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 "זעתששנה"ל  – 2016מעודכן לאוקטובר  רשימת מנחי עבודות סמינריוניות לב"א ותחומי מחקרם בחוג לפסיכולוגיה 

  c.il/segel.htmhttp://psychology.huji.a  ,http://social.huji.ac.il/psych.htmהערה: מידע נוסף לגבי נושאי המחקר של המרצים ניתן למצוא בכתובות האינטרנט הבאות: 

 

 /טלפון תחומים בהם ניתן לכתוב עבודה תחום כללי שם המורה

 חדר

סוג ע"ס 

 שמנחה

 רקע נדרש תיאור תחומי המחקר

ד"ר הלל 

 אביעזר 

 -נוירו

פסיכולוגיה של 

 רגשות

 ות פניםזיהוי הבע .1

 תפיסת רגשות .2

 –זיהוי והפקה של הבעות פנים  ניסויית 5883029

השפעות ההקשר על זיהוי הבעות 

 פנים.

 

 

פרופ' אחישר 
 מירב

פסיכולוגיה 
 קוגניטיבית

. השפעות גבוהות על תפיסה ולמידה 1
 תפיסתית

. התאוריה של למידת מיומנויות 2
והשלכותיה המעשיות בהקשר של ליקויי 

 למידה.
 יסלקסיה וליקויי למידה.. ד3
  

 ניסויית 5883409
 עיונית

 עדיפות לסטודנטיים שישתתפו בקורס   
 (51502"תפיסה" )

 

ד"ר ארנון 

 ענבל

פסיכולינגויסטיקה, 

רכישת שפה 

ראשונה, למידת 

שפה שנייה, 

התפתחות 

 - קוגניטיבית

 נוירופסיכולוגיה

. הבדלים בין ילדים ומבוגרים בלמידת 1

 שפה.

 משפטים.. עיבוד 2

 . רכישת שפה ראשונה.3

 אישיים בעיבוד שפה.-. הבדלים בין4

. שימוש בשפות מלאכותיות בשביל 5

  לחקור מנגנוני למידה.

 

 ניסויית 2614-חדר 

 עיונית

לסטודנטים המעוניינים להגיש עבודה   

ניסויית דרושה השתתפות בקורס 

 (51958"פסיכולינגויסטיקה" )

מי שיגיש )דרישות אלו אינן חלות על 

 העבודה עיונית(

פרופ' איתן 

 בכר 

 . פוסט טראומה. 1 פסיכולוגיה קלינית

 . הפרעות אכילה. 2

 . מחקר בפסיכותרפיה )יעילות וגורמים(.3

 

5883378 

 2506-חדר 

 ניסויית

 עיונית

  

http://psychology.huji.ac.il/segel.htm
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 /טלפון תחומים בהם ניתן לכתוב עבודה תחום כללי שם המורה

 חדר

סוג ע"ס 

 שמנחה

 רקע נדרש תיאור תחומי המחקר

ד"ר עמרם 

 דולב 

פסיכולוגיה 

 קלינית-חברתית

 . פסיכולוגיה ופוליטיקה  1

: אוכלוסיות . פסיכולוגיה קהילתית2

בסיכון, מצבי משבר ולחץ, התערבות 

קהילתית, תהליכי העצמה, מערכות 

 תמיכה 

. אספקטים סוציותרבותיים של מחלות 3

 נפש ופסיכיאטריה.

 

5883378 

 2506חדר 

 -בבית

5631849 

 עיונית

 איכותנית

השתתפות בקורס "פסיכולוגיה  

ופוליטיקה בהקשרים חברתיים 

 ( 51407קהילתיים עכשויים" )

 לא חובה, אך מומלץ

פרופ' ליאון 

 דעואל 

 -נוירו

 פסיכולוגיה

. הרקע הקוגניטיבי והאנטומי של 1

 Unilateralתסמונת הזנחת צד )

(Neglect. 

