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

  . ין האישי לפוליטיביכותני מחקר אתחת הכותרת  גוריון בנגב-אוניברסיטת בןב

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

תמיד הדגיש את הסובייקטיביות של יכותני האיכותני מתייחס לקשרים המורכבים בין האישי, החברתי והפוליטי? המחקר הא

 מו שלומק תשל תשובות לשאלמחויבות לצדק חברתי אך בתוך שדה המחקר האיכותני קיים טווח רחב תהליך המחקר ואת ה

שהוא מתקיים בתוך מערך של יחסי כוח הפוליטי במחקר. מצד אחד יש אלו הטוענים כי כל מחקר הוא פעולה פוליטית כיוון 

ר להגיע ללא אג'נדה פוליטית לשדה על מנת מהווה פעולה בתוך יחסי הכוח הללו. מצד שני, יש הטוענים כי על החוקו

לאפשר מפגש פתוח בין החוקר.ת למשתתפי המחקר וליצור יחד אופק משותף. הראשונים טוענים כי כאנשי ונשות 

 ם על המצב החברתיהאקדמיה, יש לנו חובה מוסרית לפעול למען חברה צודקת והומאנית יותר, להשפיע באמצעות מחקרי

. ומנגד, יש הטוענים כי אג'נדה מוסדרת מראש עלולה לפגום באמינות ובאיכות כוחות לא שיווניות מערכת יחסילולהתנגד 

האישי והפוליטי נפגשים במעשה המחקר? כיצד האישי כיצד של המחקר ובמעמדו של מחקר איכותני כמחקר מדעי.  

? שאלות אלו יעמדו במוקד והפצתו כתיבת המחקר ,ניתוח הנתוניםאת שאלת המחקר, מערך המחקר, מעצבים פוליטי הו

 למחקר איכותני. השמיניהכנס השנתי 

הכנס מבקש מחד, לפרוש לעיני כל את המחקר האיכותני המתקיים בישראל במוסדות האקדמיים השונים ובעולמות תוכן, 

כנס זה  .יכותניבמחקר אהאישי והפוליטי  ביחסים ביןגישות תיאורטיות וגופי ידע מגוונים; ומאידך, להעמיק את הדיון 

יאפשר לקהילת החוקרים והחוקרות האיכותניים להתדיין בשאלות האונטולוגיות, האפיסטמולוגיות, המתודולוגיות 

 קול קורא להצעת מושבים ולהגשת תקצירים

 :את ההצעות והתקצירים נא לשלוח למזכירות הכנס
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 ,תרבותיים ,חברתייםהקשרים ההוהפוליטיות הנוגעות לפעולת המחקר האיכותני. הכנס יהווה במה לבחינה רפלקסיבית של 

של היסטוריה בהפילוסופיים של המחקר האיכותני, יסודות בר האיכותני כמו גם של המחק ופוליטייםכלכליים  ,גיאוגרפיים

 . ושיתופיות קולוניאליות-פוסט ,מודרניות-פוסט ביקורתיות, ,פרשניותגישות איכותניות ובהמחקר האיכותני, 

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

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

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

ימוש בנרטיבים ובסיפורי חיים, מחקרי שיח, אתנוגרפיה ואוטו אתנוגרפיה, מחקרים העושים מחקרים איכותניים העושים ש

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

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

 דיון במחקר פמיניסטי, הוראת המחקר האיכותני ואתיקה.

 חוקרת פמיניסטית (. פרופ' ריינהרץ היאProf Shulamit Reinharzפרופ' שלומית ריינהרץ ) אורחת הכנס תהיה השנה

 ",On Becoming a Social Scientist"אשר כתבה רבות על שאלת מקומם של האישי והפוליטי החל מספרה הראשון 

וכלה בספרה  אשר מהווה עד היום טקסט מרכזי בתחום Feminist Methods in Social Research דרך ספרה החשוב 

פרופ' לסוציולוגיה . היא  Observing the observer: Understanding our selves in field researchהאחרון 

מרכזים אשר היא הקימה באוניברסיטה: המרכז ללימודי נשים, גלריית וכן עומדת בראש שלושה  באוניברסיטת ברנדייס

 . ברנדייס לחקר נשים יהודיות -מכון הדסהקניזניק לאומנות פמיניסטית ו

, מושב מליאה עם בכירי החוקרות.ים האיכותניים על מקומו של הפוליטי במחקר איכותני בנוסף, תוכנית הכנס תכלול

 (.תצוגת פוסטרים )כולל פרס לפוסטר מצטייןם דיאלוגים, מושבי ,מקבילים מושבי הרצאות

  אג'אי-ד"ר מיה לביא –יו"ר הכנס  

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

 הימן-יובל סער – יו"ר הועדה המארגנת 

 חברי/ות הוועדה המדעית )לפי סדר א"ב(: 

גוריון בנגב( * ד"ר ניר אביאלי -קווידר )המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-ד"ר סראב אבו רביעה

( * ר)אנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון(* ד"ר נוזהה אלאסד אלהוזייל )עבודה סוציאלית, מכללה אקדמית ספי

ולוגיה ואנתרופולוגיה, * פרופ' אורלי בנימין )סוצי גוריון בנגב(-ד"ר איה בידרמן )רפואת משפחה, אוניברסיטת בן

ד"ר גדי אילן( * -סימון )המחלקה לקרמינילוגיה ומנהל פל"א, אוניברסיטת בר-אוניברסיטת בר אילן(* ד"ר משה בן

