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  עריכה לשונית  
 

 MA –מזל יזרעאלי מרצה:  
 :מידעון

 
  :רקע

 
כתיבה בהירה וקולחת  ,לשפר את יכולת ההתנסחות שלהם בעבודה המעונייניםההשתלמות מיועדת לאנשים 

המגבירה את המודעות לניסוח נכון. במפגשים נבין את עקרונות הכתיבה היעילה, הבהירה ואת דרכי יישומה 
נעסוק בשיפור יכולות הקריאה, הסיכום והניסוח ונעמוד על ההיגיון שמאחורי השפה  ,במסמכי העבודה. כמו כן

נם.  במקביל נתנסה בסדנת כתיבה ועריכה לשונית עם והכללים שלה וזאת בכדי שנוכל לזהות שגיאות ולתק
 תרגילים יצירתיים וחווייתיים. 

 
 חשוב לציין שהקורס מחייב עשייה והשתתפות פעילה.   

 
 ימים ושעות הקורס:

 –)ביה"ס לרפואה ישן ידע,  –מכללת רמב"ם  3, באולם 15:00-18:15, בין השעות  24/5/21תחילת הקורס 
 עפרון(.   /כניסה מרח' העליה

 

 דרכי ההוראה:
 מפגשים עיוניים) מצ"ב תכנית הקורס(. 15
 

 היקף הקורס:
 שעות אקדמיות 60
 

 קהל יעד:
 שנות לימוד ומעלה. 12
 

 גמול השתלמות:
 .לקבלת אישור לגמול השתלמות הוגשהתכנית הקורס 

 

 עלות הקורס:
 .()אפשרות לתשלומים₪  800

 

 דרישות הקורס:
 שעות הלימוד בקורס.חובת נוכחות בכל 
בשל כוח עליון בצירוף אישורים מגורם  20%משעות הלימוד בקורס, היעדרויות של עד  100%נוכחות חובה של 

 מוסמך.
 

 למסיימים תוענק תעודה.
 

 :בהתאם להנחיות משרד הבריאות

 )עטיית מסכה בזמן המפגש( הפעילות תהיה בישיבה וללא אכילה בזמן הפעילות

 
 

 לפרטים והרשמה  ניתן לפנות:                                                      
 04-7773798, דורית הלוי  047773456בטלפון   פרל  לפרח

 משתתפים במינימום מותנית קורס פתיחת
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 עריכה לשונית
 MA –מזל יזרעאלי מרצה:                                                

 

 
 בלו"ז.יתכנו שינויים 

 
 

 מס'

 מפגש

שעות  הלימוד נושא שעות לימוד תאריך יום

 אקדמיות

 4 מבוא -העריכה הלשונית  15:00-18:15 24.5.21 ב'  .1

סדנאות : עריכת ספרות, עריכה מנהלית, עריכה טכנית,  15:00-18:15 31.5.21 ב'  .2

 עריכת עיתון

4 

טכנית, סדנאות : עריכת ספרות, עריכה מנהלית, עריכה  15:00-18:15 7.6.21 ב'  .3

 עריכת עיתון

4 

 4 סוגיות בלשון ובניסוח 15:00-18:15 14.6.21 ב'  .4

 4 סוגיות בלשון ובניסוח 15:00-18:15 21.6.21 ב'  .5

 4 עריכה ממוחשבת 15:00-18:15 23.6.21 ד'  .6

 4 עריכה ממוחשבת 15:00-18:15 28.6.21 ב'  .7

 4 שגיאות נפוצות בכתיבה ובדיבור 15:00-18:15 6.7.21 ג'  .8

 4 שגיאות נפוצות בכתיבה ובדיבור 15:00-18:15 13.7.21 ג'  .9

 4 שיקולים בעבודת העורך 15:00-18:15 20.7.21 ג'  .10

 4 שיקולים בעבודת העורך 15:00-18:15 27.7.21 'ג  .11

 4 תיקוני דקדוק ותיקוני תחביר 15:00-18:15 2.8.21 ב'  .12

 4 תיקוני דקדוק ותיקוני תחביר 15:00-18:15 4.8.21 ד'  .13

 4 תיקוני דקדוק ותיקוני תחביר 15:00-18:15 9.8.21 ב'  .14

 4 ביטויים ומטבעות לשון ניבים , 15:00-18:15 16.8.21 ב'  .15

 60 סה"כ
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 עריכה לשונית
 

 טופס הרשמה

 
   

 אנא מלא את הפרטים הבאים:

 
 
 

 ת.ז שם ושם משפחה

          

 מקום עבודה תפקיד השכלה

 

 

  

 טלפון בבית טלפון בעבודה טלפון נייד

   

 @                                     כתובת דואר אלקטרוני

 כתובת:

 

 
 

 : עלות הקורס
 

 . ( תשלומים)אפשרות ל ₪   800
 

 יש להסדיר את התשלום לפני תחילת הקורס.

 
 

בשל  20%היעדרויות של עד , משעות הלימוד בקורס 100%נוכחות חובה של לתשומת ליבכם :  
 כוח עליון בצירוף אישורים מגורם מוסמך.

 
 
 
 

 חתימה: ________________    תאריך: _______________
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