אוניברסיטת ב גוריו בנגב
המרכז הישראלי למחקר איכותני של האד והחברה
בשיתו ע הפקולטה למדעי הרוח והחברה ,הפקולטה לניהול והמחלקה
לעבודה סוציאלית באוניברסיטת ב גוריו בנגב ,מכו מופ"ת ,מכללת קיי,
מאיירס גו'ינט מכו ברוקדייל ומכללת לוינסקי לחינו

הכנס הישראלי הבינתחומי החמישי למחקר איכותני

מחקר איכותני ואתגרי השינוי החברתי
 6 8בפברואר 2012
הקמפוס ע"ש משפחת מרקוס ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

תכנית מדעית

יו ב' 6 ,בפברואר 2012
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התכנסות ,הרשמה וכיבוד קל )רחבת הסנאט ( 1

מושבי מקבילי א' 110

) 101כל המושבי המקבילי מתקיימי בבניי (72

מושב  101אקדמיה בשדה
יו"ר :ד"ר מיה לביאאג'אי
חדר  ,110בניי 72
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9:15 10:45
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כיצד נית ליצור שותפויות בי אנשי החיי בהדרה למערכות חברתיות?
ד"ר שרית ברזילי  ,פרופ' יונה רוזנפלד ,ד"ר גול פדידה
מכו סמ"ל ,מכו ברוקדייל והמכללה האקדמית יזרעאל
"שו מחקר עלינו בלעדינו" – הא יצליחו המחקר האמנסיפטורי והמחקר המשת לחולל שינוי בחייה
של אנשי ע מוגבלות
דורית ברק ודנה רוט
האוניברסיטה העברית ובית איזי שפירא
ארגו מחליט לשלב בתוכו מחקר איכותני – שינויי במחשבות ,בהתפתחות ,בעשייה
משה אלו ,תמיר פראוי וקר גלמיכלזו
השרות הפסיכולוגיחינוכי )שפ"ח( ,עיריית ת"איפו
קבוצות פעולה כדר של שינוי חברתי :מרכז המחקר והפעולה של נשי לגופ
טלי תמיר
עמותת "נשי #לגופ"

מושב  – 102מחקר פמיניסטי על נשי
יו"ר :ד"ר סיגל רו
חדר  ,221בניי 72
החוויה של פעילות ציבורית – קהילתית של נשי חד הוריות בישראל
יעל לוי
על הידיעה במחקר הפמיניסטי בתחו האלימות
קטיה בלו$גייגר
האוניברסיטה העברית ומרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית בירושלי#
תפיסות אימהות של עובדות סוציאליות במחלקות לשירותי חברתיי
חגית סיניגלזר
המכללה האקדמית ספיר ,אוניברסיטת ת"א
קריאה אישית וקריאה חברתית של סיפורי מנהלות מוסלמיות שעברו ללבוש מסורתי
ד"ר תמר שפירא ,ד"ר חאלד עראר
אוניברסיטת חיפה ומכללת גורדו חיפה ,המרכז ללימודי #אקדמיי ,#אור יהודה

מושב  – 103מחקר במרחבי רב תרבותיי
יו"ר :ד"ר גדי ב עזר
חדר  ,209בניי 72
מחקר איכותי רגיש תרבות בקרב אוכלוסיות מיעוט אתני מסורתי ,כדוגמת האוכלוסייה הערבית החיה
במתח סוציו – פוליטי
מוחמד אגבארייה
האוניברסיטה העברית
מחקר בתנאי קונפליקט :דגימת אוכלוסיות "חבויות" ו"קשות לגישה" תו שימוש במדג כדור השלג –
מקרה הבוח של הסכסו הישראלי ערבי
תמר אריאלי ,ניסי #כה
מכללת תלחי ואוניברסיטת חיפה
הילדי מהחצר האחורית סיפור השתלבות של ילדי מהגרי עבודה ופליטי במערכת החינו
הישראלית
נורית דביר ,נמרוד אלוני ,דור הררי
מכללת סמינר הקיבוצי#
הדרכה רגישת תרבות והשפעותיה על הזהות המקצועית של גננות פלסטיניות בנצרת
נירה ואלה
האוניברסיטה העברית בירושלי #ומכללת סמינר הקיבוצי#

מושב  – 104על מוגבלות כחסר :שיג ושיח על הנוכח והנעדר בגו
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פאנל אינטראקטיבי ודיו ,בהשתתפות :עדי פינקלשטיי ,אורה כלפה ונילי ברויאר )אלי בית נוע #מכו
הכשרה ללימודי מוגבלות(

חדר  214בניי 72
מושב  – 105מחקרי בחינו :קול של מורי ותלמידי
יו"ר :ד"ר אולז' גולדשטיי
חדר  ,215בניי 72
מה בי סקירת ספרות ,מטא סינתזה וכריית טקסט?
אולז' גולדשטיי
מכללת קיי ,באר שבע
מה לא ידעתי כשהגשתי את הצעת המחקר? גלגולו של מחקר ביחסי גומלי בי מכללה לחינו ובית ספר
מאמ – בפרספקטיבה של אחרי  20שנה
רויטל היימ
המכללה לחינו $ע"ש דוד ילי
'אני רוצה לשאול אות ,מה השיחה הזו עשתה ל' –
תהליכי מתמירי בי הנראטיב של המרואיינת לנראטיב של החוקרת
חייתה נוריאל
אוניברסיטת בראיל
מער מחקר איכותני דו שלבי ורב מתודות בחקר חונכות דר חוויות הכניסה להוראה של מורי
חונכי
ד"ר יהודית עודכה
מכללת אוהלו בקצרי

מושב  – 106זהות ,נרטיב ובחירה
יו"ר :ד"ר ארנה שמר
חדר  ,216בניי 72
מערכת היחסי בי ישראלי – מזרחי לערבי מנקודת מבט של יוצאי תוניסיה
ליאת עמראר
אוניברסיטת בגוריו בנגב
ה"גיל הרביעי" האמנ "מרחב רביעי" לא מוב?
אילנה מזרחי
אוניברסיטת תלאביב
נרטיבי משתלבי בתפיסות של לומדי מבוגרי לגבי התקדמות אישית והצלחה אקדמית בסיו קורס
לקריאה אקדמית באנגלית
שרה גלזר
האוניברסיטה העברית בירושלי#
מבט רטרוספקטיבי על השפעות מעצבות זהות של חוויות בי"ס
אסתי ארואס
אוניברסיטת בגוריו בנגב

מושב  – 107מבט ביקורתי על שיחי חברתיי
יו"ר :ד"ר מיכל רו#
חדר  ,217בניי 72
לטוות שיח אמנציפטורי :ניכוס ,חתרנות וגמישות ביצירת שיח החלמה על ידי אמהות מכורות לסמי
ד"ר קר גואטה
אוניברסיטת בראיל
מתודולוגיה לשחזור מבני שטח ועומק בשיח" :פרויקט חילופי ההגמוניה" כדוגמה
נגה גלעד
אוניברסיטת תלאביב ,תל" ,#אוניברסיטת חיפה
"א תשבי ותבכי לא יתנו ל" :הבנת יחסי תמיכה חברתית תחת השיח הניאו ליברלי
עינת לביא ,ד"ר שירה עופר
אוניברסיטת בר איל
לגשר בי הומניטאריז ,זכויות אד ופעילות פוליטי – סגירת ה"מרפאה הפתוחה" כמקרה בוח
נורה גוטליב ,דני פילק ,נדב דוידובי*'
אוניברסיטת בגוריו בנגב

מושב  – 108מחקר איכותני כאקטיביז חברתי
יו"ר :פרופ' יהודה ברשלו#
חדר  ,503בניי 72
טובי השניי :החוקר האיכותני כסנגור ושות של יזמי חברתיי הפועלי למע קבוצות מודרות
יהודה ברשלו#
המכללה האקדמית לחינו $ע"ש דוד ילי

.26

אתנוגרפיות בית מצליחות במחקר איכותני ,כושלות בשינוי חברתי
ראוב שפירא
המכללה האקדמית הגליל המערבי
על תרומתו של מחקר אודות עובדות ניקיו בחברות קבל למאבק הציבורי נגד העסקה קבלנית
שרה הלפרי ויעל וולפנזו
האוניברסיטה העברית ועמותת "מעגלי צדק"
"לרקוד אית .לפני ואחרי" :רטרוספקטיבה על עמדתה של אמנית פעילה חברתית
רנה בדש
אוניברסיטת תלאביב

9:15 10:45

מושב  –109בי המילולי לחזותי בדר לשינוי חברתי
יו"ר :ד"ר נעמי דיקמ
חדר  ,218בניי 72
מתדיינת :ד"ר שרה שמעוני
מכללת לוינסקי לחינו ,$מכו מופ"ת

.29

קידו אוריינות חזותית בגיל הר בפריפריה
ד"ר אריאל פרידמ
המכללה האקדמית לחינו $אורני ,#אוניברסיטת תל אביב
שיח הפרסומת בעשור הראשו ובעשור הנוכחי כאתגר לדיו בשינוי חברתי
ד"ר עירית זאבי
המכללה האקדמית לחינו $אורני ,#מכללת עמק יזרעאל
ה"אני" הנגלה בי המילולי לחזותי
ד"ר נעמי דיקמ וח'אולה זועבי
מכללת אוהלו ,אוניברסיטת חיפה ,מכללת סכני
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מושב  – 110חקר שיח ההתנסות וההתמודדות במחלת נפש
יו"ר :פרופ' עירית קופפרברג
חדר  ,210בניי 72
מתדיינת :פרופ' לאה קס
מכללת לוינסקי לחינו$

