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 Books – ספרים

  שמות בעלי החיים בתרגום הארמי של השומרונים, ירושלים תשמ"א

  חיים מקומות ואנשים, ירושלים תשע"ב-שמות חיים: בעלי

 

 Papers – מאמרים

, ו (ספר היובל לישראל ייבין; תשנ"ב)–מחקרים בלשון ה "לשון חכמים באספקלריה של שמות פרטיים",

  244–225עמ' 

בעריכת ד' סיון  טולילה,-קול ליעקב: אסופת מאמרים לכבוד יעקב בןגלגוליו של שם מקום",  –"ִחסִפין 

  201–191שבע תשס"ג, עמ' - קירטצ'וק, באר- ופ"י הלוי

  212–203א (תשס"ג), עמ'  מגילות"בין תקל למתקל", 

  374–351סה (תשס"ג), עמ'  לשוננו, "הצב, החרדון והקרפדה"

  10–3תשס"ד), עמ' –"האם כתובת יהואש אִמתית? בחינה פילולוגית", לשוננו לעם נד (תשס"ג

בלשון יחיד בעברית העתיקה", מחקרים בשומרונות בעברית ובארמית  ֵעדֹותבלשון רבים ו ָאחֹות"

  175–159תשס"ה, עמ'  אשר ומ' פלורנטין, ירושלים-, בעריכת מ' ברלאברהם טלמוגשים 

  229–205ג (תשס"ה), עמ'  מגילות"על משמעי אנ"ס בעברית ובארמית", 

"על יחסי הנ"ס/אנ"ס בארמית", שערי לשון: מחקרים בלשון העברית בארמית ובלשונות היהודים 

  416–408, בעריכת א' ממן, ש' פסברג וי' ברויאר, עמ' : לשון חז"ל וארמיתאשר, ב- מוגשים למשה בר

  511–489ן", לשוננו ע (תשס"ח), עמ' ִּקּפֹוד ְוַהַּדְרּבָ "הַ 

יב (ספר היובל לאבי –"על משמעו המילולי של ֵּבית ָהֲאסּוִרים ועל דרכי הגייתו", מחקרים בלשון יא

  148–139הורביץ; תשס"ח), עמ' 

  50–39, מחקרים בלשון יג (תשע"א), עמ' "על ָיִדיד שהוא 'ָחֵבר'"

  364–359", לשוננו עה (תשע"ג), עמ' 'שמות חיים"עוד על '

“The Relativity of Geographic Terms: A Re-investigation of the Problem of Upper and Lower 

Aram”, Journal of Semitic Studies 48 (2003), pp. 31–57 

“The Habitat and History of Hebrew during the Second Temple Period”, Biblical Hebrew: Studies 

in Chronology and Typology, ed. I. Young, London 2003, pp. 251–275 



“The Double Month Naming in Late Biblical Books: A New Clue for Dating Esther?”, Vetus 

Testamentum  54 (2004), pp. 549–555 [with Zipora Talshir] 

 Meaning and Transmission”, Conservatism and :(Ben Sira 20,4; 30,20) כן נאמן לן עם בתולה“

Innovation in the Hebrew Language of the Hellenistic Period: Proceedings of a Fourth 

International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls & Ben Sira, ed. J. Joosten 

and J.-S. Rey, Leiden 2008, pp. 193–232 [with Zipora Talshir] 

“Syndetic Binomials in Second Temple Period Hebrew”, Hebrew in the Second Temple Period – 

The Hebrew of the Dead Sea Scrolls and of Other Contemporary Sources: Proceedings of the 

Twelfth International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls 

and Associated Literature and the Fifth International Symposium on the Hebrew of the Dead 

Sea Scrolls and Ben Sira, Jointly Sponsored by the Eliezer Ben-Yehuda Center for the Study of 

the History of the Hebrew Language, ed. S. E. Fassberg, M. Bar-Asher, and R. A. Clements, 

Leiden 2013, pp. 225–240 


