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 כתיבה ועריכה

 מרצים: טליה לוין וזיו לנצ'נר 

 

 : 1שיעור 

העולם עמוס ברעיונות, טקסטים ומילים, אז היכן    "למצוא את הקול הפנימי":

איך   מהשאר,  עצמך  את  לבדל  כיצד  נלמד  והשני  הראשון  בשיעור  מתחילים? 

 למצוא את הקול הפנימי בכתיבה ולפתח סגנון אישי.  

 :  2שיעור 

בכתיבה:  מעשית  השיעורים    הכוונה  כתיבה.  שגרת  החלת  מוסכמות,  שבירת 

 כוללים תרגולים בכיתה.   

 : 3 שיעור

אפיונים, יתרונות וחסרונות. על החשיפה    מהי כתיבה אישית ומה ערכה המוסף: 

הצורך שבה, יתרונותיה ומחיריה. סגנונות שונים,    -האישית שבכתיבה האישית  

 לאורך השנים, בכתיבה אישית. 

 : 4שיעור 

איך כותבים טור אישי באתר או בעיתון, ולחילופין, בלוג? על טור    חכמת הפוסט: 

על טור דעה. כללים וטיפים לבולטות וטראפיק ברשת. השיעור כולל תרגול  אישי ו

 מעשי.  

 : 5שיעור 

סודות    אמנות הסטוריטלינג:  -"ציידי הרעיונות"   ומהם  טוב  סיפור  איך בונים 

התמצות? כיצד להעביר מסר ברור וחד, בטקסט קצר וקולע. שיעור הכולל תרגול  

 מעשי.  

 : 6שיעור 

כתיבה: מחסומי  מפסיקים  כ   שחרור  כיצד  כתיבה?  מחסומי  משחררים  יצד 

הכולל   חווייתי  שיעור  לטקסט.  מוסף  ערך  יוצרים  כיצד  המבוכה?  את  "לצנזר" 



לכוונן את שריר   תרגול מעשי עם תרגילים מונחים שנועדו לפתוח את הדמיון, 

 הכתיבה.  

 : 7שיעור 

מהן הטעויות הנפוצות ביותר של כותבים    זהירות מוקש!  -  בין כתיבה לעריכה

 ואיך נמנעים ממלכודות בטקסט שאנחנו טומנים לעצמנו? שיעור הכולל תרגול. 

 : 8שיעור 

כתיבה של  בז'אנרים  ברשת  התנסות  בבלוג,  באתר,  )בעיתון,  ביקורת  טורי   :

על תיירות,    -על אוכל, טלוויזיה, קולנוע, או ספרות. כתבת צבע אישית    -חברתית(  

 ולים ואירועים. כולל תרגול מעשי. טי

 :  9שיעור 

עצמית: ואיך  עריכה  שבה,  ההתמודדות  שבה,  האתגר  שבה,  עושים    ההכרח 

 כל הכללים והטיפים. שיעור הכולל תרגול.  -אותה נכון  

 : 10שיעור 

איך לפתוח בלוג מצליח/להיות כותב טור/להפוך    להפוך את התחביב למקצוע: 

טקסט   טיפים  כל  רשת?  עיתונאי  או  דעה  מוביל  לוויראלי/לשנות/להניע/להיות 

 ועצות לא למתחילים בלבד. 

  –)במידה ויהיו עדיין הנחיות קורונה נוקשות   ZOOM בהקורס מתקיים 

  – כמובן שנעשה את כל המאמצים לפתוח קורס פרונטלי בסמינר הקיבוצים 

 .ש"ח כולל מע"מ  2500. מחיר:  בהתאם לביקוש( 


