
  סיכו� הכנס

בגיוו� הגדול של הדיסציפלינות שהיו , הכנס הרביעי למחקר איכותני התאפיי� בריבוי המשתתפי�

�מיותר שני ימי הכנס השתתפו ב. מיוצגות בו ובשיפור משמעותי ברמת הדיו� בסוגיות מתודולוגיות

ליוותה את . הציגו פוסטרי� 25 �בהרצאות ועוד כ הציגו את עבודת� �210מתוכ� כ, משתתפי� 450

, בעברית לאחרונה ביניה� ספרי� רבי� שיצאו ,תצוגה של ספרי� בנושא המחקר האיכותניהכנס 

אי� ספק כי מגוו� . ומעידי� על הפוריות הרבה של חוקרות וחוקרי� ישראלי� בשיטות איכותניות

ס" בנו .ספרי� זה יעודד את החוקרי� הצעירי� ויאפשר הוראה תקינה של נושאי� אלה בעתיד

שיצאה על ידי , חולקה בתיקי הכנס חוברת מיוחדת העוסקת בנושאי� של אתיקה ושל תבחיני איכות

    .מימדי והמרכז הישראלי למחקר איכותני� העמותה לחקר האד� הרב

' מושב המליאה הראשו� שפתח את הכנס הוקדש להרצאת� של פרופ. התקיימו שלושה מושבי מליאה

מסיבות אישיות של הרגע ). University of South Florida(כנר ארתור בו' קרולי� אליס ופרופ

כדי לשמר את רוח הדיאלוג . האחרו� נבצר מה� לבוא לישראל והרצאת� ניתנה כסרט וידיאו

ודברו על ההיסטוריה שלה� , ה� הגיבו בהרצאת� לשאלות שקבלו מאיתנו, שקיווינו ליצור בכנס

, אתנוגרפית�ר שלה מכתיבה סוציולוגית לכתיבה אוטואליס תיארה את המעב. כחוקרי� איכותניי�

. עבור אנשי� אחרי�וכ� שה� משמעותיי� עבור הכותבת , וג של סיפור סיפורי�ותיארה כתיבה זו כס

אתנוגרפיה כמחקר שפועל ליצירת מרחב מוסרי ופוליטי המביא �בוכנר דיבר על מקומה של האוטו

כפי שהוא הציג , אתנוגרפיה� אוטושל השאיפה  .המצויי� בשוליי� החברתיי� קולות מושתקי�

אי( ו ?איזה עול� אנו רוצי� לעצב –עורר דיו� בשאלות אלא ל, "מה קורה"לספר רק היא לא  ,אותה

   ?הסדר יו� לשינוי חברתיהמחקר שלנו משתלב 

  

  

  

  

  

ח� הנשיאותשול  



 

 

 

 

יה מחווה ושב המליאה של בוקר היו� השני הוקדש לנושא של שיטות לניתוח נתוני� והוא המ

הוצאת (נבו � בעריכת לאה קס� ומיכל קרומר, ניתוח נתוני� במחקר איכותנילפרסו� הספר 

שיכול , מודל ב� שבעה שלבי� לניתוח נתוני�נבו הציגה �ר מיכל קרומר"ד). גוריו��אוניברסיטת ב�

ני� ארגו� הנתו, קריאה הוליסטית של הנתוני�: השלבי� כוללי�. להיות ישי� לסוגי ניתוח רבי�

, או המשגה תיאורטית/הבניה מחדש של הנתוני� ו, הנתוני� ליחידות קטנות" שבירת", וצמצומ�

עמיה ליבלי( הציגה מודל לניתוח נרטיבי ' פרופ. אימות הניתוח וכתיבה, קריאה הוליסטית חוזרת

רזל מ�ר גבריאלה ספקטור"ד. קטגוריאלי/ניתוח הוליסטי, צורה/ניתוח תוכ�: המבוסס על שני צירי�

, "הולמת"ייחוס משמעות , חידוד, כמו הכללה ,מנגנוני בחירה בתהלי( כינו� הזהות הנרטיביתהציגה 

ר ענת קליי� הציגה קווי� מנחי� לניתוח שיח ביקורתי של טקסט "ד. השמטה והשתקה והשטחה

יתוח נ, רטורי�ניתוח לשוני, ניתח השתיקות בטקסט, הכוללי� ניתוח הכותרות העיתונאיות, עיתונאי