 . הבסיס העצבי של קשב ושל מודעות.2

. עיבוד זמן ומרחב במערכת הראיה 3

 והשמיעה ויחסי הגומלין ביניהם.

 . תהליכי החלמה מפגיעות מוחיות4

 . שיטות לדימות מוחי.5

. תנועות עיניים כמדד לתהליכי תפיסה, 6

 קשב ומודעות.

 

5881739 

 1617חדר 

 עיונית 

 

)במקרים 

מיוחדים, 

תישקל 

גם 

עבודה 

 ניסויית(

מידע מעודכן נמצא באתר של 

פרופ' דעואל: 

http://hcnl.huji.ac.il 

בקורס "יסודות תפות השת

 ( 51404הנוירופסיכולוגיה" )

פרופ' 

 הופיין דן

 -נוירו

 פסיכולוגיה
-כללי: נוירופסיכולוגיה קלינית .1

 שיקומית ואבחון נוירופסיכולוגי.

. תפקודים אקסקוטיביים, תפקודים 2

 מנטליים גבוהים של האונות המצחיות.

טווח של פגיעה -.תוצאות ארוכות3

 .מוחית

פרדיגמת המחקר העקרית היא  ניסויית 

התנהגותית, היינו העברת 

שאלונים, מבחנים 

נוירופסיכולוגיים וראיונות 

 .לנבדקים מקבוצות שונות

 

http://hcnl.huji.ac.il/
http://hcnl.huji.ac.il/
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 /טלפון תחומים בהם ניתן לכתוב עבודה תחום כללי שם המורה

 חדר

סוג ע"ס 

 שמנחה

 רקע נדרש תיאור תחומי המחקר

 . טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים1 פסיכולוגיה קלינית ד"ר יפתח יובל

 . פסיכופתולוגיה2

 .  אישיות3

 . פסיכומטריקה.4

 ניסויית 3502חדר 

 עיונית

כיבי טיפול קוגניטיבי בדיקת ר

התנהגותי, קשיבות 

(mindfulness אבחון אישיות ,)

 אימפליציטי.

פסיכולוגיה אבנורמלית", קורסי מבוא: "

תינתן (. 51503"אישיות" ) )51626)

עדיפות לסטודנטים שישתתפו בקורס 

"מבוא לטיפול קוגניטיבי התפתחותי" 

(51965.) 

 

פרופ' אילן 

 יניב 

פסיכולוגיה 

 חברתית

. קבלת החלטות, בדגש על גורמים 1

 חברתיים, רגשיים וקוגניטיביים.

 תהליכי התייעצות והחלטה  .2

   . קבלת החלטות קבוצתיות.3

 . הוגנות, צדק ואפליה בהחלטות.4

 . תהליכי משא ומתן. 5

 ניסויית 

 עיונית

תינתן עדיפות לסטודנטים שישתתפו   

עבודה מעשית מחקרית  בקורסים

(, 51685והחלטה" ) "תהליכי חשיבה

או "משחקי סימולציה ותהליכי משא 

 (. 51983ומתן" )

פרופ' נורית 

 ירמיה 

פסיכולוגיה קלינית 

 ופסיכו

פתולוגיה 

 התפתחותית

 התפתחות של טמפרמנט בקרב פגים

 

 ניסויית  

 עיונית 

 

 

 תינתן עדיפות לסטודנטים שישתתפו   

בקורס "עבודה מעשית מחקרית: 

פתחותית: פסיכופתולוגיה הת

או ( 51555התקשרות וטמפרמנט" )

בקורס "נושאים נבחרים בפסיכולוגיה 

 (.51791חיובית" )

 

בנוסף, כל התלמידים הכותבים אצל 

פרופ' ירמיה מחויבים להשתתף 

במקביל בסדנה "כתיבה אקדמית 

 (.51111בפסיכולוגיה" )
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 /טלפון תחומים בהם ניתן לכתוב עבודה תחום כללי שם המורה

