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 00-1020019  :מספר הקורס

 מבוא למדעי המוח :בעברית שם הקורס

 Introduction To Neuroscience  שם הקורס באנגלית:

 ף"תש  :שנה"ל

 ד"ר גלעד יעקובסון  :שם המרצה

 םילימודים הומניסטיהתוכנית ל :שם תוכנית הלימודים

  שש"  2 ,שנתי : משך והיקף הקורס

 שיעור   : הקורס /סיווגמבנה

 נ"ז  4 :אקדמיות זכות ודותקנ

 ללא דרישות קדם   : דרישות קדם

 בתיאום מראש 13:00-10:00בין השעות  חמישייום  :ת הקבלהומועד שע

 giladj@gmail.com :פרטי קשר של המרצה

 
 :הקורסמטרות 

מדעי המח. זהו תחום  –שבחזית המחקר המדעי כיום בקורס ייחשפו הסטודנטים לאחד הנושאים 

מדעי בעל גבולות לא ברורים, שמאתגר את האנושות מבחינה טכנולוגית, אתית ופילוסופית. 

 בקורס נבנה בסיס ידע באמצעותו נוכל לדון בסוגיות אלו.

מטרת הקורס היא לפתח הבנה של התהליך המדעי, לפתח יכולת קריאה ביקורתית של תוצאות 

דעיות )תוך הבנת הפער שבין מחקר מדעי לבין הדרך בה הוא מתווך לציבור הרחב(, וליצור מ

המרשימים של מדעי המח  םההישגיהכרות עם המורכבות של מערכת העצבים מחד, ועם 

 .מאידך בעשורים האחרונים
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  :תיאור הקורס

פסיכולוגים קוגניטיביים, חקר המח הוא אחד התחומים המרתקים ביותר במחקר העכשווי. 

פיזיקאים, ביולוגים, אנשי מדעי המחשב, בלשנות ופילוסופיה חוברים יחד כדי לנסות ולהבין כיצד 

פועל המח. במקביל, ההבנה שלנו את המח מובילה כבר כעת לפיתוח טכנולוגיות שיתנו מזור 

 נפש, קטועי גפיים ועוד.לחולים רבים: חולי מחלות ניווניות כגון אלצהיימר ופרקינסון, פגועי 

הקורס יתחיל בסקירה היסטורית בה נראה כיצד תפש האדם הקדמון והאדם בעת העתיקה את 

מקום מושב המחשבה, החיּות והרגש בגוף. נמשיך ונראה כיצד בעת החדשה מדעי המח התפתחו 

 כולוגיה.עקב בצד אגודל עם התפתחות תחומי ידע אחרים, כגון כימיה ופיסיקה ומאוחר יותר פסי

בליבת הקורס נפתח את ההבנה שלנו של מדעי המח מכמה נקודות מבט. ראשית נלמד כיצד 

מתקשרים תאי עצב זה עם זה על ידי אותות חשמליים וכימיים, ונבין את מבנה תא העצב. לאחר 

מכן נדון במערכות חוש )ראיה, שמיעה וריח(, ונראה כיצד אותות מהעולם החיצון מתורגמים 

עצביים. מכאן נגיע לדון בתפישה חושית, ועל הדרך בה ההנחות שלנו על העולם מכתיבות לאותות 

לאחר מכן נלמד על הדרך בה רשתות של תאי עצב את הדרך בה אנחנו מפרשים מידע מהחושים. 

לומדות מידע חדש, ודרך כך נדון בקשר בין התפתחות מדעי המחשב ומדעי המח. לסיום, נדון 

סיקים את מדעי המח בעת האחרונה: ריפוי מחלות עצביות ופסיכיאטריות, במגוון נושאים המע

מפות מרחביות וקוגניטיביות במח, קבלת החלטות, ושליטה במערכת העצבים באמצעות שיטות 

 גנטיות ואחרות.

