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. להכרת האבולוציה של האדם והתפתחות הציווליזציה האנושיתכאמצעי ומזון בקורס ישמשו הרגלי תזונה   :סילבוס
, חברתיים, לבחינת היבטים כלכלייםתזונה האנושית ישמשו הרכב ה המזון לסוגיו ושינויים ברהתפתחות ייצו

מהתפתחות הטאבו לאכילת מזונות : בהיסטוריה הקולינאריתיבחנו הקשרים שונים .  ופוליטיים בתקופות השונות
  .צריכת המזון היוםועד הרגלי בעת העתיקה מסוימים 

  
"Tell me what you eat and I will tell you what you are"  

(A. Brillant-Savrin, 1755-1826) 

  
                    נושאי הקורס

   מבוא ותוכנית הקורס–תרבות ואוכל  1
  אכילת בשר ואבולוציה של האדם –טורפים מצמחונים ל 2

 הדיאטה של אנשי המערות 3

  שינויים בתזונה האנושיתהמהפיכה החקלאית ו – שנים מגן עדן 10,000 4

 ירקות ופירות , דגנים –מזון בעת העתיקה  5

 עופות ודגים, בשר –מזון בעת העתיקה  6

 גבינות וביצים,  חלב ומוצריו–מזון בעת העתיקה  7

 ואלכוהולשמנים ,  סוכרים–מזון בעת העתיקה  8

 פוליטיקה וכח,  על מזוןואנתרופולוגי מבט ארכיאולוגי –סעודות ומשתאות  9

  מזון וקורבנות  10

 טאבו ואוכל בדתות השונות 11

  ימינו בתרבות צריכת המזון  על דיון ותופעת ההשמנה בעולם המערבי 12
  
  

  עבודת סיום, )9-11 בעיקר בשיעורים (שיעוריםבר קריאה השתתפות פעילה והצגת חומ, נוכחות :דרישות הקורס
   עבודה70%,  הצגה בכיתה30% :הרכב הציון
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