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תכנית המפגש
תכנית הלימודים•

קורסי בחירה•
מגמות•

הצגה קצרה של מגמות ההתמחות•

שאלות ותשובות•



תכנית הלימודים
 ף"תששנתון
לימודי ליבה
לימודי מגמה
קורסי בחירה



תכנית הליבה
לתלמידי  בצבע הכחול הקורסים •

המסלול החד מחלקתי 

–דו מחלקתי לתלמידי •
של קורסי  ז"הנק: פסיכולוגיה 

פסיכולוגיה נצבר תחת המחלקה  
לפסיכולוגיה

עד  ', משנה בהחל –מחקר מודרך •
של מחקר מודרך תחת ז"נק4

קוגניציה

.  'או ג' בשנה ב–סדנה / סמינר•
רשימת הסמינרים מופיעה באתר  

המחלקה תחת רשימת קורסי  
הבחירה   



קורסי בחירה
בחירה מהליבה

 חוגי-עבור קורסים חופפים בדוז"נקרישום

בחירה חובה

מקבצים

בחירה מהמגמה



גיטלרר דניאל "ודשמואלוףר ליאור "ד–מדעי העצב 

ר ניר פרסקו"ד–פילוסופיה 

ר אורן שריקי"ד–חישוביות עצבית 

ר טליה שדה"ד–פסיכולוגיה 

לנדועידן ' פרופ–בלשנות 

חשיפה מוגברת לתחום רלוונטי למדעי הקוגניציה והמוח•

מגמה אפשרית רק למי שלא לומד את התחום בחוג השני•

תנאי סף משתנים בין מגמות•

הרשמה עד סוף הסמסטר•

לפנות לראש המגמהיש –שאלה בנושא תכנית הלימודים במגמת ההתמחות לכל •

מגמות ההתמחות 









Neuroscience  המגמה במדעי העצב-
,  ביולוגיה, רפואה–תחום רב תחומי בפני עצמו ◦

מתמטיקה, כמיה, פיזיקה, נוירופסיכולוגיה
:מחקר מתחלק על פי גודל יחידת העניין◦

מלוקלרי◦

תאי◦

מערכות◦

קוגניציה/התנהגות◦

אפשרויות להמשך◦



ר אורן שריקי"ד



מודלים חישוביים

מודלים חישוביים הם הפשטה של מערכות 

חישוביות מורכבות שנועדו לאפשר לנו לקבל  

.תובנות כלליות ולנבא ניבויים





רמות תיאור של נוירונים וסינפסות
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מרכזיות בחישוביות עצביתשאלות 

?כיצד לתאר נוירונים וסינפסות במודלים•

?כיצד לתאר את הדינמיקה של רשתות•

ייצוג ועיבוד  , כגון זיכרון, כיצד לקשר בין הדינמיקה לתפקודים•
?מידע תחושתי ובקרה מוטורית

?אילו סוגי תהליכי למידה ישנם•

?כיצד לתאר תהליכי למידה•

?כיצד לתאר תהליכי יצירת זיכרונות•

האם ניתן לנסח עקרונות חישוביים כלליים המסבירים  •
?את האופי של תהליכי העיבוד והלמידה במוח( בקירוב)

?...(הפרעות קשב, הזיות)מה מתרחש כשדברים משתבשים •



הכלים שמקבלים במסלול החישובי

מסלול חישובי

חישוביות עצבית

יישומים טכנולוגיים

למידת מכונה 

ומדעי הנתונים

ניתוח נתונים  

מוחיים

מודלים חישוביים  

בחקר המוח



חוגי-מבנה התכנית במסלול הדו
:ואלגברה לינארית1א"לחדומתמטיים בנוסף קורסים •

(בדיון)חשמל תורת ההסתברות להנדסת –

2א"חדו–

":מבוא לחישוביות וקוגניציה"בנוסף ל, קורסי חובה חישוביים•
מטלב וניתוח נתונים ממערכות עצביות–

(IIתואר )של נוירונים ורשתות מודלים –

(IIתואר )וקוגניציהחישוביות –



חוגי-מבנה התכנית במסלול החד
:ואלגברה לינארית1א"לחדומתמטיים בנוסף קורסים •

(בדיון)חשמל תורת ההסתברות להנדסת –

2א"חדו–

":מבוא לחישוביות וקוגניציה"בנוסף ל, חובה חישובייםקורסי •
(עצביותוניתוח נתונים ממערכות מטלב )–

(IIתואר )של נוירונים ורשתות מודלים –

(IIתואר )וקוגניציהחישוביות –

:קורסי בחירה•
(או קורסים מתמטיים נוספים)משוואות דיפרנציאליות –

)"למידה וקידוד עצבי, זיכרון"כגון )קורסי חישוביות עצבית –

.ומדעי הנתוניםלמידת מכונה, קורסי בינה מלאכותית–

אלקטרופיזיולוגיה–

.בחירהז"נק14.5–חובה ו ז"נק15.5כ "סה•



מעוז שמיר' פרופ

המחלקה לפיסיולוגיה  

,  וביולוגיה של התא

.  המחלקה לפיסיקה

גוריון -אוניברסיטת בן

בנגב

shmaoz@bgu.ac.il

:שאלות מרכזיות

?כיצד מיוצג המידע במח: חקר הקוד העצבי•

.כיצד מועבר ומעובד המידע במח•

.פלסטיות במח ותהליכי למידה•

יישום כלים ומושגים תיאורטיים מפיסיקה : שיטה

.  מתמטיקה שימושית ותורת המידע, עיונית

ניתוח אנליטי  : חקירה של מודלים מתמטיים

.וסימולציות



Prof. David Golomb, Depts. of Physiology and Physics, Ben-Gurion University

The Golomb lab proposes projects in dynamical neuroscience. The 

group investigates how neuronal circuits carry out tasks such as 

sensory processing and motor control, using theoretical and 

computational methods.

