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שעות  

   קבלה

 12:30-13:30 ' א 

 בתיאום מראש בלבד 

 08:00-12:30 'ה

 14:30-19:00 'ה

 בלבד  בתיאום מראש 

י מטרת   להקנות  היא  לניע  י וכלרטי  תיאודע  הקורס  של  וח  ת זר  טכנולוגיים  הצרכים  במוצרים  משתמשים 

, הזכירה,  המידעמיכולת התפיסה, עיבוד    יםהנגזרנדגיש שיקולים  בקורס  ולתכנון מוצרים חדשים.  קיימים  

  בתהליך התכנון ים להלקח בחשבון  יכרצאלה  ולים  . שיק והתגובה של המפעיל האנושית  וקבלת ההחלט 

 בטוחים.  ידותיים ויד מוצריםבעיל  ש י להשיג שימו   כדי

 

 למדו י פירוט נושאים שי

 הרצאות: 

   מבוא להנדסת גורמי אנוש .1

 בעיצוב מוצר המבוססים על פסיכולוגיה קוגנטיבית שיקולים   .2

 עלפתרון המוצ  תכנון אב טיפוס  .3

 ת קדמותמולוגיות כנבטיבטים פסיכולוגיים של שימוש ה .4

 : ים תרגול

 וסביבה אפיון משתמשים  .1

 ר  צומ בש שימושל   רכהניתוח והע .2

 ניתוחי תפקיד  .3

 שק המתוכנןמלמהגדרת דרישות   .4

   בקרים וצוגות  תעיצוב  .5

 שימושיות בדיקות  .6
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   קדם   רישות ד

 :  תלמידי תואר ראשון ל

    095605    פסיכולוגיהלמבוא 

 094423 מבוא לסטטיסטיקה

 ה קוגנטיבית: וגיו פסיכולד שלא למ מים תארים מתקדלתלמידי 

 תואר ראשון  ל  םי המצוינ קורסים קורסים מקבילים ל השלמת  

 מתוך ספר   3-ו  2ים סיכום פרקאו  

Wickens, C. D., Lee, J. D., Liu, Y., & Becker, S. (2004). An Introduction to Human 

Factors Engineering (2nd ed.): Upper Saddle River, NJ: Pearson, Prentice Hall. 

   שימות ומבנה הציוןמ

 אשון לתלמידי תואר ר

 : חחומר פתועם  םכמס מבחן 60%

 31.01.2021 ' א יום עד א': מו

 3.3.2021 'ד יום מועד ב': 

לאורך כל הקורס   40% יערפרו. הפרויקט מלווה  על אותה    בדו סטודנטים שיע   4  שלעל  -תוקבוצ ב   ך יקט 

, סדר  הגשהשלב    בכל  לפויתח הזוגות    .ותגבזו  יתבצעו  כל שלב  של  הגשות  ואל   בתוך קבוצות,  המערכת

 : לארבעה שלבים  מחולק  הפרויקט  . ידי צוות הקורס-על יקבע הזוגות 

 (5%) מערכת בחירת  : 1 ב לש ◦

ר  לת אישו, לצורך קבוות חברי הצאת שמות ו  העבודה  נושא את  להגיש יש   26.10.20 אריך עד לת

   .נושא ל

   29.10.20 'ה ם וי  : ההגש 

 ( 10%)  אפיון סביבהאפיון משתמשים ו  : 2 שלב 

 19.11.20 ' היום   הגשה:

   (10%) תפקיד  י חותינ : 3 שלב  ◦

 24.12.20 ' היום   הגשה:

הפרויקט יוצג   .שתי קבוצות  על ידי  תהם בכי רויקטיהצגת פ: 3לשלב   נקודות בונוס 5-ות לאפשר

לכך  ה הרשמה . דונו שאלות והצעות לשיפורי דקות ולאחר מכן יתנהל דיון קצר בו י  10-כ במשך 

 הסמסטר.  ים בהמשךתתקי 



   ( 15%) למוצר המוצע  שימושיות מבחני ע וציבשיפור המכשיר ותכנון   : 4 שלב  ◦

 עד תום הסמסטר   הגשה:

שייקבעו    ם יכעד א', בתארימבחני מו יום  ת לאחר ספרונטלי  וצג למתרגלות בצורה י  עבודהה סיכום  

 . לעבודה יש גם חלק שיוגש בכתב במועד ההצגה. בהמשך

של  ליצרן    בת, אתם מתבקשים לכתוב מכ4ודה  חלק מעב כ  : 4לשלב    נקודות בונוס  5-אפשרות ל

ובו סיכום  שהמוצר     כחלק מבדיקת .  ושיפור לעות  צההעלאת  ו  הניתוח שערכתם   תהליך ניתחתם 

יהעבודות,   מכתבים  עד  בחרו  המתרגלות  למשלו חמישה  ליצרניםהראויים  קבוצח    שתיבחר    ה . 