.32

התמודדות ע מחלת נפש
צביאל רופא
חקר האני של מתמודדת במחלת נפש באמצעות טריאנגולציה של שיטות מחקר
פרופ' עירית קופפרברג ,פרופ' יצחק גילת ,ד"ר איל דה וד"ר עדיאל דורו
מכללת לוינסקי ,המרכז הרפואי לבריאות הנפש לבהשרו
הנרטיב הפסיכוטי :מ העשייה אל ההוויה.
ד"ר ציפי פרי
האוניברסיטה העברית
סטיגמה מקוונת :התנסות ורגשות של מתמודדי ע מחלת נפש בקבוצת תמיכה מקוונת
ד"ר ענת קליי ופרופ' עירית קופפרברג
המכללה האקדמית גליל מערבי ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל ,אוניברסיטת חיפה ומכללת לוינסקי

10:45 11:00

הפסקת קפה )רחבת הסנאט ,קומה ( 1
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מליאת פתיחה )אול זוננפלד(

11:00 12:30

ברכות בהשתתפותLord Andrew Stone :
סג הנשיאה ודיק למו"פ ,פרופ' מוטי הרשקובי*
דיק הפקולטה למדעי הרוח והחברה ,פרופ' דיויד ניומ
דיקנית הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר ,פרופ' איילה מלא$פיינס
נשיאת מכללת קיי ,פרופ' לאה קוזמינסקי
ראש מכו מופ"ת ,ד"ר מיכל גול
הרצאת אורחת:
Prof. Sue Ziebland, Department of Primary Health Care, University of Oxford
Health and Illness in a Connected World: DIPEx International and Social Change
יו"ר :פרופ' מיכל קרומר נבו

12:30 13:30

ארוחת צהריי )מזנו כפיות(

13:30 14:00

תצוגת פוסטרי )רחבת הסנאט ,קומה ( 1
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"הייתי צרי לדעת "...מחקר איכותני על המעבר להתמחות ברפואת המשפחה מהתמחות אחרת
ד"ר ליאור שחר
שירותי בריאות כללית ,מחוז מרכז
עדי במדי משלחות צה"ל לפולי והנחלת זיכרו השואה בצה"ל – לש מה?
ניצה דוידובי* ,תא"ל במיל אמיר השכל ,פרופ' ד סוא
המרכז האוניברסיטאי אריאל ,סמינר הקיבוצי#
 100שנות ג ילדי באר 0ישראל
ד"ר גילה רוסוצימט ,מרי #סנפיר וד"ר שוש סיטו
מכללת לוינסקי לחינו$
"לימודי זה הרכוש של איפה שלא תהיה" הזהות האוריינית והזהות הנשית בסיפורי חיי של
אמהות יוצאות אתיופיה הלומדות באקדמיה
עדנה רובי
אחווה המכללה האקדמית לחינו$
אפשר ג אחרת :העצמת תפקיד התלמידי בשיח בשיעורי מתמטיקה
אורלי גוטליב
אוניברסיטת בגוריו בנגב
בנתיבי המצוינות :סיפורי הצלחה של מורי מצויני
ד"ר אורית אבידבאונגר ויעל הירשברג
אחווה – המכללה האקדמית לחינו ,$האוניברסיטה הפתוחה ובי"ס אלומות
התנסות מינית ראשונה כמצב לח 0בקרב נשי דתיות לאומיות
ד"ר שלו עפרה ,פרופ' באו #נחמי  ,פרופ' יצחקי חיה
המכללה האקדמית צפת ,אוניברסיטת בראיל ,אוניברסיטת בראיל
מחקר אור על תהלי ההתמחות של סטודנטי לאקולוגיה המבצעי מחקרי שדה
מיקה לאו בק
האוניברסיטה העברית
"הקונספירציה של סוד גילוי העריות" :שומריו והטכניקות בה ה משתמשי
דפנה טנר
אוניברסיטת חיפה
בי דמוניזציה להזדהות :הבניית השיח של הורי ששכלו את ילד בפיגוע טרור ביחס לתוק הערבי
סקה יעל וקר כהלוק
אוניברסיטת בראיל ,המרכז האוניברסיטאי אריאל
הטמעת חינו סביבתי בבתי ספר יסודיי –"קיי מול מקיי"
דגנית קמחי וד"ר שירלי מידז'נסקי
המכללה האקדמית לחינו $אורני#
ביטוייה של דפוסי אקטואליה בהוראת ובתפישת של מורי מורי לגאוגרפיה
יעל סנה
המכללה האקדמית לחינו $אורני#
חשיפה לחולשות/חוזקות עצמיות כמנבאת אוריינטציית שיפור עצמית כמורי לעתיד בקרב סטודנטי
להוראה
ד"ר גלית כרמלי וד"ר שרית סגל
מכללת לוינסקי לחינו$
כלא נשי :החצר האחורית של החברה הישראלית
גילה ח
מכללת אשקלו
להיות מטפל בעברייני מי :השלכות אישיות ,בי אישיות ומקצועיות
חני כרא#אליאס
האוניברסיטה העברית
"א אד אחד יכול להפגי כל כ הרבה שנאה ,דמיינו כמה אהבה אנחנו יכולי להראות יחד":
תגובות של ישראלי ונורבגי לאירוע טרור בנורבגיה
שרית סגל
מכללת לוינסקי לחינו$
מטרות בלמידת מדעי בבתי"ס דמוקרטיי לעומת בתי"ס "רגילי"
דנה ודרוייס וד"ר דיוויד פורטס
מכו וייצמ למדע ,רחובות
מה מניע מורי להתפתח מקצועית? סיפורי התפתחות מקצועית של מורי כנרטיב המתאר את
סיפור ההתפתחות המקצועית ומניעיה
אורית אבידבאונגר וד"ר יפעת אשרתפינק
אחוה – המכללה האקדמית לחינו ,$האוניברסיטה הפתוחה ,מכו מופ"ת ,מכללת אורני ,#אוניברסיטת
חיפה ,מכו מופ"ת
ביקורי תלמידי במעבדות מחקר אוניברסיטאיות כדר קירוב של התלמידי למדע ומחקר מדעי
דינה ציבולסקי ,ד''ר ג' .דאדיק ,פרופ' ג' .קימחי
האוניברסיטה העברית בירושלי#
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14:00 15:30

קידו חשיבה סטטיסטית הסקתית בלתי פורמלית בקרב ילדי ובני נוער :התיתכ השפעה ארוכת
טווח?
עינת גיל וד"ר דני בצבי
אוניברסיטת חיפה
הפרעות בתפקוד )המיני( בנשי
אורית צח שוור* וד"ר הנרייט דהאכלב
אוניברסיטת ב גוריו
התפתחות מקצועית של מורי בעקבות השתלמויות בעבר :מחקר רטרוספקטיבי המשלב ראיונות עומק
ומסמכי המורה
יעל פורמ שהרבני
המכללה האקדמית בית ברל ,מכו ויצמ למדע
להתבגר ולהתמגדר :התהוות זהות אבהית בקרב נערי
יערה לויפריימ
אוניברסיטת תל אביב
"עבד של הסיגריה" ו"מעש לשעבר" עישו וזהות בעיד הנוכחי
ענת נכטיגל
המכללה האקדמית תל אביביפו

מושבי מקבילי ב' 120

) 111כל המושבי המקבילי מתקיימי בבני (72

מושב  – 111בי גישות מופעיות וגישות ביקורתיות בישראל
יו"ר :ד"ר חיי #נוי
חדר  ,110בניי 72
.60
.61
.62
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.63
.64
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14:00 15:30
.66
.67

אז מה את אומרת אמא? על אמת ואתיקה של יחסי במחקר אוטו אתנוגרפי
כלנית צאלח
אוניברסיטת בגוריו בנגב
כתיבה אקדמית פואטית
רבקה הלל לביא ,ענבל בכר כ*
מכללת לוינסקי לחינו$
לעטות את המסכה של ריק קוד אוטואתנוגרפיה בחוג לריקודי ע בכיסאות גלגלי
נילי ברויאר
מכו אלי בית נוע #ללימודי מוגבלות

מושב  – 112מחאה חברתית וקי2011 0
יו"ר :ד"ר אברהי #מחג'אנה
חדר  ,216בניי 72
ה דורשות צדק חברתי :הייצוגי התקשורתיי של מנהיגות המחאה החברתית
דליה ליר אלפר ,ד"ר צרפתי אורלי
המכללה למנהל ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
בית אישי ,אוהל קהילתי וצדק חברתי במאהל המחאה בבאר שבע
ד"ר ענבל אסתר סיקורל ,ד"ר טל ליטבק הירש
המכללה האקדמית אשקלו ,אוניברסיטת בגוריו בנגב
למה שתקו הפלסטיני אזרחי מדינת ישראל בגל המחאות
ד"ר אברהי #מחאג'נה
המכללה האקדמית צפת ,המכללה האקדמית בית ברל

מושב  – 113בי זהות אישית ושיח חברתי
יו"ר :פרופ' תמר רפפורט
חדר  ,214בניי 72
בי "עצמי" ל"אחר" :משא ומת על זהויות אישיות וקולקטיביות במפגש ישראלי גרמני
יוחאי נד ,גליה וינברגקורניק ,פרופ' עדיטל בארי
אוניברסיטת חיפה
ציפיות חברתיות מנשי נפגעות גילוי עריות
דפנה טנר
אוניברסיטת חיפה

