הכנס האיכותני השביעי
תכנית מקוצרת
יום ב' 8 ,בפברואר 2016
9:00-9:45

התכנסות ,הרשמה וכיבוד קל (רחבת הסנאט ,בניין הסנאט ,קומה )-1

09:45-11:15
דילמות
מתודולוגיות
בראיונות
יו"ר :ד"ר ליאת
גרנק

סוגיות אתיות
במחקר
יו"ר :פרופ' עינת
פלד

שתיקה וקול
יו"ר :ד"ר ספא
אבורביעה

ניתוח נתונים
יו"ר :ד"ר גליה
וינברג-קורניק

מחקר במרחב
הדיגיטלי
יו"ר :פרופ'
נורית גוטמן

מחקר איכותני
בחינוך
יו"ר :ד"ר
אריאלה גדרון

מחקר נרטיבי
והבניית זהות
יו"ר :ד"ר רעיה
יואלי

מחקר איכותני
לצמצום אי
השוויון בבריאות
יו"ר :פאולה
פדר-בוביס

אמנות והוראת
האמנות
יו"ר :ד"ר
סמואל שוורץ

למידה
"אחרת"
יו"ר :פרופ'
ויקטור פרידמן

מושב 101
כיתה 209

מושב 102
כיתה 210

מושב 103
כיתה 212

מושב 104
כיתה 213

מושב 105
כיתה 214

מושב 106
כיתה 215

מושב 107
כיתה 216

מושב 108
כיתה 217

מושב 109
כיתה 218

מושב 110
כיתה 221

11:15-12:00

מושבים מקבילים א' ( 101-110כל המושבים המקבילים מתקיימים בבניין )72

הפסקת קפה (בנין הסנאט ,רחבת הסנאט ,קומה )-1
מליאה (אולם זוננפלד ,בניין )72

Interviewing and relationship
פרופ' עמיה ליבליך משוחחת עם פרופ' רות'אלן ג'וסלסון על ספרה החדש:
כיצד לראיין למחקר איכותני – גישה התייחסותית
12:00-13:30

13:30-14:30

ברכות
פרופ' דן בלומברג ,סגן הנשיאה ודיקן למחקר ופיתוח ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' מיכל בלר ,נשיאת מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר מיכל גולן ,ראשת מכון מופ"ת
רונלי רותם ,מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
יו"ר :פרופ' מיכל קרומר-נבו
ארוחת צהרים (בנין הסנאט ,רחבת הסנאט ,קומה )-1
ציור פוגש נארטיב (רחבת הסנאט ,קומה  ,1-חדר )136-

שיח גלריה עם הציירת הילה שפיצר על תערוכת הציורים
"בתים של זרים :אני לא מכיר/ה אותך את/ה לא מכיר/ה אותי"

14:30-15:00

תצוגת פוסטרים (בנין הסנאט ,רחבת הסנאט ,קומה )-1

15:00-16:30
"פשוט לגעת
בשמַ יִ ם :ניתוח
ָׁ
שיח המשלב
שפה
פיגורטיבית"
נקודת מבט רב
תחומית על
ספרה של פרופ'
עירית קופפרברג
יו"ר :פרופ' זהר
לבנת

לאכול,
להתפלפל,
לכתוב :מודל
לקבוצת למידה
אלטרנטיבית
במרחב האקדמי
ומחוצה לו
יו"ר :אגט
קראוס

מחקר לשיפור
פדגוגיה והוראה
יו"ר :ד"ר לאה
שגריר

הריאיון המחקרי
כמפגש :סוגיות
מתודולוגיות
ואתיות בראיונות
יו"ר :ד"ר שרון
חלבה-עמיר

