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 תוצגנה. סימבוליות תופעות לחקר באנתרופולוגיה המרכזיות בגישות יעסוק הקורס
) הפרקסיס גישת, פרשנית גישה, סטרוקטורליזם, פונקציונליזם (עיקריות פרדיגמות
 באמצעות) אידיאולוגיה, מיתוס, משחק, ריטואל, ייצוג ( עיקריים ומושגים
  .מרכזיים אנתרופולוגיים טקסטים

  :הקורס חובות

 עמודים 10 על תעלה לא העבודה ( אנתרופולוגיות תצפיות על המבוססת עבודה
 50% .-)14/6/10 להגשה אחרון תאריך. כפול ברווח כתובים

 .50% - מסכמת בחינה

 רבין בניין 13:00-14:00' א ימי, השני הסמסטר בתקופת המרצה של הקבלה שעת
7026.  
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