.68
.69

14:00 15:30
.70
.71

.72
.73

14:00 15:30
.74
.75
.76
.77

14:00 15:30
.78
.79
.80
.81

הדגמת ראייה הוליסטית דר עדשות "מולטיפוקליות" במחקר נרטיבי
ד"ר חיה פאסיק ונורית גולדשטיי
המרכז האוניברסיטאי אריאל
בי מהותנות לבי פירוק קטגוריית זהות במחקר איכותני :קבוצה בעלת היסטוריה ואג'נדה פוליטית
משותפת
מאיה מאור
אוניברסיטת בגוריו בנגב

מושב  – 114מחקרי מוגבלות
יו"ר :ד"ר נצ אלמוג
חדר  ,215בניי 72
ביטוי אמנותי של נכי במבח משמעות הפעולה החברתית :לשנות ,אבל את מי?
ד"ר ליל $ניישטט בורנשטיי
עמותת 'עזרה'
"מושגי גורמי רגישות" כנקודת מוצא לחקר נרטיבי של הורי לב/בת המתמודדי ע נכות נפשית
הדגמה ותובנות
ד"ר רבקה דינרזיסק
אוניברסיטת חיפה
בי שפה מוגבלת למציאות מגבילה ,מסע מחקרי ב  ,Disability Studiesישראל 2011
ד"ר נצ אלמוג
אוניברסיטת בגוריו בנגב
"מה אני? חבילה עוברת?" – על תפיסת העצמאות של בוגרי ע נכויות
פנינה שור*שור ,אודליה פיטוסי ,ד"ר אורלי עידו
האוניברסיטה העברית ,בית הגלגלי ,#המכללה האקדמית דוד ילי

מושב  – 115אתגרי וסוגיות בראיו האיכותני
יו"ר :ד"ר נעמי וינרלוי
חדר  ,209בניי 72
חיי בסרט? בוא נדבר על זה ילד שימוש בטכניקה ייחודית בראיונות ילדי ע לקויי למידה
אביבה בר ניר
מכללה לחינו $ע"ש דוד ילי ,האוניברסיטה העברית ירושלי#
כשאופקי אינ נפגשי – מבוכה ,עמימות ובלבול במפגש בי חוקר למרואיי
ד"ר נעמי וינרלוי וד"ר אריאלה פופרגבעו
המכללה האקדמית דוד ילי
מטפורה ככלי איכותני לחשיפת תפיסת של ילדי את מושג הרעש
גילה רוסוצימט
מכללת לוינסקי לחינו$
שיתופי פעולה מקצועיי ביצירה והפקה של תוכניות דרמה ובידור בטלוויזיה לקידו שינוי חברתי
בנושאי חברה ,בריאות וסביבה
טל פרידמ
אוניברסיטת תל אביב

מושב  – 116הוראה ומחקר במפגש ע ה'אחר'
יו"ר :פרופ' ויקטור פרידמ
חדר  ,217בניי 72
מרחב שלישי ותאורית ההכלאה כפריזמה לקבלת ה"אחר" והשונה בהוראת מחקר איכותני
רחל הלר
מכללת דוד ילי
"דילמת השגריר" :סטודנטי חוקרי את תרבות עצמ בחברה לא שוויונית
ד"ר דניאלה אריאלי ופרופ' ויקטור פרידמ
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
משפחה "שחורה" או "לבנה"? תגובות החברה הישראלית ל"משפחות מעורבות" ע יהודי אתיופיה
ד"ר גדי ב עזר
המכללה למינהל
ד"ר
מה למדו סטודנטי להוראה על שונות ,צדק חברתי ועל עצמ מתו התנסות בשירות בקהילה?
אילנה אבישר וד"ר נורית דביר
מכללת סמינר הקיבוצי#
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מושב  – 117מחקר פסיכולוגי בשדה החינו
יו"ר :ד"ר מיה לביאאג'אי
חדר  ,210בניי 72
מסמני זהות אתנו-תרבותיי בשיח הפסיכולוגי ובפרקטיקות של אבחו בשדה החינו בישראל
פנינה גליעקב
אוניברסיטת בגוריו בנגב
סוגיות וחוויות בחקר מתבגרי
טלי עמיעדמילשטיי
שרות פסיכולוגי חינוכי תל אביב  ,מכללת "בית ברל"
ארגו חוקר את עצמו "לשאול את המוב מאליו"
תמיר פראוי
השרות הפסיכולוגיחינוכי )שפ"ח( ,עיריית ת"איפו
מה בי שיי ) (Scheinלמסלו ) ?(Maslowמחויבות ארגונית כביטוי של תרבות ,צרכי וניהול :המקרה
של התפקיד חינו כיתה בתיכו בישראל
ליאורה נוטוב ,אורית חז
מכללת גורדו ומכללת לוינסקי ,הטכניו

מושב  – 118מחקר על /ע אינטרנט
יו"ר :ד"ר עינב ארגמ
חדר  ,218בניי 72
כשה קוראי לפעולה ,למה ה מכווני? על תפקיד סטודנט כמזמ אקטיביז בקירות פרטיי
בפייסבוק
ד"ר עינב ארגמ
מכללת לוינסקי לחינו$
היבטי מתודולוגיי ואתיי הנלווי למחקר איכותני הנער במרחב המקוו
ניר ויטנברג
אוניברסיטת תל אביב
מחקר איכותני של שיח אינטרנטי בפורומי של נפגעות גילוי עריות סוגיות אתיות חברתיות
ומתודולוגיות
רוני אלרברק
אוניברסיטת חיפה
דפוסי ההוראה מרחוק במכללה להכשרת מורי כמנו לקירוב הפריפריה למרכז
ד"ר סמדר ברטל
מכו מופ"ת ,מכללת לוינסקי
מה בי 'שוויו' להוראת המחקר האיכותני?" קולות ותמונות מקורס מקוו וקורס פני אל פני
ד"ר שוש מלאת
מכללת אחוה ,מכו מופ"ת

מושב  – 119מחקר איכותני והגירה
יו"ר :פרופ' יוליה מירסקי
חדר  , 503בניי 72
לאומיות כמשאב תרבותי :מיקו והתמקמות בקרב הרוסי בישראל
אבי גולצמ
אוניברסיטת תל אביב
 :Lost and found in translationסוגיית השפה במחקר איכותני ע מהגרי
פנינה דולברג ,ז'נה בר ,לודמילה רובינשטיי ,נטע ברודו ,פרופ' יוליה מירסקי
אוניברסיטת בגוריו בנגב
המשכיות והעדר המשכיות של התנהגות אלימה ובלתי אלימה :לעבר טיפולוגיה של נערי מהגרי
מבריה"מ לשעבר לישראל
ד"ר חיה קור ,פרופ' צבי אייזיקובי*'
אוניברסיטת חיפה

14:00 15:30

מושב  –120גלגול של מחקרי
יו"ר :חיותה ינו
חדר  ,221בניי 72

.94

מחקר אקטיביז ,ופמיניז מה מוציא את מה ,ומה משלי את מה?
סיגל אופנהיי#שחר
אוניברסיטת בראיל
גלגולו של מחקר :מהשירות הצבאי למחאה האזרחית
נטע ארנו שושני
אוניברסיטת בראיל
מער מחקר איכותני בחברה גלובלית – מציאות שדורשת גמישות
ענת גייפמ ברודר
אוניברסיטת בגוריו בנגב
גלגולה של מתודולוגיה במחקר דוקטורט
חיותה ינו
מכללת אורני ,#אוניברסיטת חיפה

15:30 16:00

הפסקת קפה )רחבת אול זוננפלד(

16:00 17:30

מושבי מקבילי ג' 130
אחר3ת ,התנגדות ושיח
מושב  – 121על ֵ
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) 121כל המושבי המקבילי יתקיימו בבניי (72

יו"ר :פרופ' מיכל קרומרנבו
חדר  ,209בניי 72
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קולינריה בבית תמחוי תצפית משתתפת באכילה
יעל כה
אוניברסיטת בגוריו בנגב
התנועה בי אני כאחר ,כזר לבי שיו חברתי
ארנה לוי מגד
אני )לא( פרחה :ההישרדות התרבותית של נערות מזרחיות מול מיתוס הפרחה
ענבר מיכלזו דרורי
האוניברסיטה העברית בירושלי#
מי מאיתנו הוא ה'אחר'? מה נית ללמוד מסיפורי חיי של סטודנטי להוראה על תפיסת את
'אחרות' ואת ה'אחר'?
ד"ר נורית דביר
מכללת סמינר הקיבוצי#

מושב  – 122מלחמה ושלו
יו"ר :פרופ' שפרה שגיא
חדר  ,214בניי 72
ניתוח השיח סביב הלגיטימציה להפעלת כח במלחמת לבנו הראשונה
מאיה ב אהרו
המכללה האקדמית אשקלו
ה'חירות לאמפתיה' :ד"ר אבו אל עייש ,אי4ב ועולו של עקרו הצדק
גליה גלזנר חלד
מכו שכטר למדעי היהדות
הפרדוקס הנרטיבי של האבל – הא הזמ עוצר או ממשי?
עדי ברק
אוניברסיטת תל אביב
גלגולו של מחקר :אי מחקר על סיפורי מאירועי אוקטובר הפ למחקר על סיפורי ממלחמת לבנו
השנייה
דורית הדר שובל
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
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מושב  – 123מחקרי על מדיניות חברתית
יו"ר :פרופ' נורית זיידמ
חדר  ,215בניי 72
"שבויי בשיח" בחינת השינויי בשיח הציבורי הישראלי בסוגיית חילופי השבויי 1976 2008
הילה גרינפלד ,ד"ר דליה גבריאלי נורי
אוניברסיטת חיפה ,המכללה האקדמית הדסה ירושלי #ואוניברסיטת בר איל
מדיניות חברתית כלפי נערות במצבי מצוקה – חקר מקרה :ניתוח מגדרי של דו"ח הוועדה הציבורית
לבדיקת מצב של ילדי ובני נוער בסיכו ובמצוקה והתוכנית הלאומית שקמה בעקבותיו
אדוה ברקובי*'
האוניברסיטה העברית בירושלי#
להביא את התרבות אל תו הארגו :ניתוח מסגרות מדיניות ככלי לשילוב בי ניתוח תרבותי למוסדי
בחקר מדיניות חברתית
נדב פר*וייסוידובסקי
האוניברסיטה העברית ,מכללת אשקלו
שימוש בטכנולוגיה כאמצעי להתנגדות מורי לשינוי כפוי
ד"ר רוקסנה רייכמ
המכללה האקדמית לחינו $גורדו

