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ד"ר אירנה בלנקי-קרלין
דוא"לirenab16@bezeqint.net :

פרסומים ומחקרים
ספרים:

בלנקי ,א' ( .)2010פועלי המקום הסטטיים ודרכי הצרכתם בלשון התנאים – עיון תחבירי ,סמנטי
ופרגמטי .חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה" .אוניברסיטת תל אביב.
בלנקי ,א' (' .)2003על' "מקומית" ו'על' "כיוונית" – שימושיה של מילת היחס 'על' המילונית
והמוצרכת ושל מילות יחס אחרות הרלוונטיות להופעתה בעברית בת-זמננו – עיון תחבירי,
סמנטי ופרגמטי תוך השוואה לרוסית .עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך אוניברסיטה".
אוניברסיטת תל אביב .נדלה מ-
http://www.daat.ac.il/daat/sifrut/mekomit/shaar-2.htm
מאמרים בכתבי-עת שפיטים:
בלנקי-קרלין ,א' ( .)2018למידה שיתופית בהוראת עברית כשפה שנייה במגזר הבדואי במכללת קיי.
 .106–99 ,Hebrew Higher Education, 20נדלה מ-
http://naphhebrew.org/hebrew-higher-education-20-2018
בלנקי-קרלין ,א' .)2017( .פועלי איסוף והצטרפות ופועלי פיזור והפרדה בלשון התנאים :עיון תחבירי,
סמנטי ומילוני תוך השוואה ללשון המקרא.37–19 ,Hebrew Higher Education, 19, .
נדלה מhttp://naphhebrew.org/hhe-19-2017-forthcoming -
בלנקי-קרלין ,א' (תשע"ו) .פועלי המצב הלוקטיבי בלשון התנאים ובלשון המקרא – עיונים בתחביר
ובמשמעות .בלשנות עברית.36–9 ,70 ,
בלנקי ,א' (תשע"ד) .פועלי קיום במקום בלשון התנאים .חלקת לשון.27–8 ,46 ,
בלנקי ,א' (תשע"ג)' .הלביש'' ,לבש' ו'התלבש' – כיצד כל פועל משמש? – עיון תחבירי ,סמנטי ומילוני
בלשון התנאים תוך השוואה ללשון המקרא .חלקת לשון.24–1 ,45 ,
בלנקי ,א' (תשע"ג) .סקירת הספר 'מחקרים בתחביר ובסמנטיקה – פרקי המשך' מאת יצחק צדקה
(תשע"א) .חלקת לשון.227–216 ,45 ,
בלנקי ,א' (תשס"ו)' .על' מקומית ו'על' כיוונית – 'על' בעברית ו'על' ברוסית :עיון תחבירי ,סמנטי
ופרגמטי .בלשנות עברית.25–7 ,58 ,
בלנקי ,א' (' .)2005על' "כיוונית" בעברית וברוסית :עיון תחבירי ,סמנטי ופרגמטי בפועלי
הסתכלות .חלקת לשון.75–57 ,36 ,
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פרסומים אחרים:

בלנקי-קרלין ,א' ( .)2018על למידה משמעותית בהוראת עברית כשפה שנייה במגזר הבדואי.
קולות .21–18 ,16 ,נדלה מ-
http://www.kaye.ac.il/images/files/publications/kolot/2018/KOLOT%2016%20June%202
018.pdf
בלנקי ,א' ומרגולין ,ב' (קיץ – תשע"ד) .הוראת עברית כשפה זרה :פרויקט מקוון בינלאומי 'לומדים
עברית – יזמה משותפת לוינסקי-אמסטרדם' .הד האולפן החדש .85–76 ,102 ,נדלה מ-
http://meyda.education.gov.il/files/AdultEducation/blanki.pdf
בלנקי ,א' ( .)2013פועלי המקום הסטטיים שבמשמעותם יש גילום הארגומנטים :עיון תחבירי ,סמנטי
ומילוני בלשון התנאים .דברי המפגשים השנתיים ה 27-וה 28-של החוג הישראלי לבלשנות
על שם חיים רוזן.53–45 ,19 ,
בלנקי ,א' ( .)2006מילות היחס בעברית וברוסית .הד האולפן החדש .128–114 ,89 ,נדלה מ-
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/178E57CD-C509-4088-8C226DE029172F83/88269/89193.pdf

בלנקי ,א' ( .)2005כיוון המבט בעברית – כיצד? .החינוך וסביבו :שנתון מכללת סמינר
הקיבוצים ,כז.306–297 ,

