אוניברסיטת ב גוריו בנגב,
המרכז הישראלי למחקר איכותני של האד והחברה,
בשיתו ע העמותה לחקר האד הרב ממדי,
מכו מופ"ת ,מאיירס ג'וינט מכו ברוקדייל ומכללת לוינסקי לחינו

הכנס הישראלי הבינתחומי הרביעי למחקר איכותני

מופעי של ידע :צמתי ודרכי במחקר
האיכותני
 18 – 17בפברואר 2010
הקמפוס ע"ש משפחת מרקוס ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

תכנית מדעית

יו ד'  17בפברואר 2010
9:00 8:00

התכנסות ,הרשמה וכיבוד קל
)בני הסנאט ,רחבת הסנאט ,קומה ( 1

9:00
10:30

מושבי מקבילי א' )(1 9
)כל המושבי המקבילי מתקיימי בבני (72
ומ ְס ָ.ר )בחסות איל"ת ,האגודה הישראלית להערכת תוכניות(
מושב  1פאנל– הערכה בי סיפור ִ
בהשתתפות :שרית ביימוראי ,המוסד לביטוח לאומי; עידית מיכאלי ,הסוכנות היהודית; דר'
נורית פרידמ ,מכו מכבי לחקר שירותי בריאות
יו"ר :רותי לוסטיג
חדר 209

9:00
10:30

מושב  – 2מחקר איכותני פמיניסטי משמעויות ,מופעי ,התלבטויות וכיווני לעתיד
יו"ר :ד"ר דפנה הקר
חדר 210

.1

ההבניה החברתית של תופעת גילוי העריות בחברה הפלסטינית בישראל :רפלקציות תיאורטיות על מחקר
פמיניסטי איכותני
פרופ' עדיטל ב ארי וסאברי ח'יאט
אוניברסיטת חיפה
ה"דברי" הסמויי שהסטטיסטיקה אינה מספרת – הקשר בי הגישה הפמיניסטית ובי המחקר
האיכותני
ענבל וילמובסקי
האוניברסיטה העברית בירושלי"
"לא שמתי לי מטרה בחיי לעשות את המהפכה הזאת ,אבל אני כ חיה לפיה" :מחשבות על מפגש של
חוקרת פמיניסטית ע מרואיינות שמתרחקות מפמיניז
ד"ר מיכל רו"
אוניברסיטת בר איל
אמהות ע הפרעות אכילה ומאבק בהעברה הבינדורית של ההפרעה :למלל מאבק שלא נית לבטאו במלי
ד"ר שירי שדה שרביט
אוניברסיטת בר איל ,מרכז רפואי שלוותה והמרכז הבינתחומי הרצליה

9:00
10:30

מושב  – 3מודלי לניתוח נתוני
יו"ר :ד"ר הדס גולדבלט
חדר 211

.5

מיפוי מתקד של יחסי בי קטגוריות – כלי ניתוח במחקר איכותני
מירב רבינובי ופרופ' לאה קס
אוניברסיטת בגוריו בנגב ומכללת לוינסקי
מבט אישי ,פוליטי וחברתי בקריאות שונות של ראיו עומק ע מנהלות ערביות
ד"ר תמר שפירא
המרכז היהודי ערבי אוניברסיטת חיפה

.7

אינטר טקסטואליות :תפיסה תרבותית וגישה פרשנית במחקר איכותני
ד"ר אילנה אלקדלהמ וד"ר חוה גרינספלד
מכללת לוינסקי לחינו ,%מכללת ירושלי" ומכללת בית רבקה
תעמולה ושיטת ניתוח תוכ איכותני של סיגפרד קראצאוור
ד"ר אלינה ברד'יאלוב
אוניברסיטת בראיל

.2

.3

.4

.6

.8

9:00
10:30

מושב  – 4מחקר ככלי קהילתי
יו"ר :ד"ר אית שחר
חדר 212

.9

שיקולי דעת בתכנו מער טיפולי ומער מחקרי המשלב גישות כמותיות ואיכותניות
במחקר מלחמה בזמ אמת )שדרות(2008,
יהודית שפנגלט  ,ד"ר מירב טלמרגלית וד"ר מירי שח"
אוניברסיטת בגוריו בנגב ,עמותת חיבורי" וקשרי" מטראומה לחוס ,מכללת סמינר הקיבוצי" ,מכללת
אורט בראודה ,ומרכז משאבי"
מחקר ופרקטיקה שימוש בכלי נרטיביי כגשר לעבודה ע קהילות
ד"ר ארנה שמר וד"ר אית שחר
האוניברסיטה העברית ,המכללה האקדמית ספיר ואוניברסיטת בגוריו בנגב
"פע אחת הייתה אר 3רחוקה ...זה גוש קטי "...חוויותיה של ילדי גוש קטי ודרכי התמודדות
מיכל גטניוקאלוש
האוניברסיטה העברית בירושלי"
"מוטב יחדיו" :תרומת מחקר נרטיבי לקובעי המדיניות החברתית
שרית ברזילאי ,גול פלג פדידה ויונה רוזנפלד
מכו סמ"ל ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל ,מאיירסג'וינטמכו ברוקדייל

.10
.11
.12
9:00
10:30

מושב  – 5השתקפויות של העצמי
יו"ר :ד"ר גבריאלה ספקטורמרזל
חדר 214

.13

"קי"1954 3
ד"ר דליה מאיר
היבטי מתודולוגיי ייחודיי לחקר ממד הרוח
דידה קימור
אוניברסיטת חיפה
סיפורי חיי של אמהות ואבות לבוגרי על רצ האוטיז החיי במסגרת חו 3ביתית
עדנה מישורי
האוניברסיטה העברית בירושלי"
נרטיבי של שחקניות תיאטרו על בחירת במקצוע :אתנוגרפיה ששברה את ליבי
דפנה בר
אוניברסיטה העברית ,ירושלי"

9:00
10:30

מושב  – 6שולח עגול – דברי שרצית לשאול ולא יכולת להפנות למנחה של
)מוזמני" סטודנטי" למחקר המבקשי" להעלות שאלות בנוגע למחקריה"(
יו"ר :פרופ' נעמה צברב יהושע
חדר 213
מושב  – 7מחקר איכותני ומחקר כמותי בחינו ובחברה הילכו שניי יחד בלתי א נועדו?
יו"ר :ד"ר חנה עזר
חדר 215

