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  הסמינריו	 המחלקתי

  

בשעה  בימי שלישי, שיתקיימו לשנת תשע"ז הנכ� מוזמני� להרצאות הסמינריו	 המחלקתי

  .208חדר  ,507 בבניי	, 14:00

  

  

  

  סמסטר א' תשע"ז

  

  

  (יד במרחשו	) 15.11

  איל	שונות שמיות, אוניברסיטת בר לעברית ולהגרוס, המחלקה ללשו	 &ד"ר דליה כה	

  תפישת גבולות ההברה בקרב סטודנטי� דוברי עברית כשפה ראשונה

  

  

  )מרחשו	ב כח( 29.11

  פרופ' צביה ולד	, המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר, אוניברסיטת ב	 גוריו	 בנגב

  בצבת?צבת  –שפה והבנייה חברתית 

  

  

  (כ בכסלו) 20.12

  , החוג ללשו	 העברית, אוניברסיטת חיפהוגב' גלית אגיו	 פרופ' עירית מאיר

  בידול תפקודי בחלופות תחביריות של התבנית המעריכה בעברית

  

  

  )בטבת ט(י 17.1

  לבלשנות, האוניברסיטה העברית חוגהפרופ' עדית דורו	, 

  העברית החדשה היסודות המקראיי� של תחביר

  

  

  (ד בטבת) 31.1

  שמית, אוניברסיטת תל אביבנות לבלשועברית הד"ר עינת גונ	, החוג ללשו	 

  בעברית הישראלית: בחינה מתודולוגית על יסוד הקלטות משנות החמישי� והשישי� שינויי לשו	
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  סמסטר ב' תשע"ז

  

  (א בניס	) 28.3

  לשונות שמיות, אוניברסיטת בר איל	לועברית הפרופ' אורה שורצולד, המחלקה ללשו	 

  שאלת מקור ותרגו� –'אחד מי יודע' בעברית ובלאדינו 

  

  

  (יג באייר) 9.5

  פרופ' חוה בת זאב שילדקרוט, החוג לצרפתית, אוניברסיטת תל אביב

  (הנושא יפורס� בהמש-)

  

  

  (כז באייר) 23.5

  ד"ר נילי סמט, המחלקה לתנ"-, אוניברסיטת בר איל	

  ל תיארו- המקרא בכלי� לשוניי� מ	 הפרספקטיבה של ניקוד נוסח המסורהויכוח עוה

  

  

  (יב בסיו	) 6.6

  שונות שמיות, אוניברסיטת בר איל	לעברית ולהד"ר צבי סד	, המחלקה ללשו	 

  האוניברסיטה העבריתהחוג לבלשנות,  סד	,&גב' ילנה לוצ'י	ו

  ילידיי�&(ה)בית בקרב דוברי� לאיולינגוויסטית של יידיש ואספרנטו כשפת צסו השוואה

  

  

  (כו בסיו	) 20.6

  , האוניברסיטה העבריתוהחוג לבלשנות עבריתה"ר עינת רובינשטיי	, החוג ללשו	 ד

  חדשההתחויות בהבעת מודאליות בעברית התפ

  

  

  על כל תלמידי התואר השני והשלישי. חובה: הנוכחות שימו לב

  

  

  

  בברכה, 

  דרש	&ד"ר נגה איילי

  מרכזת הסמינריו	 