מחקר נרטיבי
יו"ר :ד"ר גדי בן
עזר

ניתוח מדיה:
רדיו ,טלוויזיה
ועיתונות
יו"ר :ד"ר ענת
כורם

'בגוף אני
מבינה' :הגוף
ככלי למחקר
יו"ר :ד"ר מיה
לביא-אג'אי

תרומת המחקר
האיכותני לחקר
תופעות חברתיות
יו"ר :פרופ'
יהודה בר-שלום

רפלקסיביות
יו"ר :ד"ר משה
בן סימון

זהות והתנגדות
לשיח חברתי
יו"ר :פרופ' עינת
פלד

מושב 111
כיתה 209

מושב 112
כיתה 210

מושב 113
כיתה 212

מושב 114
כיתה 213

מושב 115
כיתה 214

מושב 116
כיתה 215

מושב 117
כיתה 216

מושב 118
כיתה 217

מושב 119
כיתה 218

מושב 120
כיתה 221

16:30-17:00

מושבים מקבילים ב' ( 111-120כל המושבים המקבילים מתקיימים בבניין )72

הפסקת קפה (בנין הסנאט ,רחבת הסנאט ,קומה )-1

17:00-18:30
סוגיות במחקר
על מגדר ומיניות
יו"ר :ד"ר עמליה
זיו

מתודולוגיות
מחקר ייחודיות
יו"ר  :ד"ר ג'וליה
צ'ייטין

מסע המחקר:
אתגרים
והתמודדויות
יו"ר :פרופ' מיכל
קרומר-נבו

גוף ,הבניה,
הֵ גְ ּבל
)(Disability
יו"ר :ד"ר פאולה
פדר-בוביס

אחרוּת במרחב
קהילתי-חברתי-
פוליטי משתנה:
בחירה ,זהות
ומשמעות
יו"ר :ד"ר הדס
גולדבלט

שילוב גישות
בחקר השיח:
עיונים לאור
ספרו של חיים
נוי Thank You
for Dying for
Our Country
יו"ר :פרופ' חיים
נוי וד"ר מיכל
חמו

ממקרה מבחן
מעוגן הקשר
לאמירה פרשנית
ברמת החברה:
התנועה בין
מיקרו למאקרו
במחקר איכותני
יו"ר :פרופ' תמר
זילבר

הוראה אקדמית
והכשרה
מקצועית
יו"ר :ד"ר לאה
שגריר

מחקר ביקורתי
עם אוכלוסיות
במיקומי שוליים
יו"ר :ד"ר מיה
לביא-אג'אי

שילוב מספר כלי
מחקר איכותניים
יו"ר :פרופ' לאה
קסן

מושב 121
כיתה 209

מושב 122
כיתה 210

מושב 123
כיתה 212

מושב 124
כיתה 213

מושב 125
כיתה 214

מושב 126
כיתה 215

מושב 127
כיתה 216

מושב 128
כיתה 217

מושב 129
כיתה 218

מושב 130
כיתה 221

מושבים מקבילים ג' ( 121-128כל המושבים המקבילים מתקיימים בבניין )72

18:30-19:30
קבוצת עמיתים רפלקטיבית
במחקר איכותני
מנחים :עומרה לוי-חזן ,רועי
זנדני ,יובל סער-הימן ,רוני
איל-לובלינג
כיתה 209

מושבים דיאלוגים
להיות חוקר/ת איכותני/ת
בסביבה עוינת :חוויות
ומחשבות
מנחות :פרופ' תמר זילבר
וד"ר רבקה תובל-משיח
כיתה 210

היבטים משפטיים ואתיים
של מחקר איכותני
מנחים :פרופ' דפנה הקר
ועו"ד אבנר פינצ'וק
כיתה 212

בתווך בין השדה למחקר –
דילמות אתיות ומחויבות
בתפקיד החוקר
מנחות :לינדה יעקב-שדה
ואביטל בייקוביץ'
כיתה 213

סוגיות בשליחת מאמר
איכותני לפרסום
מנחה :ד"ר משה בן-סימון
כיתה 214

״כל מה שרצית לשאול על
המנחים בתיזה ובדוקטורט
ולא העזת״
מנחה :פרופ' נעמה צבר-בן
יהושע
כיתה 215

ארוחת ערב (בנין )98

תיאטרון מחוקק ב"חולות"

19:30-21:30

מופע של קבוצת התאטרון של מבקשי מקלט וישראלים.
בסיום המופע ,יתקיים דיון אינטראקטיבי תיאטרוני עם הקהל.