.17

"החיי מתפרקי לי בי האצבעות" מצוקות בני נוער באספקלריה של דואר אלקטרוני
ד"ר שרה רוזנאו וד"ר יצחק גילת
המכלה האקדמית בית ברל ,מכללת לוינסקי לחינו%
לח 3בהכשרה להוראה והשלכותיו על המתכשר להוראה
ד"ר שרית סגל ,ד"ר חנה עזר וד"ר יצחק גילת
מכללת לוינסקי לחינו%
מסוגלות עצמית ותפיסת מקצוע ההוראה בעיני סטודנטי במהל הכשרת :נקודת מבט כמותית
ואיכותנית
ד"ר יצחק גילת  ,ד"ר רחל שגיא ,פרופ' עירית קופפרברג
מכללת לוינסקי לחינו%
"השלו מתחיל בינינו  ...אנחנו הולכי לחנ דור" :מחקר הערכה לתכנית משותפת למכללה לחינו
חילונית ולמכללה לחינו דתית
ד"ר אביגיל צברי ,ד"ר רבקה פנייבסקי ,ד"ר חנה עזר ,ד"ר רחל שגיא וד"ר יהודית שטיימ
המכללה האקדמית תלפיות ומכללת לוינסקי לחינו%

.14
.15
.16

9:00
10:30

.18
.19

.20

9:00
10:30

מושב  – 8גישות מתודולוגיות למחקר חינוכי
יו"ר :ד"ר אריאלה גידרו
חדר 216

.21

"וואלס ע עצמי" ניתוח תפיסת "שיחת המשוב" באמצעות קולאז' מטאפורי
ד"ר רבקה הלל לביא ,ד"ר גילה צימט וענבל בכר כ
מכללת לוינסקי לחינו%
מחקר ע ילדי וילדות בג ילדי כמודל בהכשרת גננות
ד"ר יעל דיי
המכללה לחינו %ע"ש דוד ילי והאוניברסיטה העברית בירושלי"
אפשר למדוד ג אחרת :המיפוי הקוגניטיבי – כלי איכותני לייצוג ויזואלי ואפיו של ידע היגדי
ד"ר נגה חרמו
מכללת סמינר הקיבוצי"; אוניברסיטת תל אביב
זיהוי ומעקב אחר תהליכי שינוי בקהילות שיח חינוכיות
ד"ר צילה וייס ופרופ' מלכה גורודצקי
משרד החינו ,%אוניברסיטת בגוריו

9:00
10:30

מושב  – 9סיפורי נשי שוליות אתגר הידע
יו"ר :ד"ר סיגל רו
חדר 217

.22
.23
.24

.25
.26
.27

.28
10:30
10:45
10:45
12:15

סטיגמה ואי הכרה מהראי של לימודי נח"ות )נכות ,חברה ותרבות(
נילי ברויאר
האוניברסיטה העברית בירושלי"
שתיקה ,דיבור והסובייקטית השולית
ד"ר סיגל רו
אוניברסיטת בגוריו
הפוליטיקה של הקונפורמיות ככוח ליצירת שינוי
ד"ר סראב אבורביעהקווידר
אוניברסיטת בגוריו
לדובב את הקירות :זהות של הנשי הפלסטיניות יושבות הבתי הפלסטיניי במרחב היפואי
אמנה עת'אמנה
אוניברסיטת בגוריו בנגב

הפסקת קפה
)רחבת הכניסה ,אול זוננפלד(

מליאה
ברכות
פרופ' רבקה כרמי ,נשיאת אוניברסיטת ב גוריו בנגב
פרופ' ג'ימי ויינבלט ,רקטור אוניברסיטת ב גוריו בנגב
פרופ' משה יוסטמ ,דיק הפקולטה למדעי הרוח והחברה ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב
פרופ' ג'ק חביב ,מנהל מאיירס ג'וינט מכו ברוקדייל
פרופ' מיכל גול ,ראש מכו מופ"ת
פרופ' לאה קס ,נשיאת מכללת לוינסקי לחינו

הרצאה:
We Can Tell You Stories: Politics, Pleasure, and Pain in
Qualitative Inquiry
Prof. Carolyn Ellis & Prof. Arthur Bochner, University of South Florida
יו"ר :ד"ר מיכל קרומרנבו
)אול זוננפלד(
12:15
13:30

ארוחת צהריי ,פוסטרי 1
)בני הסנאט ,רחבת הסנאט ,קומה ( 1

13:30
15:00

מושבי מקבילי ב' )(10 18
)כל המושבי המקבילי מתקיימי בבני (72

13:30
15:00

.29
.30
.31
.32

13:30
15:00

.33

.34

.35
.36
13:30
15:00

.37
.38
.39
.40

מושב  – 10פאנל – ללמד איכותית :סוגיות בהוראה והנחיה של תלמידי ותלמידות חוקרי
יו"ר :פרופ' עינת פלד
חדר 209
"שבויי באיכותניות"
פרופ' תמר אלאור
האוניברסיטה העברית בירושלי"
הקשר האישי ע הסטודנט בהנחיית עבודות איכותיות :סוגיות ודילמות
פרופ' נעמה צברב יהושע
אוניברסיטת תל אביב ומכללת אחוה
כיצד "מגדלי" חוקרי איכותיי? הוראה ,הנחיה ,חניכה ועבודה משותפת
פרופ' צבי איזיקובי
אוניברסיטת חיפה
תהלי ותוכ בהוראת המחקר האיכותני
פרופ' לאה קס ,ד"ר אית שחר וליאת עמר
מכללת לוינסקי ואוניברסיטת בגוריו ,המכללה האקדמית ספיר ואוניברסיטת בגוריו ,אוניברסיטת ב
גוריו