 

 :חובות הקורס והרכב הציון בקורס

  10%   (:8משימת בית )אחרי שיעור 

שמאפשרת ביצוע סימולציה של פעילות תא עצב המשימה מחייבת הורדת תכנה חינמית 

(hhsimומענה על מספר קטן של שאלות. היקף הכתיבה הנדרש: כ ,)-עמודים. 2 

  5%     :(9בוחן )שיעור 

  5%    (:20בוחן )שיעור 

 20%  :, תחילת סמסטר ב'(14)שיעור  רפרט 

היומית שטוען טענה עבודת הרפרט תיעשה בזוגות. כל זוג יצטרך לבחור מאמר מהעיתונות 

מדעית הנוגעת למדעי המח, ולהציג בכיתה השוואה בין הטענות כפי שהן מובאות בעיתונות 

 10-המדעית לבין הממצא המדעי במאמר המקורי עליו מסתמכת הכתבה. כל הצגה תימשך כ

 שאלות(. 2-דקות )כולל זמן לכ

 :50%     עבודה סופית 
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תלמיד.ה לסכם גוף ידע מדעי באופן ביקורתי. העבודה המסכמת של הקורס תדרוש מכל 

העבודה מסתמכת על קריאה של מאמר מדעי אחד המציג תוצאות מקוריות, ושל מאמר סקירה 

(review אחד לפחות, כדי להעשיר את הידע בנושא העבודה, להבין את ההקשר בו נעשה )

ט )ללא הצלמיות עמודים של טקס 3-5המחקר ולאפשר קריאה ביקורתית בו. היקף העבודה: 

 המובאות מהמאמר כדי להמחיש גרפית את הממצאים(.

 10% ת פעילה בדיונים ומוכנות לשיעור:השתתפו 

  :60ציון עובר בקורס 

 

 
 כללית:קריאת רשות הערה בנוגע ל

ך" "בספריה יש כיום מגוון לא קטן של ספרים במדעי המח. כדאי במיוחד לציין את שני "ספרי התנ

 האחד יותר פיזיולוגי, השני יותר פסיכולוגי:של מדעי המח, 

 

 Kandel and Schwartz / Principles of Neural Science, 5th Edition 

 Gazzaniga / Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind, 4th Ed. 

 

מורחבת, ספרים עבי כרס אלו מכסים כמעט כל נושא אפשרי, ואפשר להשתמש בהם כמעין ויקיפדיה 

כדי להעמיק בנושא כלשהו שמעניין אתכם, כגון המערכת האוטונומית, חוט השדרה, התמכרות, 

 .ראיה, שיווי משקל
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 שיעור:והרשות בכל חובה הוקריאת שיעור בכל נלמדים הנושאים , ה(מפגשיםהשיעורים )פירוט 

 

 סמסטר א'

 

 :1שיעור מס' 

 

 הקדמה וספוילר –מדעי המח על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על 

בשיעור זה נסקור את נושאי הקורס, את השאלות שיעניינו אותנו, כל זאת תוך מתן דוגמאות 

תחומי ידע אחרים: פסיכולוגיה, רפואה, נרחבות שידגימו את ההשקה של מדעי המח ל

 פילוסופיה, מדעי המחשב, ועוד.

 

 :2שיעור מס' 

 

 Iרי היסטומבוא  –ממיתוס למדע, מלב למח 

בשיעור זה נדון בהיסטוריה של החשיבה האנושית על מושב המחשבה והרגש, מתקופת האבן 

המאוחרת ועד לראשית המהפכה המדעית. נמשיך ונדון בדוקטרינת הנוירון, וכיצד מדעי המח 

 התפתחו יד ביד עם ראשית הפיסיקה והכימיה.