מושב  – 124מחקר פעולה
יו"ר :ד"ר רויטל היימ
חדר  ,216בניי 72
מזהות לזיהוי – כלי לניתוח שיח לצור הבנה של תהליכי הבניית זהות בכיתה
עינת הדמצוייני#
האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת חיפה
מחקר איכותני כדר לשדרוג מודל חינוכי
ארנה פליק ,ד"ר שרמ רוזנפלד ,פרופ' בת שבע אלו
מכו ויצמ למדע
פיתוח הכוונה עצמית אצל מורי חדשי כמשאב פנימי לצמיחה ולהשפעה חברתית
ד"ר חיה קפל ,ד"ר אמנו גלסנר ,גב' סהר עדס ,גב' יעל שרעבי
המכללה האקדמית לחינו $ע"ש קיי

מושב  – 125שילוב מתודות איכותניות
יו"ר :ד"ר ישראלה וייס
חדר  ,217בניי 72
'המורה אירנה' ופועלה למע ילדי הקטמוני
ד"ר ישראלה וייס
המכללה האקדמית בית ברל" ,המכללה האקדמית הערבית לחינו $בישראלחיפה"
ידע מילוני כלמידה לחיי :מחקר איכותני רב מתודות בחקר אסטרטגיות למידה לחיי של אנגלית
כשפה זרה בקרב תלמידי חט"ב
ד"ר יהודית עודכה ,ד"ר אביבה בלכרובי*
מכללת אוהלו בקצרי ,בי"ס אורט עכו
"כול קראו לי המחבלת של הבית ספר...פחדו ממני...הסתבכתי " –בני נוער מספרי התדרדרות
ו"סחרור עבריני"
עדנה קפלגרי
מכללת דוד ילי
כתיבת משוב לעבודות ,מי לומד מזה?  :מחקר עצמי
דיתה פישל
מכללת קיי ,באר שבע

מושב  – 126לחקור מבפני ומבחו0
יו"ר :ד"ר רבקה תובל משיח
חדר  ,218בניי 72
להקשיב "בשני קולות" :מחקר אודות חוזרי בתשובה הנשארי בקיבו0
ד"ר לי כהנר ,ד"ר נסי #ליאו
המכללה האקדמית לחינו $אורני ,#אוניברסיטת בר איל
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.122
.123

.124

16:00 17:30
.125
.126

.127
.128

16:00 17:30
.129
.130
.131

המשמעויות האתיות של להיות חוקרת במקו העבודה
ד"ר סמדר בר טל
מכללת לוינסקי ,מכו מופ"ת
והרהרתי לעצמי :מי לומד יותר?
ניקי אהרוניא
אוניברסיטת מונש – אוסטרליה; משרד החינו – $ישראל
"אני לוקחת אות איתי" :נקודת המבט של החוקר/ת במחקר על הזנחה עצמית
גב' סיגל נעי ,#ד"ר טובה בנד וינטר שטיי ,ד"ר ישראל )איסי( דורו
אוניברסיטת חיפה

מושב  – 127נרטיב ככלי להבניית זהות
יו"ר :פרופ' עמיה ליבלי$
חדר  ,210בניי 72
למ ְש ֵמע סיפור חסר משמעות :כתיבה נרטיבית כמנו בעיצוב זהות לאחר טראומה מוחית ובשיקו
ַ
ממנה מבטו של הפגוע
פרופ' יור #עשת ,האוניברסיטה הפתוחה
''שפת א'' סיפור החיי בבית מדרש לנשי בפריפריה
דפנה חורב בצלאל
אוניברסיטת ב גוריו ו"שפת א "#בית מדרש בי דורי לנשי#
"הציפור הכחולה שלי היכ היא מסתתרת?" נרטיב ככלי לפיתוח והרחבת הזהות האישית
והמקצועית של מנהיגי
ד"ר רעיה יואלי
האוניברסיטה העברית
סיפור מחדש ועיבוד של אירוע דחק :כלי להערכה משווה של סיפורי "מקבילי" על פי מנגנוני
הברירה הנרטיבית
אליסו סטר פר* ,גבריאלה ספקטורמרזל
אוניברסיטת בגוריו בנגב ,מכללת ספיר

מושב  – 128מורכבות וסיכוי בחינוכ של בני אוכלוסיות מודרות
יו"ר :פרופ' ברכה אלפרט וד"ר שמחה שלסקי
חדר  ,503בניי 72
שינוי תפיסתי וערכי בקרב צוות רב מקצועי בנושא חינו מיני לתלמידי בעלי פיגור שכלי
איריס מנורבנימיני ,מיכל שרייבר ,עדי עמיהוד ,תמי שטרנליכט
ביה"ס הניסויי ממ"ד "שלו"#
מוסדות ביה"ס בי הכלה להדרה :מקומו של האבחו הפסיכולוגי בניתוב ילדי לקריירה של חינו
מיוחד
תובל סמדר
המכללה האקדמית לחינו $ע"ש קיי ,באר שבע
בי "סדר" ל"כאוס" :המקרה של ג ילדי זרי בדרו תל אביב
אילאיל אמירכסי.
האוניברסיטה העברית בירושלי#
"מפנה זו תחנה לסיפורי מאוד אנושיי ,מאוד מסובכי...מקו שבו עוד מאיר אור יו "...דיוק
בית ספר "מפנה" כפי שמשתק בעיני חברי הצוות שלו
עדנה קפלגרי ,יוליה מירסקי
המכללה האקדמית לחינו $ע"ש דוד ילי ,אוניברסיטת בגוריו בנגב

מושב  – 129גבולות המחקר האיכותני )לרגל הופעת ספרו החדש של אשר שקדי(
יו"ר :ד"ר יעל דיי
חדר  ,221בניי 72
בי מחקר ללא מחקר :על הגבולות המתודולוגיי של המחקר האיכותני
ד"ר אורי קצי
מכללת סמינר הקיבוצי#
אסו נתוני וניתוח במחקר הבוח את תפיסת הסטודנטי מורי את תהלי ההכשרה להוראה
ד"ר אורלי עידו
מכללת דוד ילי ,האוניברסיטה העברית
הבניית תיאוריה המעוגנת בנתוני במחקר הבוח את תפיסות הלמידה של סטודנטי מורי
גב' גילת כ"*
מכללת סמינר הקיבוצי#

16:00 17:30

17:30 18:00

מושב  – 130שולח עגול :כל מה שרצית לשאול ולא היה ל את מי
)מוזמני תלמידי מחקר לשיחה פתוחה(
יו"ר :פרופ' לאה קס
חדר  ,110בניי 72

הפסקת קפה

)רחבת אול זוננפלד(

מושבי מקבילי ד' 131 136

18:00 19:30

כל המושבי המקבילי יתקיימו בבניי 72

מושב  131שלושה סיפורי על סיפור :שיטות לניתוח נרטיבי
יו"ר :ד"ר גבריאלה ספקטורמרזל
מתדיינת :ד"ר רבקה תובל –משיח
חדר  ,221בני 72
.132
.133
.134
.135

שיטת ארבעת העולמות
פרופ' עירית קופפרברג
מכללת לוינסקי לחינו$
מנגנוני ברירה בטענה של זהות נרטיבית
גבריאלה ספקטורמרזל
המכללה האקדמית ספיר ,אוניברסיטת בגוריו בנגב
ניתוח שיח על פי תורת הסימ הלשוני
אליסו סטר פר* וישי טובי
אוניברסיטת בגוריו בנגב
דיו :קריאות נרטיביות הנית להציע מפת דרכי לניתוח המתאי?
רבקה תובלמשיח
אוניברסיטת בראיל

מושב  132זמ .מרחב .גו .ייצוג :אתגרי וכיווני חדשי במחקר האיכותני
18:00 19:30

.136
.137
.138
.139

18:00 19:30

יו"ר :פרופ' עדנה לומסקיפדר
חדר  ,210בני 72
להיות "ש" בדר אחרת :הראיו האתנוגראפי ככלי לפענוח זהות אתנית במציאות היומיו
יוספה טביבכלי.
האוניברסיטה העברית
איפה הילד? נרא3ת מרחבית של תלמידי באמצעות 'מפות סובייקטיביות'
חגית זמרוני
האוניברסיטה העברית
אהדה זה בגו
טלי פרידמ
האוניברסיטה העברית
אתנוגרפיה של ייצוגי
עמרי גרינברג
האוניברסיטה העברית

מושב  133מתנדבות מתעדות סיפורי חיי ,קשרי קהילתיי נרקמי :פרויקט קהילתי
במועצה אזורית אשכול ,השוכ בגבול ע עזה
יו"ר :ד"ר ג'וליה צ'ייטי
משתתפות :ד"ר ג'וליה צ'ייטי ורת #שטרנברג ,המכללה האקדמית ספיר; הגר ארד ,לאה ברזילי ,נירה
דריי ,שלומית שנהר ,קיבוצי #ומושבי #במועצה אזורית אשכול

