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חקר המוח וההתנהגות :טראומה ,תודעה וקוגניציה
יום שלישי  ■ 15.5.2018יום רביעי  ■ 16.5.2018המכללה האקדמית תל-חי
הכנס פתוח לקהל הרחב ללא תשלום
יום שלישי 15.5
17:30 - 18:00

■ התכנסות :כיתה ( 4202קמפוס לוואן ,מזרח) ■

18:00 - 20:00

■ רב-שיח :גישות טיפול חדשניות בהפרעות פוסט טראומה ■
פרופ' מולי להד ,המכללה האקדמית תל-חי ,פרופ' יאיר בר-חיים ,אוניברסיטת תל אביב,
פרופ' גל ריכטר לוין ,אוניברסיטת חיפה

יום רביעי 16.5
09:00 - 09:30

■ התכנסות :אודיטוריום זרנגין (קמפוס לוואן ,מזרח) ■

09:30 - 09:45

■ ברכות ודברי פתיחה ■
פרופ' יוסי מקורי ,נשיא המכללה האקדמית תל-חי
דר' מירב חן ,ראש החוג לפסיכולוגיה ,המכללה האקדמית תל-חי

09:45 - 10:05

מבוא כללי ,Event Related Potentials (ERP) ,Electroencephalogram (EEG) -
)Magnetoencephalography (MEG
דר' אורן שריקי ,המחלקה למדעי המוח והקוגניציה ,אוניברסיטת בן גוריון

10:05 - 10:45

"מפולות עצביות" ככלי לאבחון סטיות מדינמיקה מוחית תקינה :יישומים לאפילפסיה ,חסך שינה ועוד

10:45 - 11:30

11:30 - 11:45

דר' אורן שריקי ,המחלקה למדעי המוח והקוגניציה ,אוניברסיטת בן גוריון
מה מדדי  ERPמלמדים אותנו על הפעילות המוחית של קוראים דיסלקטים צעירים ובוגרים
דר' שלי שאול ,מרכז אדמונד י' ספרא לחקר המוח בלקויות למידה ,החוג ללקויות למידה,
אוניברסיטת חיפה
■ הפסקת קפה ■

11:45 - 12:30

צפייה בכאב של האחר  -מחקרי MEG
פרופ' אבי גולדשטיין ,המחלקה לפסיכולוגיה ,המרכז לחקר המוח ע"ש גונדה ,אוניברסיטת בר-אילן

12:30 - 13:30

ממחקר בסיסי לטיפולים מבוססי ראיות
פרופ' יאיר בר-חיים ,פסיכולוג קליני מומחה ,ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה ,ביה"ס סגול למדעי המוח,
אוניברסיטת תל אביב

13:30 - 14:30

■ הפסקת צהריים וסיור לאורחים במעבדת ■ EEG-ERP

14:30 - 15:30

תפקידם של תאים גאבארגיים בהיפוקמפוס ברגישות ובעמידות לחשיפה לטראומה
פרופ' גל ריכטר לוין ,החוג לפסיכולוגיה וחוג סגול לנוירוביולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
דר' עומר הורוביץ' ,המכללה האקדמית תל-חי

15:30 - 16:15

תגובות לחץ גובות מחיר
פרופ' חרמונה שורק ,מרכז אדמונד ולילי ספרא לחקר המוח והמחלקה לכימיה ביולוגית במכון
למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן ,האוניברסיטה העברית בירושלים

ועדה אקדמית :פרופ' מולי להד ,דר' סיון רז ,דר' יוחאי עתריה ,דר' מירב חן

www.conferences.telhai.ac.il

