המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן

תכנית המפגש השלושים ואחד של החוג
יום א' ,י"ט בשבט תשע"ה 8 ,בפברואר 5102
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין ,בניין ד' ,חדר 010

5402–84:2

קבלת פנים ורישום

54:1–5402

ברכות

ד"ר רות בורשטיין
פרופ' זמירה מברְך ,נשיאת המכללה
00401–54:1

מושב ראשון 4פונולוגיה ,פונטיקה ומורפולוגיה

יו"ר 4לאה סביצקי
ורד זילבר-ורוד ,חגית שגיא ,נועם אמיר
ניתוח אקוסטי של מאפייני הטעם הלקסיקלי בעברית
אריה אולמן

לבעיית הפונמה  šבלשון חז"ל

יהודית רוזנהויז

השוואה פונטית בין התנועות בערבית המדוברת בישראל
ובין העברית המדוברת בפי דוברים ילידיים של ערבית

נמרוד שתיל

מלעיל ומלרע בשמות הג'נטיליים

004:1–00401

הפסקה

0:401–004:1

מושב שני 4סוגיות בחקר השיח

05451–004:1

חלק א' – יו"ר 4אביב אמית

חגית שפר

גרמטיקליזציה של "כבר" ו"עוד" :ממשמעות קונספטואלית למשמעות פרוצדורלית

תמר שביב

השוואה בין "אמירה" בעברית לבין מונחים מקבילים בצרפתית

0:401–05451

חלק ב' – יו"ר 4קרן דובנוב

רבקה שמש–ריסקין לתיאור השיחות של המשא ומתן ההלכתי במשנה
מירב (טובול) כהנא

השאלות במסגרת משא ומתן בין חכמים במשנה

0:411–0:401

הפסקת צהריים

0:402–0:411

אספת חברי החוג

02422–0:402

מושב שלישי 4מורפולוגיה ,אספקטואליות ומודליות

יו"ר 4מאיה פרוכטמן
לאה סביצקי

הבעת הרגליות בפולנית

עליזה רישביץ

צירופים ביחסה עקיפה להבעה פרדיקטיבית מודלית

ליאור לקס

מה מניע ומה מונע? אילוצים בהתגוונות מורפולוגית

דני כלב

הזמנים היחסיים בעברית בת זמננו :הפוסטריור והאנטריור

01402–02422

הפסקה

014:2–01402

מושב רביעי 4לשון השירה

יו"ר 4תמר סוברן
מיכל שמשי

דפוסי היגיון וטיעון בשירי "כוכבים בחוץ"

דפנה פלג

מנגנוני פיענוח לחשיפת רובדי משמעות בשיר

יפעל ביסטרי

אינטרטקסטואליות ,מטפוריקה ומבנים סמנטיים בשירת יעקב ביטון

014:2–014:2

הפסקה

08401–014:2

מושב חמישי 4הרצאת סיום

יו"ר 4דורון רובינשטיין
שלומית לנדמן

התגבשות מסורת אונומסטית במגזר היהודי במדינת ישראל
על פי נתונים מן השנים 7002–8491

דמי החבר –  10ש"ח למשתתפים ,מרצים כאורחים( .לגמלאים  00שקלים)
כתובת המכללה :רח' מעגל בית המדרש  ,2בית הכרם ,ירושלים.
את דרכי ההגעה למכללה אנא ראו כאן.http://www.dyellin.ac.il/about/addresscollege :
נשמח לראותכם ולראותכן,
חברי הוועדה המארגנת:
רות בורשטיין

קרן דובנוב

דורון רובינשטיין

