
1122פברואר21                                         

   Tel: 972-72-2248542 00811ד.נ.שקמים ,M.P.Shikmim 

avidovo@achva.ac.ilmail: e  www.achva.ac.il, 




U:\achva.ac.il\ופיתוח\פיתוח המחקרטקסטים\22111122\מחקר לחוקרים\רשות שירותים.\מידעשימושי docxתעריפי

 רשותהמחקר

 

 

 עריכה לשונית
 

 תמחור ע"פ מספר מילים

וישיםמיל211-עמודיםהמכיליםכ ישנטי,וורללאתמיד.מספרהעמודיםיםמיל151מקובללתמחריחידותשל

.(בתחתיתהמסמך הכוללמופיעמספרהמילים1121בוורדמילים.)511עמודיםהמכילים

 

 תעריפים מקובלים:

 מילים151-ל₪15–הגהה •

 מילים151-ל₪25–ליטוש עריכת •

 מילים151-ל₪51–עריכהיסודית •

מילים151-ל₪01  – בשכתו •



 תמחור ע"פ עמודים

 בהתאםלמספרהמיליםבעמודולרמתלעמוד,₪21-51המחירהמקובלעבורעריכהלשוניתבעבריתנעבין

העריכההנדרשת.מקובללשלםמחירממוצעעבורעמוד,כאשרנלקחבחשבוןשישנםעמודיםשדורשיםפחות

)מקובלגםלהכניסאתהרשימההביבליוגרפיתבחישובעלות,עבודהוישנתעמודיםשדורשיםיותרעבודה

ממוצעתלעמוד(.

 029לפנימע"מ.בתוספתמע"מ:₪811תעלהעמודים11שלעבודה.לעמוד₪01לדוגמה:



 תמחור ע"פ גיליון 

בן .עמודים21–21שהםביןתווים10,111החישובהואלגיליון  

חשוב מאוד לשים לב ש"תווים" הם לא רק מילים, אלא גם סימני פיסוק ורווחים. ולפי חישוב זה, אין הבדל 

בין שורה שלמה לשורה של שתי מילים. לכן בעריכה קשה יותר לחשב ע"פ תווים ורצוי לחשב ע"פ מספר 

החלוקה לגיליונות דפוס מילים כל עמוד, או לפי מספר שעות עבודה.  052מילים, או ע"פ מספר עמודים של 

  רלוונטית יותר לעריכת ספרים. 
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 המחיריםאינםכולליםמע"מ.

טבלאותוכד'15%-21%כלהתעריפוניםמצייניםתוספותשל .עלעבודותמיוחדות,כחומרמדעימקצועי,

אגודת 
 הסופרים

1121 
 
 

פועלי
 הדפוס

 
 

ההסתדרות
 החדשה
תעריפון

1122 
 
 

האיגוד
הישראלי
לעיתונות
תקופתית

1122  
 

אגודת
 המתרגמים

(1118)  
עריכת
 תרגום!

 

 ממוצע
)בליאגודת
 המתרגמים(

 91 111  90.10 55.21 91 הגההראשונית
 201 021 181 001.11 010.08 111 עריכתליטוש

 501 890 921 981.29 581.92 511 עריכהיסודית
 255   200.19 211.05 111 ניקודמלא

  2,201    051 תרגום


 

 לעריכה של גיליון דפוסמקובל יפים טווח תער

₪011-111הגהה:
₪811-911עריכהלשונית:

₪2,111-011עריכתתוכן:


שיקולים :לכלעריכהלשוניתנקבעמחירלגופהלפימגוון


לפימספרגיליונותהדפוסשהטקסטמכיל.,ביןהיתר,נמדד :אורך הטקסט
דפוסהוא , בשוליים רגילים וברווח 20עמודי טקסט בגופן דוד, גודל  20-כאלףתוויםעםרווחיםאו10גיליון

 כפול. 
  

הגהה,עריכהלשוניתאועריכתתוכן.הגהההיארמתהעריכההפשוטהוהמהירה:רמת העריכה המבוקשת

היא-שדורשתזמןרבוהעמקהיתרה-תוכןמכולן,ולפיכךהזולהביותר.עריכהלשוניתתעלהיותר,ועריכת
היקרהמביןהשלוש.


