
 

 

 

 

 

 

 

 

 תוכנית הכינוס

 התכנסות, הרשמה, כיבוד קל  9:30–9:00

 ברכות  9:50–9:30
 יא  פרופ' חוה גיא, המשנה לנש; פרופ' יוסף פרוסט, נשיא המכללה

 פרופ' גילה שילה, יושבת ראש איל"ש   ; פרופ' מלכה מוצ'ניק, נשיאת איל"ש

   הרצאת מליאה 10:50–9:50
 העברית החדשה? דמת על תהליכי ההתגבשות של וקהממה עשויה ללמד העיתונות העברית 

 פרופ' יעל רשף 

  אתנחתא מוזיקלית 11:00–10:50
 ד"ר קרן דובנוב וד"ר ישי נוימן

 יהודה -נה לפטירת אליעזר בןש  100לרגל 

 הפסקת קפה  11:15–11:00

 מושבים מקבילים )א'(  12:45–11:15

 101חדר  , השירה והתרגום – 1מושב 
 ניק ה מוצ'כלפרופ' מ :יו"ר

 100חדר   הוראת עברית  – 2מושב 
 ד"ר נגה אילני  :יו"ר

ת של המתרגמים  : ההיסטוריה החברתיאלמוניםפועלים 
 .והמתרגמות לעברית בתקופת היישוב 

 הצגה של פרויקט מחקר עתידי 
 יסברוד פרופ' רחל וופרופ' זהר שביט  

מלכתי  האם זה רלוונטי? מורים בבית הספר היסודי המ
 יהודיים  סט מן המקורות הלומדים טק

 בן מנחם תאומים תי אס ד"ר
 להמן-פרופ' אילנה אלקד

תרגום הפיוט 'אם אפס רובע הקן' לארמית חדשה בלהג  
 נית יהודי סקז שבכורדיסתאן האירא

 ד"ר יפה ישראלי 

בתחום  לאומיים-עוד על הפרויקטים המקוונים הבין
 הוראת העברית כשפה נוספת במכללת קיי 

 נקי קרליןל ב ד"ר אירנה

  

 שימושית הכינוס המ"ח של האגודה הישראלית לבלשנות  
 2022באוקטובר  18כ"ג בתשרי תשפ"ג, יום שלישי, 

 101בניין ד', חדר  ,אקדמית לחינוך על שם דוד יליןההמכללה 

 101חדר  , השירה והתרגום – 1מושב 
 ק נילכה מוצ'פרופ' מ :יו"ר

 100חדר   , ראת עבריתהו – 2מושב 
 ד"ר נגה אילני  :יו"ר



 

   שלונסקישל הצבע בכתבי סמנטי ן בשדה ה י לשוחידוש
 ציון ימיני -ד"ר בת

במקביל  יםשל מור םשיפור בכתיבת כתיבת טקסט טיעון:
 תהליך התערבותבעקבות  םלשיפור בכתיבה של תלמידיה

 ד"ר ענת רויטר 

תו  עיון סגנוני בשיר -זוֹ ַמנְהִיגוּת לָעָם, זֶה עָם לַּמַנְהִיגוּת" "
 ּבְסוֹד הַנַּצְחוּתשל רצון הלוי בספרו: 

 פרוכטמןפרופ' מאיה 

   מזרח ירושלים המציאות הלשונית של ערביי
 י אור-ד"ר יהודית גולן בן

 הפסקת צוהריים  13:45–12:45

 מושבים מקבילים )ב'(  15:00–13:45

העברית החדשה בהתהוותה   – 3מושב 
    101חדר  ובהתפתחותה

 שילה  הפרופ' גיל יו"ר:

  סמנטיקה של חידושי מילים ומונחים  – 4מושב 
 100חדר 

 יו"ר: פרופ' תמר סוברן

 יים טי שאלה קוטב שובה מינימליים למשפת טיעל משפ
 רות בורשטיין ר ד"

 תבחיני הגה ומשמעות בשורש אמ"ד 
 ד"ר ישי נוימן

 

