מרכז הכתיבה

עקרונות
 .1מרכז הכתיבה נועד ללוות את התלמידות והתלמידים בכתיבת עבודות ,ולשפר את כישורי הכתיבה
שלהם .המרכז מלווה תלמידים לאורך ארבע שנות הלימוד ,בהתאם לצרכים בכל שלב של הלימודים.
במרכז הכתיבה ניתן לעסוק בכל היבטי הכתיבה האקדמית ,החל מגיבוש נושא לעבודה ,דרך ארגון
יעיל של טקסט ,בנייה של טיעון ,שימוש נכון במקורות ,ועד לליטושים של בהירות ,סגנון וניסוח.
 .2הפגישה במרכז הכתיבה אינה שירות תיקונים ועריכה ,אלא פגישה לימודית .לצד השאיפה לשפר את
העבודה הבודדת המטופלת בפגישה ,מטרת הפגישות במרכז הכתיבה היא להקנות כלים לשימוש
בעתיד.
 .3אין חובה להגיע למרכז הכתיבה עם חומר כתוב :פגישה יכולה לסייע גם בשלבים ראשוניים של
חשיבה ,עוד לפני תחילת הכתיבה.

נהלים
 .1מרכז הכתיבה פתוח לציבור התלמידות והתלמידים בשעות הלימודים בימים א'-ה'.
 .2פגישה במרכז הכתיבה אורכת  50דקות.
 .3הגישה למערכת הרישום היא דרך הקישור בפורטל הסטודנטים.
קישור לפורטלhttps://shalem.ac.il/he/students :
 .4אין להירשם ליותר מפגישה אחת בשבוע.
 .5ניתן להירשם לפגישה עד שלושה שבועות מראש .ניתן לבטל פגישה באופן עצמאי עד  24שעות מראש.
במקרים חריגים של ביטול בהתרעה קצרה יותר יש להודיע במייל.
 .6אין להיעדר מפגישה שנקבעה בלא להודיע על כך.
 .7כתובת המייל של מרכז הכתיבהwritingcenter@shalem.ac.il :

עצות למפגש יעיל
 .1הביאו למפגש כל חומר כתוב שכבר ישנו ,וכל חומר נוסף שעשוי להיות רלוונטי :רשימות ,טיוטות,
מקורות מחקריים ,וגם הטקסט שהעבודה עוסקת בו (תנ"ך ,איליאדה…).
 .2נסו לחשוב מראש במה תרצו לעסוק בפגישה :מה נקודות החוזק ומה נקודות החולשה של העבודה?
מה ההיבטים שתרצו להתמקד בהם (בהירות ,מבנה ,מקורות משניים…) ועל מה תעדיפו לוותר?
בירור מראש של הדברים עשוי לחסוך זמן בפגישה ולהעמיק את הדיון.
בעבודות ארוכות ,ההמלצה הופכת להכרח :הצוות לא יוכל להתחייב לקרוא בפגישה אחת עבודה
שאורכה מעל שישה עמודים וגם לדון בה .לפיכך ,תכננו מראש במה תרצו להתמקד :חלק מתוך
העבודה? מבנה כללי? סוגייה ספציפית? ככל שתתכוננו טוב יותר לפגישה ,תפיקו ממנה יותר.
 .3עם זאת ,קחו בחשבון שהמנחים עשויים להצביע על בעיות שונות מאלה שתכננם; שמרו על ראש
פתוח.
 .4מבט לאחור על עבודות קודמות וניסיון לאפיין הערות או בעיות שחוזרות על עצמן הם דרך מצוינת
להתכונן לכתיבת העבודה הבאה .זה עשוי לגזול מעט זמן ,אך לחסוך זמן רב יותר בטווח הארוך.

