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 תיאור הקורס

תרבות עממית, כלומר תרבות המגדירה ומבטאת זהות קולקטיבית, רווחת בכל קבוצה בעלת זהות משותפת: משפחה, 
כיתה, חוג חברתי, שותפים למקצוע, שותפים לתחביב, מועדון אוהדים, לאום, מדינה. כולנו נוטלים חלק ברשתות שונות 

היא מתבטאת במגוון רחב של שבה ומתעצבת על ידינו. של תרבות עממית, כזו הצומחת מלמטה, מעצבת אותנו ו
ערכים, סמלים, אמונות ויצירות מסוגים שונים ומז'אנרים מגוונים. יסודו של חקר התרבות העממית )הפולקלור( באמצע 

שהוא חותר את דרכו בין תיאוריות ספרותיות, כ תהפוכות רבותהפולקלוריסטי מאז עבר המחקר . עשרה-המאה התשע
הקורס יתחקה אחר המגמות העיקריות בחקר התרבות העממית והכלים המרכזיים שפותחו  חברתיות ואנתרופולוגיות.

דיון צמוד בסוגיות הנוגעות לאמונות, טקסים בין ובמאמרים בפולקלוריסטיקה נשלב בין עיון הבנתה. ניתוחה ולשם 
 של הקבוצה היוצרת.  הזהותהיצירה העממית ובין ונעמוד על הקשר שבין  וסיפורים עממיים

    
 פרשיות לימוד

 הפולקלוריסטיקהדימוי ו דימוי הפולקלור 
  אנרים'אסכולות וז –( 1)הגדרות 
  אתי-שדה, אמי-מקורות ועמדות. רפואה עממית: טקסט –חקר התרבות העממית (emic-etic)  
  לילית רוצחת התינוקות  :מקורות מתלכדים –חקר התרבות העממית   
 אויקוטיפים תרבותיים –סיגול , נדידה, ניכוס  
 סינדרלה בתימןסיגול וזהות אתנית . 
 עושה הליוס )אל השמש( בבית הכנסת?. מה סיגול וזהות דתית 
 ( 2הגדרות )–  :(אמנותיתכתקשורת )פולקלור האסכולה ההקשרית 
  קונטקסט, טקסט, טקס –הדיבוק כמקרה מבחן 
 פולקלור והיסטוריוגרפיה 
  פופולרית"תרבות ", עלית"תרבות ", עממית"תרבות" 
  וסיפורי התורה הקנוניזציה של המקרא –תרבות עממית ותרבות קנונית 
  עממי או כהני? כישוף או דת? –המבחן המקראי של החשודה בניאוף 
  וריאציות רבניות ומאגיות –המבחן המקראי של החשודה בניאוף 
  ן ופרידהמבט אחרו –החוקר והשדה 
 

 דרישות אקדמיות והרכב הציון

 חובת נוכחות בשיעורים 
  אחוזים 10 –השתתפות פעילה בשיעורים 
  אחוזים 30 –בכל סמסטר(  3דיווחי קריאה על מאמרים ) 6הגשת 
  = אחוזים 60 –( 60בחינה מסכמת )ציון עובר 
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