמצאת באתר המכללה,   -
 11/09באתר תחל ביום 

 -להלן קישור לרשימה  -
-https://clb.ac.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa

-d7%aa%d7%a9%d7%a2%d7%95%

-%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%99

%d7%aa%d7%a9%d7%a4/-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%94 

ע"י המערכת. עלפי הסדר הבא:   שיינתן באופן אקראיכל סטודנט יקבל חלון רישום,  -
 ב' לאחריהם שנהג' שנה 

רק אלא , סטודנט שלא יסדיר שכ"ל יהיה חסום ולא יוכל להירשם לקורסי בחירה -
 את כל שכר הלימוד.לאחר שיסדיר 

 
הבחירה יעשה אך ורק דרך אתר האינטרנט. את מועד התמחות/ הרישום לקורסי  -

הרישום באינטרנט, "חלון הרישום",  ניתן לראות בתחנת המידע בתחילת ספטמבר. 
בעת "חלון הרישום" יש להיכנס לתחנת המידע לסטודנט ומשם לבצע את 

  :הליך ההרשמה נמצאת בכתובתההרשמה. מצגת המדמה את ת

http://college.clb.ac.il/presentation/ לכל סטודנט נקבע טווח של שעתיים 
לביצוע הרישום )"חלון רישום"(. חשוב מאד להגיע לחלון הרישום מוכנים ועם 

חלופות, לוודא שהקורסים שבחרתם אינם חופפים ושאתם עומדים בתנאי הקדם 
 המפורטים מתחת לכל קורס בשנתון. 

 
אך לא במידה שהקורס מלא יש להירשם לרשימות ההמתנה  - רשימות המתנה

 לקורסים רק ברשימות ההמתנה. במצב שאתם רשומים  שארילה
 כנס לקורס דרך פניה ישירה למרצה/מזכירות.  ילא ניתן לה

 24וניתן לסטודנט פרק זמן של  הודעה לאתרברגע שמתפנה מקום בקורס, נשלחת 
שעות לבצע את הרשמתו. במידה שלא יעשה כן ההרשמה עוברת לבא בתור. 

מלץ לבדוק מדי יום אפילו רשימות ההמתנה מתעדכנות במהלך כל היום ולכן מו
 כמה פעמים.

 
 מועדי השינויים:

 
 04:00ועד השעה  18:00בכל יום מיום "חלון הרישום" של הסטודנט, החל משעה 

 ועד לסוף השבועיים הראשונים לפתיחת סמסטר א'.  למחרת בבוקר
בשבועיים תתקיים  ת לשינויים )כולל הרשמה לקורסים מעל למכסה(ונוספ ותאופצי

לתחילת סמסטר ב', ובסמסטר קיץ שבוע לפני ושבוע ראשון לתחילת  הראשונים
 הסמסטר. 

 (.לא ניתן יהיה לעשות שינויים )הוספה או הורדה של קורסיםים שצוינו מועדהלאחר 
יב בתשלום על אותם ויים במערכת במסגרת מועדי השינויים יחוסטודנט שלא יבצע שינ

 בפועל, אותם למד או השלים לאמערכת השעות גם אם ב קורסים שיהיו רשומים לו
 ליון הציונים.יבגרשום ישאר יהקורס ,כמו כן

 

 
 כללי

 
 . ניתן לבחור את קורסי הבחירה בהתאםבמהלך החודש,  תריימצא באלוח הבחינות  -

 צפיפות מבחנים אינה עילה למועד מיוחד ולא להזזת בחינות.

 בשבת ובחגים. , שישי החל מכניסת השבת ימי אין הרשמה ב -
 יקים מופיעים בתחנת המידע.מועדי שינויים מדו

לפני שמבטלים רישום לקורס, יש לקחת בחשבון כי במידה שיש רשימת המתנה  -
 לקורס, המקום עובר לבא בתור ולא ניתן יהיה לחזור לקורס.

 
 

https://clb.ac.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%aa%d7%a9%d7%a4/
https://clb.ac.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%aa%d7%a9%d7%a4/
https://clb.ac.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%aa%d7%a9%d7%a4/
https://clb.ac.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%aa%d7%a9%d7%a4/
http://college.clb.ac.il/presentation/


 
 

 

 


