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 2018בפברואר  6-7של המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה יתקיים בתאריכים  השמיניהכנס 

  . ין האישי לפוליטיבכותני מחקר איתחת הכותרת  גוריון בנגב-אוניברסיטת בןב

איכותני? כיצד המחקר המחקר ב כיצד בא לידי ביטוי עיסוק זה אך הישראלית פוליטיקה באקדמיה לאחרונה דובר רבות על

האישי והפוליטי נפגשים במעשה המחקר? כיצד כיצד האיכותני מתייחס לקשרים המורכבים בין האישי, החברתי והפוליטי? 

? שאלות אלו יעמדו והפצתו כתיבת המחקר ,ניתוח הנתוניםאת שאלת המחקר, מערך המחקר, ים מעצבפוליטי ההאישי ו

הכנס מבקש מחד, לפרוש לעיני כל את המחקר האיכותני המתקיים בישראל  למחקר איכותני. השמיניבמוקד הכנס השנתי 

 ביחסים ביןומאידך, להעמיק את הדיון  במוסדות האקדמיים השונים ובעולמות תוכן, גישות תיאורטיות וגופי ידע מגוונים;

  .במחקר איכותניהאישי והפוליטי 

אנו רואים בכנס מקום להצגה ודיון בסוגיות האונטולוגיות, האפיסטמולוגיות, המתודולוגיות והפוליטיות במחקר האיכותני 

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה,  בדיסציפלינות כמו חינוך, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, תקשורת, ניהול,

אנו קוראים להצגת  גיאוגרפיה ותכנון עירוני, מערכות מידע, הוראת המדעים, משפטים, פסיכותרפיה, סיעוד ורפואה.

מחקרים איכותניים העושים שימוש בנרטיבים ובסיפורי חיים, מחקרי שיח, אתנוגרפיה ואוטו אתנוגרפיה, מחקרים העושים 

, מחקרים ויזואליים ומחקרים העושים שימוש באמצעים אמנותיים, מחקרים (mixed methods) שימוש בשיטות משולבות

הבוחנים את התרבות המטריאלית ומחקרים פרפורמטיביים, מחקרי פעולה ומחקרי פעולה משתפים, חקר מקרה, כמו גם 

 דיון במחקר פמיניסטי, הוראת המחקר האיכותני ואתיקה.

 להצעת מושבים ולהגשת תקציריםשני קול קורא 

 :את ההצעות והתקצירים נא לשלוח למזכירות הכנס
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חוקרת  . פרופ' ריינהרץ היא(Prof Shulamit Reinharz) ' שלומית ריינהרץפרופ אורחת הכנס תהיה השנה

 . כותרת ההרצאה שלה במושב המליאה של היום הראשון בכנס היא: באוניברסיטת ברנדייספרופ' לסוציולוגיה ו פמיניסטית

"Personal Documents and Public Events in the Study of the Holocaust: A Case Study of a Memoir 

Re-analysis to Illuminate Gender Issues". 

מקומו ? אז למה לי פוליטיקה עכשיו"מושב המליאה של היום השני יכלול פאנל של חוקרות ישראליות תחת הכותרת: 

. גוריון בנגב(-)עבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן נבו-פרופ' מיכל קרומר יו"ר הפאנל:. של הפוליטי במחקר איכותני"

מחלקת אדם ) פנינה מוצפי הלרפרופ'  ומכללת אחווה(, אוניברסיטת תל אביב ,חינוך) ,בן יהושע-נעמה צברפרופ'  משתתפות:

ד"ר ו אביב( -)לימודי נשים ומגדר ומחקר התרבות, אוניברסיטת תל יונס-ד"ר תגריד יחיא, (אוניברסיטת בן גוריון ,במדבר

 . (טת בן גוריון בנגב, )חינוך, אוניברסיעמרמי גליה פלוטקין

 יו"ר הפאנל:. "2018מכאן לאן? המחקר האיכותני בישראל "מושב המליאה אשר יסכם את הכנס יהיה תחת הכותרת: 

את המכללה נשי) פרופ' עמיה ליבליך משתתפות:. גוריון בנגב(-)עבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן אג'אי-ד"ר מיה לביא

 פרופ' חיים נוי, (אוניברסיטת בן גוריון ,מחלקת אדם במדבר) רביעה-ד"ר סראב אבו, (בנתניה האקדמית לחברה ואמנויות

-ד"ר פאולה פדרו גוריון בנגב(-)עבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן הימן-יובל סער, )תיירות, המכללה האקדמית אשקלון(

