
המחלקה למדעי 
הקוגניציה והמוח

השראה פוגשת מצוינות



?"מדעי הקוגניציה"מה זה 

שבבסיס  הנפשיים והמנטליים היכולות והתהליכים, חקר התופעות

.תחומית-מבט רבההתנהגות האנושית מנקודת 

,  זיכרון, קבלת החלטות, פתרון בעיות, תפיסה חושית, מודעות: דוגמאות

.למידה ויצירתיות, רגשות, עיבוד שפה, קשב

המערכות הלוקחות חלק בתהליכים אלה הן בתחום העניין של המדעים כל 

.הקוגניטיביים



מדעי העצב

פסיכולוגיה

פילוסופיה של  

בלשנותהנפש

חישוביות

רב תחומיות: התוכנית למדעי הקוגניציה והמוח



?מי אנחנו

פקולטיתמחלקה בין •

פועלת במסגרת בית הספר למדעי המוח•



אופי התכנית

 (מעבר+ קבלה )מצוינות

 (ותיקיםסטודנטים , חברי סגל)אישי ליווי

מסלולי התמחות עם קורסים ייעודיים

 במחקרהשתלבות



חברי הסגל

חישוביות עצבית-ר אורן שריקי"ד ,EEGוגריה מוחית.

למידה מוטורית ושיקום. נוירוביולוגיה-שמואלוףליאור ר "ד.

ושכחהזיכרון . קוגניציה, פסיכולוגיה קוגניטיבית-טליה שדהר "ד.

פילוסופיה של הפיזיקה, הנדסת מחשבים-כהןמריוסר "ד.

וקוגניטיביות מורכבות, חקר מערכות שפתיות פסיכולוגיות-יאיר נוימן' פרופ.

בקוגניציהשל חישוביות פילוסופיה –ניר פרסקו ר "ד.

יזמות, תפיסת דינמיקה של הבעות פנים-כרמל סופר ' פרופ.



חברי הסגל

המוחהבסיס למחלות של . פיזיולוגיה, נוירוכירוגיה-אלון פרידמן' פרופ.

בקרהאוטומטיות ותהליכי . פסיכולוגיה קוגניטיבית-צלגוביוסי ' פרופ.

אוטיזםהבסיס המוחי של . פסיכולוגיה, מדעי העצב-דינשטייןאילן ' פרופ  .

אדםתפיסה ראייתית בבני . פסיכולוגיה, מדעי העצב-גליה אבידן' פרופ.

:מנהליסגל •

.המנהלממונה על , כרמלה נאור•

.רכזת לענייני סטודנטים, פליטשירה שמש •



למידה מוטורית תפיסת פנים

אוטיזם

מחשב-מוחיממשק

?כיצד מתבצע עיבוד מידע במוח



קליניקה יישומית בעלה נגב–השראה פוגשת מצוינות 

ΔFM≈0.7⋅(66 - FMinitial)+0.4
Prabhakaran et al., 2008



העתיד





?מה עושים הבוגרים שלנו

36

16

18

8

4

18

(154)פ"תשעעיסוק בוגרים 

MSc\PhD, בקוגניציה ומוח

MSc\PhD, בתחום אחר

HighTech/BioTech-עובד ב

מקצוע בתחום הטיפולי

עיסוק בהוראה

אחר



?למה אצלנו-לסיכום 

•BSc עם מגוון מסלולי התמחות

תחומיות-רב•

מחקרבפרויקטיהשתלבות •

מחקר יישומי, ברינטק, יזמות•

מיומנויות מחקר•

אוניברסיטת בן גוריון•



הבריינטקקהילת –השראה פוגשת מצוינות 

Brain Gurion Hackathon: 

March 6-7, 2019



ניטור מוח הטייס
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Brain activity data
Online analysis and 

machine learning Competence

Alert Decision Command

Inform the 

pilot on a 

dangerous 

mental state

Suggest an 

immediate 

course of action

Take control 

and resume 

to safety

ניטור מוח הטייס



המחלקה למדעי  
הקוגניציה והמוח

לימודי ליבה

מסלול התמחות

מדעי הָעָצב•

פסיכולוגיה•

חישוביות עצבית•

פילוסופיה•

בלשנות•

מחלקה נוספת

פסיכולוגיה

פילוסופיה

בלשנות

64

ז"נק

54

ז"נק

42.5

ז"נק

21.5

ז"נק

מחלקתית-התכנית הדו



המחלקה למדעי  
הקוגניציה והמוח

לימודי ליבה

מסלול התמחות

מדעי הָעָצב•

פסיכולוגיה•

חישוביות עצבית•

פילוסופיה•

בלשנות•

חטיבה נוספת
90

ז"נק

28

ז"נק

60

ז"נק

30

ז"נק

מחלקתית-החדהתכנית 



:חטיבות נוספות

ארכיאולוגיה ומזרח קדוםמקרא 

ספרות עברית

לשון עברית

לימודי המזרח התיכון

היסטוריה של עם ישראל

מחשבת ישראל

היסטוריה כללית

ספרות

אמנויות

לימודי מדינת ישראל

ופיתוח סביבתיגיאוגרפיה 

וממשלפוליטיקה 

אמנות יצירה

לימודי מגדר

אגדה והלכה

מ"גישה בין תחומית לסכסוכים ומ

לימודי פוליטיקה וחברה אירופית

לימודי אפריקה

:  חטיבות אשר קשורות לקוגניציה

מתמטיקה

מדעי המחשב

כימיה

(מחכים לאישור)פיסיקה 

(מחכים לאישור)מדעי החיים 

בלשנות

פילוסופיה

חינוך

כלכלה

חוגית-רשימת חטיבות לתכנית החד



החל משנת הלימודים השנייה•

o (עם מגבלות מסוימות)נתון לבחירת הסטודנט

מהחטיבה הנוספת/שונה מהמחלקה•

oפסיכולוגיהמחלקה ב
פסיכולוגיהאינומסלול התמחות ש

oפילוסופיהמחלקה או חטיבה ב
פילוסופיהאינומסלול התמחות ש

oבלשנותמחלקה או חטיבה ב
בלשנותאינומסלול התמחות ש

הדגשים הם על נושאים קוגניטיביים•

מסלול ההתמחות 



?איזה תכנית לבחור

מחלקתית-התכנית החד

מדעי  : מקבלים תואר בדיסציפלינה אחת•
הקוגניציה והמוח

הלימודים בתחום מדעי הקוגניציה והמוח  •
מקיפים יותר

מחלקתית-התכנית הדו

:מקבלים תואר בשתי דיסציפלינות•

מדעי הקוגניציה והמוח  1)

פילוסופיהאו פסיכולוגיה2)

בלשנותאו 

אפשר להמשיך לתואר שני בכל אחת  •

ללא צורך בהשלמות, מהדיסציפלינות