 חדר

סוג ע"ס 

 שמנחה

 רקע נדרש תיאור תחומי המחקר

פרופ' רז 

 ירמיה 

רכת קשרי הגומלין בין המח ומע . 1 פסיכוביולוגיה

 החיסון

 . הבסיס המולקולרי והתאי של דיכאון2

. מנגנוני הפעולה של תרופות נוגדות 3

 דיכאון 

 .ומצבי דיכאון  . פלסטיסיות מוחית4

 

5883695  

 1523חדר 

בעיקר 

ע"ס 

 ניסויית

ההשפעות של מערכת החיסון, 

ובפרט של תאי מיקרוגליה, על 

 תהליכים התנהגותיים ומוחיים

 )פסיכוביולוגי(רצוי רקע ביולוגי 

תינתן עדיפות למשתתפי הקורס 

עבודה מעשית מחקרית: 

 .(51703"פסיכונוירואימונולוגיה" )

 

שלמה  ד"ר

 ישראל

פסיכולוגיה 

חברתית, 

פסיכוביולוגיה )בבני 

 אדם(

התפקיד של ההורמונים אוקסיטוצין  . 1

(oxytocin) ווזופרסין(vasopressin)  

 בהתנהגות חברתית

סטוסטרון בהתנהגות התפקיד של ט. 2

 תחרותית

הגנטיקה המולקולרית של התנהגות . 3

 חברתית

הקשר בין רגישות ללחץ חברתי . 4

 חברתית-והתנהגות פרו

 

5883401 

 2604-חדר 

 ניסויית

 עיונית

ההשפעות של שאיפה של 

הורמונים על התנהגויות חברתיות 

כמו אמון, שיתוף פעולה, 

 תחרותיות

ישתתפו תינתן עדיפות לסטודנטים ש

עבודה  "באחד מהקורסים הבאים: 

מעשית מחקרית: ביולוגיה של 

תורשה  ,(51632) התנהגות חברתית"

(, 51631וסביבה במוח החברתי )

(, בסיס 51883אלטרואיזם אנושי )

נוירואנדוקריני ללחץ חברתי והתנהגות 

 ( 51633חברתית )

ישראל  פרופ'

 כ"ץ 

פסיכולוגיה 

 -ארגונית

פסיכולוגיה 

 ת חברתי

 . פסיכולוגיה חברתית.1

 . התנהגות ארגונית.2

 . תהליכי שינוי.3

 קבוצתיים. -. תהליכים קבוצתיים ובין4

 . שאלות זהות וקבוצות המוסדות.5

 . ניהול ומנהיגות בארגונים.6

 . מיתוסים וסיפורי מפתח בארגונים.7

 

5883359 

 3514חדר 

 איכותנית

 עיונית

 

 

 

 

 

  



 
 

5 

 

 /טלפון תחומים בהם ניתן לכתוב עבודה תחום כללי שם המורה

 חדר

סוג ע"ס 

 שמנחה

 רקע נדרש תיאור תחומי המחקר

מדעי המוח  איילת לנדאו
 קוגניטיבייםה

 תהליכי קשב על פני זמן.-
 תפיסת זמן-

כמו כן, ניתן לבצע עבודה 
אנאליטית/חישובית על נתונים קיימים 

)פיזיולוגיה, תנועות עיניים, ו/או התנהגות( 
 בתחומים הנ"ל

  

 ניסויית  
 חישובית

 עיונית
  

העבודה במעבדה מתמקדת 
באיפיון מדדים מוחיים לצורך בניית 

יים המסבירים מודלים ביולוג
תופעות תפיסתיות והתנהגותיות. 

ותוכניות המחקר במעבדה עוסקות 
בקשב ובתפיסת זמן ומתמקדות 

)חזותית,  באופנויות שונות 
שמיעתית וסומטוסנסורית(. בחקר 

זמן ישנו ניסיון לאפיין את 
תפיסת מרווחי זמן המנגנונים ל

קצרים )עד שניות ספורות( כמו גם 
להבנת העיוותים בתפיסת זמן. 