Research is focused on active sensing, mostly by touch. It is carried 

out in collaboration with experimental groups that study rodents that 

use their whiskers to sense the surrounding. Some projects involve 

data analysis.

The whisker touches an object and bends.

What is the neuronal signal?

Project 1: mechanics to 

neural transformation

Project 2: Synchronization of 

motor neurons to generate 

whisking

neurons

whisker

Project 3: Cortical 

processing of 

thalamic input



:המעבדה לפסיכיאטריה חישובית
(חולים פסיכיאטריים ונוירולוגיים)EEGמדידת –

ופיתוח כלים דיאגנוסטייםEEGעיבוד נתוני –

מודלים חישוביים ברמות תיאור שונות–

ונוירופידבקמחשב -ממשקי מוח–

חיזוי התקפים 

אפילפטיים

קסדת טייסים שמנטרת  

את מוח הטייס



חומהו היצינגוקה יעדמב היפוסוליפ

Instagram

n



?ןיבהל ךתוא ןיינעמ המ

2

תוירואיתו םירבסה
 רבסה״ והמ ?"רבסה" והמ

 תוירואית דציכ ?״יעדמ

?תונעט תוריבסמ תויעדמ

שפנו ףוג
 רשקתמ ילאטנמה דציכ

 םא ,דציכ ?הביבסלו ףוגל

 תוילאטנמ תלדבנ ,ללכב

?ח״עב לש וזמ תישונא

הסיפת
 תונוכת םה םיעבצ םאה

 קר וא ,םיטקייבוא לש

 םיכילשמ ונאש תושוחת

?םיטקייבוא לע

 ןושלו הרכה ,העדות
 םלועהמ קלח םה םאה

 גורחל םהילעש וא ,ילקיזיפה

 ידכ ילקיזיפה לש ויתולובגמ

?יוארכ וגצייל



תוישפנלעתויתוהמתולאשמתנרקתסמתאםא•

עדיועדמ,םדאה

םיאשונבקוסיעמרגתואמ/לגוסמהתאםא•

ךתואדיחפמאלהזו,םיטשפומ

תאו,ךלצאםיקזחםידדצםהויצר/הקיגולםא•

)הקיטמתמחרכהבאללבא(םיחוכיווםינועיטתבהוא

ומכםיימוי-םויםיגשומלשהנבההותועמשמהםא•

ךתואםיניינעמישפוחןוצרותויתביס,תועדומ

 תונהיל ידכ תויהל םיכירצ םתא ימ
המגמהמ
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ךלש ישיאה ןוהה ?יל יאדכ עודמ
;תדקוממותיתרוקיבתויהלםילכילבקת:תיתרוקיבהבישח§

תלוכיה;םינושםינוויכמתונויעריתרוקיבןפואבןוחבלתלוכיה

ןהלןורתפהיכרדתאו,תויעבחתנלוןיבהל

תלוכיהתאשוכרת:תיתבשחמתושימגותויתריצילםילכ§

יתרגש-אלןפואבבושחלואספוקהמתאצל

,תיריפמאקדבנ/הלגתהםרטהמםגןיינעמונתוא:תוירוקמ§

הליחתבריבסתוחפעמשנןויערהםאדוחייב

תויבקעבןועטלתלוכיהלעשגדןתמ:םדקתמיוטיברשוכ§

bigger-היהמ:הלודגההנומתהתאתוארלתלוכיה§ picture?
4



גלזמה הצק לע המגמב םיסרוק

ןוצרה שפוח תייעבהקיגול

 היפוסוליפב תומדקתמ תויגוס

שפנה לש
העדות לש תוירואית

הביתכו האירק תנדס
 יעדמ לש היפוסוליפב רנימס

חומהו היצינגוקה

 היפוסוליפב םייוושכע םיטביה

היצינגוקהו שפנה לש

:היצמרופניאו תויבושיח

םייפוסוליפ םיטביה
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...םוכיסל
תמאבתוניינעמהותולודגהתולאשבקסעתהל•

,תיתרוקיבהבישחלשםיידוחייםילכלבקל•

תיתבשחמתושימגו,תוירוקמ,יוטיברשוכ

תולאשבקוסיעהלשרגתאלןכומתויהל•

םימעפל(ךרדהתאבוהאלםגלבא,תויתוהמה

)תוחותפתולאשרתויםעראשינ

תירנילפיצסידרטניאהדובעלש״קבד״ה•

אבהבלשלםדקתהלורשקלערומשל•
6
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