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ד"ר אפרת  0יו"ר
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את העולם0 על 
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   לביא אג'אי
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   פרשני

 

0 ד"ר לאה יו"ר
 שגריר 
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  במחקר איכותני

 

0  ד"ר רבקה יו"ר
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בעיות אתיות 
וערכיות בניהול 

 ראיון וקבוצת מחקר 
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רפלקסיביות  24בניין 
והבניית ידע 

במחקר 
 איכותני  

 

 

יו"ר0 פרופ' 
 עדיטל בן ארי

  איכותני ברשת

 

ד"ר תרצה יו"ר: 
 הכטר

 

 

 

השימוש בשיטות 
חקר איכותניות 

 בהערכה

 

 

ד"ר מירי יו"ר: 
 לוין רוזליס

 

חשיבותו של 
הנרטיב ככלי 

מחקרי 
והתערבותי 

בחשיפת ידע 
סמוי בארגונים 

 ובקהילות

ד"ר גדי יו"ר:  
 בן עזר

האתיקה של 
עקרון "ההסכמה 
מדעת "במחקר 

 איכותני 

ד"ר הדס יו"ר: 
 ויסמן

 

גוף במרחבים 
פנימיים0 

אתנוגרפיה של 
   הסטודיו לריקוד

פרופ' תמר יו"ר: 
   אור-אל

 

הפרדיגמה 
הנרטיבית0 היבטים 
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 מרזל-ספקטור

מחקר 
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פרופ' לאה יו"ר: 
 קוזמינסקי 

מחקר נרטיבי    

 

 

 

ד"ר עינב יו"ר: 
 שגב 

אתיקה 
 ופוליטיקה 

 

 

0 ד"ר פנינה יו"ר
 הלר -מוצפי

סוגיות 
מתודולוגיות 

 :    ואתיות

 

 יו"ר : 

-ד"ר יהודה בר
 שלום 

  

נרטיבים 
בינאישיים של 

מטופלים 
 ומטפלים 

 

ד"ר הדס יו"ר: 
 ויסמן 

 

איכות במחקר 
  האיכותני 

 

 

 

"ר יו"ר:  ד
גבריאלה 

 מרזל-ספקטור

מחקר איכותני 
כמערכת יחסים0 

 סוגיות אתיות 

 

 

 0 ד"ר עינת פלד יו"ר

כבר לא צריך 
להצדיק את 

שפת המחקר 
-האיכותני

צריך פשוט 
 לדבר בה 
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מתודולוגיה 
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 בחקר זנות 
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 פלד

"קולות  
ושתיקןת מן 

–העבר" 
המגבלות בחקר 

 ההיסטוריה 

 

0 פרופ' חיים יו"ר
 באר  

בראיון דילמות 
במחקר 
 איכותני

   

ד"ר הדס יו"ר: 
    גולדבלט

דברים שרואים 
מכאן לא רואים 

משם0שימוש 
בכלים איכותניים 

להבנת תהליכי 
 שינוי 

0 ד"ר מירי יו"ר
 ברק 

ראיון בהקשר 
  תרבותי -בין

 

0 פרופ' רחל יו"ר
  לזרוביץ -הרץ

מחקר איכותני 
 וספרות

 

פרופ' תמר יו"ר:  
 אלכסנדר

דילמות 
וצמתים של 

קבלת 
החלטות על 

כוחה של 
חוקרת 

ומחויבויותיה 
 השונות 

פרופ' יו"ר:  
נעמה צבר 

 יהושע-בן
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החוויה האישית  20בניין 
במחקר 

 איכותני   

 

 

0 ד"ר "ריו
 ג'וליה צ'ייטין 

מחקר איכותני 
  ומוסיקה

 

ד"ר אבי יו"ר: 
 גלבוע 

 

 

מתן כותרת 
לסיפור החיים 

 ככלי לניתוח

 

פרופ' לאה יו"ר: 
 קסן

 

 מחקר פעולה 

 

 

 

ד"ר אורלי יו"ר: 
 בנימין 

 

האם השיח הוא 
-"מראה 

משקפת", "בית 
מלאכה"  או 
 "בית כלא"? 

פרופ' עירית יו"ר: 
 קופפרברג

מחקר איכותני 
   והבניית מושגים

 

 

פרופ' דן יו"ר:  
 און-בר

 

 אמנות0 ניתוח ציורים 

 

 

-ד"ר תמר בריו"ר: 
 און
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ניתוח איכותני   20בניין 
 של צילומים

 

0 פרופ' יו"ר
 אבינועם מאיר

יחסי כוחות  
 במחקר איכותני 

 

 

ד"ר רוני יו"ר: 
 סטריאר 

היבטים  
שיתופיים 

בהערכה0 חקרי 
מקרה במסגרות 

  חינוכיות  

 

0 ד"ר ברכה יו"ר
 אלפרט

הוראת מחקר  
 איכותני  

 

ד"ר דלית יו"ר: 
-יסעור

 בורוכוביץ 

 

נושא ווריאציות0 
הבניה משותפת 
 במחקר נרטיבי  

 

 

0 פרופ' יו"ר
-פרימה אלבז

 לוביש  

 אוטואתנוגרפיה  
 
 
 

0 ד"ר חיים יו"ר
 נוי 

  

, חד' 42מושב 
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 הפסקה   02005 – 02022
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כתיבה של  20בניין 
 מחקר איכותני 

 
 

ד"ר ברכה 
אלפרט, ד"ר 

 שמחה שלסקי 

עבודה פרשנית 
 –בקבוצות 
יתרונות 

 והסדרים 
 

ד"ר תמר זילבר, 
ד"ר רבקה 

משיח, -תובל
פרופ' עמיה 

 ליבליך 

התנסויות 
"בזהות של חקר 
 הזהות בישראל" 

 
-פרופ' רחל הרץ

 לזרוביץ 

Creating 
Research, 

Researching 
Creations 

 
 ד"ר אפרת הוס

את  ניסיון להכיר
הנרטיב 

ההיסטורי של 
 האחר

און, -פרופ' דן בר
ד"ר שושנה 

שטיינברג, נגה 
 עיני 

שיטות לניתוח 
 נתונים 

 
פרופ' לאה קסן, 

ד"ר מיכל 
 נבו-קרומר

סדנה לניתוח נתונים 
במחקר איכותני 

 בעזרת תכנת ניתוח
 

 ד"ר אשר שקדי
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