האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למדעי הרוח ,החוג לבלשנות ,החוג ללימודים קלאסיים

המפגש ה 35-של החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן
קמפוס הר הצופים ,בית מאירסדורף ,חדרים 405 ,403
יום שלישי ,ט"ז בשבט 22 ,בינואר 2019
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התכנסות והרשמה
ברכות :פרופ' חוה בת־זאב שילדקרוט – נשיאת האגודה
פרופ' ערן כהן – סגן דיקן הפקולטה למדעי הרוח ,האוניברסיטה העברית
פרופ' משה טאובה – החוג לבלשנות ,האוניברסיטה העברית
חדר 405
מושב ראשון – יו"ר :חוה בת־זאב שילדקרוט
אולגה קפליוק – "מספר עקרונות יסוד בהתפתחות השמית החדשה"
ליאור לקס – "בין מורפולוגיה לתחביר בערבית פלסטינית ובעברית"
דני כלב – "תבניות הציווי בעברית בת זמננו"
עינת קוזאי – "תפקיד המסגרת הסמנטית של הפועל במיפוי של צורה לפונקציה"
הפסקת קפה
חדר 405
מושב שני – יו"ר :יעל זיו
חגית שפר – "מהוספה לוויתור – המילית 'גם' "
משה טאובה – "גלגוליו של השימוש במילת היחס 'אצל' וגבולות ההשפעה של מגע בין לשונות"
דנה טאובה – "על כמה דגמים שבראשם הכינוי 'זה' בעברית בת-ימינו"
אנה ענבר – "על תפקידי הרשימות בשיח :ניתוח המחוות הנלוות לרשימות בשיח העברי הדבור"
הפסקת צוהריים
אסיפה שנתית – דו"ח כספי ,בחירות בעלי התפקידים לקדנציה הבאה וקביעת מקום הכנסים הבאים
חדר 405
מושב שלישי – יו"ר יוסף גייגר
נורית שובל-דודאי – "המילים השאולות מן הלטינית אל המקורות היהודיים הבתר־מקראיים ומעמד
הלטינית בא"י הרומית"
דנה שלו – "הפרטיקולה  δήוהבעת רמות מחוייבות ביוונית עתיקה"
ליהי יריב-לאור – "התנהגותם התחבירית של ביטויי מספר :ממצאים מן הסינית המודרנית"
הפסקת קפה
מושב רביעי
חדר 403
יו"ר :רות בורשטיין
חדר 405
יו"ר :דנה טאובה
פבלו קירצ'וק – "שפת אנוש כאסטרטגיה
קרלו מלוני ושאול רבפוגל – "שימוש ברשתות
הישרדותית :היבטים אוולוציוניים"
נוירונים לשחזור מילים בפרוטו שפות"
נמרוד שתיל – "ליטון עממי במרשתת והנלמד
רון כוזר והדר נץ – "הגיית השווא בקריינות
ממנו"
המקרא"
קרן דובנוב – "חצילים ובצל ,אורז ועדשים – בין
שפרה שנול – "הסוד הכמוס של תרגומי המקרא
שם קיבוצי לשם פריט ובין יחיד לרבים"
בלשונות היהודיים"
הפסקת קפה
מושב חמישי
חדר 403
יו"ר :לאה סביצקי
חדר 405
יו"ר :נמרוד שתיל
אושרי זיגלבוים – " 'כבשנו או שחררנו'  -תמורות
רותי ברדנשטיין – "מצירוף הוצאה מן הכלל
סמנטיות בהמשגה של מקראות הלימוד"
לאופרטור שלילה :המקרה של 'בלתי' במקרא"
בת-ציון ימיני – "על מאפיין של לשון מקוונת בספר
רחל טל – "עיונים בלשון התשובות בפרובנס של
לילדים"
ימי הביניים – הראב"י אב"ד כמקרה בוחן"

דמי חבר ,₪ 80 :לגימלאים  ,₪ 60לסטודנטים  .₪ 40התשלום חל על כל המשתתפים ,מרצים כאורחים.
הוועדה המארגנת :פרופ' חוה בת־זאב שילדקרוט ,ד"ר איתן גרוסמן ,ד"ר לאה סביצקי ,פרופ' דנה שלו ,ד"ר מיכל מרמורשטיין
וד"ר אביב עמית