בחקר קשב אנו עוסקים באפשרות 
שדגימה קשבית )תנודות ביכולת 
העיבוד התפיסתי( עומדת בבסיס 

פיזור קשב. שיטות המחקר מגוונות 
פסיכופיזיקה, מדידת   EEGוכוללת 

 .תנועות עיניים ועוד

ודנטים המשתתפים עדיפות תנתן לסט
: קשב עבודה מעשית מחקריתקורס "ב

 . (51691במרחב ובזמן" )
קורסי נדרשת השתתפות באחד מ

יסוד בשיטות מחקר וקוגניציה ה
 או 51404)"יסודות הנוירופסיכולוגיה" 

או  51539"תהליכים קוגניטיביים" 
"מבוא למדעי המח הקוגניטיביים" 

מומלץ להרשם לקורס כמו כן (. 06128
( או אוסילציות מוחיות 51304שב" )"ק

( הנתנים בסמסטר 51793וקוגנציה" )
  א'.
 

ע"ס  ערוךלסטודנטים המעוניינים ל
אנאליטית/ חישובית דרוש רקע 

בתכנות. מהמעוניינים לכתוב ע"ס 
קשר  ניסויית או חישובית מצופה ליצור

עם תחילת שנה"ל )לא יאוחר מסוף 
נובמבר( ולעבוד ברציפות על 

 .ט במהלך שנת הלימודיםהפרוייק
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 /טלפון תחומים בהם ניתן לכתוב עבודה תחום כללי שם המורה

 חדר

סוג ע"ס 

 שמנחה

 רקע נדרש תיאור תחומי המחקר

פסיכולוגיה  ד"ר רות מאיו 

קוגניטיבית/ 

 חברתית

 אמון וחוסר אמון. .1
. ההשפעה של התחושה שמסתכלים 2

 עלינו על תהליכים קוגנטיביים חברתיים.
 

 

 ניסויית 5883031

 עיונית

הרעיון המרכזי במחקר שלנו הוא 
שקוגניציה היא תלויית הקשר, 

חברתיים,  ומכיוון שכולנו יצורים
ההקשר המרכזי הינו אנשים 

אחרים. השנה העבודות שניתן 
נחייתי  יעסקו היהיה לכתוב ב

 :בנושאים

אמון. אנו רגילים -אמון ואי .1
אמון כדבר שלילי, -לחשוב על אי

אמון -אך המחקר מציע כי לאי
אמון -יתרונות רבים: במצב של אי

אנשים חושבים באופן יצירתי יותר, 
יים, ויודעים פחות סטריאוטיפ

להתמודד עם מידע ומצבים 
מורכבים. אנו נבחן פנים נוספים 

באנשים  -אמון -להשפעת אמון ואי
אחרים, בעצמנו, במידע שאנו 

שסביבנו, על אופן  מקבלים ובעולם
  המחשבה וההתנהגות שלנו.

מודעות ציבורית ופרטית. כיצד  .2
הסביבה החברתית משפיעה על 

שיפוטים האופן שבו אנחנו מבצעים 
ומקבלים החלטות? האם כשאנחנו 
מרגישים שצופים בנו אנו מעבדים 

מידע בצורה שונה מאשר כשאנו 
חשים פרטיות? כיצד המצלמות 

שסובבות אותנו )ברחוב, במחשב 
הנייד, בטלפון החכם...( משפיעות 
 על התהליכים הקוגניטיביים שלנו?
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 /טלפון תחומים בהם ניתן לכתוב עבודה תחום כללי שם המורה

 חדר

סוג ע"ס 

 שמנחה

 רקע נדרש תיאור תחומי המחקר

פסיכולוגיה  "ר ענת מריל ד

 קוגניטיבית

 וגניטיביים ועצביים של זיכרוןמבנים ק .1

2.  

5883302 

 3507חדר 

 תינתן עדיפות לסטודנטים שישתתפו  ניסויית

 -בקורס  "עבודה מעשית מחקרית 

נושאים נבחרים בלמידה וזיכרון" 

(51405 .) 