חדר  ,214בניי 72
18:00 19:30

מושב  134שני בתי וילד קשיי ודילמות אתיות במחקר על משפחות משולבות
משתתפות :פרופ' נעמה צברב יהושע ופרופ' גליה צבר ,אוניברסיטת תל אביב
מתדיינת :פרופ' עמיה ליבלי ,$האוניברסיטה עברית ירושלי ,#מכללת ת"איפו
חדר  ,245בניי 72

18:00 19:30

מושב  135בלתי נראית :אוטואתנוגרפיה במחקר העוסק בפגיעה מינית של אימהות בבנות
שלוש שיחות על אוטו אתנוגרפיה העוסקת בפגיעה מינית של אימהות בבנות.
בהשתתפות :פרופ' עינת פלד ,מנחה :דודי בלט ,חוקרת והקהל
חדר  ,110בניי 72
מושב Revolting times, revolting spaces: Steps toward a more just future 136
)מושב אורח ,תלמידות דוקטורט של (Prof. Michelle Fine, City University of New York

18:00 19:30

משתתפותHillary Caldwell, Jen Gieseking, Rachel Liebert, Wen Liu, Einat Manoff, Puleng :
Segalo, The Graduate Center, City University of New York

חדר  ,209בניי 72

ארוחת ערב חגיגית ומוזיקה
19:30

בני 98

יו ג' 7 ,בפברואר 2012
9:15 8:00
9:15 10:45

9:15 10:45

התכנסות ,הרשמה וכיבוד קל )רחבת הסנאט ( 1

מושבי מקבילי א' 209

) 201כל המושבי המקבילי יתקיימו בבניי (72

מושב  – 201מתודולוגיות מחקר פמיניסטיות
)המרכז הישראלי למחקר איכותני של האד #והחברה ,אוניברסיטת בגוריו בנגב והתכנית
ללימודי מגדר ,אוני' ת"א(
יו"ר :יערה לויפריימ
חדר  ,210בניי 72

.140
.141
.142
.143

9:15 10:45
.144
.145

.146

ביוגרפיה נשית = מעשה פמיניסטי?
ד"ר עינת לחובר
מכללת ספיר
פרקטיקה אקדמית פוגשת פרקטיקה פמיניסטית :דילמות בלימוד מחקר איכותני פמיניסטי
ד"ר ענבל וילמובסקי
האוניברסיטה העברית בירושלי#
ממתודולוגיה פמיניסטית למתודולוגיה קווירית :על ידע ,מחקר ומרחב
ח משגב
אוניברסיטת תלאביב
על דיבור ,שתיקה ורפלקסיביות בזמ אמת בראיונות ע נשי בעלות שוליות מרובה
ד"ר סיגל נגררו
אוניברסיטת בגוריו בנגב ,מכללת ספיר

מושב  – 202האינטרנט כשדה מחקרי
יו"ר :שרו חלבהעמיר
חדר  ,124בניי 72
ציוצי ובעיות או טוויטר כמקרה בוח למחקר אינטרנטי
שרו חלבהעמיר
אוניברסיטת חיפה
ההיבט האיכותני של כימות מבעי של ילדי ברשת
ד"ר ערגה הלר
המכללה האקדמית לחינו $ע"ש קיי ,באר שבע
בחינה איכותנית של מעורבות ציבורית בדיוני בהקשר מדעי במערכת הטוקבקי
אסתי לסלו ,ד"ר אילת ברע #צברי

הטכניו

9:15 10:45
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.150

9:15 10:45
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.152
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.154

9:15 10:45
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9:15 10:45

מושב  – 203קוראי כותבי :ניתוח טקסטי
יו"ר :פרופ' תמר אלכסנדר
חדר  ,209בניי 72
קדושה חילונית ,יחדאות ,והמרחב הבו זמני של העצמי והאחר :ציורי ראוב רובי בתרבות בהתהוות,
היישוב ומדינת ישראל 1974 1923
ד"ר יעל ויילר ישראל
יחס היהדות ליופי האנושי :הלכה ומעשה  ,האתוס התרבותי של היופי ביהדות והאופ שבו הוא
מתבטא אצל שדכני בתהלי השידו במגזר הדתי לאומי
ד"ר יערית בוקקכה ,ד"ר ניצה דוידובי*' ,ד"ר סימה זלצברגבלאק
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרו
פניה המכוערות של החברה בספר :קריאה אינטרטקסטואלית אינטרדיסציפלינארית מהיבט חברתי
בנובלה של עמוס עוז "פתאו בעומק היער" ובציוריו של שאגאל
ד"ר אסתר אזולאי
מכללת "חמדת הדרו ,"#מכללת קיי
זהות עצמית וזיהוי של האחר :התימני בכתבי העלייה השנייה
סמדר כה
אוניברסיטת בגוריו בנגב

מושב  – 204מרחב ,תנועה ,שינוי
יו"ר :פרופ' מיכל אפרת
חדר  ,217בניי 72
יומ מצול ככלי מחקר ויזואלי יצירת שינוי ויצירת משמעות
ד"ר ציפי קידר
Babes-Bolyai University Cluj-Napoca-Romania
מראי מקו :ראיונות בהליכה בשדות האחרוני של העיר
גלעד רונ
אוניברסיטת תל-אביב
על המפגש בי ציונות לאוניברסאליות
אור קידר
אוניברסיטת חיפה
צפירת דומיה – מה אומרת לנו דקת הדומיה ומה אנו אומרי על אודותיה
פרופ' אפרת מיכל
אוניברסיטת חיפה

מושב  – 205שילוב שיטות כמותניות ואיכותניות
יו"ר :ד"ר לאה שגריר
חדר  ,218בניי 72
שיקולי דעת בתכנו מער מחקר בהתייחס לעמדות קובעי המדיניות במכללה מחקר בנושא תכנית
אימו אישי לקידו סטודנטי מתקשי
ד"ר מירי שח ,#ד"ר אורית הרשקובי*
מכללת אורט בראודה ,הטכניו
מוטיבציות ,אקולוגיה תרבותית ויושר אקדמי
ד"ר אלט דורית ,ד"ר ברנדה גייגר
המכללה האקדמית כנרת בעמק הירד ,המכללה האקדמית גליל מערבי
הפעלת מוטיבציה לשינוי באמצעות סוכני שינוי ופרויקטי באמנות
ד"ר ציפי קידר
Babes-Bolyai University Cluj-Napoca-Romania
לבעיית הערכה המפלה בי תלמידי
ליאורה הו ,$מרי #עמית
אוניברסיטת בגוריו בנגב ומכללת תלפיות ,אוניברסיטת בגוריו בנגב

מושב  – 206זהות וזרות שיחי ,נרטיבי וחוויות
יו"ר :ד"ר אית שחר
חדר  ,110בניי 72

.159

סיפור זהות – סיפור "זרות" ,למידה על זהות קולקטיבית דר הקשבה לתכני הנוכחי ואינ נוכחי
בסיפורי של יהודיות ופלשתינאיות אזרחיות ישראל על מלחמת לבנו השנייה
דורית הדר שובל
המכללה האקדמית עמק יזרעאל

.160

מה הסיפור ע הפרעת קשב? על נכויות סמויות ,אבחנות קסומות ופוסט -מודרניז

.161
.162

9:15 10:45
.163
.164
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9:15 10:45
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רותי תאשמע כה
אוניברסיטת בגוריו בנגב
מעברי :מבט אוטו אתנוגרפי על הביטוס מפוצל בי הבית לאקדמיה
כלנית צאלח
אוניברסיטת בגוריו בנגב
חוויית הגו כמאבק ע קטגוריות מיניות ומגדריות
לימור מעודד דנו
אוניברסיטת בגוריו בנגב

מושב  – 207ארגוני שירות כמנו לצדק חברתי
יו"ר :ד"ר דלית יסעור בורוכובי*'
חדר  ,212בניי 72
הפעלת מתנדבי ככלי להעצמה חברתית
גלית ינאי ונטורה
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
רפואה משולבת ורפואה ערבית מסורתית
ד"ר יעל קשת
המכללה האקדמית גליל מערבי ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
"ג לעניי יש צרכי" – על התמודדות של אנשי שירות ע מקבלי שירות החיי בעוני
דלית יסעורבורוכובי*'
מכללת עמק יזרעאל
"מה שחשוב זה אי שאנחנו נראי" אחריות חברתית תאגידית בעיני מנהלי
אריה רש.
המכללה האקדמית עמק יזרעאל

מושב  – 208צמתי בתכנו לימודי מעוג שדה בתהלי הכשרת מורי
יו"ר :ד"ר עידית טבק
חדר  ,215בניי 72
מדיניות חינוכית :בי המצומצ למכיל ולמורכב מי מערי? מה מעריכי? כיצד מעריכי?
ד"ר נורית חמו ,ד"ר עידית טבק
מכללת לוינסקי לחינו$
תכנית התערבות לשיפור כישורי שפה בחט"ב :שותפות בי המכללה לבי השדה הלכה למעשה
ד"ר בתיה סרוסי ,גב' ענת כהצורני
מכללת לוינסקי לחינו$
המתח בי הובלת שינוי למת אפשרות לקולות רבי
ד"ר שרי סלוני#
מכללת לוינסקי לחינו$
התנסות כאמצעי רב עוצמה ללמידה משמעותית של הסתברות
ד"ר אביק #גזית
האוניברסיטה הפתוחה ,מכללות סמינר הקיבוצי ,#בית ברל

9:15 10:45

.171

.172
.173

מושב  – 209בית בטוח :הריסת בתי והתמודדות משפחות וילדי
יו"ר :פרופ' דורית רוארסטריאר
מתדיינת :פרופ' נדירה שלהוב קבורקיא
האוניברסיטה העברית בירושלי#
חדר  ,216בניי 72
واان" :חווית הפגיעה בבית במלחמת לבנו