מושב  – 11שימוש משולב בכלי איכותניי וכמותיי
יו"ר :ד"ר רבקה תובלמשיח
חדר 210
שילוב מתודולוגיות בבחינת שיטות הוראת אוריינות המדיה ותרומתו לפיתוח אזרחות דמוקרטית בקרב
מתבגרי
ד"ר דורית אלט
אוניברסיטת בראיל
דפוסי תקשורת בי הורי דרוזיי מסורתיי לבי בניה המתבגרי בחברה הפוסט מודרניסטית חקר
מקרה
ד"ר טלי נחו" ,ד"ר רנדה עבאס ,ד"ר סלמא עליא וד"ר חיה גול
המכללה האקדמית להכשרת מורי" ערביי" ,חיפה ,המכללה האקדמית גליל מערבי ,מכללת אחווה ומכו
מופ"ת
Using Mixed Methods for a Cross-Cultural Exploration of Intrusiveness
שירי לביא
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרו
האד הזק מחפש ומוצא :הזדקנות מוצלחת בקרב קשישי בני +80
איתי גילה
מכללה האקדמית תל אביב יפו

מושב  – 12מקומו ותרומתו של המחקר העצמי של מורי מורי
יו"ר :ד"ר נורית דביר
חדר 211
מחקר אוטו אתנוגרפי ותרומתו לגו הידע בהכשרת מורי
ד"ר לאה שגריר
מכללת לוינסקי לחינו%
פיתוח תודעה ועשייה חברתית פוליטית של סטודנטי
ד"ר נורית דביר
מכללת סמינר הקיבוצי"
קידו תהליכי של צמיחה אישית באמצעות תגובה כתובה
ד"ר רנה ברנר
מכללת סמינר הקיבוצי"
פיתוח ויישו מודל ) (P.D.Sשל שותפות בי אקדמיה לשדה
נעמי מורג
מכללת סמינר הקיבוצי"

13:30
15:00

.41
.42
.43
13:30
15:00

.44
.45

.46
.47
.48
13:30
15:00

מושב  – 13ממצגות להצגות :מופעי ידע במחקר האיכותני בישראל
יו"ר :ד"ר חיי" נוי
חדר 212
"את נולדת פלמנקה .הא את יכולה להיעשות כזו?" עיו מחודש ב"אותנטיות" של הפלמנקו
ענבל כה
האוניברסיטה העברית בירושלי"
"מה פתאו אטו" – הצגה מדעית תחת חקירה
ר פלג ,רותי תמיר ואילת ברע"צברי
המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעי" ,הטכניו ומדעטרו
על האיכויות האסתטיות בהתרחשות המחקרית
ח שפירא
אוניברסיטת חיפה

מושב " – 14מה שלא כתבתי במאמרי "...קשיי יצירת ידע במחקר איכותני
יו"ר :ד"ר דלית יסעור בורכובי
חדר 213
מה בי זהות מקצועית לפרשנות הממצאי במחקר הערכה? מהרהוריה של מעריכת פרויקטי
פרופ' הלנה סינה דה סביליה
מכללת עמק יזרעאל
לחקור רופאי :נחקרי בעלי כוח
ד"ר יעל קשת
המכללה האקדמית גליל מערבי והמכללה האקדמית עמק יזרעאל
הא שלא לשמה ראוי לבא בשמה? מה לעשות ע חומר אפיזודי שצ 3במהל הראיו?
ד"ר אריה רש.
מכללת עמק יזרעאל
שקיפות ,פתיחות או ביטחו מחקרי? מתודולוגיה במבט אישי
גלית ינאיונטורה
מכללת עמק יזרעאל
"רק א יש לה ציצי גדולי – "...על יחסי ע מרואייני גברי
ד"ר דלית יסעור בורוכובי
מכללת עמק יזרעאל

מושב  – 15בי האישי להיסטורי
יו"ר :פרופ' שפרה שגיא
חדר 214

.49

ראיו עומק בסוגה היסטורית
אורית מנור
אוניברסיטת חיפה

.50

חוויית הסליחה בעיבוד אבל טראומתי בקרב הורי שכולי ישראלי ופלסטיניי
מיכל שריג אמסל" ופרופ' עדיטל ב ארי
אוניברסיטת חיפה
השלכות השואה על בני הדור השלישי :בי האישי לחברתי
טל ליטבק הירש
אוניברסיטת בגוריו ומכללת ספיר
נרטיב באינטרנט :מה מספרי לנו אנשי תש"ח ביו הולדת השישי למדינה ומדוע?
ד"ר בתיה אילו
מכו מופ"ת

.51
.52
13:30
15:00

.53
.54

מושב  – 16מחקר איכותני בשדה הטיפול הרפואי
יו"ר :ד"ר איה בידרמ
חדר 215
מת שרותי בריאות לפריפרית הדרו :סוגיות של ייחודיות
חסיה לובצקי ופרופ' שפרה שוור
מרכז רפואי אוניברסיטאי "סורוקה" ,אוניברסיטת בגוריו בנגב
על אנשי שנוגעי :על המאפייני של מטפלי/מחנכי/רופאי הבולטי במנהיגות ובעשיית
הייחודית בחברה הישראלית
פרופסור יהודה בר שלו" ו ד"ר עמיר" שראל
המכללה האקדמית לחינו %ע"ש דוד ילי ,אוניברסיטת תל אביב

.55

.56
.57

13:30
15:00

.58
.59

.60

13:30
15:00

.61
.62
.63
.64

15:00
15:30
15:30
17:00

הבשורה המרה:בניית משמעות לנרטיב הקליני והקשר שלו לתקשורת ע המטופל במת האבחנה
הרפואית
ד"ר אורית קרניאלימילר ,ד"ר דפנה מיתר פרופ' שמואל אידלמ
אוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת תל אביב ,אוניברסיטת חיפה ומרכז רפואי רמב""
דברי שרואי מכא  ...רצוי שיראו מש?
ד"ר פאולה פדרבוביס
אוניברסיטת בגוריו בנגב
'אולי יהיה לי קצת יותר קל' :מפגש העצמה בי ְמרפאות ערביות מסורתיות בישראל ובי
פונות לטיפול
ד"ר אריאלה פופרגבעו ,פרופסור עליא אלקרינאוי
האוניברסיטה הפתוחה והמכללה האקדמית דוד ילי ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

