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  רישוםטופס  
  

   ,מחקר איכותניהמרכז הישראלי ל :כתובתנא למלא את הפרטים באותיות דפוס  ולשלוח ל
    84105, באר שבע 653, ת.ד גוריון בנגב- אוניברסיטת בן

   
  לאחר קבלת אישור במייל על הגעת התשלוםישום יהיה בתוקף הר

  

  :/תפרטי המשתתף

  תואר: ____________    _________________ פרטי: שם משפחה: _____________________  שם

  לסטודנטים: לימודים לקראת תואר ראשון  /  שני   /  שלישי  (סמן/י בעיגול)

            ____מוסד _______   ________________ שיוך אקדמי: מחלקה

  מספר _________________  רחוב: ___________________________________________________

  _________ מיקוד _______________ישוב / עיר: ________________________________________

            כתובת דואר אלקטרוני: 
  

  ם  מע"מ)המחירים בש"ח וכוללירישום (דמי  
  41.20.120 -החל מ  41.201.91 -עד ה             

  
                 460               420                                משתתף/ת ליומיים  

  
  270    240              5.2               4.2    משתתף/ת ליום  

  
    270     230             ומייםי -  סטודנט/ית, עמיתי הוראה* 

  

                                  160     120             השתתפות יומית -  , עמיתי הוראה*סטודנט/ית 
                                    4.2                5.2   

  
  50                                              40סדנאות אחרי הכנס (שם הסדנא _____________)**                   

           *** 4.2-בהערב ארוחת אשתתף ב  
  

  . בהרשמה קבוצתית יש להעביר טפסים ותשלום במרוכז.נרשם אחד חינם) –נרשמים  10על כל רישום קבוצתי ( 
  מחירי הרישום הקבוצתי הינם לפי התעריף למשתתף ולא לפי התעריף לסטודנט.      
        

  או צילום של  תלוש משכורת או חוזה לעמיתי הוראה  של תעודת סטודנט בתוקףיש לצרף לטופס הרישום צילום   *
  תשתתפו. את הסדנה בהנא לסמן בעמוד הבא . 09:00-12:00בשעות  6.2.2014', ההסדנאות יתקיימו ביום  ** 

  ללא תשלום נוסף*** 
  

  כוללים: /תדמי רישום למשתתף
צהרים ביום ההשתתפות וארוחת ערב  ארוחות ,בהפסקותארוחת בוקר, כיבוד תקצירים,  דיסקתכנית ותיק הכינוס,  

  חגיגית בערב הראשון. 

  
  אופן התשלום

ולשלוח  גוריון בנגב-אוניברסיטת בןלפקודת נא להדפיס טופס זה, לסמן במקומות המתאימים, לצרף המחאה 
    . 84105, באר שבע 653ת.ד גוריון בנגב, -מחקר איכותני, אוניברסיטת בןהמרכז הישראלי ללכתובת: 

  
. זהו תנאי להכללה מתולשלם בהרשמה מוקדראשי המושבים ומציגי העבודות בכנס חייבים להירשם לב, שימו 

  בדיסק התקצירים של הכנס. 
   .גוריון בנגב- אוניברסיטת בן רצ"ב המחאה ע"ס      ___________________________ ש"ח לפקודת  

 
 .טפסים ללא תשלום לא יטופלו ••••
  
  

  שתתפות ביטול ה

לאחר  .תזכה את שולחה בהחזר דמי הרישום 1.2.2014ד תאריך כתובה שתגיע למרכז למחקר איכותני עהודעה 
   מי הרישום לא יוחזרו.תאריך זה ד

  
  
  

  חתימה __________________________________    __________________________________תאריך



 
 

  

  טופס הרשמה לסדנאות "אחרי הכנס"

  12:00-9:00, 6.2.2014ם חמישי יו

  
 

  ליד הסדנה שבה אתם מעוניינת להשתתף Vאנא סמנו ב 

 תוכנת אטלס  �
  ד"ר אולז'ן גולדשטיין

  מכללת קיי

 חקר השיח המקוון (למתקדמים) �
 פרופ' עירית קופפרברג

  מכללת לוינסקי

  גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

� Trustworthinessאבטחת איכות במחקר איכותני ,  
  ד"ר פאולה פדר בוביס

  אונברסיטת בן גוריון בנגב

כיצד מחברים בין נתונים, ניתוח ותיאוריה בניתוח  –ממקרה מסקרן לפרסום מדעי  �
  בלשני?-אתנוגרפי

  ןטייסאדם לפד"ר 
  ברסיטת בן גוריון בנגביאונ

 

� Publishing Qualitative Study 
Mitch Allen, Publisher 
Left Coast Press, Inc 

 הסדנה תתקיים בשפה האנגלית
 

 הסדנה תתקיים בשפה האנגלית
 

 הסדנה תתקיים בשפה האנגלית
  
  
  

  מה אנו רואים ומה אנו אומרים: שילוב דימויים חזותיים במחקר איכותני �
  הוס ד"ר אפרת

� Writing for the Public 
Akin Ajayi 
Freelance Journalist 

� Grounded Theory 
Prof Juliet Corbin 


