
 

  ז"סמסטר א' תשע – פעולה ותפיסה ויזואליתנוירופסיכולוגיה של 

 

 

. אחראית לעיבוד מידע ויזואליהבסדנה נדון באחד המודלים המובילים להבנת אופן הפעולה של המערכת 

( בו Ventral streamקיימים שני מסלולים מוחיים לעיבוד מידע ויזואלי, מסלול ונטרלי ) המודל לפי

( בו מעובד מידע למטרת פעולה. Dorsal streamרת תפיסה וזיהוי ומסלול דורסלי )מעובד מידע למט

נתאר מחקרים המשתמשים בעדויות נוירופסיכולוגיות, עדויות מהדמיה מוחית ועדויות התנהגותיות 

מהמאמרים המצוינים  מספר מאמריםסטודנטים שישתתפו בסדנא ידרשו להציג  הרלוונטיות למודל.

בשיעורים נערוך דיון ביקורתי במאמרים ובסוגיות התיאורטיות שהם מעוררים. בחומר הקריאה ו

לבחור תחום תוכן מסוים תחת הנושאים שנלמדו הסטודנטים בקורס ידרשו להשתמש בידע שרכשו בכדי 

 עבודת סיכום זאת. המטלה המרכזית הינה בקורס ולכתוב עליו עבודת סיכום.  
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