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 מטרת הקורס

 תהליכים קוגניטיביים. לבקשר שבין מוח וקוגניציה תוך התייחסות למבנה המוח והקורס עוסק 
 

  קורסי קדם
 מבוא לפסיכולוגיה, פסיכופיזיולוגיה, פסיכולוגיה קוגניטיבית

 
 מבנה הקורס

דרישות הקורס כוללות הגעה לשיעורים בכל שבוע. של שעתיים  ותל הרצאיכלוהקורס 
של חומר  חלקיתשימו לב, אומנם הנוכחות בקורס אינה חובה והקלטה וקריאת חובה. 

 . מאוד מומלצתההרצאות יופיע באתר הקורס באופן שבועי. אבל היא 
המבוססת הן על חומר ההרצאות והן על חומר הקריאה.  תתקיים בחינה סמסטרהבסוף 

 ברירתיות )אמריקאיות(.-הבחינה תהיה מבוססת על שאלות רב
 

 תוכן הקורס
 רקע כללי והיסטוריה של התחום. –מבוא  .1
  .פונקציונלית אנטומיה-בנוירומושגי יסוד  .2
, אקטיבציה מוחית: הדמיה TMSחוסר אקטיבציה מוחית: פגיעות מוחיות,  – שיטות .3

 .ERP, מדידת גלי מוח PET ,fMRIבעזרת 
 תסמונת הזנחת צד, מבנים מוחיים. מושגי יסוד, פרדיגמות מחקר בקשב, –קשב  .4
שות התנהגותית, בקרה התנהגות מוכוונת מטרה, גמי –פונקציות ניהוליות בקרה ו .5

 .ADHD, ואוטומטיות, תפקיד האונות הפרונטליות
היבטים היסטוריים )ברוקה, ורניקה(, ההיבט הנוירולוגי )אפזיות והמודל של  - שפה .6

ספריאלית ותרומת ההמיספרה ורניקה(, קריאה, דיסלקסיה, התמחות המי-גשווינד
 הימנית, שפה ובקרה.

 קוגניציה נומרית .7
  סינסטזיה. .8
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