
 כינוס האגודה הישראלית לבלשנות שימושית )איל"ש( 
 דה בתשרי תשע""כ ,39.9.92

 סדר יום
 

 הרשמה וכיבוד באודיטוריום  ,התכנסות 59:90-59:90

95:95-59:90 
 

 מושב פתיחה
 יו"ר: גילה שילה

 
 ברכות

 נשיאת המכללה האקדמית בית ברל –תמר אריאב 
 נשיאת איל"ש –אלדעה ויצמן 

 
 הרצאת פתיחה

 לשוניות תומכת: על מאפייני העברית שבפי ילדים -דו לוטם:-שרון ערמון
 לשוניים בעלי לקות שפה ספציפית-ולשוניים וד-חד
 

 מושבים מקבילים         93:90-95:90

 95302חדר  95303חדר  95309חדר  

  
 ני מוטיבציהסוכ

בלמידת שפה זרה: 
 הצרפתית כמקרה בוחן

 
 יו"ר: סילביה אדלר

 סוגיות לשון
 
 
 

 עדנה לאודן :יו"ר

 ח הישראלירטוריקת השי
 
 
 

 עמנואל אלון יו"ר: 
  

 איזבל דותן
שילוב טכנולוגיות מידע 

ותקשורת בהוראת שפות: 
תמריץ לימודי מבלי לאבד 

את רוח השפה 
 אישית-והתקשורת הבין

 
 זאב שילדקרוט-חוה בת

על משמעות המונחים 
 'קירוב' ו'דיוק' בצרפתית

 
 גתי יהושע

יאיר לפיד: בין המציאות 
  ללרטוריקת האידיא

  
 טניה גלוזמן

עידוד למידה על ידי 
 פעילות חוץ בית ספרית

 
 ליאור לקס

 –בין אחידות לנאמנות 
דרכי הריבוי של מילים 

 שאולות בערבית

 
 אורלי רביד 

ניתוח רטורי של סיסמאות 
בחירות מעל גבי שלטי 

חוצות במערכת הבחירות 
3592 

  
 מריה אסנס 

המפגש בין שפה, תרבות 
התמחות והעולם העסקי: 

בלוקליזציה לתלמידי 
 שפה זרה 

 

 
 אריה אולמן

סגנון  –סדר אליהו רבה 
 הפסיפס במדרש

 
 רייני-ציפורה כוכבי

בחירות לשוניות לשיקוף 
התוכן בסצנה מתוך 

הטרילוגיה "מלכת 
הקונכייה" מאת ציפורה 

 רייני-כוכבי
 הפסקת צהריים 92:25 -93:25

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

   מושבים מקבילים 90:25-92:25

 95302חדר  95303חדר  95309חדר  

 

 
ההיסטוריה של הלשון 

העברית ומקומה בתרבות 
 ובחינוך בארץ ובתפוצות

 
 

 יו"ר: עליזה רישביץ

 
דיאלוגיות ופוליפוניה 
כאמצעי לעימות בין 

אידיאולוגיות מתחרות 
 בשיח ציבורי

 
 יו"ר:  זהר לבנת

 
תרגום במבט היסטורי, 

 שומיתיאורטי ויי
מושב לזכר פרופ' מרים 

 שלזינגר
 

 יו"ר:  רחל ויסברוד

 

 
 משיח-רחל חיטין

סיפור שלמה המלך 
ומלכת שבא: על "העברית 

החדשה" בספרי המקרא 
של הבית השני ועל 

 הוראתה

 
 נגר-פנינה שוקרון

קישורים 
אינטרדיסקורסיביים 

בשיח התעמולה ותרומתם 
 הארגומנטטיבית

 
 אביב אמית     

על חשיבות התרגום 
רה של באזורי גבול: המק

 (3592 -9785אלזס ולורן )
 

 

 
 גבריאל בירנבאום 

הוראת מרכיבי אוצר 
 המילים של לשון חז"ל

 
 איילת כהן

-פוליפוניה במערכת רב
מודאלית: סיפור החדשות 

 ב"היום שהיה"

 
 הילה קרס

תרגום מילולי והמבנה 
הפרוטוטיפי של 'תרגום' 

 בכלל

 

 
 קרן דובנוב

סיפורי העולם התחתון 
רובינזון והרפתקאות 

 -קרוזו בספרות ההשכלה 
 תרומתם לחינוך הלשוני

 
 

 
 רוביק רוזנטל

מקומה של המילה 
 'מולדת' בשיח הציוני

 
 רחל ויסברוד

תרגום וקרוביו: תרגום 
כחלק ממערך היחסים עם 

 מקור ביצירות -טקסט
 פי שייקספיר-על

 

 
 עליזה רישביץ

מקומה של הארמית 
ותנו וחשיבות בתרב

 הנושא לחינוך הלשוני

 
 זהר לבנת

פוליפוניה בשיח הפוליטי: 
נאומו של נתניהו 
 אילן-באוניברסיטת בר

 

 
 נעה ליבמן

לאכול את התמליא 
 ולהשאיר את הפאי שלם?

