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 :(מטרות על / מטרות ספציפיות) מטרות הקורסא. 
תיאורטי למחקר פסיכוביולוגי  מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים באופן

 התפתחותי הבוחן את הבסיס הנוירוביולוגי של התקשרות והתנהגות חברתית. 
באופן ספציפי, הקורס נועד כדי ללמד את הסטודנטים אודות מחקרי בעלי חיים וכן 

מחקרים בבני אדם הבוחנים את מעורבותו של הנוירופפטיד אוקסיטוצין בהתנהגויות 
 ציה החל בינקות וכלה בבגרות. התקשרות ואפיליא

 
 נושאים)רציונל, ( :תוכן הקורסב. 

במהלך הקורס יכירו הסטודנטים תיאוריות התפתחותיות מובילות וחוקרים אשר ערכו 
מחקרי מפתח וסללו את הדרך לחקר הבסיס הנוירוביולוגי של התנהגויות חברתיות 

 והתקשרות.
ובמעורבותו בהתנהגויות התקשרות  הקורס יתמקד בהכרת הנוירופפטיד אוקסיטוצין

 כגון אמהות, הורות, חברות, וקשר זוגי. 
למרות ההתמקדות באוקסיטוצין, יעסוק הקורס גם באינטראקציה של הורמון זה עם 

 .מערכות נוירופיזיולוגיות שונות, כגון מערכת הדחק ומערכת הגמול
 הקורס יעסוק בתהליכים אדפטיביים וכן בפסיכופתולוגיה.

 
 

 )ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו(שיט מהלך השיעורים:    
שילובם של הסטודנטים המשתתפים וכן על הקורס יבוסס על הרצאות פרונטליות 

 . מאמריםגת צהבדיון וב
 
 
 

 (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב) תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    
 

 דרשתנקריאה  נושא השיעור מס' השיעור
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 :חובות הקורסג. 

 
 דרישות קדם:     

 
 חובות / דרישות / מטלות: 



 על כל סטודנט לקרוא מאמר ולהציגו בפני הכיתה במהלך אחד משיעורי הקורס )1

 השתתפות בשעורים )2

 בחינה בסיום הקורס )3

 :רי / ציון עובר)(ציון מספ מרכיבי הציון הסופי 
 מהציון  80% –בחינה בסיום הקורס 

 מהציון 20% –העברת הרצאה וקריאת מאמר 
 

 
 (חובה/רשות) ביבליוגרפיה:ד. 

 
  חומר מחייב למבחנים: 

 קריאת חובה
 המאמרים המתוארים בטבלה תחת קריאה נדרשת
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