 

 :פירוט בהמשך( –)חובה ורשות  ה לקראת השיעורקריא

אחד הנושאים בהם נדון בשיעור הוא המחלוקת הגדולה של תחילת המאה העשרים: 

( או syncitiumהאם מערכת העצבים היא ישות אורגנית אחת, בלתי ניתנת לחלוקה )

שהיא מורכבת מיחידות בדידות ועצמאיות המתקשרות ביניהן. התומכים בשתי הגישות 

טרם יושב, ומעניין לקרוא את הגישות , כשהויכוח 1906זכו יחדיו בפרס נובל בשנת 

 השונות שלהם.
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 )חובה( Santiago Ramón y Cajalנאום הנובל של 

-alhttps://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1906/caj

lecture.pdf 

 )רשות( Camillo Golgiנאום הנובל של 

-https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1906/golgi

lecture.pdf 

 

 :3שיעור מס' 

 

 IIמבוא היסטורי  – שאלת הלוקליזציה במח – מוחו?איה מקום 

בשיעור זה נדון בויכוח עתיק סביב שאלת הלוקליזציה: האם ניתן לשייך תפקודים שונים 

, 18-למיקומים שונים במח? נדון בהבטים הפילוסופים שהטרידו מדענים ופילוסופים במאה ה

ונגיע עד  בפגיעות ראש מפורסמות, נדון 19-מדע שפרחו במאה ה-נתאר את המדע והפסוודו

 ימינו אנו.

 :לקראת השיעור קריאת חובה

Charles Gross. Aristotle on the Brain. 

The Neuroscientist, Volume I, Number 4, July 1995 

 
 :4שיעור מס' 

 

 התא הביולוגי כסביבה מבודדת, כספריה וכמפעל –החיים, הוראות שימוש 

בשיעור זה נארח את המרצה לביולוגיה, ד"ר אולגה קלבנוב, שתספר לנו על היחידה הבסיסית 

התא. השיעור ייסוב סביב שלושה הבטים של התא הביולוגי:  –ממנה בנויים כל היצורים החיים 

( המטען 2( התא כסביבה מבודלת, המקיימת בתוכה תנאים ייחודיים ומשטר אנרגטי יעיל; )1)

( התא כמפעל, 3)-בכל תא, ומהווה מעין ספריה ובה הוראות ייצור לחלבונים, ו הגנטי שמצוי

שעמל כל העת בייצור החלבונים הנחוצים על פי הוראות הייצור הגנטיות. לסיום, נתאר על קצה 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1906/cajal-lecture.pdf
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1906/cajal-lecture.pdf
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1906/golgi-lecture.pdf
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1906/golgi-lecture.pdf
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הקרחון את המגוון העצום של תאים שניתן למצוא בטבע, ולמעשה אף באותו הייצור, ונדון בקשר 

 תאים לבין בין ייחודיותם של 

הייחודיות של תאי עצב,  תכונותיהםב –בשיעור הבא  –הווה מבוא הכרחי לדיון זה משיעור 

 שבסופו של דבר הם סוג מסוים של תא ביולוגי.

 

 6-5מס'  יםשיעור

 

 ?אותות חשמלייםר וכימיה לייצאת ההביולוגיה רותמת כיצד  –כעין החשמל 

כיצד מנצלים תאים ביולוגים אותות חשמליים כדי  איך הופך תא ביולוגי לנשא של מתח חשמלי?

לתקשר זה עם זה? בשיעורים אלו נדון בבסיס הביולוגי והכימי של יצירת חשמל, ונתאר את 

כושר ההמצאה המופלא של הטבע, בבואו ליצור מנגנון שמאפשר תקשורת מהירה, שהיא 

 הבסיס לפעילות עצבית.

 :לקראת השיעור קריאת חובה

 156של מכון ויצמן, עד עמוד  חלק שלישי, מתוך "מוח, תרופות וסמים" –הרחבת הדעת 

 )לפני הכותרת "סינפסות"(. קישור:

content/uploads/2016/08/a9.pdf-https://stwww1.weizmann.ac.il/wp 

 
 

 8-7שיעור מס' 

 תקשורת במערכת העצבים – מי אמר למי ובאיזה הקשר?

