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 סילבוס

 ( tganel@bgu.ac.il) פרופ' צבי גנאל :מרצהשם ה
 . 12-14ימי ה, . סדנא שנתית  שעות הלימוד + תרגול:

  בתיאום עם המרצה.  שעת קבלה:
 

חקר מערכת זיהוי ותפיסת הפרצופים תופס מקום מרכזי במחקר הפסיכולוגי, בין היתר,  הקורס: מטרות
יום. בסדנא נעסוק באספקטים -בשל חשיבות מערכת זו לתפקוד ולאינטראקציה חברתית בחיי היום

אנטומים בתחום. נתמקד -במודלים קוגניטיביים ונוירושונים של זיהוי פרצופים תוך דיון ביקורתי 
בתהליכים שונים הרלוונטיים לתפיסת פרצופים, ובייחוד בתפיסת הבעות פנים ורגשות. סטודנטים 

שישתתפו בסדנא ידרשו להציג אחד מהמאמרים המצוינים בחומר הקריאה ובשיעורים נערוך דיון 
עוררים. הסטודנטים בקורס ידרשו להשתמש בידע ביקורתי במאמרים ובסוגיות התיאורטיות שהם מ

שרכשו בכדי להציע רעיונות למחקר עצמאי ולבצע הלכה למעשה מחקר זה במהלך סמסטר ב'. 
  לאחר מכן הסטודנטים יתבקשו להגיש דו"ח מחקרי המתאר את המחקר שביצעו.

 
 הקורס: מבנה

נתן באופן מקוון תי הסדנאתבסס על שיעורים פרונטליים. במידה והגבלות הקורונה תימשכנה, ת הסדנא

 היברידי.  באופןלמד תי שהיאבמערכת הזום. הכוונה במקרה זה 

 
ועל השתתפות  הציון בסדנא יתבסס על המצגת שתועבר בשיעור :והרכב הציון בקורס אופן ההערכה

 .(70%) ( ועל הציון של הדו"ח המחקרי30%) בשיעורים
 

 נוכחות חובה, חובת מצלמות פתוחות בזום.  דרישות הקורס:
 
 

 :פרקי לימוד בספר/נושאי הלימוד
 

 inversion effect, composite effect, features andתפיסה הוליסטית/קונפיגוראלית של פרצופים:  .1
spatial arrangement. 

 .caricature and other race effectמימדי לזיהוי פרצופים: -המודל הרב .2
 היחס בין תפיסת מימדים שונים של פרצופים. .3
 . Super face recognitionפרוסופאגנוזיה ו  .4
 דיסוציאציה בין תפיסת פרצופים לתפיסת אובייקטים.  .5
 תפיסת יופי. .6
 תפיסת אמוציות מתוך הבעות פנים ותפיסת גיל. .7
  נוירואנטומי לתפיסת פרצופים.הבסיס ה .8
 תפיסת פרצופים מוכרים ולא מוכרים.  .9
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