 

תמי  ד"ר

 פלג -פילובסקי

נוירופסיכולוגיה ילדים, נוירופסיכולוגיה  .1 נוירופסיכולוגיה

 התפתחותית

סויית ני 1520חדר 

 עיונית

נוירופסיכולוגיה ילדים, 

נוירופסיכולוגיה ותפקוד רגשי של 

ילדים עם הפרעות התפתחותיות 

     fetal alcoholתסמונת טורט,

syndrome  

 

השתתפות בקורס "תהליכים 

 (51202) "התפתחותיים

פרופ' רם 

 פרוסט 

תהליכי עיבוד אינפורמציה מילולית,   .2 מדעי הקוגניציה

 .מידה סטטיסטיתרכישת שפה, ל

5883406 

 2612חדר 

 ניסויית 

 עיונית

המחקר עוסק בדרך בה אנו 

מעבדים אינפורמציה כתובה, 

קוראים, לומדים לקרוא בשפה 

ראשונה ושניה, ומבחינים 

בסדירויות הסטטיסטיות האופייניות 

 .לשפתינו

 

השתתפות בקורס "תהליכים 

 (51539קוגניטיביים" )
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 /טלפון תחומים בהם ניתן לכתוב עבודה תחום כללי שם המורה

 חדר

סוג ע"ס 

 שמנחה

 רקע נדרש תיאור תחומי המחקר

 נוירו ד"ר יוני פרצוב

 כולוגיהפסי

פסיכולוגיה 

 קוגניטיבית

 

. זיכרון עבודה חזותי באנשים בריאים 1

 ואבנורמלים

. תהליכים מוחיים של תפיסה ויזכרון 2

 עבודה חזותי

. תנועות עיניים ככלי דיאגנוסטי בעולם 3

 .הנוירולוגי והפסיכולוגי

1.  

02588033

8 

 2503חדר 

 

  

עבודה 

 ניסויית 

 

)במקרים 

מיוחדים 

תישקל 

גם 

 עבודה

 עיונית(

המחקר במעבדה עוסק בזיכרון 

עבודה חזותי ותנועות עיניים. אנחנו 

חוקרים אנשים בריאים וחולים עם 

הפרעות נוירולוגיות 

מגנטית  הדמיה באמצעות

  תפקודית, ניסויים

ומערכת עקיבת  התנהגותיים

עיניים. השאלות העיקריות שאנו 

בוחנים הן: מה גורם גורם לנו 

למוד על לשכוח ? ומה אפשר ל

 ? האדם מתנועות עיניו

 

השתתפות בקורס "יסודות 

 ( 51404הנוירופסיכולוגיה" )

ד"ר טלי 

 קליימן

פסיכולוגיה 

קוגניטיבית 

 חברתית

השפעה של תהליכי ויסות עצמי ושליטה  .3

עצמית על תהליכים קוגניטיביים וחברתיים 

 . בסיסיים

 5880352  

 3508חדר 

סות המחקר במעבדה מתמקד בווי ניסויית

עצמי עם דגש על וויסות של 

קונפליקטים בין מוטיבציות 

וקוגניציות. שאלות המחקר שאנו 

שואלים מתבססות על הרעיון 

שקונפליקטים פנימיים )בין 

מוטיבציות, קוגניציות, רגשות וכו'( 

משפיעים על הדרך בה אנשים 

תופסים את העולם, חושבים 

ופועלים, עם השלכות גם לגבי 

  .אחרים עצמם וגם לגבי

( 51539״תהליכים קוגניטיביים )

 ( 51201ו״תהליכים חברתיים" )

העבודה תתחיל בראשית נובמבר 

ותמשך ברצף לאורך השנה; יתרון 

לסטודנטים/יות בעלי/ות רקע / ידע / 

 . חיבה לתכנות
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 /טלפון תחומים בהם ניתן לכתוב עבודה תחום כללי שם המורה

 חדר

סוג ע"ס 

 שמנחה

 רקע נדרש תיאור תחומי המחקר

אייל  ד"ר

 קלנטרוף

נירופסיכולוגיה של 

 פסיכופתולוגיה

לוגים המחקר העוסק באפיונים נירופסיכו

של פסיכופתולוגיות שונות, בדגש על 

 OCDהפרעות חרדה שונות )כולל 

וטראומה(, הפרעות מצב רוח )כולל 

 דיכאון(, הפרעות אכילה והתמכרויות. 