 

כיצד מתבצעת התקשורת בין תאי עצב לבין שרירים? ובינם לבין עצמם? בשיעורים אלו נדון 

ועד לשנות  19-באחת השאלות הקשות ביותר שחוקרי מח התמודדו איתן החל מהמאה ה

. נתאר את האם התקשורת העצבית היא כימית או חשמלית – השבעים של המאה העשרים

ושאר שלבים בפתרון חידה זו. בסופו של דבר נגיע אל תאור  Otto Loewiהניסוי המבריק של 

 ייחודי.של מערכת העצבים כמכונה המשלבת חשמל וכימיה באופן 

 

https://stwww1.weizmann.ac.il/wp-content/uploads/2016/08/a9.pdf
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 :7לקראת שיעור  קריאת חובה

 :1936משנת  Otto Loewiנאום פרס הנובל של 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/

1936/loewi-lecture.html 

, תהיה משימת בית בהיקף קטן בה תידרשו לחקור סימולציה של תא 8לאחר שיעור 

 עצב.

 :8לקראת שיעור  קריאת רשות

 :1970משנת  Bernard Katzנאום פרס הנובל של 

https://assets.nobelprize.org/uploads/2018/06/katz-lecture.pdf 

 

 10-9שיעור מס' 

 ההיררכיה של עיבוד הראיה במח –והטאג' מהאל עד ג'ניפר אניסטון  RGB-מפיקסלים ו

 

 יחל בבוחן קצר! 9שיעור 

נדון בדרך בה העין מתרגמת את העולם הפיסיקלי שיעור ראשון על מערכת הראיה. בשיעור זה 

ועד  Helmholz, דרך Goethe-ומדווחת עליו למח. נדון בתיאוריות של תפישת צבע, החל מ

למדע המודרני. נציג כיצד קליפת המח מעבדת את העולם הראייתי באופן הדרגתי, מגירויים 

 פשוטים כגון נקודות וקווים, ועד לגירויים מורכבים כגון פרצופים.

 :9שיעור לקראת  קריאת חובה

Quian-Quiroga et al. Invariant visual representation by single neurons in 

the human brain. Nature 2005. 

Quian-Quiroga et al. Sparse but not ‘Grandmother-cell’ coding in the 

medial temporal lobe. Trends in Cognitive Sciences 2008. 

 :Prof. Botond Roskaהדקות הראשונות של ההרצאה של 

https://www.youtube.com/watch?v=StjpLVpo9Cc 

 

 :10שיעור לקראת  קריאת חובה

Cerf et al. On-line, voluntary control of human temporal lobe neurons. 

Nature 2010.  

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1936/loewi-lecture.html
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1936/loewi-lecture.html
https://assets.nobelprize.org/uploads/2018/06/katz-lecture.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=StjpLVpo9Cc
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 11שיעור מס' 

 מה בדיוק אנחנו רואים? –ת יֹוָאכגודל הציפיות או כגודל הר  

 

בשיעור זה נדון בתפישה ראייתית. האם אנחנו רואים את העולם שיעור שני על מערכת הראיה. 

, ממנו הוא מקבל רק רמזים הפיסיקלי? או שהמח רואה את הְסֵכמֹות שהוא מניח לגבי העולם

 –? נספק עדויות מתוך אשליות אופטיות ונדון באסכולה חשובה של תפישה חושית קלושים

 .20-של ראשית המאה ה Gestalt-אסכולת ה

 

 13-21ר מס' שיעו

ִעים  ֹׁמ  ם ש ָבִרים ַאתֶּ  מערכת השמיעה –קֹול ד 

 

בשיעור זה נדון בעולם האקוסטי שסובב אותנו, ובדרך בה מערכת השמיעה מעבדת אותו. נדון 

בהבדלים בין תכונות פיסיקליות של גירויים )תדר, משרעת, מבנה ספקטרלי( לבין התכונות 

ונלמד להעריך את הקושי הרב העומד בפני המח בבואו התפישתיות )גובה, עצמה, גוון, ...(, 

 האקוסטי דרך דוגמאות שונות. לפרש את העולם

בשיעור השני נשאל כיצד רשתות עצבים קטנות מסוגלות לבצע חישובים משמעותיים, ובמקרה 

כיצד מחשבת מערכת השמיעה את מיקומם של האובייקטים אותם היא  –של מערכת השמיעה 

 שומעת?

