
 פרטים אישיים
                           

   03-6498684       טלפון:          שם: שרית בלונדר    
 054-3338805 נייד: טלפון           מגורים: תל אביב    

    
 blonder5@zahav.net.il מייל:   

 
       

 :השכלה
 

 .בת ישראללימודי תואר שני במחש - אילן־אוניברסיטת בר    היום - 2014
 .)הצטיינות(בעריכה לשונית ב תעודה -אוניברסיטת בר־אילן     2004-2002

             
  .הנחיית הוריםותעודת הוראה בחינוך המיוחד  - מכללה להכשרת אקדמאיםה  1983-1985
 תואר ראשון בפסיכולוגיה ובפילוסופיה כללית. -אילן ־אוניברסיטת בר  1980-1983

                      
 :מקצועיניסיון 

 
  :בבתי הוצאה לאור בהם מחקרו לספרי עיוןעריכה לשונית והגהה *         היום – 2004

 תל אביב בשיתוף מוסד  ברסיטתאוניידיעות ספרים, רסלינג, מוסד ביאליק,     

 .]עמודבהמשך ההכתבים [פירוט  ., מוסד הרב קוק, ראובן מסביאליק    

  המדינה. משרד מבקר – לדוחות* עריכת לשון ותוכן   

 למאמרים אקדמיים ולעבודות לתארים * עריכה לשונית, עריכת תוכן והגהה   

  עריכת ביבליוגרפיה: . בייחוד מדעי החברה והרוח ,במגוון תחומים מתקדמים      

 [כנ"ל] .ומערכות כללים אחרות APA-לפי כללי ה                   

 [כנ"ל] .הלספרי ילדים ולשיר* עריכה לשונית וניקוד   

 [כנ"ל]. לספרות נוער* עריכה לשונית   

 [כנ"ל] .(תדמית, מסחר ועוד) לאתרי אינטרנטוהגהה  ןלשו ת* ייעוץ, כתיבה, עריכ  

     

    מקצועית. ותעיתונ –"מירב הוצאה לאור" במדיה  תרכז    2002-1995
  .בחינוך המיוחד ומורהמחנכת     1994-1985

 
 :עבודות העריכהמ

 
 עיון ומחקר:ספרי 

 . 2016 , רסלינגהמזרח התיכון בצל האביב הערבי: בחזרה לעתידעוזי רבי, 
 

 .2016, רסלינג קיצור תולדות יהוהיגאל בן נון, 
 

  . 2016, רסלינג מי הזיז את הדת שליסמדר שרלו, 
 

 עריכת תוכן בלבד.  –) 2016, אנגליתראה אור בי( על האסלאם באירופהיהודה כהן, 
 

 .2016, מוסד ביאליק זרתוסטרא בירושלים: פרידריך ניטשה והמודרניות היהודיתה, דוד אוחנ
 

אוניברסיטת ת"א בשיתוף מוסד , השפעת הכיבוש על החברה הישראלית ,דניאל בר־טל ויצחק שנל (עורכים)
  .2013ביאליק 

 



 קישור להמלצה .2012מוסד הרב קוק  ,אנציקלופדיה ליהדות רומניה ,ברוך טרקטין
 

  .2011 עמותת הפלמ"ח ,חטיבת הנגב במלחמת העצמאות ,ארדון כהן, מיכאל (מיקי) כהן, עמוס מנדלסון
 

  .2008הוצאת ראובן מס  ,תנועה בחרבות ,יוסף פונד
 

  .2008 , הוצאת ראובן מסאתיקה טובה לעסקים ,רות וולף
 

 עבודות אקדמיות:
 

 .2017אוני' בר אילן  –דוקטורט בתחום מחשבת ישראל ולימודי ערבית (על הסוּפים) 
 

 .2015בר אילן  'אוני –דוקטורט בתחום הפילוסופיה של החינוך 
 

 .2015תל אביב  'אוני –דוקטורט לבית הספר לרפואה 
 

 .2014בר אילן  'אוני –יה דוקטורט בהיסטור
 

 .2014בר אילן  'אוני –הצעה לתזה במחשבת ישראל 
 

 קישור להמלצה .2012 טכניון –ובינוי ערים דוקטורט באדריכלות 
 

 ביוגרפיות:
 קישור להמלצה .2013קונטנטו דה סמריק  ,מכתבים דמיוניים לאבא ,שגביהודה 

 
  קישור להמלצה. 2012 , הוצאה עצמיתארץ אהבתישמשון לוי, 

 
 .2006משרד הביטחון  ,מסע חיים ,שרגא מילשטיין

 
 

 :, מבוגרים ונוערפרוזה
 .2010אופיר ביכורים  ,החשוד המיידי ועוד סיפורים ,שמואל דוד

 
 .2007כתר  ,אודיסאוס ,יחיעם פדן

 
 קישור להמלצה .2007הוצאת ראובן מס  ,ים ופרחחיםפרח ,אלבז 'ניסים מ

 
נכלל מטעם משרד החינוך והתרבות ברשימת הספרים  .2005כרמל  ,נשיט סירות נייר ,אירית ר' קופר

 ט'.־ה לתלמידי כיתות ז'ים לקריאמלצהמו
 

 עיתונות:
 מגזין מקצועי בתחום האדריכלות והבנייה. –"מבנים" 

 
 מגזין בתחום הפיתוח האורבאני בישראל. –"מוניציפאלי" 

 
 אינטרנט:

  .זכה בפרס הצטיינות)האתר ( "שלוותה" בית החוליםכת אתר יער
 

    .טובה מאוד –אנגלית ; שפת אם –עברית  ידיעת שפות:
 

 .בחיל השריון קצינה בצה"ל ות צבאי:ירש
 

http://files8.webydo.com/93/9375342/UploadedFiles/C87A9A1A-7A79-5900-7ACA-38CCDD91AEAF.pdf
http://files8.webydo.com/93/9375342/UploadedFiles/B1711FEE-E8D3-6A54-DAD9-A80B68F7F83F.pdf
http://files8.webydo.com/93/9375342/UploadedFiles/8487FBC6-1598-3555-425F-9BFC48C47BA2.pdf
http://files8.webydo.com/93/9375342/UploadedFiles/B3728589-03E6-D1FF-7779-458C20E1701C.pdf
http://files8.webydo.com/93/9375342/UploadedFiles/DB3C547B-3914-0136-3EB9-6EFE46112940.pdf

	פרטים אישיים
	שם: שרית בלונדר         טלפון:        03-6498684
	מייל:  blonder5@zahav.net.il
	השכלה:
	2002-1995    רכזת מדיה ב"מירב הוצאה לאור" – עיתונות מקצועית.


	ידיעת שפות: עברית – שפת אם; אנגלית – טובה מאוד.

