Psychology Department

Harvest day!
Come one, come all! You are
cordially invited to hear the faculty
in the psychology department speak
about their latest discoveries and
present their recent harvest!

!בציר טוב

במחלקה לפסיכולוגיה

בואו לשמוע על התגליות
החדשות של חוקרי המחלקה
לפסיכולוגיה באוניברסיטה
העברית בירושלים

10:00
APRIL 10th
אולם הסנאט
הר הצופים

Psychology Department

Harvest day!
Time Speaker

!בציר טוב

במחלקה לפסיכולוגיה

Title*
10:00 Gathering + coffee

10:20 Jonathan Huppert

Welcome address

10:30 Maya Bar-Hillel

Stumping forward

10:40 Eyal Kalanthroff

Response inhibition in eating disorders: Reversal of an evolutionary process?

10:50 Tali Kleiman

Expecting to See you: A perspective Taking Mindset?

11:00 Ram Frost

Statistical learning and reading

11:10 Shir Atzil

Growing a social brain

11:20 Ran Hassin

Left, Right, Left, What??

11:30 Ruth Mayo

If you negate, you forget

11:40 Gershon Ben-Shakhar

Preliminary evidence for physiological markers of implicit memory
BREAK

12:10 Jonathan Huppert

Does adult attachment style change via CBT for panic disorder?

12:20 Eitan Bachar
12:30 Tal Shany-UR

Narcissism and Posttraumatic Stress Disorder
Show me what it looks like to be angry: Intentional emotional facial expression in neurodegenerative
disease

12:40 Ariel Knafo-Noam

Development of value priorities from childhood to adolescence

12:50 Merav Ahissar

Autism versus Dyslexia: slow acquisition versus fast decay
BREAK

13:30 Danny Hoofien

Executive functions make 'Aliya'

13:40 Tammy Pilowsky Peleg

Focused intervention (for tics control)- Does it achieve more than its focus?

13:50 Anat Maril

Is it Wrong, or does it feel bad? Moral judgements as beliefs or as desires.

14:00 Ilan Yaniv

Advice giving and decision making under conflict of interest

14:10 Orya Tishby

Therapist emotions, rupture and repair and their relation to patient emotion regulation
BREAK

14:50 Iftah Yovel

The improved Questionnaire-Based Implicit Association Test (qIAT): Reliability and Validity

15:00 Maya Tamir

When there's a will there's a way: separating ends and means in cognitive reappraisal

15:10 Shlomo Israel

Effect of stress on social cognition

15:20 Hillel Aviezer

Face or body? Individual differences in contextualized emotion perception

15:30 Ayelet Landau

Touchy topic - interference and prediction in the tactile modality

*Lectures in Hebrew
ההרצאות בעברית

בציר טוב!

Psychology Department

!Harvest day

במחלקה לפסיכולוגיה
שעה

כותרת

דובר

 10:00התכנסות וקפה
 10:20יונתן הפרט

ברוכים הבאים!

 10:30מיה בר-הילל

המשך חקר החידות

 10:40אייל קלנטרוף

עיכוב תגובה בהפרעות אכילה :היפוך של תהליכים אבלציוניים?

 10:50טלי קליימן

לקיחת פרספקטיבה :אוטומטית או אסטרטגית?

 11:00רם פרוסט

למידה סטטיסטית ולמידת קריאה

 11:10שיר אציל

לגדל מוח חברתי

 11:20רן חסין

ימין ,שמאל ,ימין ,סול?

 11:30רות מאיו

שללת שכחת!

 11:40גרשון בן-שחר

מרקר פיזיולוגי לזיכרון אמפליציטי

 12:10יונתן הפרט

האם יש שינוי בהתקשרות בעקבות טיפול קוגניטיבי התנהגותי להפרעת פאניקה?

 12:20איתן בכר

נרקיסיזם ותגובה פוסט-טראומטית

 12:30טל שני-אור

תעשו פרצוף כועס :הבעות פנים רגשיות במחלות נוון מוחי

 12:40אריאל כנפו-נעם

התפתחות קדימויות ערכים ,מילדות לגיל ההתבגרות

 12:50מירב אחישר

אוטיזם לעומת דיסלקציה :רכישה איטית לעומת דעיכה מואצת
הפסקה

 13:30דן הופיין

תפקודים אקסקוטיביים עושים עלייה

 13:40תמי פילובסקי-פלג

האם התערבות ממוקדת (בטיקים) תורמת לתוצאות גם מעבר למוקד שלה?

 13:50ענת מריל

מוסר מהראש או מהבטן? שיפוטים מוסריים כהאמנות או כרציות

 14:00אילן יניב

המלצות והחלטות במצבי ניגוד עניינים

 14:10אוריה תשבי

רגשות המטפל ,קרעים ותיקון בברית והקשר שלהם לוויסות רגשי של מטופלים
הפסקה

 14:50יפתח יובל

הגרסא המשופרת של מדידה אימפליציטית המבוססת על שאלונים :מהימנות ותוקף

 15:00מאיה תמיר

העיקר הכוונה :הפרדה של מטרות ואמצעים בהערכה מחדש

 15:10שלמה ישראל

השפעת לחץ על קוגניציה חברתית

 15:20הלל אביעזר

פנים או גוף? הבדלים בין אישיים בתפיסת רגש בהקשר

 15:30איילת לנדאו

ניבוי ומיסוך בחוש המגע

הפסקה

ההרצאות בעברית

