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 של החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן 36-המפגש התכנית 

 המכללה האקדמית צפת

 2020בפברואר  25יום ג' 

 הרשמה וקפה 10:15 - 9:30

 החוגנשיא המכללה ונשיאת  - מילות פתיחה 10:25 - 10:15

 מגע בין לשונותדיאכרוניה ו - מושב א' 11:50 - 10:30

 אוצר המילים במהלך הזמן בשני להגים מדוברים של ערבית בדואית: רוזנהויזיהודית 

 The relative diachronic instability of dental fricatives: לילה שוורץ

 Defining and operationalizing ‘borrowability’ for language contact research: אייזן ואיתן גרוסמןאלעד 

 From Time to Condition and Causation: Structuring the polysemy of kî with :קריסטיאן לוקטל

Diachronic Semantic Maps 

 הפסקת קפה 12:05 - 11:50

 לשוני-בין הלשוני לחוץ - מושב ב' 13:25 - 12:05

 בשיח צחוק ותפקידיו :ענבראנה 

 של התבנית 'את/ה רואה' בשיח העברי הדבור: מבט מולטימודאלי התקבעותה: הלה פולק יצחקי

 משולי הלשון אל לבה: גרמטיזציה של קליקים )צקצוקים( בשיח העברי הדבור: ויעל משלריותם מיכאל בן משה 

 מן העברית המקראית לעברית בת ימינו כןשימושי : רות בורשטיין

 הפסקת צוהריים 14:15 - 13:25

 : דו"ח שנתי והצבעה על נושאים בסדר היוםאסיפת חברים 14:30 -14:15

 טיפולוגיהו מושב ג' :מורפולוגיה 15:50 -  14:30

 נועה באסל: מה אפשר ללמוד מכינויי גוף רפלקסיביים בעברית וערבית פלסטינית

 מתאר כקישור אנאפורי-קשרי מארחדוד הרשלר: 

 למשמעות: שלוש דוגמאות ממסורת קריאת המשנה של יהודי אשכנזהתרופפות הקשר בין משקל  :מור שמש

  תסולואים וסולנים: על דרגת הנאמנות למבנה הבסיס של מילים שאולוליאור לקס: 

 הפסקת קפה 16:05 - 15:50

 סוגותמחקרי מחקרי קורפוס ו -מושב ד'   17:25 - 16:05

 קורפוס של דיאלוגים עבור מחקר השפה המדוברת  –( MaTaCOpמפה בעברית )-קורפוס משימת: ורד זילבר ורוד

 השימוש בשם המספר בעברית הישראלית: מחקר פאנל על יסוד קורפוס הקלטות של ארבעה דורות: עינת גונן

 היבטים לשוניים של שירי תפילה ישראליים: רחל רוזנר

 התפקיד הרטורי והמבני של החזרות: עיון באופנות הכתובה בסוגת המסה מקסים אוסצקי פלדמן:

 לתל אביב  הפרידה וחזר – 17:30

  ,בברכה
 ורוד, דני כלב, סנדרה פרידמן-לברהוועדה המארגנת: נמרוד שתיל, ורד זי
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