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מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
ועולם
פיתוח הקשבה ומודעות עצמית גופנית וחיזוק הקשר ההדדי בין התנועה
הרגש והדמיון.
הרחבת ההבנה של יחסי הגומלין בין שפת המוסיקה התנועה הגוף והנפש והקשרם
לעולם הטיפול.
הקניית מושגי יסוד ודרכי התערבות שונות בטיפול קבוצתי ופרטני בתנועה .
תוכן הקורס( :רציונל ,נושאים)
הבנת מושגי יסוד מעולם הטיפול בתנועה :מגע ,מרחב ,קצב ,נשימה ,דימוי גוף ,עבודה עם
דימויים ומטאפורות גופניות ועיבודם התנועתי גופני.
פיתןח נושאים הקשורים במפגש בין המטפל והמטופל בתנועה :הובלה-תמיכה-השענות,
אמפטיה קינסטטית ,צפייה והצטרפות .
עבודה אישית ,זוגית וקבוצתית .והמעברים של היחיד ביניהם.

מהלך השיעורים( :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים)
הקורס יערך תוך התנסויות בתנועה (אישית ,בינאישית וקבוצתית) ועיבודן המילולי הן בשיח
בכיתה והן בכתיבת רפלקציה אישית.
קריאת חומרים תיאורטיים וחיבורם להתנסויות החוויתיות.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים( :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)
מס' השיעור

נושא השיעור

שעורים 1-5

הכרות ועבודה עם נושאי מרחב,
זמן ,קצב ,יחיד וקבוצה

קריאה

הערות

נדרשת
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2שעורים 6-7

הבנת המושג אמפטיה
והתנסויות הקשורות בו
דימוי גוף וגבולות גוף

שעור 10-14

אפשרויות שונות לצפייה והצטרפות
וכן אפשרויות התערבות בתנועה בין
מטפל למטופל

3שעורים 8-9

קינסטטית

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם:

חובות  /דרישות  /מטלות:
קריאת חומרים תיאורטיים בין שעור לשעור
השתתפות פעילה בחלקים ההתנסותיים והדיון המילולי בכיתה
כתיבת רפלקציות המחברות בין תוכן השעור והחוויה האישית
עבודת סיום מסכמת

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר):
השתתפות בכיתה – 20%
כתיבה רפלקטיבית וקריאת מאמרים – 30%
עבודה מסכמת – 50%
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