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 :הקורס מטרותא. 

 , עם האנתרופולוגיה כדיסציפלינה מדעית.הכרות ראשוניתלהפגיש את הסטודנט, מבוא לאנתרופולוגיה מטרתו של הקורס 

התרבותית כאשר  מגוון תיאוריות, נושאים ומושגים בהם עוסקת הדיסציפלינה האנתרופולוגיתבמסגרת הקורס נבחן 

 שיעור ותרגיל.מבנהו של הקורס הינו 

 

  :ורסתוכן הקב. 

תוצגנה גישות מגוונות להבנת במוקד הקורס השאלה "מהי תרבות" והאופנים בהם תיאוריות שונות מתמודדות עימה. 

נוסף על מושגי יסוד   .של המין האנושיהתרבותית התפתחותו  תידון סוגייתאופיו של האדם והתרבות המקיפה אותו ו

 ,יון יכלול דוגמאות ממחקרים על חברות אנושיות קרובות ורחוקותהדותפיסות האופייניים לדיסציפלינה האנתרופולוגית, 

רה חברתית מענה לצרכים אנושיים, יצישל ה"תרבות", ביניהן היותה של התרבות  ממשמעויותיהכמה אשר תצבענה על 

האוצרת בתוכה סמלים, שפה המגיבה לסביבתה הטבעית והאנושית, ומשותפת  , תודעהוטבעת בקוגניציה האנושיתהמ

במסגרת כמושג המסייע להבנת התנהגות ם יחסי סולידריות וקונפליקט, ומיגם כמהות בה מגול. התרבות תוצג טקסיםו

מה מקומם של טקסים בחיי כדוגמת, מגוונות הפרספקטיבה האנתרופולוגית תידון ביחס לשאלות  .מוסדות וארגונים

למה נשים מואשמות בכישוף? האם יש ערך לידע האדם? מדוע בני אדם מתחתנים? מהו תפקידן החברתי של מתנות? 

 "פרימיטיבי"?
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