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נולד בתל אביב ב .1943 -סיים את לימודיו לתארים ראשון ושני באוניברסיטה
העברית בירושלים ,ואת התואר השלישי )דוקטור בפסיכולוגיה( קיבל באוניברסיטת קליפורניה,
סאן דייגו .מאז  1975הוא מלמד פסיכולוגיה קוגניטיבית באוניברסיטת חיפה ,שם מונה
לפרופסור מן המניין ב.1984 -
תחומי העניין העיקריים  -תפיסה וקשב אצל בני אדם .כמו כן תרם לתחומים אחרים
בפסיכולוגיה קוגניטיבית ויישומית ,בעיקר בכיוון של המשגת כמה בעיות מרכזיות או שיפור
מתודולוגיות המחקר בהן.
פרסם כ 80-פרסומים )עד סוף  .(2007הבולטים ביניהם זכו לתהודה רבה .שלושת
מאמריו הידועים ביותר שכל אחד מהם זכה למאות ציטוטים בספרות המדעית עוסקים )(1
בקדימות של מבנהו הגלובלי של עצם נתפס ,יחסית לפרטים הלוקליים ,בתהליך זיהויו(2) ,
בהעלאת הסבר לירידה בביצוע מטלות המבוסס על הנחת מחסור בסוגים שונים של משאבי
עיבוד ,ו (3) -בקושי המתודולוגי לבחון אמפירית מודלים המניחים קיומם של משאבי עיבוד
זכה בפרס ישראל בשנת  ,1992ובאותה שנה גם הצטרף לאקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים.
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