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 :מטרות הקורס .א
  .ב

תקשורת הבינאישית. למרות שתהליך זה הוא חלק תפיסת פרצופים הינו תהליך מרכזי בתפקוד האנושי וב
מהעיבוד הויזואלי הרי שקיימות עדויות רבות לכך שהדרך בה נתפסים פרצופים ועצמים אחרים אינן זהות. 

אנטומיים של -במסגרת הקורס נציג מודלים תיאורטיים המסבירים את המנגנונים הקוגניטיביים והנוירו
אלו מבוססים על מחקרים התנהגותיים בבני אדם בריאים, חולים עם תפיסת פרצופים וזיהויים. מודלים 

כן נעסוק במאפיינים -פגיעות ספציפיות בזיהוי פנים ורגשות ומחקרי הדמיה בטכניקות שונות. כמו
התפתחותיים (זיהוי פרצופים בבע"ח ותינוקות), חברתיים (אטרקטיביות) ורגשיים (הבעות פנים) הקשורים 

    לתפיסת פרצופים.  
 

  הקורס: תיאורב. 
 

 מה בין זיהוי עצם לזיהוי פרצוף?  •
 אנטומיים) לזיהוי פרצופים. -מודלים תיאורטיים (קוגניטיביים, חישוביים ונוירו •
 פגיעות מוחיות הקשורות לזיהוי פרצופים והבעות פנים.  •
 מנגנונים מוחיים הקשורים לתפיסה וזיהוי של פנים.  •
 נוקות. התפתחות זיהוי פרצופים אצל תי •
 זיהוי פרצופים בבע"ח.  •
"כשאת אומרת לא למה את מתכוונת?" היכולת לזהות רגשות, תחושות, מחשבות וכוונות על בסיס  •

 הבעות פנים. 
 ).other race effectפרצופים וגזעים: היכולת לזהות בן גזע אחר ( •
 מינית.-אטקרטיביות ומשיכה בין -"אפך כמגדל הלבנון"  •
תפיסת פרצופים: בניית קלסתרונים וזיהוי חשודים באמצעותם, פיתוח תוכנות היבטים יישומיים של  •

 ממחושבות לזיהוי פנים.   
  

 הוראה פרונטלית, מצגות פאוארפוינט וסרטונים. מהלך השיעורים:   -
 

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

 ערותה  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

 הקדמה על תפיסת פנים: 1
 תפיסה גלובלית ולוקלית

  ברשימת מקורות 1

  2,3,9 מודלים של תפיסת פנים 2

גישות בחקר תפיסת  3
 פנים 

4,5  

היבטים התפתחותיים  4
 בתפיסת פנים

6  
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נוירופסיכולוגיה של  5
 תפיסת פנים

7  

  10 קשב ותפיסת פנים 6

  8 זכרון של פנים 7

  12 ז חברתיפנים כרמ 8

  11 הבעות פנים 9

  13 אוטיזם 10

  14,15,16 אטרקטיביות 11

היבטים ישומיים  12
 בתפיסת פנים

17  

 
 

 תואר ראשון בפסיכולוגיה. דרישות קדם:  ג. 
 

 חובות / דרישות / מטלות: ד. 
 השתתפות חובה.
 קריאת מאמרים.

 ריאה. מבחן בסוף הסמסטר שיתבסס על חומר השיעורים ורשימת הק
 

 :מרכיבי הציון הסופי ה. 
 ציון מספרי  

 :רשימת קריאה. ו
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  מצגות וחומר קריאה.  חומר מחייב למבחנים: 
 

 Face perception שם הקורס באנגלית: ה. 