עילות עצבית של לרשום פבחלקו השני של השיעור נדון בשיטות השונות העומדות לרשותנו כדי 

 המח.

  :13שיעור לקראת קריאת חובה  

Amedi et al. Convergence of visual and tactile shape processing in the 

human lateral occipital complex. Cerebral Cortex 2002.  
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 סמסטר ב'

 

 15-14שיעור מס' 

 לגבי מדע פופולרי ?(הכואבת)האמת 

   

 ביקורתי של ידיעות עיתונאיות על חידושים מדעיים במדעי המחניתוח  –רפרט 

 

 16שיעור מס' 

 : אפיגנטיקהסוגיות נבחרות במדעי החיים

 

 ה נארח שוב את ד"ר אולגה קלבנוב.בשיעור ז

 

 17שיעור מס' 

 האם למידה סינפטית יכולה לעמוד בבסיס תופעות מורכבות כהתניה? – I תעצבי יותחישוב

 

בה חוק למידה פשוט , ונדון בדרך זו הצב ללמוד? בשיעור זה נדון בסוגיתאי עכיצד יכולים 

ומקומי, יכול להסביר סוגי למידה מסויימים, כמו התניה קלאסית ואופרנטית, בהן גירוי נייטרלי 

 הופך להיות בעל משמעות ולייצר תגובה התנהגותית.
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 18שיעור מס' 

 למידה בנוירונים וברשתות נוירונים – IIחישוביות עצבית 

 

כיצד ניתן לאמן רשת נוירונים על  מהו הכח החישובי של תא עצב בודד? ושל רשת שלמה?

שכולם מדברים עליו כעת?  deep learning-מחשב לייצר תגובות רצויות על ידי "הנחיה", ומהו ה

ם? תוך כדי מסע זה נדון בדרך מהו זכרון אסוציאטיבי ואיך הוא יכול להיאגר בתוך קשת נוירוני

 בה מדעי המחשב ומדעי המח הפרו זה את זה במהלך מאה השנים האחרונות.

 :18לקראת שיעור  קריאת חובה

https://alaxon.co.il/article/אנחנו-לא-מחשבים/ 

 

 
 19שיעור מס' 

 מערכת הריח: מאבולוציה ועד להתנהגות חברתית -ראה ריח בני 

 

נראה כיצד בנויה של השיעור הראשון  בחלקוהריח הוא החוש העתיק ביותר בעולם הטבע. 

כיצד מערכת הריח הומצאה באופן עצמאי מספר פעמים  –מערכת הריח, ונדון בתופעה מרתקת 

השני של השיעור נדון בתפקיד באבולוציה, כשבכל פעם נוצרה מערכת עיבוד כמעט זהה. בחציו 

החשוב של מערכת הריח בתקשורת חברתית, ונציג את מערכת הריח המשנית, שכמעט לא 

 מוכרת.

 :19לקראת שיעור  קריאת חובה

: 2004משנת  Linda Buckנאום פרס הנובל של 

s://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2004/buck/lecturehttp/ 

 

  

https://alaxon.co.il/article/אנחנו-לא-מחשבים/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2004/buck/lecture/


11 

 

 20שיעור מס' 

 (21)לפירוט ר' שיעור   מבוא למערכת המוטורית  כיצד קורים מאמר? +

 

 :20לקראת שעור  קריאת חובה

Wu et al. Galanin neurons in the medial preoptic area govern parental 

behaviour. Nature 2014.  

 

 21שיעור מס' 

 מרפלקסים ועד נגינה וריקוד

  

כיצד פועלת המערכת המוטורית? נתחיל מתיאור מערכות רפלקסים ותנועה מתואמת הקיימות 

כבר בחוט השדרה, ונעבור לדון במערכת המוטורית בקליפת המח, והקשר האינטימי שלה עם 

במרחב(. הנושא יקרב אותנו בין  חוש המישוש במובנו הרחב )כולל חוש ההתמצאות של הגוף

( איך אנחנו מתקנים את הפעילות שלנו 2( איך אנחנו לומדים? )1השאר לשתי סוגיות מרתקות: )

 בעולם בזמן אמת?

 :21לקראת שיעור  קריאת חובה

Prsa et al. Rapid Integration of Artificial Sensory Feedback during 

Operant Conditioning of Motor Cortex Neurons. Neuron 2017.  

 

 22שיעור מס' 

 חישה חשמלית בדגים –חשמל זורם בכפות סנפיריך 

 

החוש החשמלי. חוש זה התפתח בעיקר ביצורים החיים  –בשיעור זה נציג חוש שאין לבני אדם 

בסביבה מימית, וקיים בשתי אוכלוסיות דגים באפריקה ובדרום אמריקה. נדון בסיבות 
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להתפתחות חוש זה, בדרך בה הוא פועל, ובשימוש המרתק שעושים דגי חשמל  האקולוגיות

 בתקשורת חשמלית.

 

 23שיעור מס' 

 כיצד אנחנו מתמצאים במרחב? –המוחי  Waze-ה

 

האזור במח בו נמצאת המפה באמצעותה אנחנו  –בשיעור זה נכיר לראשונה את ההיפוקמפוס 

שהובילו חוקרים להאמין שמפה כזאת קיימת במח, מתמצאים במרחב. נדון בהבטים התיאורטים 

 ונתאר את התגליות השונות הקשורות אליה.

 :23לקראת שיעור  קריאת חובה

Tolman, E. C. (1948). Cognitive maps in rats and men. Psychological 

Review, Vol 55(4), Jul 1948 

 .2014משנת  Edvard Moserהרצאת פרס נובל של 

 :23לקראת שיעור  רשותקריאת  

 2014משנת  John O’Keefeהרצאת פרס נובל של  

 

 24שיעור מס' 

 מתפקוד רגיל ועד למחלות, תרופות וסמים –מערכות התגמול במח 

 

בשיעור זה נדון בתפקידן של מערכות התגמול במח. אלו הן מערכות המפרשות את הערך של 

מידע על ציפיות, על תגמול ועל הפתעות. ארועים בעולם, ומדווחות לשאר מערכת העצבים 

מעורבים גם  –דופמין, סרוטונין, אנדורפין ועוד  –הנוירוטרנסמיטרים המעורבים במערכות אלה 

 במחלות נפש, בהתמכרויות ובמצבי רוח.

 

 :24לקראת שיעור  קריאת חובה

Fiorillo. Two Dimensions of Value: Dopamine Neurons Represent 

Reward But Not Aversiveness. Science 2013.  
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 25שיעור מס' 

 פילוסופיה ומדעי המח

 

בשיעור זה נדון בנקודות בהן מדעי המח משיקים לפילוסופיה. נדון בסוגיות פילוסופיות חדשות 

 agency-כישנות, שמוארות באור חדש על רקע התפתחויות במדעי המח. נדון בשאלת ה

 (, שאלות מוסריות ועוד.embodiment)סֹוְכנּות(, תפישת מיקום הגוף במרחב וגופניות )

 :25לקראת שיעור  קריאת חובה 

Christov-Moore et al. Deontological Dilemma Response Tendencies 

and Sensorimotor Representations of Harm to Others. Front in 

Integrative Neuroscience 2017.  

 

 26שיעור מס' 
  האם המח הוא מכונה לא מדויקת?

 

מי הם המדענים? כיצד הם  כפעילות אנושית.  לכבוד השיעור האחרון נדבר קצת על המדע

תוצאות  ותמקבלים מימון למחקריהם? מי מבצע את המחקר ובאילו תנאים? כיצד מתפרסמ

אחד, י היום יום של מדען? את הדיון נקיים דרך דיון בפרויקט מחקרי חי כיצד נראיםמדעיות? 

 מהשלב בו הוא נהגה כמעט במקרה ועד לפרסום בכתב עת מדעי, מנקודת מבט אישית.

 


