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היקף שעות 4 :ש"ס

סמסטר :ב

א .מטרות הקורס ותוצרי למידה:
מטרות הקורס :הכרת תהליכים המתקיימים בקבוצות תרפיה במוזיקה והשלבים
בחייה של קבוצה טיפולית .במסגרת זו הסטודנטים יירכשו מידע שנוגע בתפקידים,
מטרות ,דינאמיקות שכיחות ,יחסי מנחה-קבוצה ,התערבויות מנחה ועוד.
תוצרי למידה:
-

להכיר ולהבין לעומק תהליכים קבוצתיים בפסיכותרפיה.

-

להכיר ולהבין לעומק כיצד באים לידי ביטוי תהליכים אלו בתרפיה במוזיקה.

-

להדגים ולתרגל דינאמיקה קבוצתית בתרפיה במוזיקה.

-

לתת פידבק קבוצתי על הדינאמיקה.

-

לנתח במסגרת עבודה עיונית את הדינאמיקה שתורגלה ולנתחה על פי
תיאוריות.

ב .תוכן הקורס:
השיעורים יעסקו בתלות הדדית בקבוצה וגודלה ,משמעות היחסים בין חברי קבוצה
ובינם למנחה ,תפקידים חברתיים שנושאים חברי הקבוצה ,תיאוריות המתייחסות
לשלבים בחייה של קבוצה ,מוזיקה וטראומה בטיפול קבוצתי ,והתערבויות במלל
ומוזיקה.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
מס' השיעור

נושא השיעור

1

תלות הדדית בקבוצה

2

גודל הקבוצה

קריאה נדרשת
מאמר מס 1 .מהמקראה של
רוזנווסר

1

3

יחסי משיכה-דחייה

4

עוררות חברתית ותפקידים

מאמר מס 11 .מהמקראה

חברתיים בקבוצה

של רוזנווסר

5

המשך  -תפקידים חברתיים

פרק  13בספר של יאלום

6

פרזנטציה מוסיקלית

7

שלבים בחייה של קבוצה –

מאמר מס 10 .מהמקראה

מודל פסיכודינאמי

של רוזנווסר

שלבים בחייה של קבוצה -

פרק  11בספר של יאלום

המשך

()2006

התערבויות מילוליות

מאמר של Amir, 1999

()2006
המאמר של & Bensimon
 Amir, 2010וכן של Amir
2011

8
9

ומוסיקליות מצד המנחה
מאמר מס 3 .מהמקראה של

10

פרדוכסים בקבוצה

11

תהליכים בעיבוד פוסט-

המאמר שלBensimon, -

טראומה בקבוצת תרפיה

)Amir, & Wolf (2012

רוזנווסר

במוזיקה
12

סיכום ביניים

שאר שיעורי הקורס יוקדשו לפעילות בהנחיית קבוצות בביצוע הסטודנטים

ג .דרישות קדם:
הקורס מיועד לתרפיסטים במוזיקה הלומדים בתכנית ההכשרה לתרפיה במוזיקה ( 30נ"ז).
השתתפות בקורס לסטודנטים שאינם בתכנית ההכשרה מותנית באישור המרצה.

ד .חובות  /דרישות  /מטלות:
קריאת ספרות לאורך סמסטר א' בהתאם להנחיית המרצה .הציון ניתן על בסיס עבודה
המוגשת בסוף הקורס .המועד ייקבע בתיאום עם הסטודנטים .על העבודה לכלול ניתוח של
פעילות ההנחיה הקבוצתית שהעביר הסטודנט במהלך הקורס תוך שילוב ספרות העוסקת
בהנחיית קבוצות ככלל והנחיית קבוצות בתרפיה מוזיקה בפרט .בקורס יש חובת נוכחות בכל
השיעורים .תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה להגיש עבודה
מסכמת ולא יקבל ציון בקורס.
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: מרכיבי הציון הסופי.ה
.100% = הגשת עבודה בסוף השנה
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