 בן גוריון(, -)ניהול מערכות בריאות, אוניברסיטתבוביס 

 Taylor & Francisמליאות, פרזנטציה של -מינימושבים דיאלוגים,  ,מקבילים מושבי הרצאות בנוסף, תוכנית הכנס תכלול

 (.תצוגת פוסטרים )כולל פרס לפוסטר מצטייןו Dedooseו 

 :שונים סוגיםהצעות ממוזמנות 

זיקה אמיצה. ציג נושא רחב הכולל מספר הרצאות שיש ביניהן הזו הזדמנות ל הצעה למושב מלא: 

מילים(  250 עד)כל אחד תקצירים רלבנטיים  3-4הצעה תכלול כותרת למושב בצירוף שם יו"ר וכן  ה

  של מרצים/ות שונים/ות, אשר יועברו לשיפוט.

דון לעומק בסוגיה מרכזית במחקר איכותני. מושבים דיאלוגיים יהיו זו הזדמנות ל :דיאלוגהצעה למושב   

דקות ובשאר הזמן הם ינחו דיון עם הקהל  15-20-יציגו את הסוגיה במשך כ בני שעה. בתחילה המנחים

  מילים(  150תקציר למושב )עד  וכןהמנחים ההצעה תכלול כותרת למושב בצירוף שם בסוגיה זאת. 

ולא דיון בשיטות המחקר.  המחקר ממצאייעמדו מילים(  250 עד)במוקד ההצעות לפוסטרים  :פוסטר 

במקרים בהם שאים הבאים: מטרת המחקר, שיטת המחקר, ממצאי המחקר ודיון. ההצעה תכלול את הנו

יתקבל תקציר אישי שמיועד על ידי כותביו להרצאה, אולם במרכזו יעמדו ממצאי המחקר, ימליצו שופטי 

 . לפוסטר מצטיין יתחרו על קבלת פרסשיוצגו  ההצעות על הצגה בפוסטר. הפוסטרים

ההצעה תכלול את הנושאים . מתודולוגידיון יהיה מילים(  250 עד) להרצאותבמוקד ההצעות  :הרצאה 

)אונטולוגי,  הבאים: הסוגיה המרכזית בה תעסוק ההרצאה, כיצד טופלה סוגיה זאת ומה ההקשר המחקרי



ניתן להגיש הרצאה לכנס באופן כללי או לאחד המושבים ( של הסוגיה. מתודולוגי/או אפיסטמולוגי ו

 הבאים:

 ת לניתוח נתונים איכותנייםשימוש בתוכנו .1

 תיעוד עצמי של משתתפים במחקרי יישום מכווני שיפור .2

 הקמפוס האקדמי כמרחב לבניית אזרחות משותפת וכזירת מחקר .3

 תמחקרים איכותניים בזירה הדיגיטלי .4

 תרומתה של הפילוסופיה למחקרי שדה: אתנוגרפיה ואיכותני .5

 האישי והפוליטי נפגשים בדיאלוג בין נשים לגיל  .6

 יחסנו לאן? -שותפות במחקר: אני )החוקר/ת( ו)הם/הן( משתתפי/ות המחקר .7

 הגוף ככלי ייחודי במחקר איכותני .8

 ניתוח שפה ושיח ככלי עזר במחקר האיכותני .9

 )פרטים נוספים על מושבים אלו ניתן למצוא באתר המרכז הישראלי למחקר איכותני(

 

וח לכתובת את ההצעות יש לשל -24.10.17תאריך אחרון להגשה: 

icqm@bgu.ac.il 

 )נא לעקוב אחר ההוראות במלואן. הצעות שיחסרו בהן פרטים לא יטופלו(: הנחיות לכתיבת ההצעות

 ס"מ משני צידי העמוד. 3, שוליים של 12גופן  דוד, גודל  

 תקציר אישי, פוסטר(.    גוי,מושב דיאלו מושב מלא,מושב, בראש העמוד יופיע סוג ההצעה ) 

 מתחת לסוג ההצעה תופיע כותרת ההצעה.  

 מייל ומספרי טלפון זמינים. -מתחת לכותרת יופיעו שמות הכותבים/ות, השיוך האקדמי, כתובת אי 

 מילים. 250תקציר ההצעה באורך של  

 

 

 בברכה, 

  (יו"ר הכנס) אג'אי-ד"ר מיה לביא

  (המדעית יו"ר הועדה) נבו-פרופ' מיכל קרומר

 (יו"ר הועדה המארגנת) הימן-יובל סער
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