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לימודי תעודה מתוקשבים בעריכת לשון
המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר-אילן תפתח בשנת הלימודים הקרובה תכנית
שנתית מתוקשבת ללימודי תעודה בעריכת לשון .מטרת התכנית היא ללמד את עקרונות עריכת הלשון
בתחומים השונים ובהם ספרות מקור ,ספרות מתורגמת ,ספרות ילדים ונוער ,תקשורת המונים וטקסטים
מדעיים ,תוך הכרת דגמים מתוך הלשון הקלסית )לשון המקרא ,לשון חז"ל ולשון ימי הביניים( וחשיפה
להכרעות נורמטיביות בעברית החדשה.
לימודי תעודה בעריכת לשון מכשירים את הלומדים להיות עורכים מומחים המבצעים עבודות עריכה עבור
הוצאות ספרים ,עיתונים יומיים וכתבי עת ,תחנות רדיו וערוצי טלוויזיה ממלכתיים ופרטיים ,משרדים
ומכונים וגם עבור אנשים פרטיים הנזקקים לשירות זה ,כגון כותבי מאמרים ,ספרים ועבודות גמר .בוגרי
התכנית בעריכת לשון שלמדו בשנים קודמות במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר-
אילן מבוקשים מאוד בקרב המוסדות שהוזכרו.
התכנית מתאימה לכל מי שלשונו היא כלי עבודתו ,כגון מורים ,משפטנים ,עורכים ,דוברים ,אישי ציבור,
קריינים ,שדרים ומגישי תכניות בתקשורת .משולבים בה לימודים מעשיים ועיוניים .מטרת הלימודים
העיוניים היא להרחיב ולהעמיק את הידיעות בלשון העברית .את הצד המעשי שבמקצוע לומדים תוך כדי
תרגול של עריכת טקסטים מתחומים שונים .בתוך כך לומדים את שימושם של הסגנונות העבריים
לתקופותיהם במלאכת העריכה בעברית בת ימינו .סטודנטים שהם מורים ללשון או לספרות עברית יפיקו
מן הלימודים האלה תועלת רבה בהוראת ההבעה בכתב בבתי הספר.
זוהי התכנית הראשונה באוניברסיטת בר-אילן ובארץ כולה שתפעל באופן מתוקשב מלא .היא מתאימה
במיוחד לבעלי תואר ראשון בלשון או בספרות עברית ,ויתקבלו גם סטודנטים הלומדים בשנה השלישית
במחלקה ללשון העברית .בוגרים מחוגים אחרים יוכלו ללמוד קורסי השלמה במחלקה ללשון העברית
במקביל ללימודי התעודה .בחודשי הלימוד האחרונים יעברו הסטודנטים התמחות )סטאז'( בעריכה
מעשית .למסיימים בהצלחה תוענק תעודת עורך והם יוכלו להשלים את לימודי התואר השני במחלקה
ללשון העברית .לשם כך יקבלו הקלות רבות ויהיו זכאים לבחור מתוך מגוון הקורסים שבמחלקה.
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