החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיי רוז
המפגש העשרי ושמונה
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תכנית המפגש

 9:00–8:30התכנסות והרשמה
 9:15–9:00ברכות
 10:55–9:15מושב ראשו :מדיניות לשו ורטוריקה
יו"ר :רפאל ניר
דפנה יצחקי' :רשמית'' ,משנית' או 'מיוחדת'? תכנו מדיניות לגבי
מעמדה של השפה הערבית בישראל
אביב אמית :צרפתית ושפות הגירה בצרפת :דואליות של ניהול לשוני
יהודית רוזנהויז :רב-לשוניות בישראל ובמזרח התיכו :מצב נורמלי?
ברק אוירב :השתקפותו הלשונית של אפקט התהודה בתעמולת
בחירות
 11:10–10:55הפסקה
 12:50–11:10מושב שני :תחביר ושיח
יו"ר :מאיה פרוכטמ

דורית רביד :מבני הכוללי בתחביר הרטורי של טקסטי עבריי:
ניתוח פסיכולינגוויסטי
אריה אולמ :החשיבה המטה-לשונית של חז"ל – זמ–אספקט–מודוס
נורית דקל :התא מי-מספר בעברית הישראלית המדוברת
חיי נוי' :מה ,כבר נגמר?' :היבטי דיסקורסיביי של סמ השיח 'מה'
בעברית דבורה ובמדיה חדשה

 13:35–12:50הפסקת צהריי
 13:50–13:35אספת חברי
 15:30–13:50מושב שלישי :תחביר ושיח
יו"ר :דורית רביד
עליזה רישבי :+הקטגוריות הדקדוקיות המצויות בעמדת הנסמ
ובעמדת

הסומ

בסמיכות

המקראית

–

היבטי

תחביריי-

פונקציונליי
מרב טובול-כהנא :השאלות בשיח המשנאי
אירנה בלנקי :פועלי המקו הסטטיי שבמשמעות יש גילו
הארגומנט :עיו תחבירי ,סמנטי ומילוני בלשו התנאי
רבקה שמש-ריסקי" :אמר לו ר' עקיבא לר' טרפו" – השימוש בכינוי
הדטיבי המקדי בלשו התנאי
 15:45–15:30הפסקה

 17:25–15:45מושב רביעי :מורפולוגיה
יו"ר :חוה בת-זאב שילדקרוט
נמרוד שתיל :מיו תוצרי גזירה בסיס ומוספית על פי מגבלות גזירת
ודר ריבוי על פי הלשו המשתקפת במרשתת
ישי נוימ :גור הכתיב בגזירה תלת-עיצורית מבסיסי דו-עיצוריי
אוו-גרי כה וליאור לקס :יצא ב'-ש ) '(-tionו-אי :מילי עבריות ע
מוספיות באנגלית
קר דובנוב :הוראות אספקטואליות של בניי נפעל – בי עיו סינכרוני
לעיו דיאכרוני
 17:40–17:25הפסקה
 19:30מושב חמישי :הרצאה ורב-שיח בנושא נורמה ,תק
19:30–17:40
ועגה
יו"ר:
דורו רובינשטיי :בי הסטנדרד לנורמה ,בי לשו הדיבור לסלנג
רב-שיח :הנורמה הדקדוקית במאה ה21-
מנחה :עינת גונ
מתדייני :חיי כה ,רינה ב-שחר ,רחל רוזנר ,רונית גדיש
הוראות הגעה :מומל +להיכנס לחניו בניי ד' מרחוב הרצל  89ולעלות
במעלית או ברגל לקומה .1
לבאי בתחבורה ציבורית:
הרכבת הקלה מ התחנה המרכזית לכיוו הר הרצל .יורדי בתחנת
כיכר האפט – החלו) +מול המכללה(.
יש צור לקנות כרטיס בתחנת הרכבת לפני שעולי עליה.

ברדתכ מ הרכבת עברו את הכביש והתקדמו מטרי ספורי להרצל
.89
לבאי במכונית פרטית:
סעו בציר הרצל עד הגיעכ לצומת )כיכר האפט( .ש יש פנייה ימינה
או שמאלה כי הנסיעה בהמש רחוב זה אסורה על רכב פרטי .פנו
שמאלה לרחוב בית הכר )הרחוב הגבוה  /הימני ב'מזלג'( וסעו בו עד
הגיעכ שוב לציר הרצל .פנו ימינה בציר הרצל וסעו עד מספר .89
ש חניו המכללה .היכנסו והשומר יכוונכ.
למעונייני במקו חנייה בחניו ,כתבו-נא לי עד  1.2.2012מה
מספר מכוניתכ ,מה דגמה ומה צבעה כדי שנאפשר לכ חנייה
בחניו המכללה.
דר צלחה!!!
הוועדה המארגנת:
רות בורשטיי – יו"רית
קר דובנוב
דורית רביד
דורו רובינשטיי