מושב  – 17הבניית המרחב למקו במילי
יו"ר :ד"ר ארנו ב ישראל
חדר 216
השימוש בנופי בסרטיו של אית פוקס כמרחבי דיאלוג בי ה"אני" ל"אחר"
זאב גרינברג
"מי שהורס פני אישה על פוסטר הורס ג פני של אישה בשר וד" על ההגירה הפנימית של חרדי מ
העיר הגדולה לפריפריה ועל השלכותיה הקשות :המקרה של רמות בית שמש
ד"ר סימה זלצברג
אוניברסיטת בגוריו והמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרו
לקראת נרטיביזציה של מפות קוגניטיביות :מתנחלי ישראלי ערב ההתנתקות
נגה גלעד
אוניברסיטת ת"א

מושב – 18סוגיות באיסו נתוני
יו"ר :ד"ר מירי לוירוזליס
חדר 217
תיירות חרדית בישראל :קבוצות מיקוד על נושא "פתוח" בחברה סגורה
ד"ר לי כהנר ופרופ' יואל מנספלד
החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה
בי תהלי לתוכ :הלימה ואי הלימה בי סיטואצית הראיו לתכני המועלי
יוחאי נד ופרופ' עדיטל בארי
אוניברסיטת חיפה ומכללת ספיר ,אוניברסיטת חיפה
היבטי אתיי במחקר איכותני הכולל תצפיות במעשה ההוראה
ד"ר אורי קצי
סמינר הקיבוצי"
מחוות ידיי והשתמעויות חקירת לארגוני חינו
ד"ר עינב ארגמ
מכללת לוינסקי לחינו%

הפסקת קפה ,המש – פוסטרי ) 1ראו רשימה בסו התכנית המדעית(
)בני הסנאט ,רחבת הסנאט ,קומה ( 1

מושבי מקבילי ג' 27 19
)כל המושבי המקבילי מתקיימי בבני (72
מושב  – 19המראה ,זכוכית המגדלת ,המצפ והמפה :רפלקציה במחקר
הקבוצה הרפלקטיבית ,המרכז הישראלי למחקר איכותני ,אוניברסיטת בגוריו ,בהשתתפות :ניצ
אלמוג ,אוניברסיטת בראיל; אספו ברו ,אוניברסיטת בגוריו; ד"ר מיה לביאאג'אי,
אוניברסיטת בגוריו; חגית סיניגלזר ,אוניברסיטת ת"א; אירית פורת ,אוניברסיטת ב
גוריו; חגית רודריגזגארסיא ,אוניברסיטת בגוריו; ד"ר אית שחר ,המכללה האקדמית ספיר
ואוניברסיטת בגוריו; אליסו שטר פר ,אוניברסיטת בגוריו; נור שמעי ,אוניברסיטת ב
גוריו
חדר 210

.65

.66
15:30
17:00

עריכת מחקר "עיוור" :על דילמות אתיות ,מוסריות ומתודולוגיות במחקר על אנשי ע לקויות ראייה
ועיוורו
ניצ אלמוג
אוניברסיטת בראיל
קרבה וזרות בתו זאר דיו רפלקטיבי של חוקרת בת קהילה
אספו ברו
אוניברסיטת בגוריו בנגב

מושב  – 20מילי יפות ,מילי עפות וקרקע המציאות
יו"ר :ד"ר דורית טובי
חדר 209

.67

מהי אפיסטמולוגיה ואי בכלל חוקרי אותה?
סיגל ח
אוניברסיטת בגוריו
מהי קיברנטיקה ואי משתמשי בה במחקר או בהערכה
ד"ר מירי לוירוזליס
אוניברסיטת בגוריו בנגב
הרמנויטיקה – דיאלוג בי קורא וטקסט
ד"ר גילי פרלדיי
מתדיינת :ד"ר דורית טובי
אוניברסיטת בגוריו

15:30
17:00

מושב  – 21מרחבי רב תרבותיי בחינו

.68
.69
.70

יו"ר :ד"ר לאה שגריר
חדר 211
.71
.72
.73
.74

15:30
17:00

דת ,לאו וזהות :המימד הנשכח בהתפתחות מורי
פרופ' רחל הר לזרובי
אוניברסיטת חיפה
חשיפת תפיסת הרב תרבותיות של מורי מורי
ד"ר שוש מלאת ,ד"ר חיה גול וד"ר נעמי דיקמ
מכללת אחוה ומכו מופ"ת מכו מופ"ת ,מכו מופ"ת ומכללת סכני לעובדי הוראה
חינו לערכי – בי רב לחד תרבותיות
ד"ר גליה גלזנר חלד
מכו שכטר למדעי היהדות
מה יודע זה שאינו יודע לקרוא ולכתוב? גישה אתנוגראפית של ריבוי אוריינויות בהכרת לומדי מבוגרי
שלייפר מיכל ,אולשטיי עילית ,קוטיק בלה ,אוא מירה ,רובינשטיי שרה
מכללת לוינסקי לחינו ,%האוניברסיטה העברית בירושלי" ,האוניברסיטה העברית ומכללת דוד ילי

מושב  – 22מחקר איכותני ותרפיה במוסיקה :מבט היסטורי ,תרבותי ופילוסופי
יו"ר :ד"ר אבי גלבוע
חדר 212

.75
.76

.77

מחקר איכותי בתרפיה במוסיקה – עבר ,הווה ,עתיד
פרופ' דורית אמיר
המגמה לתרפיה במוסיקה  ,אוניברסיטת בראיל
"אני לא "מרגיש בבית" ע המוזיקה של המטופל...אני מרגיש אשמה על כ שאני לא אוהב אותה":
המטפל במוזיקה בי "המוזיקה שלו" ל"מוזיקה של המטופל"
ד"ר נחמה יהודה
המגמה לתרפיה במוסיקה ,אוניברסיטת בראיל והתכנית לתנועה וטיפול במוסיקה ,מכללת לוינסקי
תקשורת מוסיקלית בי בני אד הסובלי מסכיזופרניה פרנואידית לבי מטפליה :בירור השפעת של
ההנחות האפיסטמולוגיות של החוקר על בחירת המתודולוגיה במחקר העוסק בטיפול באמצעות
מוסיקה
גבי פרנק
המחלקה לפרשנות ותרבות ,אוניברסיטת בראיל

