
Psychology Department

Harvest day!
!בציר טוב

לפסיכולוגיהבמחלקה 

בואו לשמוע על התגליות  
החדשות של חוקרי המחלקה  

לפסיכולוגיה באוניברסיטה  
העברית בירושלים

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!

9:45
APRIL 2nd

אולם הסנאט
הר הצופים  

Senate hall

Mt. Scopus
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Time Speaker Title*

9:45 Gathering + coffee

10:20 Ayelet Landau (H+E) Welcome address

10:30 Maya Bar-Hillel (H) Branching out to new paradigms

10:40 Avi Benozio (H) Cross-cultural and Individual Differences in Children’s Evaluations of Objects

10:50 Eran Eldar (E) Making use of time: the temporal structure of integrative decision process

11:00 Anat Perry (H) Cognitive and affective routes to empathic accuracy

11:10 Merav Ahissar (E) Cortical adaptation in different populations

11:20 Gershon Ben-Shakhar (E) Self-initiated vs. instructed cheating in the CIT

BREAK

12:00 Raz Yirmiya (E) Discovery of the anti-depressive mechanism of electroconvulsive therapy (ECT) 

12:10 Hillel Aviezer (H) Emotion in motion: Dynamic emotion perception

12:20 Salomon Israel (E) Sex specific effects of oxytocin on competitive behavior

12:30 Orya Tishby (H) Why do some therapy relationships work better than others? 

12:40 Yoni Pertzov (H) What determines where we look ? The individual differences approach.

12:50 Inbal Arnon (E) The connection between learning and structure: entropy reduction facilitates language learning

BREAK

13:50 Anat Maril (H)

To assimilate or to separate? Prior knowledge alters the representation of novel associations in the 

hippocampus and cortex

14:00 Eyal Kalanthroff (H) Is abnormal visuospatial processing bias the source of all our problems?

14:10 Tali Kleiman (E) The contrast diversity effect

14:20 Leon Deouell (E) Whose intention is it?

14:30 Maya Tamir (E) When there's a will there's a way: Dissecting cognitive reappraisal

14:40 Maya Tamir (E+H) Concluding remarks

15:00 - THE END – see you at Harvest 2020!

*Lectures in Hebrew (H) or English (E) as indicated



כותרת דובר שעה

וקפההתכנסות 9:45

!ברוכים הבאים (ע+א)לנדאו איילת 10:20

ראו הוזהרתם: לצעוד בדרכים חדשות (ע)הלל -ברמיה  10:30

אישיים בהערכת אובייקטים בקרב ילדים-תרבותיים ובין-הבדלים בין (ע)בנוזיו אבי  10:40

המבנה של תהליכי קבלת החלטות אינטגרטיביים: לנצל את הזמן (א)אלדר ערן  10:50

מסלולים קוגניטיביים ורגשיים: דיוק אמפתי (ע)פרי ענת  11:00

באוכלוסיות שונותקורטיקליתאדפטציה  (א)אחישר מרב  11:10

ם"אותנטי במבחן הפחאבחון שקר (א)שחר -בןגרשון 11:20

הפסקה

חשמלניזעידיכאון באמצעות -חשיפת מנגנון הפעולה של טיפול נוגד (א)ירמיה רז  12:00

על זיהוי רגשות דינאמיים: רגשות בתנועה (ע)אביעזר הלל  12:10

השפעות תלויי מין של אוקסיטוצין על התנהגות תחרותית (א)ישראל שלמה  12:20

?מדוע קשרים טיפוליים מסוימים מצליחים יותר מאחרים  (ע)תשבי אוריה  12:30

הבדלים בין אישיים? מה קובע להיכן נסתכל  (ע)פרצוב יוני  12:40

הורדת אנטרופיה משפרת למידת שפה: הקשר בין למידה ומבנה (א)ארנון ענבל  12:50

הפסקה

של אסוציאציות חדשות בהיפוקמפוס ובקורטקסיצוגכיצד ידע קודם משפיע על ? להטמיע או להפריד (ע)מריל ענת  13:50

?מרחבי אבנורמלי הוא המקור לכל הבעיות שלנו-תפישתתיהאם עיבוד  (ע)קלנטרוף אייל  14:00

המגווןאפקט הקונטרסט  (א)קליימן טלי  14:10

גלי מוח בין הכוונות (א)דעואל ליאון  14:20

מבט שונה על הערכה מחדש: אין דבר העומד בפני הרצון (א)תמיר מאיה  14:30

דברי סיכום (ע+א)תמיר מאיה 14:40

!2020להתראות בבציר של -סיום 15:00

לפי המצויין( א)או אנגלית (  ע)ההרצאות בעברית
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