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של האופן שבו בני אדם תופסים  בסיסילעיוות עיבוד תפיסתי יחסי. עיבוד מסוג זה גורם בבסדנה נדון 

דוגמא לכך הן אשליות וויזואליות הנגרמות כתוצאה מחוסר יכולת לעבד אובייקט  .ומעבדים מידע ויזואלי
ות מההקשר שבו הוא נמצא. דוגמא נוספת היא סוג של אשליות הנגרמות מחוסר מסויים תוך התעלמ

יכולת לעבד אלמנט מסויים בתוך אובייקט תוך התעלמות מצורתו הכוללת. כמו כן, הרזולוציה הוויזואלית 
עם זאת, בשנים  הבסיסית עצמה מושפעת מעיבוד יחסי שכן היא טובה יותר ככל שהאובייקט קטן בגודלו.

אינה רחבה כפי שנהוג היה לחשוב. כך  מידע יחסישל  ולכך שהשפעתנות ישנן עדויות רבות האחרו
צאים בהקשר למשל, נמצא כי כאשר אנשים מבצעים אינטראקציה המערבת פעולה כלפי אובייקטים הנמ

השפעת האשליות על הפעולה זניחה ואף במקרים רבים מתבטלת. בסדנא נדון של אשליות תפיסתיות, 
על  יהםאשליות תפיסתיות, בעיקר כאלו הקשורות בעיוות תפיסה מרחבית, והשפעותיחסי וב עיבודב

סטודנטים שישתתפו בסדנא ידרשו להציג אחד  .תופסים ופועלים כלפי האובייקטים הדרך שבה אנשים
לבצע מש בידע שרכשו בכדי סטודנטים ידרשו להשת. כמו כן, המהמאמרים המצוינים בחומר הקריאה

לאחר מכן הסטודנטים יתבקשו להגיש דו"ח מחקרי המסכם את המחקר  מאי בתחום בסמסטר ב'.מחקר עצ
    שערכו.
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