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תואר:מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:פולקלור ותרבות עממית

השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס0 :

סמסטר:שנתי

שפת ההוראה:עברית

קמפוס:הר הצופים

מורה אחראי על הקורס )רכז(:פרופ' הגר סלמון

דוא"ל של המורה האחראי על הקורסHagar.Salamon@mail.huji.ac.il :

שעות קבלה של רכז הקורס:יום ג' 16:00-15:00 ,

מורי הקורס:
פרופ הגר סלמון
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תאור כללי של הקורס:
סמינר זה יתמקד בתרבות עממית ופולקלור בישראל בת זמננו ,ובדרכי ההתבוננות והמחקר בהן.
המפגש רב העוצמה המתקיים בישראל בין תרבויות מוצא מגוונות ,היסטוריה מורכבת ויחסים בין
קבוצתיים רבי פנים מהווים מצע להתהוותם של ביטויים עממיים מגוונים המשפיעים ,בתורם ,על
המציאות ותפיסות המציאות אליהן הם מתייחסים .ביטויים תרבותיים עממיים אלה יעסיקו אותנו במהלך
הסמינר .תוך סקירת גישות תיאורטיות ומחקרים קונקרטיים בתחום ,נבקש להתייחס לתרבות העממית
הישראלית תוך דיון משותף בכיווני המחקר שהתלמידים בקורס יבחרו לערוך.

מטרות הקורס:
הקניית כלים לחשיבה ומחקר עצמאיים בתחום חקר התרבות העממית בישראל.

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
להציג רפראט בכיתה ,לערוך ולכתוב מחקר עצמאי העוסק בתרבות עממית באחת מן הזירות
העממיות המגוונות המתקיימות בישראל.

דרישות נוכחות ):(%
 20%מן הציון מבוסס על נוכחות והשתתפות במפגשי הסמינר

שיטת ההוראה בקורס:הסמינר מבוסס על דיון משותף בין המורה ותלמידי הקורס ,במהלכו יבחרו
התלמידים נושא למחקר עצמאי ,וקריאת ביבליוגרפיה רלבנטית ודיון בה ובממצאי המחקר בפגישות
הסמינר .הסמינר נפגש בכל שבוע לאורך השנה כולה.

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
הסמסטר הראשון יוקדש לדיון בפרספקטיבות עכשויות בחקר תרבות עממית בישראל והוא יכלול,
לאחר מפגשי המבוא ,דיון בדוגמאות מחקריות שעניינן תרבות עממית בזירה הציבורית; תרבות עממית
ודתיות בישראל; תרבות עממית והיבטים בין קבוצתיים בישראל; פולקלור ,פוליטיקה ולאומיות;
פואטיקה ופוליטיקה של ייצוגים עממיים.
בסמסטר השני נדון באופן מפורט המחקרים שיערכו תלמידי הסמינר ,אשר צמחו מתוך הדיונים
האתנוגרפיים והתיאורטיים שעלו ונידונו בסמסטר הראשון.
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חומר לקריאה נוספת:
יצמח מתוך עבודות מחקר התלמידים

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 0
הרצאה% 0
השתתפות % 20
הגשת עבודה % 80
הגשת תרגילים % 0
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 0
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:
הסמינר פתוח גם לתלמידי בוגר שנה שלישית מצטיינים
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