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החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן
מזמינה אתכם ל-

המפגש העשרים ותשעה
שיתקיים ביום שני ,כ"ד בשבט תשע"ג

4.2.13

בבניין הדסה ,המכללה האקדמית צפת
7:30
יציאת המיניבוס מתחנת הרכבת סבידור ("מרכז") בתל-
אביב
 9:50-10:25התכנסות והרשמה
 10:25-10:40ברכות:
פרופ' אהרון קלרמן  -נשיא המכללה
פרופ' דורית רביד  -נשיאת הארגון
 10:40-11:50מושב ראשון :מבנה השפות והחייאת שפות
יו"ר :דורית רביד
רון כוזר :פרדיקציה ודיגום (Predication and
 – )Patterningשני מנגנונים התורמים לכינון המשפט
גלעד צוקרמן :בלשנות החייאה (Revival
 :)Linguistics, Revivalisticsאילוצים אוניברסאליים
בהחייאת יפהפיות נרדמות
 11:50-12:05הפסקת קפה קצרה
 12:05-13:45מושב שני :פונולוגיה וכתיב
יו"ר :מאיה פרוכטמן
ורד זילבר-ורוד ,משה לטין ועמי מויאל :מאגר
הפונמות בעברית – פרויקט שתחילתו במאה מיליון
מילים ותכליתו  31פונמות
ישי נוימן :על ההבחנה הרצויה בין פונטיקה לפונולוגיה
בסוגיית העיצורים הלועיים בעברית הישראלית
שני לוי שמעון ,רחל שיף ודורית רביד :היבטים
מילוניים והתפתחותיים של שורשי אהו״י :מחקר
פסיכולינגוויסטי
צילה שלום :פרויקט פיתוח סטנדרטים להערכת
כתיבה בכיתה ז' – מחקר מלווה
 13:45-14:25ארוחת צהריים במקום
 14:25-14:40ישיבת עניינים

 14:40-16:20מושב שלישי :מורפולוגיה ,סמנטיקה ותחביר
יו"ר :יהודית רוזנהויז
דורית רביד ,אורית אשכנזי וגלית בן צדוק :שורשי
השורשים :תפוצתם וסוגיהם של שורשים בתשומה
לילדים
ליאור לקס :בין אחידות לנאמנות  -הסגלה צורנית של
מילים שאולות בערבית
זהר לבנת ,נעם עמיר ועינת גונן :סמן השיח עכשיו:
בין ניתוח השיח לניתוח פרוזודי-אקוסטי
רותי בורשטיין וקרן דובנוב :על השימוש ב-ל וב-
אל לפני ש"ע ובכינויים בעברית בת ימינו – היבטים
תחביריים וסמנטיים
 16:20-16:35קפה קטן
 16:30-18:15מושב רביעי :מבנה השיח בלשונות שונות
יו"ר :נמרוד שתיל
סמיר חלאילה (באנגלית) :פתרון חידת השאלות
המסומנות פעמיים בערבית פלסטינית

Resolving the Mystery of the Doubly-marked
Questions in Palestinian Arabic

18:20

לאה סביצקי :דמויות בנרטיב כמאפייני מעמד
טקסטואלי של קטע הטקסט
טופז אגוז ליבשטיין ודורית רביד :התפתחות
השיח המנטאלי בגילאי בית הספר :הפקת טקסטים
מסוגים שונים
אסתר הבר" :אפס קצהו תראה" :הרחבה מילונית של
שורשים מקראיים אחדים לאור תעודות אל-עמרנה
יהודית רוזנהויז :סממני דיבור מהיר בעברית בת
זמננו (בהמתנה)
פרידה ויציאת המיניבוס לתל אביב

התשלום השנה הוא  ₪ 80דמי חבר( ,לגמלאים  - )₪ 60והוא חל על כל המשתתפים מרצים כאורחים.
הנסיעה לצפת ובחזרה היא בתשלום סמלי של .₪ 60
יש להירשם מראש אצל צילה שלום בכתובתtsila@macam.ac.il :

