
סדר היום

התכנסות )בית 46, אולם קומה ד'(   9.30 – 9.00
 9.30 – 9.45  ברכות

 פרופ' רינה בן-שחר, יו"ר ועדת הכינוס
ד"ר יעל פויס, דיקנית הפקולטה ללימודים מתקדמים

מושבים מקבילים  12.00 – 9.45

א. מתרגמים בין המשפת/טיים: שיח מתרגמי שירה ופרוזה

מארגן המושב:  משה יצחקי
מנחה:  רינה בן-שחר

 משתתפים: חמוטל בר-יוסף, רפי וייכרט, משה יצחקי,  יוסף מילמן, 
                 רחל צביה בק

בית 46, כיתה 201, קומה ב'  : ם קו  מי

ב. ספרות ילדים

מארגן המושב ויו"ר: שי רודין 
בית 46, כיתה 202, קומה ב'   : ם קו מי

שי רודין: ילדֹות מדברות, ילדות שותקות: שיח חתרני של ילדֹות 	 
בספרות הישראלית לגיל הרך 

ניצה דורי: השתקפות המתודה התימטולוגית והיבטיה השפתיים 	 
בשתי אגדות על מות שלמה המלך

לילי גלזנר: מתרגמים ומתורגמנים צעירים בספרות הילדים והנוער 	 
הישראלית

סלינה משיח: שיח רדיקלי  בספרות הילדים: קריאה סוציו-פוליטית 	 
ואוריינות פוליטית 

אסנת ארגמן  ושוש שקד: להיות גלילה רון פדר עמית: על לשונה 	 
המשתנה של הסופרת בין המאה ה-20 למאה ה-21

ג. עברית וערבית במרחב הישראלי 

מארגן המושב ויו"ר: אבראהים בסל
בית 46, כיתה 203, קומה ב'   : ם קו מי

אבראהים בסל: ערבית מעורבת: הערבית הדבורה והכתובה במרחב 	 
הישראלי

עאמר דהאמשה: תת-מקומיּות בנוף הלשוני של שלטי הכניסה 	 
ליישובים הערביים: חזות אחרת למרחב בישראל

תאיר קיזל: ָזרּויֹות בלבוש עברי: מקומם של יסודות הסלנג מהערבית 	 
ופריסתם באמצעי התקשורת העבריים

אלון פרגמן: עץ הרימון נתן ריחו – מורכבות ואתגר 	 
בתרגום  شجرة  לעברית

נאווה ארליך: העברית בת-זמננו בהקשריה החברתיים-תרבותיים: 	 
המקרה של סדרת הספרים "גולשים בעברית" לדוברי הערבית 

בחטיבת הביניים 

ד. מינוח, פרסומת, עבר והווה 

יו"ר: חגי רוגני
בית 46, כיתה 204, קומה ב'  : ם קו מי

שחר מרנין-דיסטלפלד: "אבקת קסם מקסימה. בה לטרוח אין כל 	 
צורך. היא כובסת מעצמה בלי שפשוף ובלי כל טורח": תחבולות 

לשוניות וייצוגי עקרת-הבית בפרסומות מתקופת המנדט
עירית זאבי ולי כהנר: "דיור רק לבני תורה": שפת הפרסומת החרדית 	 

לנדל"ן
רוביק רוזנטל: עיצוב מונחי המוזיקה בעברית החדשה	 
שלומית לנדמן: בין משמעות לצליל של שמות פרטיים: הסברים 	 

ישראליים לעומת מדרשים מקראיים
יעל סנה: "שפת המורים הראשונים" בשיעורי מולדת והדרכה בטיולים 	 

 בעליות הראשונה והשנייה

הפסקת קפה  12.15 – 12.00 

הרצאת מליאה: גדי טאוב: שפה, עלילה, עולם   13.00 – 12.15 
13.00 - 13.10  ברכה ותגובה: פרופ' יערה בר-און, נשיאת מכללת 

אורנים

בית 46, אולם קומה ד'  : ם קו מי

הפסקת צהריים   14.00 –13.10 

מושבים מקבילים  16.15 –14.00

א. מתרגמי דרמה

מארגן המושב ויו"ר: שמעון לוי
בית 46, כיתה 201, קומה ב'  : ם קו מי

אברהם עוז: המתרגם כפרשן הטקסט	 
נורית יערי:  תרגום וביצוע: משחק, סצנוגרפיה ומיזנסצנה	 
גד קינר: התקבלות עדכנית ודימויים תרבותיים כשיקול בתרגום 	 

איבסן לעברית  
שמעון בוזגלו: התרגום כאמנות הביצוע	 
שמעון לוי: גודו מהתנ"ך ואילך	 

ב. מושב רב-מודאלי

יו"ר: נמרוד שתיל
בית 46, כיתה 202, קומה ב'  : ם קו מי

יוכי שלח: קובי אוז שר פסטיש: גלגוליו של השיר "בואי אימא" וחילופי 	 
הגמוניה  תרבותית

