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השיר ככלי טיפולי
מרצה :ד"ר אבי גלבוע
()47-931-02 ,47-924-01
מועד הקורס :סמסטר א' ,יום ג'.12:00-14:00 ,
שנת לימודים :תשע"ט
מטרות הקורס:
התוודעות לז'אנר השירים ולכוחם הטיפולי.
הכרת כלים מוסיקליים-טיפוליים המערבים שימוש בשירים.
פיתוח יכולת הלחנה של שירים למטרות טיפוליות.
הרחבת רפרטואר השירים המוכרים.
תיאור הקורס:
בקורס זה נתמקד בשיר ככלי טיפולי .נתוודע לדרכים בהן ניתן להשתמש בשיר בקונטקסט
הטיפולי .כמו כן נבנה רפרטואר של שירים שיהיה מורכב משירים מוכרים ומשירים חדשים
שיולחנו במיוחד לצורך הקורס .השירים יוכנו בהתאם לצרכים של אוכלוסיות טיפוליות שונות ולפי
שלבי ההתפתחות ,מינקות ועד זקנה .בכל שיעור נבצע את השירים ונתאים ליווי שהולם את
הצרכים ,המטרות והתוכן אליו מתייחס השיר .תינתן הדרכה כיצד לכוונן את יכולת ההלחנה ואת
אופן ליווי השירים למטרות הטיפוליות.

מבנה הקורס:
ה קורס יהיה בפורמט של סדנה .השיעורים יוקדשו להכנת שירים ולביצועם בפורום כיתתי.
לקראת כל אחד משיעורים אלו יש להכין שיר :שבוע הכנת שיר מוכר ושבוע הלחנת שיר.
השיעורים יתחלקו למספר תקופות במעגל החיים:
תקופת הינקות (בטווח שבי )0-2
תקופת הילדות (בטווח שבין )2-10
גיל ההתבגרות (בטווח שבין )10-20
שנות ה20-40-
גיל הפרישה והלאה
לגבי כל קבוצת גיל נדון באוכלוסיות טיפוליות אופייניות ,בנושאים טיפוליים אופייניים וכיצד ניתן
להשתמש בשירים כדי לקדם אותם.
בנוסף ,תהיה בקורס הרצאת אורח של מטפל/ת במוסיקה המשתמש/ת בשירים ובכתיבת שירים
בעבודה וכך נוכל להתוודע לשיטות עבודה אלה.
חובות הקורס:
השתתפות בשיעורים.
קריאת מאמרים רלוונטיים ע"פ רשימה שתינתן.
הכנה של שיר מוכר לנגינה בפורום כיתתי לכל אחת מקבוצות הגיל והלחנה של שיר לכל קבוצת
גיל .ביצוע השירים בפורום כיתתי.
הוראות טכניות:
 .1כדי שכולנו נוכל להשתמש בשיר ,יש להביא אותו בגרסה מלאה וברורה הכוללת :תווים +
אקורדים  +מילים  +מילים תחת התווים .לחילופין ,מילים  +אקורדים  +הקלטה של השיר.
לציין את שם מחבר המילים ואת שם המלחין .לצלם במספר עותקים שיספיק לכולם .בשירים
מוכרים אפשר להיעזר באתרים כדוגמת .www.shiron.net
 .2בנוסף יש לכתוב מהי הסיטואציה הטיפולית או הנושא הטיפולי שאליו מכוון השיר ,מדוע
נבחר שיר זה ,ומה בליווי תואם את הקונטקסט הטיפולי.
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