15:30
17:00
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15:30
17:00
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.87

.88
15:30
17:00
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מושב  – 23איכותני ברשת
יו"ר :ד"ר תרצה הכטר
חדר 213
זיקה ארוכת טווח של 'משתת סמוי' לקבוצות דיו וירטואליות המוגבלות לקריאה בלבד
ד"ר תרצה הכטר
אתרי אינטרנט אישיי בשירות חברי הכנסת
שרו חלבה עמיר
אוניברסיטת חיפה
"דוקטור בלוג" :יומ שדה כפרפורמנס במסגרת אתנוגרפיה של בלוגי באינטרנט
כרמל וייסמ
האוניברסיטה העברית בירושלי"
תאוריה מעוגנת בשדה ה...אינטרנט :יתרונות ,חסרונות ודילמות של המרחב הווירטואלי ככלי מחקרי
שרה זלצברג
האוניברסיטה העברית ,ירושלי"

מושב  – 24מחקר בי הזר למוכר
יו"ר :פרופ' תמר אלאור
חדר 214
חזרה אל שדה המחקר ? )אתנוגרפיה של "קרוב רחוק"(
רוית כה
אוניברסיטת תל אביב
Testimonio as means of conducting feminist research: Methodological dilemmas and choices
Dr. Shoshana Pollack and Marina Morgenshtern
Wilfrid Laurier University, Canada
האנתרופולוגית כ/ב"החצר האחורית" –
אורית הירש
אוניברסיטת בגוריו בנגב
דינאמיקות של המשכיות ושינוי :מהמקו האישי אל מחקר איכותני בי תרבותי
נעמי שמואל
האוניברסיטה העברית ,ירושלי"

מושב  – 25על ידע ,ידיעה ותודעה
יו"ר :פרופ' עדיטל ב ארי
חדר 215
'חיפוש מתחת לפנס' או 'קשב צ חופשי'? אודיסיאה מחקרית נרטיבית
ד"ר עמית פכלר
"מאמרי חכמת המעשה" של עובדי סוציאליי כמופעי של ידע רב רבדי
אריאלה שטור"
אוניברסיטת חיפה
"קולות מ השתיקה" – חווית קורס מדיטציית וויפאסאנה ותהליכי אישיי בעקבותיו :מחקר פנומנולוגי
והתבוננות מדיטטיבית
ד"ר אלו רז
אוניברסיטת חיפה ומכללת עמק יזרעאל
שמ זית ,שוקולד וסוודר בצבע תכלת :משמעות יחסי הנתינה בשדה
ד"ר נעמי וינרלוי וד"ר אריאלה פופרגבעו
המכללה האקדמית דוד ילי ,האוניברסיטה הפתוחה ומכללת דוד ילי

מושב  – 26ניתוח המילה הכתובה
יו"ר :פרופ' תמר אלכסנדר
חדר 216
אירועי מלחמת העול השנייה והשואה בתודעה עברית ילידית
ד"ר יעל ויילר ישראל
כאסו ביצי עזובות? מסמכי בשרות המחקר האיכותני לטובת תיאור והבנה של תופעה גלובאלית
עמיות יהודית
ד"ר נורית חמו
אוניברסיטת ת"א ,מכללת לוינסקי
"אימהות כואבת בחשאי" – יומני גידול ילדי של הנשי החלוצות בקיבוצי
דר' צפרירה שח"
סמינר הקיבוצי"  /מגדרי" ידטבנקי

.92
15:30
17:00

.93
.94
.95
.96

17:00
17:15

"את לומדת להכיר את עצמ" – תהליכי התפתחות הזהות כפי שה משתקפי בכתיבה ביומני מסע של
נשי
ד"ר עינב שגב
המכללה האקדמית ספיר

מושב  – 27מחקר נרטיבי
יו"ר :ד"ר גדי ב עזר
חדר 217
חשיבה נרטיבית על זהות ,כוח ונרטיב
ד"ר מיכל שיינברגטז
ד"ר אוניברסיטת בגוריו בנגב
חווית המפגש בי סיפוריה הכתובי של ניצולי שואה לבי בני הדור השני והשלישי במשפחת
עדי דוכי
החוג לייעו והתפתחות האד" ,אוניברסיטת חיפה
מחות אישי לחזו ארגוני :נרטיבי של מנהיגי חינוכיי מ המחקר אל היישו
ד"ר רעיה יואלי וצחי ברקובי
האוניברסיטה העברית ומכללת אחווה ,האוניברסיטה העברית
בי סיפור לזהות :על גבולות ההסקה מהסיפורי שמשתתפי המחקר מספרי לנו
ד"ר גבריאלה ספקטורמרזל
אוניברסיטת בגוריו בנגב

הפסקת קפה
)בני הסנאט ,רחבת הסנאט ,קומה ( 1

17:15
18:15

אסיפה כללית של העמותה לחקר האד הרב ממדי
"תראו אותי" אוטואתנוגרפיה קטנה ,עבודתי בקבוצת התיאטרו הקהילתי ביפו
פרופ' עמיה ליבלי
טקס הענקת פרס למאמר הזוכה מטע העמותה לעבודת מחקר איכותנית מצטיינת
)בני הסנאט ,אול הסנאט ,קומה ( 1

18:15
19:15

קבלת פני חגיגית ,ארוחת ערב
)בני הסנאט ,רחבת הסנאט ,קומה ( 1

19:15
21:30

מליאה חגיגית

מחווה לפרופ' לאה קס

החוקרת ,האישי והמגע האנושי
)בני הסנאט ,אול הסנאט ,קומה ( 1

יו ה'  18בפברואר 2010
8:00 9:00

התכנסות ,הרשמה וכיבוד קל
)בני הסנאט ,רחבת הסנאט ,קומה ( 1

מליאה
שיטות לניתוח נתוני

9:00
10:30

לרגל הוצאת הספר ניתוח נתוני במחקר איכותני ,בעריכת לאה קס ומיכל קרומר נבו,
הוצאת אוניברסיטת ב גוריו בנגב
בהשתתפות :ד"ר גבריאלה ספקטור מרזל ,מנגנוני ברירה בטענה של זהות סיפורית
פרופ' עמיה ליבלי ,בי השל לחלקיו ,בי תוכ לצורה
ד"ר ענת קליי ,ניתוח שיח ביקורתי של טקסט עיתונאי
פרופ' לאה קס ,ניתוח כותרות של סיפורי חיי
יו"ר :ד"ר מיכל קרומר נבו
)אול זוננפלד(
10:30
11:00

