
 

 

 

 

 המחלקה לספרות ללשון ולאמנויות

 
 

 המפגש השלושים ושניים שלתכנית 
 החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן

 
 2016בפברואר  9, ותשע" שבטב ל', שלישייום 

 אולם קנבר 
 , רעננה1קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 

 

 התכנסות והרשמה  9:30-8:30
 

 ברכות  9:45-9:30
 המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה ,ורוד-ורד זילבר יו"ר:

 נשיאת החוג הישראלי לבלשנות על שם חיים רוזן, שילדקרוט זאב-חוה בת
 , המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויותנורית מלניק

 

 פונטיקה ופונולוגיה 10:35-9:45
 אוון כהן יו"ר:

 
 המבוצעת מתוך הארכה ניכרת )כהיסוס( בעברית מדוברת eניתוח המעצבים )פורמנטים( של תנועת 

 ורוד ונעם אמיר-ורד זילבר
 

 התנועות בערבית המדוברת ובעברית המדוברת בפי דוברים דרוזים ובדווים
 יהודית רוזנהויז

 

 'אתחביר ושיח  11:25-10:35
 יעל זיו יו"ר: 

 
  והמהלכים הטיעוניים בשיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה הצמדים השיחתיים

 ריסקין-רבקה שמש
 

  (Y, אלא Xסמני שיח ארגומנטטיביים, פוקוס ומבנה ההמרה )לא 
 רותי ברדנשטיין

 

 הפסקה 11:40-11:25
 

  סמנטיקה לקסיקלית 13:20-11:40
 תמר סוברן יו"ר:

 
 איך שלא מסתכלים על זה...

 חגית שפר
 
 ?פרגמטית מופקות שמשמעויותיו אחיד ערך או פוליסמיה – ֵקרובהעצמה והפחתה,  –" די"

 יעל זיו
 



פוליסמיה במילונאות העברית בימי הביניים: בין מילונו של רד"ק, מילונו של יונה אבן ג'נאח 
 ומילונו של יהודה חיוג'

 משה קהן
  

 באמצעות היפותזה למשמעותו של הסימן lookהסבר לבחירתם של דוברים בסימן 
 ברצנדב 

 

 הפסקת צהריים 14:15-13:20

 

 אספת חברי החוג 14:30-14:15
 
 

 ב' תחביר ושיח 15:45-14:30
 נתן-אורנה בן יו"ר: 

 
  תפקידיה של המילית 'ש' בעברית מדוברת ספונטנית בת זמננו

 אנה ענבר
  

  אזכור באמצעות כינוי גוף שלישי בעברית המדוברת
 לאון שור

 
 פועלי האמירה בעברית המקראית

 נמרוד שתיל
 

 הפסקה 16:00-15:45

 

 תמורות בשפה 16:50-16:00
 רותי בורשטיין יו"ר:

 
על ההתאמה בין אוצר המילים בספרות חז"ל ללשון היוונית ולשפות  – דוד לארה, עיר דוד

  1638אירופאיות אחרות, אמסטרדם 
 שפרה שנול

 
  הלשון העברית בבבל מחתימת התלמוד עד ההשפעה הארצישראליתהעברית הבבלית: 

 אולמן אריה
 

 הפסקה 17:00-16:50

 
 מורפולוגיה 18:15-17:00

 מיתאאביב  יו"ר:
 

  משפחות מורפולוגיות ברכישת הפועל העברי
ושירלי  דורית רביד, רונית לוי, אורית אשכנזי, גלית בן צדוק, אפרת רז, תהילה גרינולד, רון ברצלבסקי

 איתן
 

 פיצוי מורפולוגי: על תצורת שם הפועל של פעלים סבילים
 ליאור לקס

 
ַעל    ?עבר זמן או פרפקטיב ציין −פָּ

 דני כלב
 



 
 לגמלאים.₪  60למשתתפים )מרצים ואורחים(. ₪  80 –דמי חבר 

 
 http://www.openu.ac.il/raanana/p1.htmlמפת הגעה 

 
 נשמח לראותכם,

 
 רית מלניקנוו ורוד-ורד זילבר

http://www.openu.ac.il/raanana/p1.html