"אנחנו .....בי הפטיש לסד"" ,إ  .....ا
השנייה והשלכותיה על הפלסטיני בצפו האר0
אבתסא #מרעיסרוא
מכללת סכני להכשרת עובדי הוראה
עולי מחבר העמי שחוו אובד שני של בית בעקבות מלחמת לבנו השנייה
רוני היינב$
מכללת תל חי
תפיסת היעילות של רשתות התמיכה החברתית ואסטרטגיות ההתמודדות בקרב מתבגרי בדואי
שחוו הריסת בתי בכפרי הבלתי מוכרי בנגב
ליית' ג'יוסי
האוניברסיטה העברית בירושלי#

הפסקת קפה
10:45 11:00

רחבת הסנאט ,קומה 1
מליאה )אול זוננפלד(

מחקר איכותני ואתגרי השינוי החברתי ,מבטי ישראליי

11:00 12:30

אהבת המספרי של קובעי המדיניות
ד"ר דפנה הקר ,אוניברסיטת תלאביב
מחקר מדעי ועשייה חברתית – הילכו יחדיו בלתי א נועדו
פרופ' גליה צבר ,אוניברסיטת תלאביב
מהשטח למחקר איכותני וממחקר איכותני חזרה אל השטח
ד"ר שירי רגבמסל ,#אוניברסיטת תלאביב
רוח הפעולה הנשית המשותפת :אי יזינו ממצאי ממחקרי ראיונות את האקטיביז בישראל?
ד"ר אורלי בנימי ,אוניברסיטת בראיל
יו"ר :פרופ' מיכל קרומר נבו

12:30 13:30

ארוחת צהרי )מזנו כפיות(

13:30 14:00

תצוגת פוסטרי ) 2רחבת הסנאט ,קומה ( 1
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.177
.178

"הלנו את א לצרינו" :הסבת אקדמאי מואצת לתפקידי הוראה חזו המערכת מול המציאות
בשדה
דורו שור* וד"ר דלית לוי
מכללת סמינר הקיבוצי#
"ההצלחה בידיי שלי" :מורי בית ספר יסודי משלבי מערכת מ3דל ) (Moodleבכיתותיה
עדנה טוויל וד"ר דלית לוי
מכללת סמינר הקיבוצי#
עיצוב סביבת למידה בגישת מפר"ש )מקוונת פתוחה רבת שותפי( עבור קורס בשיטות מחקר
איכותניות
ד"ר דלית לוי וד"ר שרה שרירא
מכללת סמינר הקיבוצי#
כלי לניתוח שיח כיתתי המשלב תיאוריה בלשנית ותיאוריית למידה
מיכל טבח וטלי נחליאלי
אוניברסיטת תלאביב ,מכללת לוינסקי לחינו$
חווית המעבר ממתמודד ע מוגבלויות פסיכיאטריות ממושכות לצרכ נות שירות
ד"ר מקס לכמ ,אילה פרידלנדרכ* ,יקי סינגר
אוניברסיטת חיפה ,עמותת "אנוש"
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מארג חברתי מקצועי ב"שלובי"
ד"ר סמדר ברטל ,יור #אורעד ,סוזא צעירי
מכו מופ"ת
שינוי ותקיע3ת ביחסי בי ידע ,רפלקציה והתנסות ב"מאמרי חכמת המעשה" של עובדי סוציאליי
אריאלה שטור#
אוניברסיטת חיפה
מחקר פעולה בניית קהילת מעשה רב תרבותית מתוקשבת למורי במקצוע מדעי
ליאור סולומובי* ,נועה אבני ,גלעד רביד
מכללת קיי באר שבע ,מרכז מדע י #המלח והערבה ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב
החוקר האיכותני פנומנולוגי של הקורסי הטרנספורמטיבי בהוראת הטיפול באמנות בישראל
כצייר פוינטליסטי המשתמש בכלי איכותניי כמכחולי ליצירת תאוריה מעוגנת בשדה
אופירה הוניג
בית ברל ,מכללת דויד ילי ,אוניברסיטת סאסקס ברייטו ,אנגליה
Development of Relationship between Narrative of Illness and Post-trauma Exposure
among Civilians.
Dr. Ami Eldar-Elfassi
Oranim College
גברי הומוסקסואלי וביסקסואלי מנישואי נטיה מעורבת :מעבר מפיצול לשילוב
אדיר אדלר ,פרופ' עדי בארי
אוניברסיטת חיפה
אלימות נגד נשי ערביות על יד ב זוג :ההקשר החברתי תרבותי והסוציו פוליטי של תפיסת הבעיה,
השלכותיה וההתמודדות עמה
רג'דה אלנאבולסי
האוניברסיטה העברית בירושלי#
מורי משתלבי בהוראה – מה משמר אות במערכת?
ד"ר אביגיל צברי ,ד"ר תחיה וינוגרד ג'א ,ד"ר דינה שקולניק
מכללת תלפיות
מה דוקר את העי ומקומ את הלב? גבולות הציות בצה"ל
אלונה רודד
אוניברסיטת קליפורניה ,ברקלי
סטנדרטיזציה תחיקתית כהזדמנות לבחינת היבטי חברתיי במער החירו ובמוכנות מערכת
הבריאות
אודיה כה ,ירו בר דיי ,פאולה פדר בוביס
אוניברסיטת בגוריו בנגב
שילוב רגשות בהוראה מתיאוריה למעשה ,בשיטת "מעגלי הלב"
היילי רוזנבלו#
Anglia Ruskin University, U. K.
חווית ההעזרות של מתבגרי הפוני לקבלת תמיכה נפשית באינטרנט
ניר ויטנברג
אוניברסיטת תל אביב
תפיסת הורי את תפקיד בנוגע למניעת השימוש בסמי ואלכוהול של ילדיה
ד"ר חגית לוי
המכללה האקדמית אשקלו
"המסע של דארווי" – הצגת תיאטרו במוזיאו מדע
ר פלג ,אילת ברע#צברי
הטכניו ,מכו מנדל למנהיגות בירושלי#
נושא המחקר השימוש בזיכרו השואה סביב השיח על מדיניות ישראל כלפי מבקשי המקלט
האפריקאי
רוני מיקל
אוניברסיטת ב גוריו בנגב
דילמות חינוכיות של עולי ממדינות ברית המועצות לשעבר המתמודדי ע התנהגויות סיכו של
ילדיה המתבגרי
פרופ' תמר הורובי* ,תמי ברוש
מכו הנרייטה סאלד
חוסר ביטחו תזונתי ורעב בישראל תפיסותיה של משפחות החיות בחוסר ביטחו תזונתי ושל עובדות
סוציאליות ,זירה מורכבת של נקודות מבט
חלי בוזחיש ששו
אוניברסיטת ב גוריו בנגב
The Creative potential of Mathematical Model Eliciting Activities
Talya Gilat, Miriam Amit
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14:00 15:30

הערכת למידת מיומנויות ושינוי תפיסות בתחו תקשורת המדע
מיה קאלירמירב ואילת ברע#צברי
הטכניו
להיות )אינטגרטיבי( או לא להיות )אינטגרטיבי( :מאחורי הקלעי של מערכות לניהול משאבי אנוש
אביב קדרו
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
ערכי בספרות ילדי ככלי לחינו ערכי בגיל הר :בחינו הממלכתי דתי ,בחינו החרדי )החינו
העצמאי(  ,ובחינו היהודי המתקד )רפורמי( – מחקר משווה
רוזנטל אתי
אוניברסיטת בראיל וסמינר הקיבוצי#
"ג אני רוצה להיות אבא טוב" :קול של אבות שילדיה הוצאו מהבית בכוח החוק
פרופ' נחמי באו #ואירית נגבי
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד אוניברסיטת בר איל
נעמת מעניקה הזדמנות להצלחה
ד"ר טובה מיטלמ – בונה ,מנוחה אשר ,שושיק לוייפרח  מארגי #בע"מ
אאידה לוי  ,מנהלת רשת בתי הספר של נעמת
תפיסת רפורמת "אופק חדש" בקרב מורי בבתי ספר יסודיי
סאאיד בשארה
המכללה האקדמית בית ברל

מושבי מקבילי ב' 210 219
כל המושבי המקבילי יתקיימו בבניי 72

מושב  – 210שולח עגול :הוראת מחקר איכותני
יו"ר :ד"ר ניר אביאלי
חדר  ,210בניי 72

14:00 15:30
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14:00 15:30
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משתתפי :ד"ר מיה לביאאג'אי ,ד"ר יוליה לרנר ,ד"ר טל כוכבי ,ד"ר איסמעיל נאש.
מושב  – 211מאבקי חברתיי הבניות ,ייצוגי ופרקטיקות
יו"ר :פרופ' תמר כתריאל
חדר  ,209בניי 72
פרקטיקות של התנגדות ברשת אתנוגרפיה של הבלוג הקהילתי 'העוק'0
בטי בנבנישתי
אוניברסיטת תל אביב ,המכללה האקדמית ת"א יפו
תפקידו של נרטיב הקבוצה במיצובה בתקשורת :מאבק של לוחמי השייטת והדייגי בפרשת
הקישו
אלה בעטר ,ד"ר סמדר באשר
אוניברסיטת בר איל ,המכללה האקדמית ע"ש קיי ,מרכז מנדל למנהיגות בנגב ,אוניברסיטת בגוריו
בנגב
היסטוריה של מאבק חברתי בסיפורי חיי של הורי לבוגרי ע אוטיז
ד"ר עדנה מישורי
האוניברסיטה העברית בירושלי#
מחקר איכותני על ועדי עובדי כמכשיר להבנת אופיו הרצוי של מאבק מעמדי
גדי נסי#
אוניברסיטת תלאביב ,המרכז האקדמי רופי

מושב  – 212זהות ונרטיב בארגוני
יו"ר :פרופ' איילה מלא$פיינס
חדר  ,214בניי 72
זהות ארגונית – בי פרקטיקה למשמעות :המקרה של ארגו חינו
ניצה רסקי
אוניברסיטת בגוריו בנגב ומרכז מנדל למנהיגות
"אני לא קלאסית של הייטק" יחסי הגומלי בי הזהות האישית והזהות הארגונית במרחב
קונפליקטואלי
מעי רוזנברגש*
האוניברסיטה העברית
נרטיב אקולוגי של מחוללי שינוי חברתי
הילה כה
אוניברסיטת בגוריו בנגב
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ארגוני חברתיי עסקיי :דפוסי התמודדות ע המתח שבי החברתי והכלכלי
דקלה יוגב
אוניברסיטת בגוריו בנגב

מושב  – 213הפואטיקה של היומיו :דרכי המשגה והיגוד של מספרי מקבוצות שוליות
יו"ר :פרופ' אילנה רוז
חדר  ,215בניי 72
"את כיתה ג'? את מדברת כל כ יפה" מודלי נרטיביי ואסטרטגיות לשוניות בסיפור חיי של
אישה מזרחית חסרת השכלה מבאר שבע
יעל זילברמ
אוניברסיטת בגוריו בנגב
ראיו נרטיווי רפלקטיבי ככלי להעצמה חברתית :ראיונות ע סטודנטיות ערביות העוזבות את בתיה
לצרכי לימודי אקדמיי
זאב גרינברג
המכללה האקדמית תלחי
"למה שאני לא אגיד את האמת? יש דברי שפע צריכי להגיד .גמרנו ,זה הזמ" :ניצולת שואה
במסע משתיקה לסיפור
ד"ר ליל $ניישטט בורנשטיי
סמינר הקיבוצי #ו'קבוצת הסיפור של'$
"הסיפור שאינו נשכח" – סיפורי חיי של זקני ע דמנציה
דברת הראל
אוניברסיטת בראיל
"מוציא כאב בראפ" על כתיבה של צעירי באתר ראפ באינטרנט )חקר מקרה(
עליזה לזרסו
אוניברסיטת בראיל

מושב  – 214נשי ואתגרי של שינוי
יו"ר :ד"ר דורית סגל אנגלצ'י
חדר  , 216בניי 72
מפרח קיר לע 0בודד :נשי גרושות בחברה החרדית
ענת בארט ופרופ' עדיטל בארי
אוניברסיטת חיפה
חיי יומיו והשתקפות של הבניות מגדריות בסיפורי חיי של נשי יהודיות ממצרי
ליאת מגיד אלו
אוניברסיטת בגוריו בנגב
למות כדי לחיות :משמעות הכאב הנפשי בסיפורי החיי של נשי ששרדו ניסיו אובדני
נועה כפיר לוי ,ד"ר דורית סגל אנגלצ'י ,ד"ר שי נוישטטר
אוניברסיטת בגוריו בנגב ,ביה"ח סורוקה
"לא לקרוא לילד בשמו" :יסודות פמיניסטי בסיפורי חייה של נשי מוסלמיות ,כפריות בישראל
תמר שקיר זועבי ופרופ' עדיטל בארי
אוניברסיטת חיפה

מושב  – 215הראיו האיכותני כמרחב והקשר
יו"ר :פרופ' נחמי באו#
חדר  ,217בניי 72
דר איכות)נ(ית לדוקטורט :הצגה
ר פלג וליאורה נוטוב
הטכניו ,מכו מנדל למנהיגות חינוכית ,מכללת גורדו ,מכללת לווינסקי
הראיו המחקרי כ"מרחב מוג"" :מאחר והש שלי לא יעלה בהמש ,אז אני יכולה להגיד ל"
פרופ' נחמי באו#
אוניברסיטת בראיל
החוויה האבהית כסיפור הקשרי
ד"ר ראודה צרצור
מכללת בית ברל
חשיבה דיאלקטית במתודולוגיה פמיניסטית :גילוי עריות בחברה הפלסטינית בישראל
סאברי ח'יאט ,פרופ' עדיטל ב ארי
אוניברסיטת חיפה
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מושב  – 216מחקר פעולה ככלי להבניית קיימות בבית ספר
יו"ר :פרופ' מיכל צלרמאיר
חדר  ,218בניי 72
מחקר פעולה להעצמת תלמידי בסיכו
מיכל צלרמאיר
מכללת לוינסקי לחינו$
גננות חוקרות את עבודת :מחקר פעולה כמכשיר ליצירת מרחב חברתי חדש
עידית טבק
מכללת לוינסקי לחינו$
מחקר פעולה של מתכשרת להוראה כמוביל שינוי חברתי לאור זמ
דרורית ר ,#ליאת אייל
מכללת לוינסקי לחינו$

מושב  – 217בי המילי הכתובות לדימויי החזותיי :מחקר ויזואלי
יו"ר :מני מלכה והדס בר
חדר  ,110בניי 72
יצירת אתנוגרפיה ויזואלית במסגרת אקדמאית
הדס בר
אוניברסיטת בגוריו בנגב
סדנת קולנוע היפר נרטיבי ככלי העצמה :פיתוח חשיבה אופציונאלית אצל בני נוער במצבי סיכו
ומצוקה
אירית נומה
אוניברסיטת תל אביב
על תצלומי אוויר ככלי בארגז הכלי המושגי והמתודולוגי
חגית קיסר
אוניברסיטת בגוריו בנגב
על אחרות כהזדמנות :ייצוגי מעבודתו של מדרי קווקזי ע בני נוער קווקזי
מני מלכה
אוניברסיטת בגוריו בנגב

מושב  – 218מילות מפתח :דרכי ליצירת שינוי חברתי באמצעות מחקר איכותני
יו"ר :פרופ' עינת פלד
חדר  ,124בניי 72
בעקבות אליס באר 0הפלאות :גילוי ,השתנות ושינוי במפגש ע המחקר האיכותני
טל לוי רוטברג
מרפאת לוינסקי
הא ראיו אישי הוא אתר להעלאת מודעות? דילמות ,השלכות ותגובות מרואייני
יערה לויפריימ
אוניברסיטת תל אביב
פיתוח מודלי להתערבות על בסיס מחקר איכותני
פרופ' עינת פלד
אוניברסיטת תל אביב
טרנספורמציה של שתיקה לפעולה מתו 'בלתי נראית :פגיעה מינית של אימהות בבנות'
דודי בלט
אוניברסיטת תלאביב ,קליניקה מעו .תלאביב

מושב  – 219הוראת מחקר איכותני לתלמידי מחקר בהוראת המדעי :דילמות ,תיאוריה
14:00 15:30

.235
.236

ומעשה
יו"ר :ד"ר עידית ירושלמי
חדר  ,123בניי 72
הוראת מחקר איכותני המכוונת לשינוי תפישתי אצל תלמידי מחקר בהוראת המדעי
עידית ירושלמי ,רנה הרשקובי*
מכו ויצמ למדע
"השל גדול מחלקיו"
רנה הרשקובי* ,עידית ירושלמי
מכו ויצמ למדע

.237
.238
15:30 16:00

הפיכתו של תלמיד למורה כאסטרטגיה לקידו תהליכי למידה
ברנד סרינג
האוניברסיטה העברית בירושלי#
המעבדה בכימיה כסביבת למידה המאפשרת בניית טיעוני
דבורה קצבי*'
מכו ויצמ למדע
הפסקת קפה )רחבת הסנאט ( 1

16:00 17:30

מושבי מקבילי ג' 228
מושב  – 220מחקר איכותני במפגש בי שווי ושווי יותר

16:00 17:30

יו"ר :ד"ר ענבל אסתר סיקורל
חדר  ,218בניי 72

.239

סוכנות לשינוי :סומכות במרכזי קליטה של עולי אתיופיה
ד"ר ענבל אסתר סיקורל ,פרופ' רחל שרעבי
המכללה האקדמית אשקלו והמכללה האקדמית ספיר ,המכללה האקדמית אשקלו ואוניברסיטת בר
איל
מארגנת החינה מהגרת מרוקנית ויזמות תרבותית
ד"ר בברלי מזרחי
המכללה האקדמית אשקלו
החינו בפריפריה :חס או מנו למוביליות חברתית?
ד"ר נעמי גל
המכללה האקדמית אשקלו
מצויני ומצויני יותר – מבט אישי ומחקרי על שעתוק ריבודי בפקולטה למשפטי
ד"ר סמדר נוי
המכללה האקדמית אשקלו

.240
.241
.242

16:00 17:30
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16:00 17:30
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) 220כל המושבי המקבילי יתקיימו בבניי (72

מושב  – 221פירוק והרכבה זהויות משתנות
יו"ר :פרופ' עדיטל בארי
חדר  ,209בניי 72
מהנדסי אבהות גברי במבני משפחה חדשי בי פירוק לבנייה
אפרת קנול
אוניברסיטת בר איל
גילויי סוכנות ) (agencyבקרב "יוצאי בשאלה" החיי בחברה החרדית ומקימי "מראית עי"
חרדית
גליה וינברגקורניק ,פרופ' עדיטל ב ארי
אוניברסיטת חיפה
הבנייתה של המשפחה ההומו לסבית :דיאלקטיקה של פיצול ושילוב
אלו אור ,פרופ' עדיטל ב ארי
שיו?$
אבהות הומוסקסואלית :משמעות הבחירה במודל ההורי עבור גברי הומוסקסואלי החיי בזוגיות
אריאל כהארקי וד"ר דורית סגלאנגלצ'י
אוניברסיטת בגוריו בנגב

מושב  – 222מחקר ,הוראה וטיפול באמצעות אומנויות
יו"ר :ג'ו
חדר  ,214בניי 72
אי התאמה בי שפה ורבלית ולא ורבלית והקשרה לתחו הטיפול בתנועה ומחול
ד"ר אורית ויסמ
המכללה אקדמית ע"ש דוד ילי
הידברות מוסיקלית בי ערבי ליהודי
ד"ר אבי גלבוע
אוניברסיטת בראיל
קו תרפיה בי מחנ ומטפל קבוצת טיפול באומנויות בחינו המיוחד מעבודה בשטח למודל תיאורטי
מיקי עופרירו#
אוניברסיטת בראיל
הציור הלשוני ככלי לאיתור שלב בקבלת הלקות וכמנו לטיפול בתלמידי ע לקויות למידה
ד"ר שרה גבעו
מכללה אקדמית לחינו $ע"ש רא"מ ליפשי* ,ירושלי#

16:00 17:30
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16:00 17:30
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מושב  – 223אמפתיה ככלי הכרחי להבנה ולפעולה למע האחר
יו"ר :ד"ר איריס בקשי ברוש וד"ר יהודית וינברגר
חדר  ,212בניי 72
'תיאטרו עדות' חווית סיפור הילדות בשואה ניצולי ע בני נוער על במה אחת
מירי פלג
אוניברסיטת חיפה
אמפתיה – גשר של יצירה משותפת בהכשרת מורי יוצאי אתיופיה
ד"ר רנה ברנר
מכללת סמינר הקיבוצי ,#המכללה לחינו ,$לטכנולוגיה ולאמנויות
המעשה האמפתי השל
ד"ר איריס בקשי ברוש ,ד"ר יהודית וינברגר
מכללת סמינר הקיבוצי#
להיכנס לנעליי קטנות
יעל שרו
אוניברסיטת  ,SUSSEXאנגליה ,מכללת תלפיות ואחווה
האמפתיה כאמצעי לדיאלוג מעצי במחקר האיכותני
ד"ר רינת חלאבי
מכללת תלפיות ,מכללת סמינר הקיבוצי#

מושב  – 224הוראת המחקר האיכותני
יו"ר :ליאורה נוטוב
חדר  ,215בניי 72
הוראת מחקר איכותני על פי עקרונות 'למידה מבוססת פרויקטי'
חיותה ינו
מכללת אורני#
מנקודת מבטו של הסטודנט :תפיסות אפיסטמולוגיות בתחילתו ובסיומו של קורס בשיטות מחקר
איכותניות
הילה לוינשטיי ,דנה קפל
האוניברסיטה הפתוחה ,אוניברסיטת בר איל ,האוניברסיטה העברית
הוראת מחקר איכותני ≈ ביצוע מחקר איכותני
ליאורה נוטוב אורית חז
הטכניו
משחקי ע רא)ע(יו :כלי דרמתיי להוראת ניהול ראיו במחקר האיכותני
ליאורה נוטוב ור פלג
מכללת גורדו ,מכללת לוויסקי הטכניו ומכו מנדל למנהיגות חינוכית

מושב  – 225העצמת זהויות בראי המחקר הנרטיבי
יו"ר :פרופ' חנה עזר
חדר  ,110בניי 72
"באותו רגע לא הייתה מאושרת ממני" סיפורי הצלחה של יועצי חינוכיי
ד"ר שרה רוזנאו ,ד"ר יצחק גילת
המכללה האקדמית בית ברל ,מכללת לוינסקי לחינו$
"מש כל פע צומחי וצומחי" :ביטויי/חוויות של העצמה אצל סטודנטי מתחילי להוראה
ד"ר יהודית שטיימ ,ד"ר יצחק גילת ,פרופ' חנה עזר ,ד"ר רחל שגיא
מכללת לוינסקי לחינו$
'שתי פני למראה' – נשי חוקרות במכללות לחינו
פרופ' חנה עזר
מכללת לוינסקי לחינו$
"...אנחנו לא שואב אבק :"...סיפור של נשי עובדות במשק בית
ד"ר רחל שגיא
מכללת לוינסקי לחינו$

16:00 17:30
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מושב  – 226מחקר המקד פרקטיקה של שינוי חברתי בעבודה סוציאלית
יו"ר :פרופ' מיכל קרומרנבו
חדר  ,210בניי 72
מתדיינת :פרופ' מיכל קרומרנבו
שותפות ככלי טיפולי :מחקר איכותני מראה שזה אפשרי
שחר תימורשלוי
אוניברסיטת בגוריו בנגב
רגעי של שינוי חברתי :מחקר פמיניסטי ועבודה סוציאלית פמיניסטית
נור שמעי
אוניברסיטת בגוריו בנגב
מה בי תיאוריה  ,פרקטיקה ושינוי חברתי?
מירית סידי
אוניברסיטת בגוריו בנגב

מושב  – 227יחסי כוח ותצורותיו של ריאיו
יו"ר :ד"ר נורית חמו
חדר  ,216בניי 72
"זמני יקר לא יכולת להגיע מוכנה יותר?" ראיו ע משתתפי מחקר בעלי כוח
ד"ר נורית חמו
מכללת לוינסקי ,אונ' תלאביב
ראיו חסר שוויו ללא הדדיות וללא שותפות
אביחי קלרמ ,פרופ' נעמה צבר ביהושע
מכללת הרצוג ,אוניברסיטת תלאביב
על ראיו בשניי ,שנוכחי בו שלושה
אתי רפאלובי*' ופרופ' נעמה צבר ב יהושע
מכללת שאנ ,אוניברסיטת תל אביב
" ...חשבתי שאנחנו נשרת אות ...לא היו לי ציפיות שאנחנו ניתר כל כ" יחסי כוח משתני
במחקר אתנוגראפי פרשני ,כפי שה משתקפי בראיונות עומק פתוחי
ד"ר נורית מירב
מכללת לוינסקי

16:00 17:30

מושב  – 228מחקר בשדה הבריאות
יו"ר :פרופ' איה בידרמ
חדר  ,217בניי 72

.271

השפעת הפריפריה על התמודדות של חרשי במהל מבצע עופרת יצוקה
קרולינה ברוכי ,ד"ר לימור אהרנסודניאל ,ד"ר פאולה פדרבוביס
אוניברסיטת בגוריו בנגב
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"אבל איני יודעת מהי זכות בריאות :"..פיתוח מודל מחקרי יישומי לשימוש בנרטיבי ויזואליי
להעברת מידע על מימוש זכויות בקבוצות חברתיות מודרות מחקר ע יוצאי אתיופיה
פרופ' נורית גוטמ ,ד"ר ענת גסראדלסבורג ,ד"ר ספפה אייצ'ק
אוניברסיטת תלאביב ,אוניברסיטת חיפה ,עמותת טנא בריאות
בפורו את מרגישה שאת לא לבד :השימוש בפורומי ישראלי מקווני בתקופת ההיריו
ד"ר אימי לב
אוניברסיטת תלאביב
משמעות המעידה בקרב מכורי לסמי – הא נדרש שינוי מדיניות כלפי המעידה במסגרות הטיפול
בישראל?
ניבה לבאל
אוניברסיטת תלאביב והמרכז לטיפול בנפגעי סמי #בשכונת התקווה ,עיריית תלאביב.

הפסקת קפה
17:30 17:45

רחבת הסנאט 1

מליאה מסכמת :רשמי מהכנס – המחקר האיכותני בישראל 2012
)אול הסנאט ( 1
17:45 19:00

בהשתתפות:
ד"ר נצ אלמוג ,ד"ר גדי בעזר ,פרופ' עמיה ליבלי ,$מני מלכה ,פרופ' לאה קס ,פרופ' מיכל
קרומרנבו
יו"ר :ד"ר מיה לביא אג'אי

טקס הענקת פרס לפוסטר המצטיי

יו ד' 8 ,בפברואר 2012
9:00 12:00
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סדנאות "אחרי הכנס"
מנגנוני ברירה בזהויות סיפוריות :שיטה לניתוח נרטיבי
ד"ר גבריאלה ספקטורמרזל
המכללה האקדמית ספיר ,אוניברסיטת בגוריו בנגב
כיתה  ,214בני 72

ראיונות עומק
ד"ר אית שחר
המכללה האקדמית ספיר
כיתה  ,215בני 72

תוכנת אטלס
ד"ר אולז' גולדשטיי
מכללת קיי
בניי  ,17מעבדת מחשבי #מס' 07

מחקר ביקורתי ופמיניסטי
פרופ' מיכל קרומרנבו
אוניברסיטת בגוריו בנגב
חדר  ,216בניי 72

Using the Listening Guide, Feminist Data Analysis Method
Dr. Miriam Raider-Roth
University of Cincinnati
חדר  ,210בניי 72
הסדנה תתקיי #בשפה האנגלית

Publishing Qualitative Study

.280

Mitch Allen, Publisher
Left Coast Press, Inc
הסדנה תתקיי #בשפה האנגלית
חדר  ,218בניי 72

Writing for the Public

.281

Akin Ajayi
הסדנה תתקיי #בשפה האנגלית
חדר  ,217בניי 72

Reflecting on and Learning about Critical Methods of Inquiry:
Mapping, Ethnography, and Narrative as Participatory Action
Research
Einat Manoff, Wen Liu, Jen Gieseking, Hillary Caldwell, Puleng Segalo, Rachel
Liebert, Graduate Center, City University of New York
 בשפה האנגלית#הסדנה תתקיי
72  בניי,209 חדר
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