הפסקת קפה ,תצוגה

פוסטרי ) 2ראו רשימה בסו התכנית המדעית(

)בניי הסנאט ,רחבת הסנאט ,קומה (1
11:00
12:30
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)כל המושבי המקבילי מתקיימי בבני (72

11:00
12:30

מושב  – 28פאנל פרסו מאמרי איכותניי בכתבי עת בישראל
משתתפי" :פרופ' ליאורה בילסקי ,עורכת תיאוריה וביקורת; פרופ' דוד ברגל ,עור %חברה ורווחה;
פרופ' ג'וני גל ,עור %בטחו סוציאלי; פרופ' יואל ינו ,עור %מגמות; פרופ' עמיה ליבלי ,%עורכת
. The Narrative Study of Lives
יו"ר :ד"ר מיה לביאאג'אי
חדר 209

11:00
12:30

מושב  – 29מחקר פנומנולוגי של מרחב חלל
יו"ר :פרופ' איריס ערבות וארכ' אורית שמואלי
חדר 210

.97

קר 7הפשטה חזותית של החוויה הרציפה של העיר
ארכ' אורית שמואלי ופרופ' איריס ערבות
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערי" ,הטכניו ,חיפה

.98

מיפוי קוגניטיבי כמתודה להפקת "ידע מקומי" בתכנו עירוני
פרופ' טובי פנסטר וח משגב
אוניברסיטת תלאביב
מרחב החדר ,מרחב השיר :החלל הנחווה בפרשנות קבוצתית של שיר
ליל %ניישטט
אוניברסיטת תלאביב
נרטיב מקצועי ככלי ליצירת ידע באדריכלות
ד"ר אית מכטר
המרכז האקדמי לעיצוב וחינו %ויצו חיפה

.99
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11:00
12:30
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11:00
12:30
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11:00
12:30
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11:00
12:30

.112
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.114

מושב  – 30אתגרי לימודיי במחקר ע ילדי ונוער
יו"ר :ד"ר תמר סיו
חדר 211
מקומה של האתנוגרפיה האור קולית בחקר הפסיכולוגיה ההתפתחותית מוזיקלית
ד"ר קלאודיה גלושנקו.
מכללת לוינסקי לחינו%
סיפורי חיי של מתבגרי לקויי למידה והוריה
ד"ר תמר סיו וורד כרמי
המרכז ללימודי" אקדמיי" ,אור יהודה ,שלוחת אוניברסיטת דרבי בישראל  ,אור יהודה
תהלי ביצוע משימה מוזיקלית תנועתית על ידי תלמידת כיתה ו' – חקר מקרה
ד"ר אורית מועל" וד"ר אוה ברנד
מכללת לוינסקי לחינו ,%אוניברסיטת בראיל
בי חיות לעייפות :אפיוני של מוטיבציה אוטונומית בקרב לומדי בחינו המיוחד
חיה קפל ואתי היבשר
המכללה האקדמית לחינו %ע"ש קיי ,מנהלת בית הספר

מושב  – 31מחקר איכותני ותרפיה במוסיקה :מבט קליני
יו"ר :פרופ' דורית אמיר
חדר 212
תרפיה במוסיקה ע קבוצת חיילי פגועי קרב וטרור – מחקר שילוב שיטות )(Mixed Methods
ד"ר משה ב סימו
המחלקה לקרימינולוגיה ,אוניברסיטת בראיל
חקר תהליכי דיאדיי בקשר ותקשורת ניתוח וידיאו מטיפול במוסיקה
אפרת רוגינסקי
בית ספר "או" ,ת"א והמגמה לתרפיה במוסיקה ,אוניברסיטת בראיל
התפתחות חמלה בקרב ילדי בעלי התפתחות תקינה המשתתפי בטיפול קבוצתי במוסיקה המשלב ילדי
P.D.D.
שגית ב שטרית
המגמה לתרפיה במוסיקה ,אוניברסיטת בראיל

מושב  – 32החוקר כאחר
יו"ר :כלנית צאלח
חדר 213
"כבר סיפרת לחברי של שאנחנו לובשי חצאיות קש ורוקדי את ריקוד הגש" – על רפלקסיביות,
מיקומיות ומתח
תמר קנה
אוניברסיטת חיפה
הרגשה ראייה תנועה; מחקר איכותני ע נשי עיוורות
גילי המר
האוניברסיטה העברית בירושלי"
ביטויי שונות מגדרית במהל ביצוע מחקר אודות נשי שחוו אובד היריו או אובד ילוד
גזית זהר
האוניברסיטה העברית בירושלי"
חוקרת לבנה ויהודיה בקרב נשי שחורות ,זרות נוצריות ובלתי חוקיות – הערות והארות למחקר איכותני
בקרב האחרות "האולטימטיביות"
ד"ר גליה צבר
אוניברסיטת ת"א

מושב  – 33ממרחק הזמ :מחקרי אור איכותניי
יו"ר :ד"ר תמר זילבר
חדר 214
התנסות של סטודנטי ישראלי בלמידה בי תרבותית באר 3זרה ,בשפה זרה וע מנחי מתרבות אחרת
ד"ר מירי שח" וד"ר יהודית עודכה
המכללה האקדמית אורט בראודה ,כרמיאל ומכללת אוהלו ,קצרי
הבניית זהות אימהית בזקנה מופלגת בקיבו 3שיתופי משתנה
אילנה מזרחי
אוניברסיטת תל אביב
שלמי ע עצמ :ראיונות עומק חוזרי ע חוזרי בשאלה
מלאכי קרנצלר
אוניברסיטת בגוריו והמרכז האוניברסיטאי אריאל
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"השתניתי מאז השיחה הראשונה שלנו" :מחקר אור איכותני ככלי רב עוצמה להבנת תהליכי שינוי
ושימור בפרט ובחברה
קר גואטה
אוניברסיטת בר איל

