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אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס

מטרת הקורס היא להפגיש את הסטודנטים עם תחום הזכרונות המוטעים הנחקר בהקשרים
פסיכולוגים שונים ולהנחות אותם בעבודת סמינריונית בנושא נבחר בתחום .במחצית
הראשונה של הקורס ,יוצגו לסטודנטים תחומי המחקר השונים המשיקים והרלוונטיים
לזיכרונות מוטעים ותועבר סדנת כתיבה במטרה לחדד את עקרונות הכתיבה של סקירת
ספרות מדעית .בשלב השני של הקורס יתמקדו הסטודנטים בהיבט אחד של זיכרונות
מוטעים ויכתבו עבודה סמינריונית המקיפה את המחקר העדכני בתחום .בסיום הסמסטר –
יציגו הסטודנטים את העבודה בכיתה.

ב .תוכן הקורס:

הקורס מתמקד בתופעות של זיכרון מוטעה המתבטאות בזכירתם של אירועים כאילו הם
התרחשו במציאות למרות שהם לא התרחשו כלל או שהתרחשו באופן שונה מאופן זכירתם.
העושר העצום של העדויות המחקריות מחד והחשיבות היישומית הישירה מאידך,
המתבטאת בין היתר במעורבותם של פסיכולוגים כעדים מומחים לבחינת דיוק של עדים
לפשעים ובמשפטים העוסקים בהאשמות של התעללויות בילדות ,הפכו את תחום הזיכרונות
המוטעים לאחד הנושאים המעניינים והדינמיים ביותר בספרות הפסיכולוגית .הקורס ישלב
רקע תיאורטי על תהליכי זכירה עם תאור מקרים אמיתיים להמחשת חוזק התופעה של
זיכרונות מוטעים וחשיבות הבנתה וחקירתה .הקורס יתמקד בהבחנה שבין תהליכי שכחה
לבין זיכרונות מוטעים ויושם דגש על ההקבלה וההבחנה שבין תהליכי תפיסה לבין תהליכי
זיכרון מוטעים .הקורס יקיף ממצאים אמפיריים העוסקים בזיכרונות מוטעים ברבדים שונים
של החיים כמו פשעים ,זיכרונות יום יומיים והדחקות ,בצד תאוריות מתחומי הזיכרון
והקוגניציה הרלוונטיות לזיכרונות מוטעים.
מהלך השיעורים:
הקורס ילווה במצגת  PPTאותה יקבלו הסטודנטים בתחילת הקורס .המצגת תכלול את
המחקר העדכני בתחום זיכרונות מוטעים .מחצית השיעורים הראשונה תוקדש להצגת
תחומי המחקר ע"י המרצה ותנוהל באופן פרונטאלי כיתתי .המחצית השניה של הקורס
תתנהל באופן אינדיבידואלי במפגשים אישיים נפרדים עם הסטודנטים .המפגשים יוקדשו
לבניית העבודה ,דיון ברלוונטיות של המחקרים לסקירה ובמתן משוב על תרשימי זרימה
וטיוטות.
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