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 הפקולטה למדעי החברה

    המחלקה לפסיכולוגיה
Faculty of Social Sciences 
Department of Psychology 

  
 

 טפרקטיקום חוץ תשע"

 חומגמת קוגניציה, רגש ומ

 60-748-01קוד קורס: 

 סמסטר א+ ב

 8.00-10.00יום שלישי 

 biu.ac.il.gordonIlanit@אילנית גורדון ד"ר 

 

 

 

 

 

 חובות הקורס:

 1.1.19-למצוא מקום לפרקטיקום עד ה /םעליכן .1

על התקדמותכן ועל מצב העבודה במחקר שבו  אילנית גורדוןלדווח אחת חודש במייל לד"ר  /םעליכן .2
 השתלבתן.

ל המחקר, בסוף שנה"ל יערך מפגש פרונטלי שבו כל אחת תציג את הפרויקט שבו השתתפה, תספר ע .3
 תציג נתונים ותוצאות אם יש, מסקנות וכו'.

 שניים)-בסוף חופשת הקיץ יש לשלוח דו"ח קצר על הפעילות השנתית בפרקטיקום במייל (עמוד .4

 לעמוד בכל הדרישות הנ"ל על מנת לקבל ציון עובר בקורס. םעליכ .5

 

 בהצלחה!
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 הערות איש קשר נושאים  מיקום
מרכז טיפול בית 

 /רמת חןאחד 
תיקוף כלי סינון לספקטרום 

 האוטיסטי
 יעקב-סנדרה ישראל

sandra.yaacov@gmail.com 
 

מרכז לבריאות 
 גהה –הנפש 

 

, ADHDמחקרים בתחום 
סכיזופרניה והפרעות 

 אפקטיביות

 שרון קרונטל
rontal@clalit.org.ilSK 

 

 –ביה"ח שלוותה 
הוד השרון / 

 הרצליה

השפעת מתן משוב אודות 
שינויים במצב המטופל על 

הצלחת הטיפול 
 הפסיכותרפויטי.

 יעל קרקואר
yaelkr12@clalit.org.il 

7478644-09 

לפרטים נוספים אודות 
 המחקר:

http://onlinelibrary.wil
ey.com/doi/10.1111/je

p.12839/full 

 –ביה"ח שלוותה 
הוד השרון / 

 הרצליה

השפעת מתן אוקסיטוצין על 
תוצרי הטיפול 

 הפסיכותרפויטי.

 יעל קרקואר
yaelkr12@clalit.org.il 

7478644-09 

 

 –ביה"ח שלוותה 
הוד השרון / 

 הרצליה

הערכת יעילות השימוש 
במכשיר גירוי מגנטי עמוק 
 לטיפול בדיכאון במתבגרים

 יעל קרקואר
yaelkr12@clalit.org.il 

7478644-09 

 

 –ביה"ח שלוותה 
הוד השרון / 

 הרצליה

הערכת יעילות השימוש 
במכשיר גירוי מגנטי עמוק 

לטיפול בחולי 
 פיברומיאלגיה.

 יעל קרקואר
yaelkr12@clalit.org.il 

7478644-09 

 

 שירות פסיכולוגי
 רמת גן

מסוגלות ילדי גן להתמודד 
 ת ספריותעם מטלות בי

 לימור גפרט
limor2002@gmail.com 

 

     
מרכז 
לרפואה  סגול

 היפרברית ומחקר/
בית החולים אסף 

 הרופא

השפעת תא לחץ על שיפור 
נבדקים  קוגניטיבי בקרב

 בריאים

 דרור יוגב
dror_yogev@yahoo.com 

  

מכון להתפתחות 
 הילד תל השומר

תרומתן של מסגרות 
טיפוליות שונות לילדים 

 בספקטרום האוטיסטי

 ד"ר רותי רוזנן
ruthie.r28@gmail.com 

  

     
בית החולים תל 

 השומר
מחקר זכרון אקספליציטי 

אצל חולי פרקינסון (בדיקת 
 תנועות עיניים)

 ופ' אלי וקילפר
eli.vakil@biu.ac.il 

  

המרכז הרפואי 
הרצוג (בי"ח 

גריאטרי 
ופסיכיאטרי), 

 ירושלים

טיפולים בגרייה מוחית 
תפקודיים   EEG ומדדי

ואבחוניים בחולים הסובלים 
בדכאון, סכיזופרניה, 

דמנציה, אפילפסיה והפרעות 
 קשות.הכרה 

 "ר עודד מירוןד
oded@herzoghospital.org 

 

מרכז לבריאות 
-הנפש בבאר

 שבע

בעזרת  OCD-טיפול ב
 נוירופידבק

 ד"ר דוד ענקי
David.anaki@biu.ac.il 

 

בית החולים 
 לוינשטיין

עיבוד פנים אצל חולים עם 
 תסמונת הזנחת צד

 ד"ר דוד ענקי
David.anaki@biu.ac.il 
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תפיסת פנים ועצמים אצל  רחבי הארץ 
 נשים עם תסמונת טרנר

 ד"ר דוד ענקי
David.anaki@biu.ac.il 
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