י� לאה קס� הציגה שיטה לניתוח כותרות שנותנ' פרופ. מרכיב הזמ� וניתוח בולטות הסיפורי�

, ניתוח מבני, ניתוח תימטי, מרואייני� לסיפור החיי� שלה� הכוללת ניתוח הכותרת כטקסט של�

של מספר סיפורי חיי� המתייחסי� לאותה " צופ� העל"השוואת הכותרת לסיפור החיי� ועד הגדרת 

  . ופעהת

  

  

  

  

נבו �רר מיכל קרומ"ד  

עמיה ליבלי( ' פרופ  



  

  

  

  

, אי'אג� ר מיה לביא"ד, עמיה ליבלי(' פרופ.  מושב המליאה השלישי היה מושב סיכו� של הכנס כולו

חלקו ע� הקהל הרב שנותר באול�  ר חיי� נוי וכלנית צאלח"ד, ר נעמה לויצקי"ד, עינת פלד' פרופ

ה לויצקי וחיי� נוי תיארו נעמ. מיה� מ� המושבי� בה� צפו והשתתפורשלמרות השעה המאוחרת את 

כל הדוברי� הציעו כיווני� ". בית"של , תחושה של שפה משותפת, את הרגשת הקהילה שחשו בכנס

במיוחד הדגישו את . עתידיי� לכנסי� הבאי� ולהמש( ההתפתחות של הקהילה האיכותנית בישראל

שיח הצור( לנטוש את  את, וגימהספונטאני והראשוני לכיוו� העמקה וביסוס מתודולהצור( להתרחק 

הרחבה המש( הוכ� את הצור( ב, דיאלוג בי� הפרדיגמותלפתח המלחמה בי� האיכותני והכמותני ו

  .ותניוחדש תושימוש בגישות יצירתיו לגישות הנרטיביותמעבר מתודולוגית ה

אשר כללו , ותחומי� בקשת רחבה של נושאי�, מושבי� מקבילי� 53הכנס התקיימו שני ימי במהל( 

בי� . מחקר האיכותני לצד נושאי� ומתודולוגיות חדשניי� וניסיוניי�המקובלי� יותר בלמות תוכ� עו

שימוש משולב בכלי� איכותניי� , הוראת המחקר האיכותניי� של הוקדשו מושבי� לנושא, היתר

מחקר איכותני ותרפיה , מחקר כפרקטיקה לשינוי חברתי, מודלי� לניתוח נתוני�, וכמותיי�

. מחקר איכותני בתחו� הבריאות וסוגיות של דמיו� בי� חוקרי� ונחקריה�, החוקר כאחר, במוזיקה

 אמרי� איכותניי� בישראלפרסו� מ בהשתתפות עורכי כתבי עת עסק בנושא של  פאנלבנוס" התקיי� 

שהדגי� ובח� את " המצפ� והמפה, זכוכית המגדלת, המראה"והתקיי� מושב מיוחד תחת הכותרת 

התקיימו בחסות ודשו לנושא של מחקרי הערכה הוקשני מושבי� . רפלקציה במחקרהנושא של 

    .האגודה הישראלית להערכת תכניות, ת"איל

   

בערב . לאה קס� על תרומתה למחקר האיכותני' לפרופחווה מוקדש לשל הכנס הערב היו� הראשו� 

ר איריס בקשי ומר יוסי "ד. על פועלה האקדמיאיתה שוחחו וה� , השתתפו תלמידיה ועמיתיה למחקר

  מרזל�ר גבי ספקטור"ד

אי'אג�ר מיה לביא"ד  



נבו �ר מיכל קרומר"ייטי� וד'וליה צ'ר ג"ד, בריהו� שוחחו איתה על מחקריה בקהילת יוצאי אתיופיה

�ר עינב הירשנזו�"ר נוזהה אלהוזייל וד"ד, לי למחקר איכותנישוחחו איתה על הקמת המרכז הישרא

וחחו עימה על מצבי� של ש, ס�שכתבו את עבודת הדוקטורט שלה� בהנחייתה של לאה ק, שגב

שוחח , שג� הנחה את הערב כולו, ר אית� שחר"ד. היתקעות במחקר ועל ההתמודדות ע� מצבי� אלו

, והקהל הנרגש צפה בקטע וידיאו קצר בו ספרה תמר, הקס� על מחקר אישי שערכה ע� אימ' ע� פרופ

