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שנת לימודים :תשע"ט

סוג הקורס :הרצאה
סמסטר :ב'

היקף שעות 2 :ש"ש

א .מטרות הקורס:
הקניית ידע בתחומים הנמצאים על קו התפר שבין מוזיקה ופסיכולוגיה.

ב .תוכן הקורס:
קורס זה יעסוק בקו התפר שבין המוזיקה והפסיכולוגיה .ראשית ,נבדוק מהי המשמעות
הפסיכולוגית של המוזיקה ומהו פשר ההשפעה העצומה שיש למוזיקה על הנפש .נעסוק
בנושאים כגון :תפקידי המוזיקה בגילאים השונים ,העדפות מוזיקליות ומאפייני אישיות,
המשמעות הסימבולית של כלי הנגינה והמרכיבים המוזיקליים ,ועוד.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
תוכן ההרצאה
 1-3השפעת המוזיקה על המאזין
טיפול במוזיקה רספטיבי ,תפקיד המאזין,
"מיוזיקינג".
חוויה של שירה משותפת ונגינה בקבוצה
4-9

1013

משמעויות ותפקידי המוזיקה
המשמעות הסימבולית של כלי הנגינה,
המשמעות הפסיכולוגית של האלמנטים
המוזיקליים.
משמעות אישית ,משמעות רגשית של
המוזיקה לאורך החיים ,מוזיקה וזהות,
העדפות מוזיקליות ומאפייני אישיות,
העדפות מוזיקליות ופסיכופתולוגיה ,ויסות
רגשי.
תפקידים חברתיים של המוזיקה
המוזיקה כזהות חברתית-לאומית ,קבוצות
דיאלוג מוזיקלי.
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: חובות הקורס.ג
. עבודה מסכמת, קריאת מאמרים,נוכחות והשתתפות בשיעורים
:דרישות קדם
.) נ"ז30( הקורס מיועד לתרפיסטים במוזיקה הלומדים בתכנית ההכשרה לתרפיה במוזיקה
: מטלות/  דרישות/ חובות
נוכחות והשתתפות בשיעורים
קריאת מאמרים לדיון בכיתה
.הגשת עבודה מסכמת
:מרכיבי הציון הסופי

80% – עבודה מסכמת
20% – קריאת מאמרים והשתתפות בכיתה
: ביבליוגרפיה.ד
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