מושב  – 34ישומי "מרחב היצירה המשותפת" במחקר איכותני במצב הבינתרבותי
יו"ר  :ד"ר גדי ב עזר
חדר 215
מרחב היצירה המשותפת ככלי למחקר איכותני במצב הבינתרבותי
ד"ר גדי ב עזר
המכללה למינהל – המסלול האקדמי
"היו יו הולדת ל...למי באמת?" מרחב היצירה המשותפת ככלי אנליטי במחקר האיכותני הבינתרבותי
יעל בר לב
מכו מנדל למנהיגות ואוניברסיטת תל אביב
מרחב היצירה המשותפת ככלי חקר רפלקטיבי במחקר איכותני :חקר סדנת סטודנטי להקניית מיומנויות
מנהיגות במעבר בי תרבותי
ארנה גבע
ביה"ס למינהל עסקי" ,המסלול האקדמי של המכללה למינהל
מרחב היצירה המשותפת כמתודה איכותנית לזיהוי מעגלי משא ומת במצב הבינתרבותי
ד"ר מיכל שלייפר
מכללת לוינסקי לחינו%

מושב  – 35הוראת מחקר איכותני
יו"ר :ד"ר גבריאלה ספקטורמרזל
חדר 216
הוראת ולמידת שיטות מחקר איכותניות
פרופ' אורית חז
המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעי" ,הטכניו
שיטה איכותנית ייחודית לבניית מנגנו למידה של קבוצת עניי במחקר האיכותני – כיצד הפכו תהליכי
הלמידה של מורי המורי מסמויי לגלויי?
ד"ר נעמי דיקמ
מכו מופ"ת ,מכללת אורני" ואניברסיטת ת"א
שילוב יצירתיות ושיטתיות בהוראת מחקר איכותני
ד"ר חיה פאסיק
המרכז האוניברסיטאי אריאל

מושב  – 36החיי על הקצה :נקודת מבט רב תחומית בשיח מצוקה בישראל
יו"ר :פרופ' עירית קופפרברג
חדר 217
אמצעי לשוניי להביע "קירוב" ו"ריחוק" בשיח של שלושה נהגי אוטובוס שחוו מתקפות טרור
פרופ' ישי טובי ואליסו סטרפר
אוניברסיטת בגוריו
"כי הגיע הזמ לדבר" :פרוייקט העדות של "שוברי שתיקה" כשיח נגדי
נמרוד שביט ופרופ' תמר כתריאל
אוניברסיטת חיפה
נמאס לי מהחיי"  :ניתוח לשוני סמיוטי של הודעות אובדניות באינטרנט
יצחק גילת ופרופ' ישי טובי
מכללת לוינסקי ואוניברסיטת בגוריו
בניית האני הקולקטיבי המקוו של מורי האולפני לעברית בעת משבר
פרופ' עירית קופפרברג ואסתר אשר
מכללת לוינסקי
מתדיי :פרופ' ישי טובי
אוניברסיטת בגוריו

ארוחת צהריי ,המש פוסטרי ) 2ראו רשימה בסו התכנית המדעית(
)בניי הסנאט ,רחבת הסנאט ,קומה (1
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)כל המושבי המקבילי מתקיימי בבני (72

13:30
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מושב  – 37פאנל :הוראת שיטות מחקר איכותניות במסגרת פסיכולוגיה
משתתפות :ד"ר תמר זילבר ,האוניברסיטה העברית ירושלי"; פרופ' עמיה ליבלי ,%המכללה האקדמית תל
אביב יפו; ד"ר רבקה תובל משיח ,אוניברסיטת בראיל

יו"ר :ד"ר נעמה לויצקי ,המכללה האקדמית תל אביב יפו
חדר 209
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מושב  – 38אומנות ,יצירה ומחקר
יו"ר :ד"ר אפרת הוס
חדר 210
המקו שבו מחקר ואמנות נפגשי  :מחקר פעולה כסטודיו ליצירה חברתית
פרופ' ויקטור פרידמ ודר' דניאלה אריאלי
המרכז למחקר פעולה וצדק חברתי  המכללה האקדמית עמק יזרעאל
דיוק עצמי' :פוליפוניה של ָ.ני' במחקר מבוסס אמנות
ד"ר נורית צדרבוי"
Anglia Ruskin University
"ולא שמעה ש אוז של מעלה" :שירת נשי עברית כאקטיביז מוביל שינוי
ד"ר יעל רוטנברג
המכללה האקדמית אורות ישראל
פרשנות ,דיאלוג והטקסט התלת ממדי :אי חוקרי בסטודיו לעיצוב תעשייתי?
יונת ונטורה
האוניברסיטה העברית והחוג לעיצוב תעשייתי ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב

מושב  – 39מחקר בשדה החינוכי
יו"ר :ד"ר ברכה אלפרט
חדר 211
היבטיי אתנוגרפיי בפילוסופיה – האתיקה של caring
ד"ר תמי של
מכללת לוינסקי לחינו%
מחקר פעולה לטיפוח השפה העברית אצל ילדי ג שהוריה עלו מהקווקז באמצעות מעשיות ע מתרבות
המוצא
ד"ר שושנה שנקר
Anglia Ruskin University
שילוב מתודות איכותניות בחקר למידה בי תרבותית :בחינת תפיסת הרכב כיתה רב תרבותית כמנו
בשיפור השפה האנגלית כשפה זרה של פרחי הוראה
ד"ר יהודית עודכה ו ד"ר יוסי ממ
מכללת "אוהלו" בקצרי
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"בלעתי הרבה צפרדעי" ...ה "ישבו שלובי ידיי ואני "עשיתי את זה" – התמודדויות והצלחות
בסיפורי מתמחי בהוראה
ד"ר עדנה קפלגרי ,ד"ר ח'נסאא דיאב ,דיאנה זדו .ויחיא חג'אזי,
המכללה האקדמית לחינו %ע"ש דוד ילי

