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אתר הקורס באינטרנטhttp://hl2.biu.ac.il :

א .מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
מטרות על :להקנות למשתתפים ידע בסיסי בסוגים ובטכניקות שונות של הגישות
הטיפוליות בתחומי הפסיכותרפיה

מטרות ספציפיות:
 .1המשתתפים יחשפו למגוון רחב ככל האפשר של גישות טיפוליות ושל טכניקות טיפוליות
 .2המשתתפים יתרגלו חלק מהטכניקות שילמדו בקורס על מטופלים במסגרת הפרקטיקום
המעשי שלהם
 .3המשתתפים יישמו חלק מהטכניקות שילמדו בקורס ,בתוך הקשר של שימוש במוסיקה
על מטופלים במסגרת הפרקטיקום המעשי שלהם.
ב .תוכן הקורס( :רציונל ,נושאים)
מהלך השיעורים( :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים)
הקורס הוא חצי מתוקשב .לפני כל שיעור יש לקרוא את חומר השיעור .החומרים מחולקים
לפי מספרי ההרצאות ונמצאים ברובם בספרית מהלך הקורס ,אשר נחלקת להרצאות של
סמסטר א' ושל סמסטר ב' .כל החמרים בספריות אלה מחויבים בקריאה משיעור לשיעור.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים( :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

נושא
הקדמה
סרט וגישה פסיכואנליטית
גישה פסיכודינמית
גישה פסיכודינמית
גישת טיפול קצר מועד
גישות טיפול משפחתיות
גישות טיפול משפחתיות
טכניקות גשטלט

קריאה נדרשת

על פי הקבצים המוכנים
לקריאה שמופיעים באתר
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עבודה בדמיון בילדים ומבוגרים
גישה נרטיבית לתרפיה
טכניקת המיינדפולנס
השלמות ודיון במקרים
נושא
יישומי הגישה ההתנהגותית
עיקרי הגישה הקוגניטיבית
טיפול בהיפוכונדריה
טיפול בפוסט-טראומה
טיפול בהפרעת פאניקה ואגורפוביה
טיפול בהפרעת חרדה כללית
גישות קוגניטיביות מתקדמות – תרפיית
פעילות ומחויבות
גישות קוגניטיביות מתקדמות – תרפיית
פעילות ומחויבות
גישות קוג' מתקדמות לטיפול בהפרעות
אישיות :טיפול ממוקד סכמה
גישות קוג' מתקדמות לטיפול בהפרעות
אישיות :טיפול ממוקד סכמה
גישות קוג' מתקדמות לטיפול בהפרעות
אישיות :טיפול דיאלקטי
גישות קוג' מתקדמות לטיפול בהפרעות
אישיות :טיפול דיאלקטי
השלמות ודיון במקרים

על פי הקבצים המוכנים
לקריאה שמופיעים באתר

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם :הקורס מיועד לתלמידי התרפיה במוסיקה בשנתם השנייה בתוכנית .כל
מקרה של פניה מצד סטודנטים נוספים להשתתף בקורס יידון לגופו.
חובות  /דרישות  /מטלות:
 .1נוכחות חובה בכל השיעורים
 .2שתי תרגילים מסכמים שיבוצעו בכיתה ,אחד בסוף כל סמסטר.
מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר) 50% :לכל תרגיל
ד .ביבליוגרפיה( :חובה/רשות)
ספרי הלימוד ( )textbooksוספרי עזר נוספים:
קריאת חובה ברמת ידיעת הפרטים:
 .1מלקינסון ,ר .)1993( .טיפול רציונלי – אמוטיבי  :תיאוריה ויישום ,שיחות ,כרך ז'
חוברת .165-174 ,3
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,1  חוברת.' שיחות כרך י, טיפול קוגניטיבי בדיכאון לפי בק.)1995( . י, ורוזנפלד. ש, אגמון.2
.29-36
 אותם ערכתי עבור המשתתפים ואשר מבוססים על רשימת המקורות, הסיכומים בעברית.3
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חומר מחייב למבחנים:
כל החומרים המופיעים באתר המלווה את הקורס וממוספרים לפי שיעורים מהווים חומר
מחייב למבחנים.
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