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ם , אלים, כוחות יהמפגש בין רפואה מסורתית באפריקה, המבוססת על כוהנים מסורתי

טבע ומגרשי שדים, לבין הרפואה המערבית, יוצרת את הדיאלוג המרתק ביותר 

 תרבותית.-באנתרופולוגיה, רפואה ופסיכיאטריה רב

הקורס יחקור את התפיסות האפריקאיות לגבי מהות המחלה והפתולוגיות הנפשיות, יחקור 

ם ושימוש ימגירוש השדים ומצבי הטראנס, טקסים דתי שיטות טיפוליות מסורתיות

ישות אלו. מול ג בצמחים ובבעלי חיים, ויחפש מודלים המעמתים את הרפואה המערבית

הקורס יתעסק במשמעות הכישוף ברפואה האפריקאית, כולל הכישוף המושרה והנשלט 

תפיסות תרבותיות שונות לגבי צמיחה נורמלית ופתולוגית, תפיסות של מיניות   ויסקור

 .והיחס אל גסיסה ומוות
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של הקורס נדרש הסטודנט להגיש עבודה אשר משווה בין התפיסות, הגישות בסיומו 

הקליניקות או התיאולוגיות השונות הנוגעים לבריאות ופתולוגיה בין שתי תרבויות לפחות 

באחת התרבויות תוך הפגנה של שימוש בידע שרכש   או נדרש להעמקה בקורתית הנוגעת

 בקורס. 

עמודים תוך הסתמכות על ספרות אקדמית בהיקף  העבודה תהיה בהיקף של לפחות ששה

 מקורות לפחות. :6-2של 

 

מהשיעורים לא יקבל ציון  62%-הנוכחות בקורס הינה חובה, מי שייעדר למעלה מ

 בקורס.
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