4.  

ניסויית  

 עיונית

המחקר יעסוק בתהליכי קשב, 

תפקודים ניהולים, זיכרון, קבלת 

החלטות והתניית פחד, ובמשמעות 

ת, של תפקידים אלו בהתפרצו

בשימור ובטיפול בפסיכופתולוגיות 

 שונות.

 

 

ד"ר לאורה 

 קנטי 

 . השמנת יתר.1 .5 פסיכולוגיה קלינית

 . הפרעות אכילה.2 .6

 . פסיכולוגיה רפואית.3 .7

 . דכאון לאחר לידה.4 .8

 . פסיכודיאגנוסטיקה.5 .9

10.  

 ניסויית 

 עיונית

התחום הנוגע לקשר בין מחלות 

רפואיות ופסיכולוגיה, כולל מחלות 

טיות וכולל דיכאון לאחר פסיכוסומ

 לידה.

 

 

פרופ' אודי 

 שביט 

  5883266 פסיכוביולוגיה פסיכוביולוגיה

 1528חדר 

 עיונית 

 

המחקר שלי מתמקד בקשר שבין 

מערכת החיסון לתהליכי כאב, 

ובעיקר במעורבות של ציטוקינים 

יחד עם זאת, ניתן  בקשר הזה. 

לכתוב עבודה סמינריונית בנושאים 

ם הפסיכוביולוגיה שקשורים לתחו

)נושאים שנזכרים בספר של קרלסון 

שמשמש כספר חובה בשני 

 הקורסים שמצוינים ב"רקע נדרש"(.

 

השתתפות בקורסים "יסודות ביולוגיים 

( ו"תהליכים 51106של ההתנהגות" )

 (.51537) "פסיכוביולוגיים
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 /טלפון תחומים בהם ניתן לכתוב עבודה תחום כללי שם המורה

 חדר

סוג ע"ס 

 שמנחה

 רקע נדרש תיאור תחומי המחקר

-טל שני ד"ר

 אור

רתית, נוירופסיכולוגיה, קוגניציה חב נוירופסיכולוגיה

 פסיכולוגיה שיקומית

שינויים בהבנה חברתית ובהתנהגות  ניסויית 

חברתית בקרב מטופלים עם פגיעות 

 ומחלות נוירולוגיות.

רצוי השתתפות בקורס "יסודות 

 (51404הנוירופסיכולוגיה" )

 

הסטודנטים יוכלו להריץ ניסויים עם 

נבדקים בריאים ולבחון את הקשר בין 

חברתית  אספקטים שונים של הבנה

לבין יכולות קוגניטיביות אחרות. בנוסף 

תינתן אפשרות  להעביר מטלות 

למטופלים עם פגיעות נוירולוגיות 

במסגרת מכון לשיקום נפגעי ראש, 

ולהשוות אותם לנבדקי ביקורת 

 .בריאים

 

ד"ר אֹוריה 

 תשבי 

. חקר התהליך הטיפולי ומנגנוני שינוי 1 פסיכולוגיה קלינית

 בטיפול.

י הורים ומתבגרים ומצוקות של גיל . יחס2

 ההתבגרות.

 . זוגיות.3

 

 ניסויית 

 עיונית

 איכותנית

השתתפות בקורס "פסיכולוגיה  

 )51626אבנורמלית" )

 

הסטודנטים ידרשו להגיע לפגישות 

עבודה קבועות עם המנחה, ולהתקדם 

בעבודתם באופן עצמאי בין פגישה 

 .לפגישה

 

 

 

 

 


