
הודעה על פתיחת ההרשמה לשנת הלימודים תשע״ז 

לקבוצת העניין במחקר איכותני
יו״ר: ד״ר גבריאלה ספקטור-מרזל

לימוד  התעדכנות,  של  למטרות  איכותני  במחקר  המתעניינים  וחוקרים  חוקרות  מפגישה  מופ״ת  במכון  הפועלת  איכותני  במחקר  העניין  קבוצת 
משותף, פיתוח מיומנויות מחקר וקידום השיח המקצועי, המחקר וההוראה בתחום. הקבוצה שואפת לתמוך בחוקרות ובחוקרים מתחילים וותיקים 
לשם קידום מחקרים ופרסומים בגישה האיכותנית. לצורך כך נפגשים חוקרות וחוקרים ללימוד משותף בקבוצות משנה המתמקדות בפרדיגמה, 

בשיטה או בהיבט מוגדר של המחקר האיכותני, ומאזינים במליאה להרצאות של חוקרות וחוקרים איכותניים מובילים.
.)4.6.17  ;7.5.17  ;5.3.17  ;22.1.17  ;18.12.16  ;13.11.16( יתקיימו בשנת הלימודים תשע״ז שישה מפגשים בימי ראשון    במסגרת פעילות הקבוצה 

בכל אחד מהמפגשים הללו החברים ישתתפו באחת או בשתיים מקבוצות המשנה, על פי בחירתם, וישמעו הרצאת אורח במליאה. 

להלן פריסת הפעילות של קבוצות המשנה בכל אחד מהמפגשים:

בין השעות 11:00 ל-13:00 יפעלו במקביל קבוצות משנה אלה:
כתיבת מאמרים ועבודות, פרופ׳ ברכה אלפרט

מחקר פעולה ומחקר עצמי, פרופ׳ מיכל צלרמאיר
מחקר נרטיבי, ד״ר גבריאלה ספקטור-מרזל
מחקר איכותני חזותי, ד"ר רבקה הלל-לביאן

בין השעות 13:30 ל-15:00 תתקיים במליאה הרצאת אורח
נושאי ההרצאות מפורטים בהמשך.

בין השעות 15:15 ל-17:15 יפעלו במקביל קבוצות משנה אלה:
חקר הטקסט והשיח, פרופ׳ עירית קופפרברג
ניתוח נתונים איכותניים, פרופ׳ נעמי וינר-לוי

פרשנות ברוח גישות מתחום הספרות, פרופ׳ אילנה אלקד-להמן
מחקר נרטיבי, ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל 

נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים במליאה: 
יום ראשון, 13 בנובמבר 2016

אז והיום במחקר האיכות)נ(י בישראל: שיח שאלות ודילמות; פרופ' נעמה צבר בן יהושע, אוניברסיטת תל-אביב ומכללת אחוה

יום ראשון, 18 בדצמבר 2016 
מחקר איכותני בהקשר פוליטי: אתגרים ותובנות; פרופ' דורית רואר-סטריאר, בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית 

יום ראשון, 22 בינואר 2017 
"תצפית משתתפת" כמושג וכפרקטיקה בעבודת שדה אתנוגרפית; פרופ' תמר כתריאל, החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה 

יום ראשון, 5 במרץ 2017
ניתוח שיח מנקודת מבט רטורית: המאמר המדעי כמקרה מבחן;  פרופ' זהר לבנת, המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר אילן 

יום ראשון, 7 במאי 2017 
"זה אני שמוקרן שם על הקיר!" שיתוף מרואיינים בממצאי המחקר; ד"ר הדס גולדבלט, החוג לסיעוד, אוניברסיטת חיפה

יום ראשון, 4 ביוני 2017
יחסי גומלין בין מחקר איכותני למחקר במדעי הרוח; פרופ' אילנה אלקד להמן, הפקולטה הרב-תחומית, מכללת לוינסקי ומכון מופ"ת 

החברות בקבוצת העניין כוללת השתתפות במפגשי קבוצות המשנה ובהרצאות אורח, קבלת חומרים ומידע.   *
מספר המשתתפים בקבוצת המשנה מוגבל. אנא מהרו להירשם.   *

ההרשמה היא לקבוצת משנה אחת קבועה או לשתיים קבועות )אחת בוקר ואחת צהריים( בכל ששת המפגשים.  *
דמי הרשמה: לקבוצת משנה אחת - 450 ₪, לשתי קבוצות משנה - 650 ₪.   *

ההשתתפות בקבוצת העניין מאפשרת לעובדי המוסדות להכשרת עובדי הוראה צבירת שעות מבין 14 השעות הדרושות כמינימום שנתי לצבירת   *
גמול השתלמות בשנת לימודים אחת. מכון מופ״ת ידווח על הזכאות כ״נושאים בהכשרת מורים״. 

http://www.mofet.macam.ac.il/interests מידע מפורט ניתן למצוא באתר של קבוצת העניין *

להרשמה: 
ניתן להירשם באופן מקוון בכתובת:

http://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/registration.aspx  
או באמצעות מינהל לומדים mlomdim@macam.ac.il טל׳ 03-6901426/401  

לפרטים נוספים: רשות המחקר הבין-מכללתית rashut@macam.ac.il טל׳ 03-6901429

מכון
מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות 
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

הבין-מכללתית


