תרפיה במוסיקה – תיאוריות ושיטות
הרצאה ( )47-963-01ותרגיל ()47-964-01
ד"ר אבי גלבוע
שנת לימודים :תשע"ח |

סמסטר :א'  +ב' | היקף שעות 2 :ש"ש הרצאה  1 +ש"ש תרגיל

מועד :הרצאה  -ימי שלישי ( 18:00-20:00א') ,ימי שלישי (( 14:00-16:00ב')
תרגיל – ימי שלישי  16:00-18:00אחת לשבועיים (א'  +ב')

א .מטרות הקורס:
 .1להתוודע לתיאוריות ושיטות בתחום התרפיה במוסיקה
 .2לעמוד על המייחד את התיאוריות והשיטות השונות
 .3להתנסות באופן ראשוני בשיטות שונות
 .4להתוודע למונחי יסוד בתחום הטיפול

ב .תוכן הקורס:
מטרת קורס זה להציג בפני הסטודנטים תיאוריות ושיטות בתחום הטיפול במוסיקה .בתחילה נתייחס
למושגי יסוד בתחום הטיפול הרלוונטיים ומשותפים לרוב הגישות והתיאוריות בתרפיה במוסיקה
(למשל' ,חוזה טיפולי'' ,ברית טיפולית'' ,'setting' ,העברה' 'העברה נגדית') .לאחר מכן נלמד מושגי
יסוד בתרפיה במוסיקה (הגדרת תרפיה במוסיקה ,מוסיקה בתרפיה ומוסיקה כתרפיה ,משולש:
מטפל-מטופל-מוסיקה ,העברה והעברה נגדית בתרפיה במוסיקה) וכלים בסיסיים בתחום (אלתור,
כתיבת שירים ,שימוש במוסיקה קיימת).
נתוודע לגישות מסורתיות אשר פותחו בשנות ה 1960-עד  1980ואשר קיימות בהתאמות אלה
ואחרות עד היום (למשל ,נורדוף ורובינס ,אלבין ,בוקסיל ,דמיון מודרך באמצעות מוסיקה) .בהמשך
נתוודע לגישות ושיטות ונוספות שפותחו בעשורים האחרונים (למשל ,דיאן אוסטין ,פול ניוהאם,
תרפיה במוסיקה בקהילה) ,חלקן גישות שמתאימות לאוכלוסיות ספציפיות (למשל ,תרפיה במוסיקה
עם קשישים ,תרפיה במוסיקה עם פגועי ראש ,תרפיה במוסיקה עם מתבגרים ,תרפיה במוסיקה
וטיפול דיאדי).
הצגת מגוון התיאוריות והשיטות תסייע בסופו של תהליך לארגן את התחום של תרפיה במוסיקה לפי
גישותיה וזרמיה השונים .הסטודנטים שייחשפו למגוון הרחב יכוונו לבחון את הגישות ואם רלוונטי –
אף להתנסות בהם בעבודתם המעשית .אלו הם השלבים הראשונים של עיצוב זהותם המקצועית של
הסטודנטים.
הקורס נחלק להרצאה ( 2ש"ש) בהם יועברו עיקרי התיאוריות והשיטות ולתרגיל ( 1ש"ש) בו תהיה
הזדמנות להתנסות בחומר הנלמד בקבוצות קטנות.
דרכי הלימוד:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

העברת חומר באופן פרונטלי  +קריאה
סרטים והקלטות  +דיון
התנסות מוסיקלית  +רפלקציה
הרצאות אורח של מומחים בגישת טיפול מסוימת
פרזנטציות של סטודנטים

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

1-2

3-4

תאריך

הנושא

לקריאה

24.10

הקדמה

קלנר ()2000

31.10

מושגי יסוד בתחום הטיפול

7.11

מושגי יסוד בתחום התרפיה במוסיקה

אמיר ( )1999פרקים  1ו2-

14.11
5-6

7-8

21.11

 GIMלפי הלן בוני

28.11

הרצאת אורח – ד"ר אילן ספני

5.12

אלווין  +אלתור חופשי

)Bonny (1978

Bruscia (1987) Ch. 5-8

12.12
חנוכה

19.12
9-10

26.12

נורדוף ורובינס

Bruscia (1987) Ch. 1-4

2.1
11-12

9.1

פריסטלי  +טכניקות דינאמיות

Bruscia (1987) Ch. 9-12

16.1
13

14-16

23.1

סיכום ביניים

תאריך

הנושא

לקריאה

6.3

טיפול במוסיקה בקהילה

יינתן לקראת השיעור

13.3
20.3

הקשרים תרבותיים בתרפיה במוסיקה
פסח

27.3
3.4
17-18

10.4

טיפול במוסיקה עם מתבגרים

17.4
19-20

24.4

הרצאות אורח
טיפול במוסיקה עם קשישים

1.5
21-22

8.5

מבוא +

הרצאות אורח
יינתן לקראת השיעור

דיאן אוסטין

מבוא  +הרצאת אורח

15.5

Austin, 2001

23

22.5

טיפול דיאדי במוסיקה

24-25

29.5

יישוב סכסוכים בתרפיה במוסיקה

הרצאת אורח:
יינתן לקראת השיעור

5.6

הרצאת אורח:
Gilboa, Yehuda & Amir, 2009

26

12.6

מודלים אחרים

27

19.6

סיכום והכנה למבחן

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם :קבלה למגמה לתרפיה במוסיקה.

ד .חובות  /דרישות  /מטלות:
נוכחות והשתתפות בשיעורים
קריאת מאמרים על פי דרישה
ביצוע תרגילים שיינתנו במהלך הקורס
ציון עובר במבחן מעשי

ה .מרכיבי הציון הסופי:
נוכחות – 10%
השתתפות – 10%
תרגילים – 30%
מבחן – 50%
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