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א .הגדרה ומטרות הקורס:
הגדרה ומטרות על:
מדובר בקבוצה שמאפשרת התבוננות עצמית למטרות לימודיות .בקבוצה זו נעשה שימוש
במוזיקה ככלי טיפולי תוך התמקדות בחקר והבנה של דינאמיקה ותהליכים אישיים,
בינאישיים וקבוצתיים.
מטרות ספציפיות :באופן ספציפי יותר ,הקבוצה מאפשרת התנסות במגוון של סגנונות
מוזיקליים ,כלי מוזיקה ,קול  -ביצוע והאזנה ,ובשילוב עם מילים ,על מנת לגלות ולחוות טווח
רחב של הבעת תכנים פנימיים הכוללים רגשות ,תחושות ,דימויים ,אסוציאציות זיכרונות
ועוד ,של כל אחת ואחד מהמשתתפים.
ב .תוכן הקורס:
כבשנה שעברה ,גם השנה נעשה שימוש במגוון של כלי מוזיקה ,בקול והאזנה למוזיקה
מוקלטת על מנת לגלות ,לחוות ולהביע טווח רחב של רגשות ומחשבות .נחזור ונתרגל עיבוד
של צלילים ומילים ונשתמש בקבוצה כדי להכיר מקרוב דינאמיקה תוך-אישית (הפרט) ,בין-
אישית (בין שני פרטים) וקבוצתית (בין יותר משני פרטים).
תחומים לעבודה עצמית:
נתמקד בשלושה תחומים( :א) תהליכים תוך-אישיים; (ב) תהליכים בין-אישיים;
(ג) תהליכים קבוצתיים.
א .תהליכים תוך-אישיים :הכוונה להתבוננות של הפרט בעצמו במטרה להרחיב את טווח
המודעות האישית ואת טווח ההבעה הרגשית .לצורך כך ישנה חשיבות שהפרט יתרגל עצמו
בהבעת רגשות באמצעות מגוון רחב של כלי נגינה ,תוך התמודדות עם קשיים בהבעה
באמצעות כלי זה או אחר (למשל ,קשיים לחשוף רגשות באמצעות קול ,ביקורת עצמית
שמקשה על נגינה בפסנתר ועוד) .יש גם ערך מלמד לזיהוי תפיסות עצמיות ותבניות
התנהגות אופייניות .כדאי גם להתמקד במקומות בהם קשה לפרט "לקחת אחריות" על
רגשות (למשל ,רגשות שליליים); קושי המתבטא לפעמים בקבוצות בייחוס סיבת הקושי
(השלכה) לאחרים בקבוצה.
ב .תהליכים בין-אישיים :הכוונה להתנסות בשימוש במוזיקה למטרת יצירת קשר ,תרגול
הקשבה מתוך פתיחות וקבלה של הזולת דרך המוזיקה שלו לצורך פיתוח יכולת אמפטית,
בפיתוח היכולת לנהל דיאלוגים מוזיקליים מתוך מטרה להעמיק קשרים בין-אישיים ,או כדי
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לחזק את תחושת השייכות לחברים בקבוצה .נתרגל גם מתן וקבלת משוב מוזיקלי ומילולי
לחברי הקבוצה וזאת ,בין השאר ,כדי לחזק את היכולת לתקשר תחושות נעימות יותר
ונעימות פחות .מטבע הדברים ,סביר שיעלו קשיים וקונפליקטים בין אישיים ובמהלך השנה
נתרגל המשגה מילולית ומוזיקלית שלהם והתמודדות עמם .לבסוף ,נחזק את היכולת
לשיתוף ( )SHARINGעם אחרים ,באמצעות הקבוצה.
ג .דינאמיקה ותהליכים קבוצתיים :נשתמש בקבוצה גם באופן דידקטי .בהקשר זה נבחן איזה
תפקידים ממלאים פרטים שונים בקבוצה וכיצד היא פועלת ונתייחס להתפתחות של פרטים
בקבוצה לאורך השנה (יכולת להנהיג ולהוביל ולהיות מובל ,יכולת לא לבלוט ויכולת לקחת
מקום ,יכולת ליטול סיכונים וכו') .נעסוק גם בתהליכים קבוצתיים (למשל ,שינויים בעמדות
הקבוצה כלפי המנחה לאורך השנה) ובתהליכים מוזיקליים (למשל ,שינויים באופי האלתורים
בקבוצה במהלך השנה).
אלו הן דוגמאות בלבד – סביר שחלק מהתמות לעיל יתעוררו במסגרת העבודה בקבוצה
במהלך השנה ואחרות לא ,ויש כמובן תמות נוספות ואחרות.
מהלך השיעורים:
בשונה משנה שעברה ,השנה תהיה הנחיה פתוחה .כלומר ,הסטודנטים המשתתפים
בקבוצה ייקחו תפקיד פעיל יותר בבחירת התכנים בהם נתמקד ותהיה פחות הנחיה
מכוונת/יזומה על ידי המנחה.
ג .חובות הקורס:
דרישות קדם :הקורס מיועד לתלמידי מחזור  30נ"ז בתרפיה במוזיקה (המסלול הסגול).
חובות  /דרישות  /מטלות:
 .1נוכחות בכל השיעורים .יש להודיע למנחה ולכל חברי הקבוצה במקרה של היעדרות.
 .2כתיבת רפלקציה אישית" :אני המטפל של עצמי"  -כבשנה שעברה ,תדרשו לכתיבת
רפלקציה על המפגשים מידי שבוע (מבלי לשלוח למנחה) .כתיבת הרפלקציה נועדה
להסביר לעצמכם את התהליך שאתם עוברים וכדי לפתח את מיומנויות ההקשבה
לדינמיקה הקבוצתית .תוכלו לכתוב רפלקציות בכל דרך שתבחרו  -זה יכול להיות יומן
מוזיקלי (תאלתרו את הרגשתכם לאחר הקבוצה ,בחרו שיר מתאים וכיוב') ,תציירו את
הרגשתם ,או יומן מילולי .אתם תחליטו מה נכון לכם .הרפלקציות ישמשו לעבודה
מסכמת בסוף כל סמסטר הכוללת דוגמאות מהמפגשים.
את העבודות המסכמות יש להגיש עד למפגש האחרון בסוף כל סמסטר .עבודת סיכום
בסוף סמסטר ב' תכיל סיכום של כל השנתיים .היקף העבודות  2-3עמודים.
סגנון עריכת העבודה חופשי .במידה ותבחרו לשלב בעבודות שתגישו ביטוי אומנותי,
תתבקשו ליצור מפגש בין השפות .כלומר ,להסביר באופן מילולי את הביטוי האמנותי
כך שיהיה מובן למנחה.



סטודנטים המעוניינים לשלוח רפלקציות במהלך הסמסטר ולקבל משוב ,מוזמנים לפנות
למנחה.
ניתן לקבוע פגישות אישיות במידת הצורך בכל שלב בשנה.

מרכיבי הציון הסופי:
ציון עובר אחיד לכל המשתתפים שעמדו בחובות הקורס.
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ד .ביבליוגרפיה:
ספרי הלימוד ( )textbooksוספרי עזר נוספים :אין
חומר מחייב למבחנים :אין
ניתן לשלב מקורות ביבליוגרפיים בעבודות הסיכום בסיום כל סמסטר .לא חובה.
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