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כוחות , אלים, ם יהמבוססת על כוהנים מסורתי, המפגש בין רפואה מסורתית באפריקה

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

 .תרבותית-רפואה ופסיכיאטריה רב, באנתרופולוגיה

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

ם ושימוש יטקסים דתי, מגירוש השדים ומצבי הטראנס שיטות טיפוליות מסורתיות

. מול גישות אלו הרפואה המערביתויחפש מודלים המעמתים את , בצמחים ובבעלי חיים

כולל הכישוף המושרה והנשלט , הקורס יתעסק במשמעות הכישוף ברפואה האפריקאית

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

 .והיחס אל גסיסה ומוות

 

 : רס הרכב הציון בקו

 (. ום הסמסטרשבועות מת 5תוגש עד )עבודת גמר  011%

הגישות , בסיומו של הקורס נדרש הסטודנט להגיש עבודה אשר משווה בין התפיסות

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

ה בהיקף של לפחות ששה עמודים תוך הסתמכות על ספרות אקדמית בהיקף העבודה תהי

 .מקורות לפחות 0-01של 

 

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

 .בקורס

 

 :נושאי ההרצאות

 

 .תפיסת העצב והדכאון בתרבויות האפריקאיות -הנשמה יבשה כמו פאפיה בשמש .0

הכוהנים המסורתים והכישוף הדדוקטיבי  -נבחרת הכדורגל של הכפראלת הנהר ו .2

 מול הכישוף המושרה

תסמונות  -והחולים של הכומר דניאל ,החולות ההיסטריות של שרקו ופרויד .3

 היסטריות בתרבות המערבית ובתרבויות האפריקאיות

פסיכוזות ואה בין המבנה והמהלך של השו -יף שהוא גם גבר וגם אשה'הצ .0

 ת שונותבתרבויו

האבות הקדומים ושאלות על פרידה וצמיחה נורמלית של  -המוות אינו סוף הקיום .5

 ילדים

 הכישוף באדם הבריא ובאדם החולה -סעודת מכשפות על עץ הבאובב .0

 הלוצינציות פתולוגיות מול הלוצינציות תרבותיות? יער-האם אפשר לראות גמדי .7



 איותתפיסת הכאב בתרבויות אפריק -ללדת במחבוא השיחים .8

 מצבים דיסוציאטיבים כביטוי לבריאות נפשית  -הרוחות הרעות לוכדות נערה .9

 תסמונות תלויות תרבות -הכרה ואובדן הפין-ערפול .01

 .ניתוח של כשלונות רפואים התערבותיים -פו-צלחות זכוכית לארוחת פו .00

 לרופאים מערביים םיהדיאלוג בין מרפאים מסורתי -בלי רומנטיקה ובלא נחיתות .02

 סיכוםשיעור  .03
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