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 כללי. א
מסלול לימודי תעודה בעריכה לשונית בעברית פועל במסגרת החוג ללשון העברית וללשונות 

 .השמיות
עומדת התפיסה שהכשרת כוח אדם משכיל ומיומן של עורכים לשוניים היא התכנית בבסיס 

 .דברים הרואים אור בעבריתאחת הדרכים למציאת פתרון הולם להשבחת צורתם וסגנונם של 
להכשיר כראוי , אביב-ובפרט אוניברסיטת תל, יותר מכל גוף אחר יש בכוחה של האוניברסיטה

ובתוכה החוגים ללשון העברית , הפקולטה למדעי הרוח. את המבקש לעסוק בעריכת לשון
רנס התברכה בחוקרים מעולים שתחום מחקרם עשוי לפ, וללשונות השמיות והחוגים לספרויות

 .כהלכה את לימודי העיון העומדים בבסיס ההכשרה הדרושה
 . התכנית מעניקה לבוגריה תעודה בעריכה לשונית

 
 תנאי רישום וקבלה. ב

בוגרי כל חוגי הלימוד באוניברסיטה אשר סיימו את לימודי התואר בפני התכנית פתוחה 
בחינת מיון וריאיון הקבלה לתכנית מותנית בתוצאות . לפחות) 80" (טוב"הראשון בציון 

 .אישי
 . חודש יוליתישלח לנרשמים בתחילת  הודעה על מועדי הבחינה והריאיון

 
 הרשמההסדרי . ג

את טופסי הרישום . יבצע הליך רישום לאוניברסיטה כמקובללתכנית המעוניין להתקבל 
ר או לאת 220-800-800-1אפשר אף בפנייה לטלפון " (דיונון"ניתן לרכוש באחת מחנויות 

 ). com.dyonon.www:  האינטרנט שכתובתו
המועד המדויק מתפרסם במודעה . המועד האחרון להרשמה הוא בתחילת חודש יולי

וניתן אף לברר אותו במזכירות , בעיתונות ובמודעות ברחבי הקמפוס בתחילת חודש מאי
 . החוג

 . בחינת מיון ולריאיון אישילאחר הרשמתו יוזמן המועמד ל
 .לקראת סוף חודש אוגוסטלתלמיד תישלח החלטת ועדת הקבלה  על ההודע

 
 משך הלימודים. ד

מי שאינם בוגרי .  שנה אחת-)  לבוגרי החוג ללשון העברית (תכניתבמשך הלימודים 
את . החוג ללשון העברית חייבים בלימודי השלמה קודם להשתלבותם בתכנית גופה

 ההשלמה ניתן לפרוס על פני שנה אחת וניתן אף לצמצם אותם על פני סמסטר לימודי
 . 'אין אפשרות להתחיל את הלימודים בתכנית גופה בסמסטר ב. אחד

 
 היקף הלימודים. ה

ס " ש12לאלה ייתוספו לימודי השלמה בהיקף של . ס" ש28 הוא  בתכנית גופההיקף הלימודים
ס למי שאינם בוגרי החוג לספרות עברית או " ש4ועוד , תלמי שאינם בוגרי החוג ללשון העברי

 .החוג לתורת הספרות הכללית
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 לימוד שכר. ו
שכר הלימוד הנגבה בגובה בעבור לימודי התכנית עצמה ישלם התלמיד שכר לימוד 

 בעבור לימודי ההשלמה ישלם התלמיד בנפרד .בעבור שנת לימודים אקדמית אחת
 ).שכר הלימוד בעבור כל שעת לימודגובה  מ2.5%(יו וטל עלבהתאם להיקף השעות שי

למידע מוסמך . פרטים אלו עשויים להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת האוניברסיטה
 . ל שבמרכז למרשם"ל יש לפנות אל מדור שכ"ומעודכן בכל ענייני שכ

 
 מבנה הלימודים. ז

ן השלד המרכזי ומסדנאות עריכה שהתחומיים -התכנית מורכבת מלימודים עיוניים בין
עריכת : סדנאות אלו עוסקות במגוון תחומי העשייה של העורך הלשוני. של התכנית

 . ב" וכיומדעעריכת דברי ,  עריכה מנהלית,יתונאיתעריכה ע, עריכה ספרותית, תרגום
עם עורכים ואנשי מקצוע מתחומי העשייה המרכזיים התכנית אף כוללת סדרת מפגשים 

 . בעריכה
 
 יםלימודדרישות ה. ח

 .בכל השיעורים והסדנאות שתכנית הלימודים מציעהפעילה נוכחות  .א
 . הקורסכל התרגילים והעבודות המוטלות במהלך ת הגש .ב
.  בכל שיעור או סדנה תתקיים בחינה סופית או עבודה מסכמת-ציונים ובחינות  .ג

הציון הסופי בשיעור או בסדנה ייקבע לאחר שקלול ציון המטלה הסופית 
  . שהוגשו במהלך הקורסוהתרגילים

עמידה בבחינת ו קריאה עצמית של טקסטים מן המקורות הקלאסיים של השפה .ד
רשימת טקסטים נבחרים שקריאתם נדרשת . אלובקיאות בלשונם של טקסטים 
 . ל"נמסרת לתלמידים בתחילת שנה

. 80הוא , ובכללם לימודי ההשלמה, ציון המינימום הנדרש בשיעורי התכנית .ה
לא ניגש לבחינה במועדה הראשון אשר או תלמיד , א השיג ציון זהלאשר תלמיד 

שתיראה מוצדקת לוועדת  שירות מילואים או כל סיבה אחרת,  מחלהחמתמ
 .להיבחן במועד מיוחדיהיה רשאי , ההוראה החוגית

 בכל אחד 80המעבר מלימודי ההשלמה ללימודי התכנית מותנה בהשגת הציון  .ו
 . ודי ההשלמהמן הקורסים המרכיבים את לימ

 
 יםימי הלימוד. ט

לימודי ההשלמה . 12:00-20:00לימודי התכנית גופה מתקיימים בימים שני ורביעי בשעות 
והם מתקיימים ברובם בקבוצות מקבילות הניתנות , )ה-א(מתפרסים על פני ימות השבוע 

נוכחית ניתן של השנה ה, הן לימודי התכנית והן לימודי ההשלמה, את תכנית הלימודים. לבחירה
שכתובתו (לראות בפנייה לידיעון הפקולטה למדעי הרוח באתר האינטרנט של האוניברסיטה 

וניתן אף , ")לימודי תעודה בעריכה לשונית"בכניסה לאתר יש לבחור בשורה ; רשומה מטה
 .בפנייה למזכירות החוג) גם בדואר האלקטרוני(לקבלה 

הבאה יהיה אפשר לקבל בפנייה למזכירות החוג ל "פרטים בדבר מועדי הקורסים השונים בשנה
 . לקראת סוף חודש אוגוסט
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 רות טיטונוביץ'  גב  -מזכירת החוג 
 6409787: 'טל, 115חדר , בנין רוזנברג: מזכירות החוג
 9:30-12:00 שעותב, 'ה-'ימים א: קבלת קהל

il.ac.tau.rutht@tauex: mail- e 
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