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א .מטרות הקורס ותוצרי למידה:
הכרה של מגוון התערבויות באמצעות הבעה ויצירה לצורך שיקום עוברי חוק וקורבנותיהם .יילמדו
התערבויות באמצעות מוזיקה ,אומנות פלסטית ,תנועה וריקוד ,דרמה ,ביבליותרפיה ,גינון טיפולי
ועוד בקרב עוברי חוק ,קורבנות וכן נוער בסיכון.
תוצרי למידה:
 ללמוד על טיפול באמצעות הבעה ויצירה כולל מוזיקה ,אמנות פלסטית ,תנועה וריקוד,דרמה ,ביבליותרפיה ,גינון טיפולי ועוד.
 להכיר שיטות התערבות באמצעות הבעה ויצירה כולל מוזיקה ,אמנות פלסטית ,תנועהוריקוד ,דרמה ,ביבליותרפיה ,גינון טיפולי ועוד ,לצורך שיקום עוברי חוק ושיקום קורבנות.
ב .תוכן הקורס:
יילמדו התערבויות באמצעות מוזיקה ,אומנות פלסטית ,תנועה וריקוד ,דרמה ,ביבליותרפיה ,גינון
ועוד ,בנוער בסיכון וכן בקרב עוב רי חוק בוגרים .תשומת לב תינתן גם לקורבנות.
מהלך השיעורים:
הנושאים המפורטים מטה יילמדו במסגרת שיעורים פרונטליים .ישולבו במהלך השיעורים מספר
פעילויות חווייתיות באמצעות הבעה ויצירה .כמו כן תתקיים צפייה בסרטים.
תכנית הוראה מפורטת להרצאות סמסטר א':
נושא השיעור
מס'
שיעור
שימושים יומיומיים ותרפויטיים במוזיקה
1
השימושים הפסיכואקוסטיים של המוזיקה
2
פרזנטציה מוזיקלית כטכניקה טיפולית
3
מוזיקה מסכנת בקרב מכורים לסמים
4
מוזיקה בעולמם של אסירים
5
תרפיה במוזיקה עם הלומי קרב
6
תרפיה במוזיקה עם ילדים נפגעי טרור
4
תרפיה באומנות מהי?
5
שיעור התנסות במדיום האומנות הפלסטית
6
תרפיה באומנות עם נוער בסיכון וקעקועים בקרב אסירים
7
תרפיה באומנות עם ילדים נפגעי טרור; ציורי ילדים שנוצלו
8
מינית
טיפול בתנועה וריקוד עם אסירים
9
פסיכודרמה עם מתבגרים אלימים
10
טבע תרפיה עם נוער עובר חוק
11
טיפול באמצעות בעלי חיים עם אסירים
12
ביבליותרפיה עם פוגעים ונפגעים
13
סיכום הקורס והכנה למבחן
14
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. תתכנה חריגות מהסדר המוצג בטבלת ההרצאות:הערה
 מדובר בקורס חובה במסגרת תואר שני במגמה לקרימינולוגיה. אין דרישות קדם: דרישות קדם.ג
. השתתפות בקורס לסטודנטים שאינם מתוך המגמה מותנית באישור ראש המגמה.שיקומית
: מטלות/  דרישות/  חובות.ד
 תלמיד. בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים שתיבדק מדי שיעור. נוכחות חובה בהרצאות.1
שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש
. ולא יקבל ציון בקורס,עבודה
 המבחן מבוסס בעיקר על מידע המועבר.) שאלות25(  מבחן מסכם ייערך במתכונת אמריקאית.2
.במהלך ההרצאות וכן על רשימת מקורות החובה
: מרכיבי הציון הסופי.ה
. מהציון הסופי100% מבחן מסכם שערכו
: רשימת מקורות חובה.ו
 אפקט תנועת:טראומה- תרפיה במוזיקה עם קבוצת חיילים נפגעי פוסט.)2012( . מ,בן סימון
 התשמע קולי? מחקרים.) אלפנט (עורכות. אמיר וכ. בתוך ד.המטוטלת כמודל טיפולי
. אח: קרית ביאליק.)175-205 'חדשניים בתרפיה במוזיקה (עמ
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