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  סגל
  

  :מרצים
  קמפוס אב"גבמרצה ו קורס, אחראי   פרופ' דויד לייזר

   קמפוס אילת   ד"ר יעל פוזננסקי
  יםלשוריב שלוחה במכללה החרדיתה    ייל כרמלא מר
  

  :מתרגלים
  וביץרותם בורוכ ,דניאל היימןגיל אבא,  ,ירן אופירש     באר שבע:

  דרמגל נ    :יםשלורי
 ד"ר יעל פוזננסקי      :תליא

  
    יעדי ההוראה

  סקירת סוגיות מרכזיות של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, תוך הצגת מגוון ניסויים ומושגים שפותחו 
  במסורות השונות הפעילות היום בתחום.

  

  אתר הקורס
  החלקים העקריים באתר הם: ופתוח לכל מי שרשום בקורס. דלּומהאתר מבוסס על מערכת 

  םיטרופמ ורשימת קריאהסילבוס.  

 מומלץ להוריד את השקפים לפני ההרצאות, להדפיסם ולהביאם להרצאות ולתרגולים –מצגות ההרצאות.  

 עבש ראבב תוארהה לש תוטלקה.  

 קציר התרגוליםת.  

 .הודעות מזדמנות מהצוות אל לסטודנטים  

  לש תנמדזמ תוברועמ םע( םיבישמו סטודנטים שואלים –שאלות ותשובות על התכנים של הקורס  –פורום 

 .)יםלגרתמה

  ורבעמבחנים לדוגמא משנים.  
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   הקורסוהרכב ציון דרישות 

  
  חובות: 

  .%25בוחן. משקלו בציון הסופי הינו  יתקיים 5.12.14בתאריך  – בוחן

  .%75מבחן, משקלו בציון הסופי הינו  יתקייםבסוף הסמסטר  – מבחן

  על חומר הקריאה. עור ובתרגול וכןיהבוחן והמבחן מתייחסים לחומר הנלמד בש
  

הבוחן והמבחן  לשהגולמיים  םציוניהעל מנת למנוע הטיות בציון הנובעות מרמת הקושי של המבחן, 
  . מתוקננים

  
  כל סטודנט רשום לקבוצת תרגול שתיפגש מדי שבוע. פגישות אלה תוקדשנה להדגמות,  – תרגול

  ללימוד חומר משלים, לתרגול, לחזרה ולהרחבה של חומר ההרצאה. 

  סטודנט יגיע לקבוצת התרגול אליה הוא רשום.

 
 

 
  :הביבליוגרפי

  

  :ספר לימוד  
  

 Goldstein, B. (2011)  Cognitive Psychology: Connecting Mind, Research and Everyday 
Experience,  מהדורה שלישית, Cengage 
 

, ומספר עותקים עומדים להשאלה באגודת הספר נמצא בספריות בשמורים, עומד לרכישה בצומת ספרים  ב"ש

  הסטודנטים. 

שאלה של אגודת הסטודנטים ממוקמת בקומת המרתף של בית הסטודנט, סמוך לחלון של אבידות הה תספריי

השאלה היא לסמסטר כולו.  על מנת להשאיל צריכים להיכנס לאתר הראשי של הספרייה ה.   )128ומציאות (חדר 

ה. שם מבצעים חיפוש עבור הספר הרצוי, מוסיפים אותו לסל וקובעים תור, אחרי זה דרך הקישורים של אתר האגוד

מערך המלא של הספר לסמסטר שלם וכל תשלום הוא במזומן.  10%של במחיר השאלה הרק נותר להגיע לאסוף. 

  . מספר העותקים מוגבל.library@aguda.bgu.ac.ilבשאלה ניתן לפנות לרכז ספריית ההשאלה 

  

  

 עמודים פרק  נושא

  

 קשב

 הפרק כולו 4

   

 זיכרון קצר טווח וזיכרון עבודה

 Short term(החל מתת הפרק  123מעמוד  5
memory   (ועד סוף הפרק 

  

 זיכרון לטווח ארוך

 Episodic and(תת הפרק    157מעמוד  6
semantic memoryועד סוף הפרק ( 
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 הפרק כולו 7  קידוד ואחזור 

 הפרק כולו 9 ייצוג ידע

  (תחילת הפרק)  325מעמוד  12 חשיבה: פתרון בעיות

  )Creative problem solving(עד  348 ועד עמוד 

  

  353ועד עמוד  351מעמוד 
  )Something to consider (תת הפרק

 

חשיבה: הסקה וקבלת 
 החלטות

  הפרק כולו 13

  
  

  ספר נוסף: 
  

 . כנרת זמורה ביתן.לחשוב לאט ,לחשוב מהר) 2013דניאל כהנמן (
  

 עד למבחן. 5-9עד הבחון,  1-4פרקים 
 

 


	סגל
	יעדי ההוראה
	אתר הקורס
	דרישות והרכב ציון הקורס
	ביבליוגרפיה:

