מרכז מינרבה ע“ש מקס וורטהיימר
לחקר תהליכים קוגניטיביים וביצועי אנוש

Max Wertheimer Minerva Center for
Cognitive Processes and Human Performance

הזמנה

Invitation

לכינוס השמיני
של
הוועדה המייעצת

The Eighth Meeting
of the
Advisory Council

:חברי הועדה
ד"ר דיטריך מנזי
ד"ר פיני זויצרלוד
ד"ר רינהולד קליגל
אריה מלניק
הלל פרת
יעקב קריב

'פרופ
'פרופ
'פרופ
'פרופ
'פרופ
'פרופ

Members of the Council:
Prof. Dr. Dietrich Manzey
Prof. Dr. Pienie Zwitserlood
Prof. Dr. Reinhold Kliegl
Prof. Arie Melnik
Prof. Hillel Pratt
Prof. Yaakov Kareev

הכינוס יתקיים בין התאריכים

The meeting will take place on

2010  למרץ7-9

March 7-9, 2010

(באוניברסיטת חיפה )מצפור רבין
(527 ובטכניון )בנין בלומפילד חדר

at The University of Haifa (Rabin Mitzpor)
and at the Technion
(Bloomﬁeld Building room 527)

Sunday, March 7 - The University of Haifa
09:00-09:15 Welcome and Introduction
Prof. Asher Koriat

Head of Minerva Center- Univ. of Haifa

09:15-10:00 Dr. Meni Yeari

The hierarchical navigation of visual
attention: Organizational and spatial
aspects of focusing and orienting
(Introduction: Dr. Morris Goldsmith)

10:00-10:45 Orit Baruch

 אוניברסיטת חיפה-  למרץ7 ,יום ראשון
התכנסות ודברי ברכה
פרופ' אשר קוריאט

09:00-09:15

ד"ר מני יערי

09:15-10:00

אורית ברוך

10:00-10:45

הפסקת קפה
פרופ' אשר קוריאט

10:45-11:15
11:15-12:00

דברי ברכה
‘פרופ‘ מאג‘ד אלחאג

12:00-12:15

מחקר קוגניטיבי יישומי

12:15-13:00

 מצפור רבין- הפסקת צהרים

13:00-13:50

ביקור במעבדות המרכז והדגמות
(סטודנטים )מעמק“ה
ארוחת ערב לחברי הוועדה המיעצת
,“וחוקרי מינרבה במסעדת ”וילה כרמל
חיפה

14:00-16:00

 אוניברסיטת חיפה- ראש מרכז מינרבה

 אספקטים:הניווט ההיררכי של הקשב החזותי
ארגוניים ומרחביים במיקוד והעברת קשב
( ד"ר מורי גולדשמיד:)מציג

Role of attention in object recognition:
An interactive iterative framework
(Introduction: Prof. Ruth Kimchi)

 מודל:תפקיד הקשב בזיהוי אובייקטים
אינטראקטיבי איטראטיבי
( פרופ' רותי קמחי:)מציגה

Data-driven and goal-driven processes
underlying metacognitive judgments

-התהליכים המשפיעים על שיפוטים מטה
קוגניטיביים

10:45-11:15 Coffee Break
11:15-12:00 Prof. Asher Koriat

12:00- 12:15 Welcome

Prof. Majid Al-Haj
Vice president and Dean of research

12:15-13:00 Applied Cognitive Research

Introduction: Prof. Joel Norman
Dr. Pe’erly Setter: A method for alleviating
stereoscopic display fatigue
Hadas Marciano: Developing a visual
transparency tool for improving internet
navigation

13:00-13:50 Lunch Break- Rabin Mitzpor
14:00-16:00 Visit in Labs and Young Scientists‘
Presentations (IIPDM)
20:30
Dinner - Advisory Council and
Minerva Researchers in Villa Carmel
Restaurant, Haifa
Monday, March 8 - Technion
09:00-09:30 Welcome and Introduction
Prof. Oded Shmueli
Vice president for research

09:30-10:30 Prof. Daniel Gopher

Training executive control in old adults

Dr. Maria Korman

Perception of stiffness: Discrimination
ability and possibilities of its enhancement

10:30-10:45 Coffee Break
10:45-11:45 Dr. Eldad Yechiam

An integrated model for the effect of losses

Guy Hochman

Asymmetric effects of losses on the brain
but no loss-aversion

12:00-13:00 Prof. Ido Erev

Beyond counter-examples

Kinneret Weiss

On the decision to explore

13:00-15:30 Lunch break - Golden Coral
Restuarant, Haifa
15:30-17:30 Visit in Labs and Young Scientists’
Presentations
20:30
Dinner- Advisory Council and
Minerva Researchers in
Hasdera- 1872, Haifa
Tuesday, March 9 - Technion
09:00-11:00 Meeting of the Advisory Council

סגן נשיא האוניברסיטה ודיקן למחקר

 פרופ' יואל נורמן:מבוא
 שיטה להפחתת עייפות:ד"ר פארלי סתר
מתצוגות סטריאוסקופיות
 פיתוח מימד שקיפות חזותי:הדס מרציאנו
לשיפור ניווט באינטרנט

20:30

 טכניון-  למרץ8 ,יום שני
התכנסות ודברי ברכה
פרופ' עודד שמואלי

09:00-09:30

פרופ' דניאל גופר

09:30-10:30

סגן הנשיא למחקר

אימון שליטה מרכזית למבוגרים

ד"ר מריה קורמן

 והאפשרות, יכולת הבחנה:תפיסה של קשיחות
לשיפורה

הפסקת קפה
ד"ר אלדד יחיעם

מודל כללי של האפקט של הפסדים

10:30-10:45
10:45-11:45

גיא הוכמן

ההבדל שבין ההשפעה של הפסדים על תגובות
פיסיולוגיות ועל התנהגות

פרופ' עדו ערב

מעבר לדוגמאות נגד

12:00-13:00

כנרת וייס

על ההחלטה לחקור

“הפסקת צהרים במסעדת ”גולדן קורל
 חיפה,בסטלה מאריס
ביקור במעבדות המרכז והדגמות
סטודנטים
ארוחת ערב לחברי הוועדה המייעצת
וחוקרי מינרבה במסעדת
.“ חיפה1872-”השדרה

13:00-15:30
15:30-17:30
20:30

 טכניון-  למרץ9 ,יום שלישי
פגישת הוועדה המייעצת
09:00-11:00

