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טיפול במוזיקה בפגיעות נוירולוגיות
()973-01
מרצה :ד"ר איילת דסה

שנת לימודים :תשע"ט

סוג הקורס :הרצאה.
היקף שעות 2 :ש"ש
סמסטר :ב'

א .מטרות הקורס:
היכרות עם גישה שיקומית בתרפיה במוזיקה ומודלים עדכניים בתחום.

ב .תוכן הקורס:
א .הבנת השפעת המוזיקה על תפקודים במישור המוטורי ,השפתי והקוגניטיבי.
ב .היכרות עם מאפייני האוכלוסיות השונות הסובלות מפגיעות נוירולוגיות (אלצהיימר ,אירוע
מוחי ,פרקינסון ,אוטיזם CP ,ועוד) ,והמחקר הנערך בתחום הטיפול במוזיקה עם אוכלוסיות
אלו.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
השיעור הנושא
1

הקדמה – מרכיבים של תפיסה
מוזיקלית .גישה המשלבת טיפול
במוזיקה ברפואה.

2-5

השפעת הקצב על המערכת
המוטורית .טכניקות בטיפול במוזיקה
לשיקום מוטורי.
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