מושב  – 40שני עולמות נפגשי :פרדיגמות מחקר משולבות
יו"ר :פרופ' לאה קס
חדר 212
דילמות מתודולוגיות בביצוע מחקר בשיטות משולבות :הבחירה בכלי איכותניי או כמותיי לצור
בחינת תוק מהימנות ואמינות תוצאות המחקר
ד"ר מיה גול
אפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בת"א
בניית טיפולוגיה של הגירות בעזרת ניתוח איכותני
איל ריס
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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“A new type of ‘mixed methods’: The integration of psychological discourse and semiotic
”linguistic analytical techniques and why it works
Alison Stern Perez
Ben-Gurion University of the Negev
שיטות מחקר מעורבות – תיאוריה מעוגנת בשדה
ד"ר אורנה לביא ופרופ' אורית זסלבסקי
המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעי" ,הטכניו

מושב  – 41מי ידע שכ יהיה :התהלי המחקרי כתהלי דינמי
יו"ר :ד"ר הללי פינסו
חדר 213
רגשות החוקר/ת ככלי מחקרי
ליאורה נוטוב
המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעי" ,הטכניו ,חיפה
האתגר המתודולוגי בחקר וועדי עובדי
גדי נסי"
אוניברסיטת תלאביב והמרכז האקדמי רופי
גלגולו של מחקר :על הגמישות והשינויי שנדרשו במחקר אודות בחירת של נשי ישראליות בשאלת ש
המשפחה לאחר הנישואי
ד"ר מיכל רו"
אוניברסיטת בר איל
העני הוא לא אני :על הקשר שבי דימוי העוני והדיו בעוני
ד"ר מירב אהרוגוטמ
המחלקה לארכיטקטורה בצלאל

מושב  – 42חוקר בתו עצמו הוא גר?
יו"ר :פרופ' עינת פלד
חדר 214
" מחקר באזור המוכר" :תהלי רפלקטיבי אישי ומקומו במחקר איכותני
נוזהה אלאסד אלהוזייל
אוניברסיטת בגוריו והמכללה האקדמית ספיר
התהוותה של משפחה חד מינית – המתח בי השמרנות לחדשנות
אלו אור ופרופ' עדיטל בארי
אוניברסיטת חיפה
הזהות הרב קולית :אייל יאיא ומה שביניה
איל כ
אוניברסיטת בגוריו
רגע אחרי המלחמה :אולי תתריע שג אני פגיע?!
ד"ר נחמי באו"
אוניברסיטת בראיל

מושב  – 43מחקר פמיניסטי :שפה פוליטית ועשייה חברתית
יו"ר :ד"ר מיה לביאאג'אי
חדר 215
בי מחקר איכותני ומחקר מגדרי :ניתוח רפלקסיבי של שני מחקרי
ד"ר חיי" נוי
מכללת ספיר
כתיבת ספר כעבודת שטח? תהלי האדפטציה התרבותית של הספר  Our Bodies Ourselvesלישראל
טל תמיר
עורכת ראשית של הספר "נשי" לגופ"
השלכות מתודולוגית של תפיסת המחקר כפעולה פוליטית
ד"ר מיה לביאאג'אי
המרכז הישראלי למחקר איכותני של האד" והחברה ,אוניברסיטת בגוריו בנגב ,ומכו גרטנר לחקר
אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות
על חוכמת הקבוצה :קוראות יחפות מפרשות שיר
ליל %ניישטט
אוניברסיטת תל אביב
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מושב  – 44סיפורי חיי
יו"ר :ד"ר ג'וליה צ'ייטי
חדר 216
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אתגרי בחקר הגיל הרביעי
ד"ר שרו רמר ביאל
אוניברסיטת תלאביב
סיפורי חיי ומבט על תפיסת עול של מנהלות בבתי ספר אולטרא דתיי בתקופתנו
ד"ר מירה קרניאלי
מכללת אורני"
My heart is in Israel, my home is in America
Julia Chaitin
Sapir Academic College
היבטי של זהות מקצועית ושל התפתחות מקצועית בסיפוריה של מחנכי כיתות
ד"ר ורדה צימרמ
מכללת גבעת וושינגטו ,משרד החינו ,%אוניברסיטת בגוריו

מושב  – 45המפגש ע השדה
יו"ר :פרופ' דורית רוארסטריאר
חדר 217
'את לא אנתרופולוגית מספיק' :אתגור ההגמוניה של עבודת שדה במחקר אנתרופולוגי
נועה לויכטר
אוניברסיטת בגוריו בנגב
המחקר האיכותני– הזמנה למפגש בינתרבותי בקונטקסט של קונפליקט פוליטי
פרופסור דורית רואר סטריאר וד"ר נאדירה שלהוב קבורקיא
האוניברסיטה העברית
חוקר ומשתתפי "לוקחי זה את זה" ב"סביבה נרטיבית" ניווט בי פרדיגמות
ד"ר יפעת אשרתפינק
אוניברסיטת חיפה ,מכללת אורני"
אתנוגרפיה היסטורית של ארגוני פוליטיי :אי הולידו שינויי בתרבות הארגונית של הפרלמנט
הבריטי בתחילת המאה ה  19את מדע החברה המודרני
ד"ר נדב גבאי
אוניברסיטת בראיל

הפסקת קפה – תצוגת פוסטרי ) 2המש(
)בניי הסנאט ,רחבת הסנאט ,קומה (1
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)כל המושבי המקבילי מתקיימי בבני (72
15:15
16:45

.160

.161
.162

מושב  – 46מחקר פעולה בשירות המחקר ,הארגו ,החוקר ומה שביניה
יו"ר :ד"ר חיה בנדק וד"ר איתי בארי
חדר 209
סיפורי אישיי וארגוניי על הבראת רשות מקומית במשבר כגור מעצי :השפעות על המודל
תיאורטי,
הארגו ,המנהל והחוקר
ד"ר חיה בנדק וד"ר איתי בארי
משרד הפני" ,אוניברסיטת חיפה
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