 האם השפה העברית מתחילה להתפרע? 
נתיים ת הישראלית בששינויים בהתבטאות של התקשור

 תהאחרונו
 אסתר בהט 

   איקוניות בשיום תרגילים באימוני פילטיס
 ד"ר איילת כהן 

 אדלר   יהלבפרופ' ס 

ורה של  דב ה בריתמאגר הע –קורפוס העברית 
 אוניברסיטה העברית ה

 נדב מטלון 

של תוכנית   חידושי לשון של גולשים באתר הפייסבוק
  הרדיו ״המילה האחרונה" בגל״צ

 ד"ר ברק אוירבך 
 סיני   ד"ר מיכל

 מושבים מקבילים )ג'(  16:30–15:00

 100חדר  פרגמטיקה ושיח – 6מושב  101חדר  עניין ומוטיבציה בכתיבה  – 5מושב 
 זאב שילדקרוט -רופ' חוה בתר: פ"יו

 בהשתתפות: 
ד"ר עליזה עמיר, תומר בוזמן, אהובה שוסטר, מעיין  

 ו נג תורג'מן, דניאל ב

 שה של טקסט זעיר  סוגה חד –תגוביות במרשתת 
 פולק -ד"ר הילה שובלי

  

תהוותה  העברית החדשה בה – 3מושב 
    101חדר  ,ובהתפתחותה

 ה שילה פרופ' גיל יו"ר:

דושי מילים  סמנטיקה של חי  – 4מושב 
 100חדר  ,חיםומונ

 ןריו"ר: פרופ' תמר סוב 

   עניין ומוטיבציה בכתיבה  – 5מושב 
 101חדר 

 100חדר   ,מטיקה ושיחגפר – 6ב מוש
 זאב שילדקרוט -ר: פרופ' חוה בתיו"



 

   למה ואיך משתנה השפה? 
 ד"ר רותי ברדנשטיין

של   ייסבוקפ הת מיצוב של מומחיות בשיח בעמוד בנייה 
   משטרת ישראל

 טל חן

בשפה המדוברת   "פשוט"סמן השיח    -לא כפשוטו  
   ובספרות

 ד"ר מיכל הורביץ 

 הפסקת קפה  16:40–16:30

 101חדר   ,סדנה בשיתוף הקהל, אירוניה הלשונית כפרקטיקה של שיחה 18:00–16:40
  "אירוניה הלשונית כפרקטיקה של שיחמצחיק זה לא: ה" לרגל פרסום הספר

 מאת פרופ' זהר לבנת 
 נעם גל ד"ר מירי כהן אחדות, ד"ר גליה הירש, ד"ר לדעה ויצמן, א' פרופ ת:בהשתתפו 

 פרטים נוספים

 , AILA-וס, חברוּת באיל"ש ובכולל השתתפות בכינ התשלום. ₪ 120 :הרשמהדמי 

 . מודפס של כתב העת "חלקת לשון"גיליון ו 

 : בלחיצה על הכפתור Bit-באוקטובר ב 13לשלם עד אפשר 

 307071-105, מספר חשבון 038ית: הבנק הבינלאומי, סניף העברה בנקאפרטים ל

 מדויק(.  בהמחאה או במזומן )יש להצטייד בסכום ום הכינוס:בילום תש

 

 , ירושלים. 7: מעגל בית המדרש כתובת המכללה 

 רית: ילין בתחבורה הציבו  דרכי ההגעה למכללת דוד 

 הרכבת יצחק נבון( תחנות מן התחנה המרכזית ומתחנת 2תחנת החלוץ ) ברכבת הקלה:

 ל. שדרות הרצ  –חלוץ חנת הת אל: 950,  33,  50, 21אוטובוסים 

 

 הוועדה המארגנת 
 אחדות וישי נוימן-שראלי, מירי כהןיקרן דובנוב, יפה 

 Bit-ב לתשלום  

https://www.bitpay.co.il/app/share-info?i=192525466624_19b9bD2u

