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פרטי התקשרות עם צוות הקורס:
המייל של דר' אורי שורצמןoribritta@gmail.com :
המייל של תום כהןtoc@post.bgu.ac.il :
נשתדל מאוד לענות למיילים תוך עד  48שעות .לא עונים למיילים בשבת (לרבות מוצאי
שבת).
תקציר הקורס:
המפגש בין רפואה מסורתית באפריקה ,המבוססת על טקסים ,תפקידי הכוהנים והכוהנות
בקבוצות שונות ,סיפורי אלים ,כוחות טבע ומגרשי שדים ,לבין הרפואה המערבית ,יוצרת
שיח מרתק בין באנתרופולוגיה ,רפואה ופסיכיאטריה רב-תרבותית.
קורס זה עוסק בניתוח הפערים בין תפיסות אפריקאיות (ממגוון מדינות ביבשת) של
מחלות ופתולוגיות באפריקה לבין התפיסה המערבית של אותן מחלות תוך כדי ערעור על
התפיסה הרווחת שהמערבי וה"מודרני" הינו בהכרח הכלי הטוב ביותר לאבחון וטיפול.
במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים לסיפורים ומצבים שונים של פתולוגיות ביבשת
אפריקה ,סיפורים אלו ישמשו הן כבמת היחשפות לדרכי טיפול מקומיות (כגון גירוש
שדים ,רפואה צמחית ,טקסי טיהור) והן כמקרי בוחן של המפגש בין רפואה מערבית
לרפואה מסורתית באפריקה .בנוסף ,הצגה ודיון בנתונים שונים ישמשו כפלטפורמה לשיח
על היחס לחיים ומוות ועל התפתחות קוגניטיבית ,פיזית ומינית במקומות שונים ביבשת.
ישנן שתי אופציות לקבל ציון בקורס:
אופציה א'-עבודת הגשה קבוצתית:
 100%מהציון יינתן על עבודת הגמר (הגשה עד לתאריך .)20.03.20
בסיומו של הקורס נדרשים/ות הסטודנטים/ות להגיש עבודה אשר משווה בין התפיסות,
הגישות הקליניקות או התיאולוגיות השונות הנוגעים לבריאות ופתולוגיה בין שתי תרבויות
לפחות ,או נדרש/ת להעמקה ביקורתית הנוגעת באחת התרבויות ,תוך שימוש בידע
שנרכש בקורס .אין חובה שהעבודה תהיה על אפריקה ,אך עליה כן להיות קשורה לרוח
הקורס.
הגשת העבודה היא בשלישיות ,רביעיות או חמישיות .לא תינתן אופציה להגשה
ביחידים או בזוגות .יש לאשר את נושא העבודה מול תום עד לשבוע האחרון של
סמסטר א' .אישור העבודה יתבצע לאחר שליחת רשימה של  6-10מקורות ,רובם
אקדמיים ,והצגת שאלת מחקר ריאלית והגיונית.

היקף העבודה 6-8 :עמודים ,לא כולל שער ,תוכן עניינים וביבליוגרפיה .העבודה נדרשת
לעמוד בכל הכללים של הכתיבה האקדמית המופיעים במודל.
אופציה ב'-כתיבת ערך מקיף בויקיפדיה:
 100%מהציון יינתן על כתיבת ערך מקיף בויקיפדיה (הגשה והעלאת הערך לויקיפדיה עד
לתאריך  ,20.03.20אך חובה להגיש טיוטה לא יאוחר מ .02.03.20 -מטרת הגשת
הטיוטה היא תיקונים והערות ,וציון הערך ייקבע רובו ככולו על סמך הטיוטה הזו).
על מי שיבחר באופציה הזו ,לכתוב ערך מקיף במיוחד על נושא כלשהו שקשור ברוח
הקורס .תינתן אפשרות לכתוב על קבוצות אתניות ,ממלכות לשעבר ,דתות ,ערים גדולות,
איזורים גאוגרפיים ,ארגונים בינלאומיים ,מחלות ,אישיות משפיעות ועוד רבים וטובים.