תמר קיכלי-בורוכובסקי: עיון לשוני בשירי צעירים ממוצא אתיופי 	 
בישראל

ורד חרותי: כנרת, שם, וגדי בחלב אמו: היבטים קוגניטיביים בטקסט 	 
רב-משמעי בציור 

חובב רשלבך: לשון מופע המחאה -  על היצירתיות ב'מחאת 	 
האוהלים'

איילת כהן: סיטואציה טלוויזיונית איקונית: רב-מודאליות, ֵעדּות וזיכרון 	 
קולקטיבי 

ג. מגמות בעברית החדשה

יו"ר: זהר לבנת
בית 46, כיתה 203, קומה ב'  : ם קו מי

רונית גדיש: משקלי הפועלים	 
ליאור לקס: פוצית/פוצה אבל בוסית/*בוסה - כפילות בתצורת 	 

הנקבה של מילים שאולות
עינת גונן ויעל רשף: קווים למערכת הפועל בתחילת שנות השישים 	 

של המאה העשרים: ניתוח הקלטות של שלושה דוברים
הדס יברכיהו, מירה אריאל, רחל גיורא ועופר פיין: ניסע לצפת או 	 

למטולה? "או" בראי יחידות ההנגנה
רותי ברדנשטיין: מסלולי גרמטיזציה של ַסמני שיח במבנה המרה	 

ד. ספרות מקור ותרגום

יו"ר: הילה קרס
בית 46, כיתה 204, קומה ב'  : ם קו מי

אסתר אדיבי-שושן: "ָאה, ַיאַמא, ַסַּבאח ֵאל-ֵח'יר": השימוש בשפות-	 
אם עברית וערבית וריבוי תפקידיהן ברומן גדר חיה מאת דורית 

רביניאן
שרה שגיא: "אני סוגה תחתית אני": ייצוג ספרותי של ז'אנר הסטנד-	 

אפ ברומן סוס אחד נכנס לבר מאת דוד גרוסמן
עמרם פטר: בעיות ודילמות בתרגום לעברית של מחזה סנסקריטי מן 	 

המאה החמישית לספירה
גליה שנברג: ֹקהלת של ביירון בעברית: השוואת שני תרגומים לשיר 	 

“All is Vanity, Saith the Preacher” מתוך מחזור השירים 
“Hebrew Melodies” של ביירון

 ישי נוימן: איך עושה יהודי? עיצוב מבטא יהודי בסיפורת	 

הפסקת קפה  16.30 – 16.15 
מושבים מקבילים  18.15 – 16.30

א. חצרות חברה: לשון ומגזר בישראל

יו"ר: רות בורשטיין
בית 46, כיתה 201, קומה ב'  : ם קו מי

נורית בוכוויץ: שפה, זהות, לאום וחינוך אסתטי ברומן אוקסנה מאת 	 
מרב נקר-סדי

חנה אבוחצירא: על משמעות ייצוגה של שירה מזרחית בעיתון 	 
"הארץ"

בת-ציון ימיני: כינויים לחוזרים בתשובה וליוצאים בשאלה – היבטים 	 
סמנטיים ומורפולוגיים 

תמי יאיר: פרפראזה בלשונם של עבריינים כמבטאת רכיבים 	 
בתפיסת עולמם

ב. תשבצי היגיון: הגדרות "תרתי משמע"

 מארגנת המושב ויו"ר: נורית דקל
בית 46, כיתה 202, קומה ב'  : ם קו מי

אהרן כהן: טכניקות לשוניות בהגדרות של תשבצי היגיון	 
מרדכי בנארי: תובנות קוגניטיביות על תהליך ההבנה והפרשנות של 	 

"הגדרת תרתי"
אהרן כהן: אסטרטגיות לשוניות ייחודיות לעברית בהגדרות של 	 

תשבצי היגיון
נורית דקל: מבנים בבניית הגדרות של תשבצי היגיון ומקבילותיהם 	 

בשפה: כיצד חושב מוחנו העברי?

ג. חקר התרגום

מארגנת המושב:  רחל ויסברוד
יו"ר: אלדעה ויצמן

בית 46, כיתה 203, קומה ב'  : ם קו מי
מיכל שוסטר וגליה הירש: מחסרים בתרגום משפה חזותית לשפה 	 

דבורה: הצעה למיון מחודש
טלי סידר: ספציפיות התסריט: הצגת התופעה ובחינת השפעת 	 

התרגום עליה – 'בריג'ט ג'ונס' במקור ובתרגום לעברית כמקרה מבחן
רחל קודיש-ושדי: הכתובת על הקיר במוזיאון: ניתוח לשון התרגום 	 

בסביבה מולטי-מודאלית
רחל ויסברוד: "היהפוך כושי עורו?" -nigger בספרות מקור 	 

 אמריקנית ובתרגומיה לעברית

 18.15 – 18.25     דברי סיכום: רינה בן-שחר
בית 46, אולם קומה ד'         ם:  קו מי

לפרטים: ענבל פלג 04-9838774  
inbal_p@oranim.ac.il

העברית שפה חיה
כנס אורנים התשיעי

הפקולטה ללימודים מתקדמים
ביה"ס ללימודי מוסמך

29.2.2016, כ' באדר א' תשע"ו
 בית הדומי )46(

להרשמה ותשלום

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/about/payments/animal/pages/default.aspx