)תקשורת,  * ד"ר אריאלה גדרון )מכון מופ"ת( * פרופ' נורית גוטמןעזר )אנתרופולוגיה, המכללה למנהל( -בן

אביב( * ד"ר הדס גולדבלט )סיעוד, אוניברסיטת חיפה( * ד"ר ליאת גרנק )בריאות הציבור, -אוניברסיטת תל

המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין; ) ד"ר רויטל היימןבן גוריון( * -סוציולוגיה של הבריאות וגרונטולוגיה, אוניברסיטת

אביב( * ד"ר -דר וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל( * פרופ' חנה הרצוג )לימודי נשים ומגמכון מופ"ת

תמר זילבר )מנהל עסקים, האוניברסיטה העברית( * ד"ר מיכל חמו )תקשורת, המכללה האקדמית נתניה( * ד"ר 



פדר )סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית(* ד"ר עינת לחובר )תקשורת, מכללת ספיר( -עדנה לומסקי

המכללה האקדמית לחברה ואמנויות בנתניה(* ד"ר מאיה מאור )לימודי מגדר, נשיאת עמיה ליבליך ) פ'פרו *

גוריון בנגב, לימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת חיפה(* פרופ' פנינה מוצפי הלר )אנתרופולוגיה, -אוניברסיטת בן

בן גוריון(* ד"ר מני מלכה )עבודה אוניברסיטת בן גוריון( * ד"ר גליה מורן )עבודה סוציאלית, אוניברסיטת 

אנגל'צין )עבודה -(* פרופ' חיים נוי )תיירות, המכללה האקדמית אשקלון(* ד"ר דורית סגלמכללת ספירסוציאלית, 

)עבודה סוציאלית, מכללת ספיר,  מרזל-ספקטור אלהירד"ר גבגוריון בנגב( * -סוציאלית, אוניברסיטת בן

בן גוריון( -בוביס )ניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת-* ד"ר פאולה פדר גוריון בנגב(-טת בןגרונטולוגיה, אוניברסי

אביב( -תל עינת פלד )עבודה סוציאלית, אוניברסיטת גוריון בנגב( * פרופ'-* ד"ר הללי פינסון )חינוך, אוניברסיטת בן

גוריון -)עבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן * ד"ר כלנית צאלח )עבודה סוציאלית, בן גוריון(* פרופ' ג'ולי צוויקל

גוריון בנגב ומכללת לוינסקי(* -* פרופ' עירית קופפרברג )מכללת לוינסקי(  * פרופ' לאה קסן )אוניברסיטת בן( בנגב

-מילר )חינוך רפואי, אוניברסיטת תל-פרופ' מיכל קרומר נבו )עבודה סוציאלית, בן גוריון( * ד"ר אורית קרניאלי

איתן שחר * ד"ר ( מכללת לוינסקיד"ר לאה שגריר )"ר סיגל רון )לימודים רב תחומיים, מכללת ספיר(* אביב( * ד

ד"ר גוריון בנגב( * -* נור שמעי )עבודה סוציאלית, אוניברסיטת בןספיר(  ה האקדמיתמכללה)עבודה סוציאלית, 

 * אילן(-בר משיח )פסיכולוגיה, אוניברסיטת-רבקה תובל

 

 המארגנת )לפי סדר א"ב(: חברי/ות הוועדה 

 לוי-, אלה ברנדשלוין-, שחר תימורסיון לוטן, מאיה מאור, נור שמעיאטיאס, -עינת וגריו"ר.   -הימן-יובל סער

 :שונים סוגיםהצעות ממוזמנות 

ההצעה זו הזדמנות לקדם נושא שאינכם יודעים מי בישראל מתעניין בו או חוקר אותו.  הצעה למושב: 

מילים( ותהווה הזמנה לחוקרים להציע  150הנושא )עד שב ותיאור תכלול כותרת למושב, שם יו"ר המו

ולאחר אישורה,  3.9.17ההצעה תשלח לועדה המארגנת עד לתאריך: הרצאות אשר מתאימות למושב. 

מי שהציע את המושב יהיה אחד משני השופטים של תופץ על ידי הועדה לרשימות תפוצה רלבנטיות. 

 שב מותנה בקבלת תקצירים רלבנטיים לנושא שעברו שיפוט.התקצירים שיתקבלו. קיומו של המו

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

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

 17.10.17תאריך אחרון להגשה:  יפוט.של מרצים/ות שונים/ות, אשר יועברו לש

דון לעומק בסוגיה מרכזית במחקר איכותני. מושבים דיאלוגיים זו הזדמנות להצעה למושב דיאלוגי:   

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

 150תקציר למושב )עד  וכןהמנחים רוף שם ההצעה תכלול כותרת למושב בציהקהל בסוגיה זאת. 

 17.10.17 תאריך אחרון להגשה: מילים( 

ההצעה תכלול את הנושאים הבאים:  מילים. 250 עד הצעה להרצאה בודדת. אורך ההצעהתקציר אישי:  

)אונטולוגי, , כיצד טופלה סוגיה זאת ומה ההקשר המחקריבה תעסוק ההרצאה הסוגיה המרכזית

 17.10.17תאריך אחרון להגשה:של הסוגיה.  (ומתודולוגי אפיסטמולוגי



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

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

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

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

 17.10.17 להגשה:

 

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

 ס"מ משני צידי העמוד. 3ליים של , שו12גופן  דוד, גודל  

 תקציר אישי, פוסטר(.    מושב דיאלוגוי, 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 250באורך של  תקציר ההצעה 

 

 icqm@bgu.ac.ilאת ההצעות יש לשלוח לכתובת 
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