 

   הפסקת קפה 90:90-90:25

  רוט בעמוד הבאיפ מושבים מקבילים         98:90-90:90



 

 

 

 

 

 

 אודיטוריום אורן 95302דר ח 95303חדר  95309חדר 
שפה מתווכת: סגנונות 

ומגמות בחקר שיח  
 התקשורת

מושב לזכר פרופ' שושנה 
  קולקה-בלום

 
 הר קמפףוז :יו"ר

רכישת שפה, עמדות 
ומדיניות לשונית אצל ילדי גן 

 םילשוני-דו
 
 
 

 יו"ר: יואל וולטרס

 לומדים ומלמדים
 
 
 
 
 

 פנינה טרומר :יו"ר
 

 סגנון
 
 
 
 
 

 איה פרוכטמןמ :יו"ר

 מיכל חמו
"מה זה אותנטי?": דיבור 

באינטראקציה בטלוויזיה 
 פופולרית

 

כרמית אלטמן, ז'אנה 
פלדמן, דפנה -בורשטיין

לוטם -יצחקי, שרון ערמון
 ויואל וולטרס

פרקטיקות לשוניות, 
מיומנויות שפה ומדיניות 

לשון משפחתית במשפחות 
-לשוניות דוברות רוסית-דו

 עברית בישראל
 

ברוריה מרגולין,  נה בלנקי,איר
ברוך, סמדר -אלונה פורקוש

  טל, יניב חג'בי-בר
הוראת עברית כשפה שנייה: 

פרויקט מקוון בינלאומי 
יזמה  –"לומדים עברית 

-משותפת: לוינסקי
 אמסטרדם"

 ציון ימיני-בת
לשון יוקרתית בתיאור 

 מאכלי יוקרה

 ארן ליביו
שיח על שיח: על דרכי 
ר חשיפה והסתרה בדיבו

 ובתקשורת
 

סוזן יפה, ,  לוטם-שרון ערמון
עוז, כרמית -הדר אבוטבול

 אלטמן ויואל וולטרס
חשיפה לעברית כשפה 

לשונית -ה וזהות אתנוישני
לשוניים בגיל -בקרב ילדים דו

עברית -הגן דוברי רוסית
 עברית-ואנגלית

 

 רחל רוזנר
תכניות הלימודים בכתיבה 

בעברית בישראל מימי 
 והמנדט ועד ימינ

 

 בורשטיין רות
לשונן של עובדות זרות 

 במחזאות ובספרות בת־ימינו
 

 מוטי נייגר
כשהתקשורת מדברת פרוזה: 

השפה כאבן הבניין של 
 המדיה

-ושרון ערמון שרית בן עובד
 לוטם

-ידע לקסיקאלי וזהות אתנו
שפתית בקרב ילדי גן 

 במשפחות דוברות אמהרית

 עינב ארגמן
 -הפרופיל החברתיסלנג ו
גותי של המורה התנה

    המתנגד לשינוי

 דבורה הרפז
אמצעי  – משפט חד־איברי

להעברת מסר סמוי 
 מהמשורר לקורא:

 עיון בשירי אמיר גלבֹּע
 

 אורן סופר
חקר הלשון והשיח 

במחלקות לתקשורת: 
 ממיקרו למאקרו?

 

 
 
 

 

 יפה ישראלי 
הפיוט "מי כמוך" לרבי יהודה 
הלוי בארמית חדשה יהודית 

 בלהג סקיז
 

 זוהר קמפף
כיצד  ביצועיות מתווכת:

לחקור פעולות דיבור בכלי 
 התקשורת?

   

    אלדעה ויצמן: מגיבה

 שיח על הוראת העברית בבית הספר-רב -מושב סיום  97:25 – 98:90

 שחר-יו"ר: רינה בן

 שחר, זהר לבנת, עליזה עמיר-רחל אוסטרובסקי, עמנואל אלון, נטלי אקון, רינה בן משתתפים:

 
 הוועדה המארגנת: יו"ר גילה שילה

 שחר, אלדעה ויצמן, עדנה לאודן, ענת סטבנס-עמנואל אלון, רותי בורשטיין, רינה בן