מי שבוחר באופציה זו ,חייב להתייעץ עם תום ולאשר מולה את הנושא עד לשבוע
האחרון של סמסטר א' .כאן נצפה לבחירה של נושא מקיף ,וכתיבת ערך ארוך וראוי
(לדוגמה-ברוב המקרים נאפשר לכתוב ערך על קבוצה אתנית גדולה ,אך לא על שבט קטן
שאין עליו מספיק חומר אקדמי) .הערך חייב להיות מגובה במקורות אקדמיים .אורך הערך
הרצוי משתנה לפי נושא הערך ,ונדרש לתאם ציפיות בנושא עם תום .גם כאן ,נדרש
לכתוב רשימה ביבליוגרפית .הגשת ערך בויקיפדיה תתאפשר בשלישיות ,רביעיות או
חמישיות .העלאת הערך לויקיפדיה לפי הכללים של האתר היא חלק מהחובות של
המגישים/ות .הוראות שימוש בויקיפדיה נמצאות במודל.
מטלת בונוס-כתיבת ערך קצר בויקיפדיה
בנוסף לשתי האופציות להגשת המטלה הסופית בקורס ,לכולם תינתן אופציה לקבל 10
נקודות בונוס לציון הסופי ,על כתיבה של ערך בויקיפדיה (אין אפשרות לקבל יותר מ-
 100בקורס ,כך שאם הציון הסופי אמור להיות יותר מ ,100-ההרגשה הטובה שבתרומת
הידע שתרמתם לקהילה שווה לא פחות) .כאן לא נדרש לכתוב ערך מקיף במיוחד והבחירה
היא חופשית הרבה יותר-ניתן לכתוב ערך קצר יותר (עמוד-עמוד וחצי) על נושאים מעט
יותר אזוטריים ,כמו שבטים קטנים ,מוזיקאים ,ספורטאים ,מאכלים ,כלי נגינה ,יצירות
אומנות ,פריטי לבוש ,וכו' .אופציה זו כמובן קיימת גם עבור מי שכותב עבודה וגם עבור
מי שכותב ערך מקיף בויקיפדיה .את מטלת הבונוס כותבים לבד ולא בקבוצות! יש
לאשר את הערך למטלת הבונוס מול תום עד לשבוע האחרון של הסמסטר ,ולהגיש את
הערך ולהעלות אותו לויקיפדיה עד לתאריך  .20.03.20העלאת הערך לויקיפדיה לפי
הכללים של האתר היא חלק מהחובות של המגיש/ה .הוראות שימוש בויקיפדיה נמצאות
במודל.
הנוכחות בהרצאות הינה חובה! מי שייעדר למעלה מ 20%-מהשיעורים לא יקבל
ציון בקורס.
נושאי ההרצאות:
 .1הנשמה יבשה כמו פאפיה בשמש -תפיסת העצב והדכאון בתרבויות האפריקאיות.
 .2אלת הנהר ונבחרת הכדורגל של הכפר -הכוהנים המסורתים והכישוף הדדוקטיבי
מול הכישוף המושרה.
 .3החולות ההיסטריות של שרקו ופרויד ,והחולים של הכומר דניאל-תסמונות
היסטריות בתרבות המערבית ובתרבויות האפריקאיות.

השוואה בין המבנה והמהלך של פסיכוזות- הצ'יף שהוא גם גבר וגם אשה.4
.בתרבויות שונות
האבות הקדומים ושאלות על פרידה וצמיחה נורמלית של- המוות אינו סוף הקיום.5
.ילדים
. הכישוף באדם הבריא ובאדם החולה- סעודת מכשפות על עץ הבאובב.6
.יער? הלוצינציות פתולוגיות מול הלוצינציות תרבותיות- האם אפשר לראות גמדי.7
. תפיסת הכאב בתרבויות אפריקאיות- ללדת במחבוא השיחים.8
. מצבים דיסוציאטיביים כביטוי לבריאות נפשית- הרוחות הרעות לוכדות נערה.9
. תסמונות תלויות תרבות-הכרה ואובדן הפין- ערפול.10
. ניתוח של כשלונות רפואים התערבותיים-פו- צלחות זכוכית לארוחת פו.11
. הדיאלוג בין מרפאים מסורתיים לרופאים מערביים- בלי רומנטיקה ובלא נחיתות.12
. שיעור סיכום.13
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