 הגהה

תיקוןוהאחדהשלהכתיבוהפיסוקוהתאמתםלכלליהאקדמיהללשוןהעברית-
ביטוייםוכיוצאבאלה(- תיקוןשגיאותבסיסיותבעברית)זכר/נקבה,שיבושי


 עריכה לשונית

תחבירוהבהרהשלניסוחיםמסורבליםא- ומעורפליםתיקוני
העשרתהשפהודיוקבבחירתהמילים-
האחדתהמשלבאוהעלאתו-
הגהה-


 עריכת תוכן

שכתוב)ניסוחמחודש(-
ביקורתיתמתוךהקשבהלטקסט,לכותבולקורא- בחינתהטקסטמנקודתמבטרחבהובעין



1122פברואר21                                         

   Tel: 972-72-2248542 00811ד.נ.שקמים ,M.P.Shikmim 

avidovo@achva.ac.ilmail: e  www.achva.ac.il, 




U:\achva.ac.il\ופיתוח\פיתוח המחקרטקסטים\22111122\מחקר לחוקרים\רשות שירותים.\מידעשימושי docxתעריפי

 רשותהמחקר

אחריםבמבנהאיתורשלסתירות,חזרות,ח- סריםוליקויים
ומדעיותלתיקוןולשיפורכניותמתןהערותת-
עריכה-



 
 תרגום

 
 בתרגום מקובל לחשב את עלות העבודה ע"פ מספר המילים

 
 תמחור ע"פ מספר מילים

לאחר התרגום.מילים 052בתרגוםמקובללחשבאתהמחירע"פיחידהשל

.242%-מכפיליםאתמספרהמיליםבעבריתבאיך מחשבים את מספר המילים:

בו5111אםבטקסטישלדוגמה: מילים.0111מיליםבעברית.באנגליתיהיו

.151-אתמספרהמיליםבאנגליתמחלקיםב

עמודים.18ומקבלים151-המיליםבאנגליתב0111מחלקיםאתלדוגמה:

.מיליםלאחרתרגום151לעמודשל222₪התשלוםהממוצעהוא

₪.1811קבליםומ₪211-עמודיםמכפיליםב18לדוגמה:

.20%לסכוםזהישלהוסיףמע"מבשיעורשל

זהוהמחיר,₪2109.מקבלים1811-מ20%שהם₪009בתוספתמע"מ:ישלהוסיף₪1811לדוגמה:

לתרגוםהמאמר.



 אפשרות נוספת:

מיליםשלהמקורבעברית.151לעמודשל₪251תרגוםמאמראותקצירלכנסמעבריתלאנגלית:



 אפשרות נוספת:

אגורותלמילה.21-01חישובע"פמספרהמיליםכאשרהתשלוםהואעבורכלמילה.מקובל:

לפנימע"מובתוספתמע"מיעלה₪1298,יעלה1.21מיליםוהמחירלמילההוא9005כךמאמרשישבו

₪.1529.59

 שווה למספרהמיליםבטקסטשיטהזאתפחותמקובלתמאחרומספרהמיליםבטקסטהמקוריאינו

כדילקבלאתמספרהמילים201%-המתורגם.)כאמור,ישלהכפילאתמספרהמיליםבעבריתב

הממוצעלאחרתרגוםלאנגלית(.
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 עריכת תרגום

 )לפנימע"מ(. לעמוד₪01.המחירהממוצעהואלעמוד₪51-81לטקסטמתורגםתעלהביןעריכהלשונית

מחירלהגיעלהסכמהעלמומלץבמקרהכזה.הואגםהעורךשלהטקסטהמתורגםפעמיםרבותהמתרגם

גלובליעבורתרגוםועריכהבאנגלית.



 עיבודים סטטיסטיים

(SPSS ,AMOS)תוכנותעבורעיבודיםסטטיסטייםלשעה₪211-251

בממוצע.₪151עלותסטטיסטיקאימקצועילשעה:



 ייעוץ מתודולוגי

.ללאמע"מ₪.251מתודולוגישלשעה:ייעוץ

 

 עיצוב גרפי

 ₪251שעתעבודהשלעיצובגרפי:


