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  הכנס האיכותני השישי
  תכנית מקוצרת

    2014בפברואר  4',  גיום 

 )- 1, בניין הסנאט, קומה (רחבת הסנאטהתכנסות, הרשמה וכיבוד קל  9:00-9:45

  )72ן י(כל המושבים המקבילים מתקיימים בבני   101-108  א' מושבים מקבילים 09:45-11:15

  פועלים במחקר 
יו"ר: פרופ' נורית 

  גוטמן
  

  אתנוגרפי מחקר
יו"ר: ד"ר ניר 

  אביאלי
  

לחקור  -ליצור מחקר
יצירה: השימוש 

באלמנטים לא 
וורבאליים במחקר 

  חברתי בישראל
 יו"ר: פרופ' לאה קסן

  ד"ר עינב שגב ו

מחקר פעולה 
בהכשרת מורים: 
מושב לזכרה של 

  שושנה קיניד"ר 
יו"ר: פרופ' מיכל 

  צלרמאיר

  מחקר עם ילדים
ד"ר נילי  יו"ר: 
  סבלגבל- לאור

  :שיח-רב
מילים ומה שמעבר: 

היבטים גלויים 
וסמויים בהוראת 

  מחקר איכותני
יו"ר: ד"ר ליאורה 

  נוטוב

מחקר בשדה 
  הבריאות

יו"ר: פרופ' ג'ולי 
  צוויקל

  

  שותפות במחקר
אילנה פרופ' יו"ר: 

  מרגולין
  

  101מושב 
 211כיתה 

  102מושב 
 209כיתה 

  103מושב 
 212כיתה 

  104מושב 
 213כיתה 

  105ב מוש
 123כיתה 

  106מושב 
 214כיתה 

  107מושב 
 110כיתה 

  108מושב 
 115כיתה 

 )- 1(בנין הסנאט, רחבת הסנאט, קומה  הפסקת קפה 11:15-12:00 

12:00-13:30 

  )72, בניין (אולם זוננפלד מליאה
  

      הרצאת אורחת 
Prof. Juliet Corbin 

The Legacy of Anselm Strauss: Grounded Theory and its Potential Uses in Health and Illness Research 
  ברכות

  גוריון בנגב-טת בןיספרופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניבר

  גוריון בנגב- פרופ' סטיב רוזן, משנה לרקטור אוניברסיטת בן

  פרופ' לאה קסן, נשיאת מכללת לוינסקי

  ד"ר מיכל גולן, ראש מכון מופ"ת

  גוריון בנגב-קה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בןפרופ' יוליה מירסקי, ראש המחל

  נבו- יו"ר: פרופ' מיכל קרומר
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 )-1(בנין הסנאט, רחבת הסנאט, קומה ארוחת צהרים   13:30-14:30

  )-1(בנין הסנאט, רחבת הסנאט, קומה  פוסטרים תצוגת  14:30-15:00

  )72ין ים מתקיימים בבנ(כל המושבים המקבילי   109-117מושבים מקבילים ב'   15:00-16:30

מחקרים  
איכותניים 

בניהול: מושב 
' לזכרה של פרופ

-איילה מלאך
  פיינס

יו"ר: פרופ' נורית 
  זיידמן

  

  שינוי חברתי 
יו"ר: ד"ר הללי 

  פנסון

 

מחקר נרטיבי: 
  מגוון ואפשרויות

יו"ר: ד"ר 
- גבריאלה ספקטור

 מרזל

מה הסיפור של 
  המחקר הזה?

יו"ר: ד"ר דלית 
 וביץבורוכ- יסעור

מחקר איכותני 
  בחינוך
יצחק  פרופ'יו"ר:  

  גילת

שיטות מעורבות 
לאיסוף וניתוח 

  נתונים
ג'ולי  פרופ' ר:יו"

 צוויקל

  אתגרים אתיים
יו"ר: פרופ' נעמה 

  יהושע-צבר בן
  

  מחקרי מוגבלות
יו"ר: ד"ר פאולה 

  בוביס- פדר

 

  :שיח-רב
בין זהות 
 -והזדהות

אפיסטמולוגיה 
של היעשות 

במחקר 
  פמיניסטי

יו"ר: ד"ר עמליה 
  סער

  109מושב  
 209כיתה 

  110מושב 
 115כיתה 

  111מושב 
 212כיתה 

  112מושב 
 213כיתה 

  113מושב  
 214כיתה 

  114מושב 
 110כיתה 

  115מושב 
 124כיתה 

  116מושב 
 123כיתה 

  117מושב 
 211כיתה 

 )- 1(בנין הסנאט, רחבת הסנאט, קומה ת קפה  הפסק 16:30-17:00

  )72ין י(כל המושבים המקבילים מתקיימים בבנ   118-126מושבים מקבילים ג'   17:00-18:30

ניתוח  
אינטראקציות 

  קבוצתיות
יו"ר: אביטל 

בייקוביץ ולינדה 
  שדה- יעקב

 

מבט, נראות גוף: 
מרחבים קוויריים 

  במחקר איכותני  
יו"ר : ד"ר עמליה 

 זיו

  מחקר נרטיבי 
יו"ר: ד"ר דורית 

 אנגלצ'ין -סגל

חברות מחקר ב
  דתיות

יו"ר: חגית 
 גארסיא- רודריגז

פיתוח כלי מחקר 
  ייחודים

יו"ר: ד"ר דפנה 
  הקר

 

  מחקר מקוון
עינת  ד"ריו"ר: 

  לחובר 
  

שימוש במחקר 
איכותני לסוגיות 
 במדעי הבריאות
יו"ר: ד"ר ליאת 

  גרנק
מתדיינת: פרופ' 

  ג'ולייט קורבין

תיאטרון הפלייבק 
כאמצעי 

פרפורמטיבי 
להצגת ממצאים 

  חקר האיכותניבמ
יו"ר: שולמית 

  קיציס
מתדיין: פרופ' חנן 

 אלכסנדר

  רב שיח:
 –מחקר בצוות 

סוגיות 
מתודולוגיות 

ותיאורטיות של 
עריכת מחקר 

איכותני בצוות 
  ושותפות

יו"ר: ד"ר יוליה 
 נליפרופ' לרנר ו

 אליאס
  118מושב 
 110כיתה 

  119מושב 
 213כיתה 

  120מושב 
 214כיתה 

  121מושב 
 115כיתה 

  122מושב 
 123כיתה 

  123מושב 
 124כיתה 

  124מושב 
 209כיתה 

  125מושב 
 212כיתה 

  126מושב 
 211כיתה 

  מעגלי שיח על ספרים איכותניים חדשים – פגוש ת הסופרות/ים 18:30-19:30

 )הסנאט(רחבת אולם  הפסקת קפה
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19:30-
21:30   

  )98(בנין ארוחת ערב 

  הם, אנתולוגיה זמנית לשירה שחורהחברי הוצאת רעב מציגים: כושילאמאשל

   הופעת שירה ואחריה דיון

  

 2014בפברואר  5,  ד'יום 

  (רחבת הסנאט)  התכנסות, הרשמה וכיבוד קל  9:00-9:30

 )72ין י(כל המושבים  המקבילים מתקיימים בבנ    201-210 א'   מושבים מקבילים 9:30-11:00

קולות במחקר  
  איכותני

יו"ר: ד"ר 
  צ'ייטיןג'וליה 

 

  פועלים לשינוי
יו"ר: ד"ר 

  רויטל היימן
 

לתת לחינוך 
 –מקום וסביבה 
ניתוח איכותני 

של מרחבים 
חינוכיים 

   בישראל
יו"ר: ד"ר ארנון 

 ישראל- בן

נרטיב בזירות 
  חיים

יו"ר: ד"ר רבקה 
  משיח - תובל

 

בין חוקרים 
  למטפלים

יו"ר: ד"ר חיה 
  פאסיק

 

  מגדר במחקר 
יו"ר: ד"ר ענבל 

  וילמובסקי
 

  :שיח-רב
אתגרים 

והצלחות 
במחקר 

שיתופי: 
פסיפס 

  מתודולוגי
חנה פרופ' יו"ר: 

  עזר

 

  זהויות משתנות
ד"ר גדי  יו"ר:

  עזר- בן

 

שיחה מלב אל 
  לב: 

שולחן עגול 
טים דוקטורנ

שואלים את 
פרופ' נעמה צבר 

  יהושע- בן

הפרוייקט 
הביקורתי שלי: 
תיאוריה, מחקר 

  וביקורת
"ר: פרופ' יו

נבו - מיכל קרומר
- וד"ר מיה לביא

  אג'אי

  201מושב 
 213כיתה 

  202מושב 
 115כיתה 

  203מושב 
 110כיתה 

   204מושב 
 212כיתה 

  205מושב 
 123כיתה 

  206מושב 
 214כיתה 

  207מושב 
 211כיתה 

  208מושב 
 124כיתה 

  209מושב 
  209כיתה 

  210מושב 
 119חדר 

  הסנאט) הפסקת קפה  (רחבת  11:00-11:30

11:30-13:00  

  מליאה (אולם זוננפלד)
  

  איכותני המחקר גבולות ה
  

  עינת פלדיו"ר: פרופ' 
  מתדיינות:

  פרופ' חנה עזר, מכללת לוינסקי לחינוך
  אביב-פרופ' חנה הרצוג, אוניברסיטת תל

  גוריון בנגב- רסיטת בןיבנבו, אונ-פרופ' מיכל קרומר
                                                                                                                                                                           ואמנויות לחברה האקדמית והמכללה העברית האוניברסיטהליבליך,  פרופ' עמיה
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  )-1ה (בנין הסנאט, רחבת הסנאט, קומארוחת צהרים    13:00-14:00

  )-1(בנין הסנאט, רחבת הסנאט, קומה תצוגת פוסטרים   14:00-14:30
  

  )72ין י(כל המושבים המקבילים מתקיימים בבנ     211-218מושבים מקבילים ב'   14:30-16:00

מחקרים בשדה  
  הבריאות

יו"ר: פרופ' נדב 
  דוידוביץ'

  

היבטים חזותיים 
  במחקר

-ד"ר משה בןיו"ר: 
  סימון

 

ו, שלי, של- טראומה
  שלנו? 

יו"ר: ד"ר רבקה 
  משיח- תובל

 

  ניתוח נתונים
  יו"ר: פרופ' עינת פלד

 

הוראת המחקר 
  האיכותני

יו"ר: ד"ר הדס 
  גולדבלט

 

  מחקר בארגונים
תמר  פרופ' יו"ר: 
  זילבר

  

  :שיח-רב
אנשי שדה אנשי 

אקדמיה ומשמעות 
השותפות ביצירת 

  ידע
יו"ר: איבראהים 

 אלהיג'א-אבו

י פיתוח ידע מקצוע
  בחינוך

באמצעות מחקר 
  איכותני

יו"ר: ד"ר לאה 
  שגריר

 

  211מושב  
 213כיתה 

  212מושב 
 110כיתה 

  213מושב 
 214כיתה 

  214מושב 
 212כיתה 

  215מושב 
 115כיתה 

  216מושב 
 123כיתה 

  217מושב 
 211כיתה 

  218מושב 
 124כיתה 

  )- 1קפה  (בנין הסנאט, רחבת הסנאט, קומה הפסקת  16:00-16:30
  

  )72ין י(כל המושבים  המקבילים מתקיימים בבנ  219-227מושבים מקבילים ג'   16:30-18:00
  

 

מורכבות המילים: 
על כתיבה והצגת 

  מחקרים
יו"ר: פרופ' עמיה 

 ךליבלי

להיות בגוף: ידע 
גוף ככלי  -וניסיון

  מתודולוגי
יו"ר: ד"ר הודל 

  אופיר

 

חקר קולם של 
אנשים עם צרכים 
מיוחדים בישראל 

באמצעות כלים 
של חקר השיח: 

תיאוריה, 
מתודולוגיה 

  ויישום
יו"ר: פרופ' עירית 

  קופפרברג
מתדיינת: פרופ' 

 שונית רייטר

נרטיב מתפתח 
  בזמן

יו"ר: ד"ר 
- גבריאלה ספקטור

  מרזל

 

מובלעות של 
שינוי: שדה מרחב 

חברתי ומחקר 
  פעולה

יו"ר: פרופ' 
  ויקטור פרידמן

 
 

מבטים 
  םרפלקסיביי
עדיטל  יו"ר: פרופ'

  ארי- בן
  

  ראיון ככלי מחקר 
חנה  פרופ'יו"ר: 
  הרצוג

 

  :רב שיח
מחקר איכותני של 

איכות חיים אצל 
אנשים עם 

  מוגבלות שכלית 
- יו"ר: איקי בר

 חיים

הטרוגניות 
מתודולוגית 

בבחינת מושג 
העבודה בחיי 

  נשים
יו"ר: ד"ר סמדר 

 נוי

  219מושב 
 123כיתה 

  220מושב 
 115כיתה 

  221מושב 
 213ה כית

  222מושב 
 212כיתה 

  223מושב 
 124כיתה 

  224מושב 
 214כיתה 

  225מושב 
 209כיתה 

  226מושב 
 110כיתה 

  227מושב 
  211כיתה 

18:00-19:00  

  )-1 (אולם הסנאט 2014המחקר האיכותני בישראל   -מפגש מסכם: רשמים מהכנס 
  אג'אי-ד"ר מיה לביאיו"ר: 

  בהשתתפות:
  ת לוינסקי לחינוךפרופ' לאה קסן, נשיאת מכלל
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  גוריון בנגב- נבו, אוניברסיטת בן-פרופ' מיכל קרומר
  גוריון בנגב- בוביס, אוניברסיטת בן- ד"ר פאולה פדר

  עזר, המכללה למנהל-ד"ר גדי בן
  גוריון בנגב- נור שמעי, אוניברסיטת בן

                                                       טקס הענקת פרס לפוסטר המצטיין

  
  
  
  

     2014בפברואר  6,  'היום 
  סדנאות "אחרי הכנס" 
 

תוכנת 
  אטלס 

ד"ר אולז'ן 
  גולדשטיין

Trustworthiness 
אבטחת איכות 

  במחקר איכותני
- ד"ר פאולה פדר

  בוביס

ממקרה מסקרן 
 –לפרסום מדעי 

כיצד מחברים בין 
נתונים, ניתוח 

ותיאוריה בניתוח 
  בלשני?- אתנוגרפי

 ד"ר אדם לפסטיין

השיח  קרח
המקוון 

  (למתקדמים)
פרופ' עירית 

  קופפרברג
 

Grounded 
Theory  
Prof Juliet 
Corbin  

  

Publishing 
Qualitative 
Study   
Mitch 
Allen, 
Publisher 

Writing for 
the Public   
Akin Ajayi 

 

  17בניין 
  007חדר 

  72בניין 
 122חדר 

  72בניין 
 124חדר 

  72בניין 
  215חדר 

  72בניין 
 214דר ח

  72בניין 
 216חדר 

  72בניין 
 115חדר 

 