  .  בקיבו- גניגרכעולה חדשה על ימיה הראשוני� , אימה של לאה

  

   

  

  

  

  

  

הוחלט על בישיבה זו . מימדי�התקיימה הישיבה השנתית של העמותה לחקר האד� הרבבמהל( הכנס 

על עצמו לנסות למלא את החלל המרכז הישראלי למחקר איכותני לקח . סיו� פעילותה של העמותה

עמיה ליבלי( ' וחחה פרופבמסגרת אותה אסיפה ש. שייווצר ולהמשי( להוביל את התחו� בישראל

  . בחוג לתיאטרו� קהילתי והקריאה קטעי� מספר חדש שעתיד לצאת לאורחוויותיה  על

וכ� את  הדגישו את איכותה הגבוהה של העבודה האקדמית שהוצגהוהתגובות לכנס היו נלהבות 

האווירה הפתוחה והנינוחה שאפשרה לבאי הכנס להרגיש כי ה� שייכי� לקהילת חוקרי� דינאמית 

הצור( בהמש( שיפור ומיקוד העבודות המוצגות באספקטי� התעורר  ,יחד ע� זה .ומפרה

, כנס הבאדבר זה יוביל את תכנו� ה. של המחקר האיכותניוהמתודולוגיי� האתיי� , האפיסטמולוגיי�

  .יוכלו לשמש דוגמא ומקור השראה לקהילת החוקרות והחוקרי� באר-י שהעבודות שיוצגו בו כד

  :ברכות לזוכי� בפרסי� שחולקו במהל( הכנס

  :)מימדי�מטע� העמותה לחקר האד� הרב( פרס על מאמר איכותני מצטיי	

נבו�קרומר מיכלר "דו צייטי� וליה'גר "ד, קס� לאה' פרופ בריהו� ויוסי ברוש�בקשי איריסר "ד, קס� לאה' פרופ   



 .There is no fear in my lexicon" vs" על מאמרה בנושא  פר-�טר�אליסו� סנית� ל פרס ראשו�

"You are not normal if you won't be scared"  ; על מאמרה ר מיכל הלד "דהוענק ל פרס שני

) לאדינו(יהודית  �סיפורי� אישיי� של מספרות עממיות דוברות ספרדית :מקו�, חפ-, לשו�'בנושא 

 Drumming through  על מאמרו בנושא  ר משה ב� סימו�"דופרס שלישי הוענק ל ;'כמשקפי זהות

trauma:  Music therapy with post-traumatic soldiers 

  :ציו	 לשבח על פוסטר מצטיי	

עבר לאמהות לאחר ניתוח קיסרי מ'על הפוסטר בנושא של  גילו-�שירלי הרישנומקו� ראשו� הוענק ל

 נטורשירלי רזינצקי ונטע ב: מקו� שני הוענק לשני פוסטרי� ;'מסע מניכור לאימו- סימבולי �דחו"

כיצד חולי סרט� רואי� את התמיכה  "מתכונני� לגרוע ביותר, מדברי� על החיי�"'בנושא של 

: מבעד לבועת הזכוכית'בנושא של  אלעד דוידסו�ורבקה יעקובי  ,ניר סוננברגוכ� ל' הרוחנית שקיבלו

ת מקו� שלישי הוענק לשרי ;'הכמיהה לקשר מטיבי ע� הרופא המטפל בקרב החיי� ע� כאב כרוני

ניתוח מיקרו ומקרו כבסיס ליצירת תימות גרעי� בראיונות ע� מהמרי� 'שקרוקה בנושא של �פנחסי

   .'כפייתי�

  

   

  



 

 

 

  

  

  

העמותה לחקר , גוריו� בנגב�אוניברסיטת ב� –מקרב לב לשותפינו שתמכו בקיו� הכנס  ותאנו מוד

, ת"איל, ללת לוינסקי לחינו(מכ ,ת"מכו� מופ, ברוקדייל�וינט'ג�מכו� מאיירס,  מימדי�האד� הרב

אנו שולחות תודה ג� למחלקות השונות בפקולטה למדעי הרוח . האגודה הישראלית להערכת תכניות

חברי הועדה וכ� ל, קהילה�לשותפות אקדמיה, והחברה שתמכו בסטודנטי� שלה� שהגיעו לכנס

  .המארגנת ולחברי הועדה המדעית על התגייסות� להכנת הכנס ולקיומו

  

  