יום ג' 9 ,בפברואר 2016
9:00-9:30
9:30-11:00

התכנסות ,הרשמה וכיבוד קל (רחבת הסנאט)
מושבים מקבילים א' ( 201-210כל המושבים המקבילים מתקיימים בבניין )72

שיטות מחקר
מבוססות אמנות
כדרך לייצוג של
סביבות משתנות
יו"ר :פרופ' אפרת
הוס

שילוב איכותני
וכמותני בחקר
החינוך
יו"ר :ד"ר שושנה
רייטר

מחקר בעין
הסערה :מחקר
בזירות של חוסר
הסכמה
יו"ר :ד"ר שושנה
שטיינברג

מחקר פעולה
משתף
יו"ר :פרופ' מיכל
קרומר-נבו

בחירות
משפחתיות בעולם
משתנה
יו"ר :ד"ר דורית
סגל-אנגלצ'ין

רפלקציה
נרטיבית :נקודת
המבט של
החוקרת  -מושב
של קבוצת העניין
במחקר איכותני,
מכון מופ"ת
יו"ר :ד"ר
גבריאלה ספקטור-
מרזל

גישות שונות
במחקר מעורב
(איכותני-כמותני)
יו"ר :פרופ' לאה
קסן

כשחוקרת פגשה
במאית
יו"ר :ד"ר שולמית
קיציס ושירי ג'ורנו

מחקר עם ילדים
יו"ר :ד"ר חיה
פאסיק

מושב 201
כיתה 210

מושב 202
כיתה 211

מושב 203
כיתה 212

מושב 204
כיתה 217

מושב 205
כיתה 214

מושב 206
כיתה 215

מושב 207
כיתה 216

מושב 208
כיתה 213

מושב 209
כיתה 218

11:00-11:30

הפסקת קפה (רחבת הסנאט)

מליאה (אולם זוננפלד)

בין אמפטיה לביקורת :יחסי חוקרת ומשתתפי המחקר בשדות של יחסי כוח
יו"ר :פרופ' לאה קסן ,מכללת לוינסקי לחינוך
11:30-13:00

משתתפות:
פרופ' עפרה גולדשטיין-גדעוני ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' אורה נקש ,בית הספר לפסיכולוגיה ,המרכז הבינתחומי ,הרצליה
ד"ר סראב אבו רביעה ,מחלקת אדם במדבר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר מאיה מאור ,המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר ליאת גרנק ,המחלקה לבריאות הציבור ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ארוחת צהרים (בנין הסנאט ,רחבת הסנאט ,קומה )-1
ציור פוגש נארטיב (רחבת הסנאט ,קומה  ,1-חדר )136-

14:00-14:30

תצוגת פוסטרים (בנין הסנאט ,רחבת הסנאט ,קומה )-1
מושבים מקבילים ב' ( 211-220כל המושבים המקבילים מתקיימים בבניין )72

13:00-14:00

שיח גלריה עם הציירת הילה שפיצר על תערוכת הציורים
"בתים של זרים :אני לא מכיר/ה אותך את/ה לא מכיר/ה אותי"

14:30-16:00
שתיקות – חלק
א'
יו"ר :ד"ר מיכל
אורנן-אפרת

איך לחקור
שינוי?
יו"ר :פרופ' גיא
אנוש

הוראה מכילה:
האחר בחינוך
יו"ר :פרופ' חנוך
פלום

רפלקסיביות
ככלי במערך
המחקר
יו"ר :ד"ר סראב
אבו רביעה

שיטות
איכותניות
לחקר ישוב
סכסוכים :אתגר
הבינתחומיות
בין תיאוריה
ופרקטיקה
יו"ר :פרופ'
אפרים תבורי

מחקר עם ועל
תמונות
יו"ר :ד"ר
רבקה הלל
לביאן

חידושים
מתודולוגיים
ותיאורטיים
בניתוח נרטיבים
 מושב שלקבוצת העניין
במחקר
איכותני ,מכון
מופ"ת
יו"ר :ד"ר
גבריאלה
ספקטור-מרזל

הפוטנציאל
הגלום בהוראת
מחקר איכותני
ככלי הוראה
המקדם
סוציאליזציה
מקצועית
יו"ר :ד"ר
דניאלה אריאלי
ופרופ' דלית
יסעור-
בורוכוביץ'

הערכת תפיסות
של הורים
וילדים לגבי
סיכון ומוגנות
בחברה רב-
תרבותית
יו"ר :פרופ'
דורית רואר-
סטריאר

"תמונת
מחזור" :עיונים
בשיח הווסת
בישראל
יו"ר :ד"ר סמדר
נוי

מושב 211
כיתה 210

מושב 212
כיתה 211

מושב 213
כיתה 212

מושב 214
כיתה 213

מושב 215
כיתה 214

מושב 216
כיתה 215

מושב 217
כיתה 216

מושב 218
כיתה 217

מושב 219
כיתה 218

מושב 220
כיתה 221

16:00-16:30

הפסקת קפה (בנין הסנאט ,רחבת הסנאט ,קומה )-1

16:30-18:00

מושבים מקבילים ג' ( 221-230כל המושבים המקבילים מתקיימים בבניין )72

שתיקות – חלק ב'
יו"ר :ד"ר מיכל
אורנן-אפרת

להיות עם האחר
באחרותו:
האינטרסובייקטיביות
כחוט המקשר בין
המרחב הטיפולי
והמחקר האיכותני
יו"ר :ד"ר רבקה תובל-
משיח

מזווית "עקומה":
נקודות מבט ויחסי
כוח במחקרי
להטבא"ק
יו"ר :ד"ר עמליה זיו

ניתוח איכותני של
היחידה
המשפחתית:
רציונל ,ייחודיות
ומשמעות
יו"ר :ד"ר טובה בנד-
וינטרשטיין וד"ר טל
ארטן-ברגמן

בשורות מרות וסוף
החיים
יו"ר :ד"ר אורית
קרניאלי מילר

מחקר על מפגשים
ודיונים מקוונים
יו"ר :פרופ' עירית
קופפרברג

גישור בין
הפרקטיקה והמחקר
בעבודה סוציאלית
באמצעות המשגה
ומתודולוגיות
איכותניות
יו"ר :פרופ' צבי
איזיקוביץ

מעבר לגבולות
הנרטיב :חוקרת
ומרואיינות -
במחקר על מרחב
כתיבה וזהות כותבת
אשת-אקדמיה
יו"ר :פרופ' חנה עזר

מושב 221
כיתה 210

מושב 222
כיתה 211

מושב 223
כיתה 212

מושב 224
כיתה 213

מושב 225
כיתה 214

מושב 226
כיתה 215

מושב 227
כיתה 216

מושב 228
כיתה 217

מפגש מסכם :מכאן לאן?
המחקר האיכותני בישראל 2016
(אולם הסנאט )-1
יו"ר :ד"ר מיה לביא-אג'אי

18:00-19:00

בהשתתפות:
פרופ' חיים נוי ,המכללה האקדמית אשקלון
פרופ' נעמה צבר בן-יהושע ,אוניברסיטת תל-אביב והמכללה האקדמית אחווה
ד"ר רבקה תובל-משיח ,אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' נורית גוטמן ,אוניברסיטת תל-אביב
טקס בחירת הפוסטר המצטיין

יום ד' 10 ,בפברואר  – 2016סדנאות אחרי הכנס9:00-12:00 ,
ניתוח טקסט ושיח המשלב שפה
פיגורטיבית
פרופ' עירית קופפרברג
כיתה 212

Writing Academic Papers
Akin Ajayi
(סדנה באנגלית)
כיתה 213

תוכנת אטלס למתחילים
ד"ר אולז'ן גולדשטיין

Performing Qualitative Research
for Social Justice Activism
Prof. Leslie R. Bloom

(סדנה באנגלית)
כיתה 214

כיתה 215

