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 ארצי אלישבע-ד"ר בןשם המרצה: 

 היבטים אישיותיים קוגניטיביים ונוירופסיכולוגים-כרונות מוטעיםיז הקורס:שם 

 60-721-01קוד קורס: 

 בחירהסוג הקורס: 

 ש"ס 2היקף שעות:   א' סמסטר:    תשס"ח :שנת לימודים

 

 מטרות הקורס: .א
 

כרונות המוטעים מנקודות מבט קוגניטיבית ונוירופסיכולוגית. ימפגש מחקרי עם תחום הז ס מהווההקור
הקורס ישלב רקע תיאורטי על תהליכי זכירה, אמיתיים ומוטעים, תוך בחינתם בהקשרים יישומיים 

בים רלוונטיים והצגתם של כיווני מחקר נוירופסיכולוגיים עדכניים. יוצגו מודלים לתהליכים המעור
בתחומים    כרונות אמיתיים ומוטעים תוך בחינתם של מחקרים עדכנייםיבקידוד, הטמעה ואחזור ז

 רלוונטיים.
 
 
 אור הקורס:ית .ב
 נושאי הקורס: 

 אסוציאציות וטעויות זכרון בראיה היסטורית .1

 מלחמות הזכרון .2

  פטלמערכת המש  מחקרים מוקדמים וחדשים, רלוונטיות המחקר הפסיכולוגי –עדות ראיה  .3

 דילמות וסוגיות מרכזיות -  זכרונות מוטעים בהקשר טיפולי .4

 מטלות מרכזיות לבחינת אסוציאטיביות מתכנסת .5

 וממצאים נוירופסיכולוגיים לזכרונות אמתיים ומוטעים  מודלים .6

 

 הרצאות פרונטליות באמצעות מצגות.  מהלך השיעורים:

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

  

מס' 

 השיעור
 קריאה רלוונטית השיעורנושא 

1-2 
בראיה היסטורית, מלחמות  - אסוציאציות וטעויות זכרון 

 הזכרון
7,8 

   שכחה ואשליות תפיסתיות 3

 6, 3   עדות ראיה 4

   זכרונות מוטעים ומערכת המשפט 5
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 2 ואחרות DRMמטלות לאסוציאטיביות מתכנסת: 6

   ואחרות DRMמטלות לאסוציאטיביות מתכנסת: 7

   מצגות מחקרים 8

   מצגות מחקרים 9

 4, 2, 1 תהליכים נוירוקוגניטיביים בזכרונות אמתיים ומוטעים 10

 10 תהליכים נוירוקוגניטיביים בזכרונות אמתיים ומוטעים 11

 9, 5 הבדלים אינדיבידואליים וזיכרונות מוטעים 12

   הבדלים אינדיבידואליים וזיכרונות מוטעים 13

  

 
 
 .).פסיכולוגיה קוגניטיבית (לב.א קדם: דרישות .ג

 
 חובות / דרישות / מטלות:  .ד
 
 . נוכחות חובה1
 . מצגת על אחד המאמרים שברשימת המאמרים לקורס2
  

 :מרכיבי הציון הסופיה. 
 

 מצגת והשתתפות 20%

 בחינה 80%

 רשימת קריאה:. ו
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