הפקולטה למדעי הרוח
המחלקה לבלשנות וספרות
אנגלית

הפקולטה למדעי היהדות
המחלקה ללשון העברית
וללשונות שמיות

המפגש ה 33-של החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן
כ"ה בשבט תשע"ז 21 ,בפברואר2017 ,
אוניברסיטת בר-אילן ,אולם בק ,בניין יהדות ()410
תכנית הכנס
8:30
9:10– 9:00

10:50 – 9:10

11:10 – 10:50
12:50 – 11:10

13:40 – 12:50
14:05 – 13:40
15:20 – 14:05

15:40 – 15:20
16:55 – 15:40

17:15 – 16:55
18:30 – 17:15

התכנסות
מושב פתיחה
ברכות:
פרופ' אליעזר שלוסברג ,דיקן הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' חוה בת-זאב שילדקרוט ,נשיאת החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן
מושב ראשון – יו"ר :ליאור לקס
רותי ברדנשטיין' :מי אתה שתלך נגד במיה?'
עינת קוזאי :מאמירה לתיקון עצמי :התפתחות הצורה 'זאת אומרת' לסמן שיח
קוגניטיבי
אליאור אלקיים :מעבר הרגלי לסאבג׳נקטיב :גרמטיקליזציה של התבנית 'היה +
בינוני'
חגית שפר' :אם כבר  – '...מבנה דו כיווני
הפסקת קפה
מושב שני – יו"ר :רבקה שמש-ריסקין
אילאיל יציב-מליבר וזהר לבנת :סימולציה והבניית קטגוריות בשיח הדבור :פענוח
פרגמטי של כינויי גוף שני יחיד אימפרסונלי
ליאון שור :הכינוי 'ככה' ככינוי רמז המשמש ל'דאיקסיס של שיח'
דני כלב :הבעת הרזולטטיב והקומפלטיב בעברית
אנה ענבר :בין חיבור אסינדטי לתפקידה של המילית 'ו'
הפסקת צהריים
אסיפה שנתית ,יו"ר :פרופ' חוה בת-זאב שילדקרוט
(בחירות לנשיא ,מזכיר-גזבר וועדת ביקורת)
מושב שלישי – יו"ר :מאיה פרוכטמן
יונתן וורמסר :בין בנייני הפועל למשקלי השם :תפיסת המורפמה והשלכותיה על
מערך הגזירה המורפולוגית בדקדוק העברי המסורתי
ברק אוירבך :שני תרגומים ל"תורת חובות הלבבות" :על הדמיון והשוני בין תרגומו
של ר' יהודה אבן-תיבון לבין תרגומו של ר' יוסף קמחי
עדי אמסטרדם :שני עניינים דקדוקיים מתוך כתב יד Vat.Ebr.448
הפסקת קפה
מושב רביעי – יו"ר :אורה שורצולד
לאה סביצקי :הלקסמה הפרזננטיבית  otoבפולנית
רות בורשטיין :צירופים שמניים המורכבים משם עצם ושני שמות תואר
נמרוד שתיל :מבנה השורשים בימינו ודרך הצגתם
הפסקת קפה
מושב חמישי – יו"ר :זהר לבנת
ורד זילבר-ורוד ,חמוטל קריינר ונעם אמיר :טיפולוגיה של היסוסים בניתוח אנ-יה
ג ֶֶּּרם ( – )n-gramהשוואה בין קבוצת מאובחנים עם חרדה חברתית וקבוצת ביקורת
איתמר שץ :השפעה של משקלים ראשוניים בלמידה פונולוגית הדרגתית
יהודית רוזנהויז :בעיות פונטיות במילונים מודרניים לערבית

דמי חבר 80 :ש"ח ,לגמלאים  60ש"ח ,לסטודנטים  40ש"ח .התשלום חל על כל המשתתפים ,מרצים כאורחים.
יש להירשם מראש אצל ליאור לקס בכתובתLior.Laks@biu.ac.il :
הוועדה המארגנת:
פרופ' זהר לבנת ,ד"ר ליאור לקס

הכינוס נערך בתמיכת מכון לכטר לחקר הספרות ,הקרן לכנסים בינלאומיים במדעי הרוח ע"ש
משפחת לואיס ,וכן בתמיכת הפקולטות למדעי היהדות ולמדעי הרוח ,אוניברסיטת בר-אילן.