 . נקודות בונוס  5 תקבלליצרן שלח את המכתב ת שאכן ו

 ם תארים מתקדמילתלמידי 

ומבנה הסיכום יפורסמו באתר  נושאים  רשימת  . (דקות  15) כתוב שלו הצגת נושא בכיתה וסיכום  10%

יתה פגישת  י מועד ההצגה בכיתה ולתאם אלפנ  םעיישבו טלי כום והמצגת ליש לשלוח את הסי הקורס. 

 הכנה.

 מבחן מסכם   30%

   . 4בשלב  מדעיתסקירת ספרות תוספת בתואר ראשון,   יתלמיד  מוכפרויקט: באותה המתכונת  60%

   בזוגות.   יערך  יקטהפרוי

 ם ללכו

 פעילויות רשות  .1

ישולבו מספר פעילויות רשות מקוונות, חלקן ייפתחו להגשה במודל וחלקן יימסרו   לאורך הקורס 

עבור השתתפות )אישית וייחודית( בכל פעילות תינתן   באופן שונה שיוסבר במהלך ההרצאות. 

הבונוס הסופי לכל סטודנט ייקבע ע"י צוות הקורס ואינו ניתן   חצי נקודה בונוס לציון הקורס. 

 לערעור. 

 ל שני מאמרים:קריאת חובה ש .2

Körber, M., Baseler, E., & Bengler, K. (2018). Introduction matters: Manipulating trust in 
automation and reliance in automated driving. Applied ergonomics, 66, 18-31. 
 
McDougall, S., Edworthy, J., Sinimeri, D., Goodliffe, J., Bradley, D., & Foster, J. (2020). 
Searching for meaning in sound: Learning and interpreting alarm signals in visual 
environments. Journal of Experimental Psychology: Applied, 26(1), 89-107. 

          

 מחקרים:  השתתפות ב   .3

 לקבלת ציון בקורס   לשם זכאות   מועד א'עד   )נקודת קרדיט( אחת  סוי ינ  שעתהשתתפות בבת חו

   כולם.  -ר ראשון אתו  לתלמידי  ▪



הם  פסיכולוגיה במסגרת לימודי שלא התנסו בהשתתפות במחקרים   -די מוסמכים  לתלמי ▪

 בעבר.  

 . 31.01.2021 מועד א' ניסויים יהיו זמינים עד תחילת מבחני 

ם. העבודה  י להגיש עבודה אקדמית במקו יסוי רשא ת נ להשתתף בשע  נייןמעוט שאינו סטודנ

   מנושאי הקורס. ד חאתהיה סיכום מאמר מחקרי על 

 

 :  יסוייםנ עבור  נקודות בונוס

.  "רשות"(קרדיט    סופי )נקודותוס לציון הנקודות בונ 3לבצע ניסויים נוספים ולקבל עד   ניתן

כים  מז מחקרים מקוונים חקרי מעבדה.ונים ובמבמסגרת זו ניתן להשתתף במחקרים מקו

בשיטת "כל  ינה ה קודות בונוס ההשתתפות עבור נ י מעבדה. ית הבונוס הניתן עבור מחקרבמחצ

 . דנטיםס לכל הסטו, כיוון שלא בהכרח יהיו ניסויים לסיפוק כל אפשרות הבונו דם זוכה" הקו

 

 הנחיות כלליות 

 . תעל המשתתפים דרך זום לפתוח מצלמות במהלך ההרצאו  . חובת נוכחות בהרצאותאין  •

  , תקיימו בכיתה הפיזית ות שיההרצא  ע הפרעה למהלךלות בדיוק בזמן. כדי למנומתחי ההרצאות   •

יתה  יוזמנו להיכנס לכ  ז מאחרים מתבקשים להמתין בחוץ עד לסיום החזרה על השיעור הקודם, א

 .  כולם יחד 

 . דות מהציוןנקו 5ד. על כל יום איחור ירדו בודות יוגשו במוע ע •

יוג  • בלבדערעורים  בכתב  העבודה.    שבוע תוך    , שו  החזרת    wordבמסמך  יוגש    ערעור ממועד 

בבדיקת ערעור    .)ניתן לצרף סריקה למייל, או להגיש לתא(   הוף העבוד, בציר תרגלותלמ  במייל

 העבודה כולה.  בותיבחן ש 

 . יועברו לטיפול וועדת המשמעת ה של העבודה, או תקות יביאו לפסילהע •

   . עבודותה לאחר בדיקת בחנים במועד א'  נתן לניקורס י סופי ביון צ •

 . קורסהוא תנאי לקבלת ציון ב  חןבמב ציון עובר  •

 בנושאים הנלמדים בקורס ים משלריאה קחומר 

 ספר קלאסי בתחום: 

Norman, D. A. (2002). The design of everyday things. New York: Basic Books. 
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 : מלץמנוהל על ידי כותבי הספר המו האתר

Lee, J. D., Wickens, C. D., Liu, Y., & Boyle, L. N. (2017). Designing for people: An 

introduction to human factors engineering. CreateSpace. 
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