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מרצה :דר' אורי שורצמן (שעת קבלה-בתיאום מראש בלבד!)
עוזרת הוראה :תום כהן (שעת קבלה-בתיאום מראש בלבד!)
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.
 100%מהציון יינתן על עבודת הגמר (הגשה עד לתאריך .)30.08.21
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 הצגה ודיון ביקורתי של
נושא /סוגיה 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׳ .על מנת לקבל אישור לכתיבת העבודה יש
לשלוח הצעה מסודרת למייל של תום עד לתאריך  .12.06.21על ההצעה לכלול הצגה של הנושא עליו
בחרתם לכתוב (מספר משפטים שמפרטים את הנושא ולמה לדעתכם הוא רלוונטי לרוח הקורס) ,שמות
מלאים ותעודות זהות של כל חברי הקבוצה ורשימה ביבליוגרפית הכוללת לפחות  6מקורות אקדמאיים עליהם
תתבססו בעבודתכם.
היקף העבודה 6-8 :עמודים (פונט בגודל  ,12רווח כפול) ,לא כולל שער ,תוכן עניינים וביבליוגרפיה .העבודה
נדרשת לעמוד בכל הכללים של הכתיבה האקדמית המופיעים במודל.
הנוכחות בהרצאות הינה חובה! מי שייעדר למעלה מ 20%-מהשיעורים לא יקבל ציון בקורס.
נושאי ההרצאות:
.1
.2
.3
.4

הנשמה יבשה כמו פאפיה בשמש -תפיסת העצב והדכאון בתרבויות האפריקאיות.
אלת הנהר ונבחרת הכדורגל של הכפר -הכוהנים המסורתים והכישוף הדדוקטיבי מול הכישוף
המושרה.
החולות ההיסטריות של שרקו ופרויד ,והחולים של הכומר דניאל-תסמונות היסטריות בתרבות
המערבית ובתרבויות האפריקאיות.
הצ'יף שהוא גם גבר וגם אשה-השוואה בין המבנה והמהלך של פסיכוזות בתרבויות שונות.

.האבות הקדומים ושאלות על פרידה וצמיחה נורמלית של ילדים-המוות אינו סוף הקיום
. הכישוף באדם הבריא ובאדם החולה-סעודת מכשפות על עץ הבאובב
.יער? הלוצינציות פתולוגיות מול הלוצינציות תרבותיות-האם אפשר לראות גמדי
. תפיסת הכאב בתרבויות אפריקאיות-ללדת במחבוא השיחים
. מצבים דיסוציאטיביים כביטוי לבריאות נפשית-הרוחות הרעות לוכדות נערה
. תסמונות תלויות תרבות-הכרה ואובדן הפין-ערפול
. ניתוח של כשלונות רפואים התערבותיים-פו-צלחות זכוכית לארוחת פו
. הדיאלוג בין מרפאים מסורתיים לרופאים מערביים-בלי רומנטיקה ובלא נחיתות
.שיעור סיכום

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
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