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 10-13יום א'       הפקולטה למדעי החברה

 10413529קורס מס'      החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

  

  

 אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"

 ד"ר אריקה וייס

 640שעות קבלה בתיאום מראש, בניין נפתלי 

 

 

 

 מטרות הקורס

  

קורס זה יעסוק גם ביסודותיה של "תרבות אמריקאית", וגם בגילויים עכשוויים שלה. הקורס יתמקד בהתפתחות 

ן גיוון רעיונות של מעמד, גזע, דת, מגדר ואזרחות בהקשר האמריקאי. אנו נבחן את המתח שבין אחדות תרבותית לבי

תרבותי בארה"ב.  נקדיש תשומת לב למקורות, פיתוח והשלכות של דימויים תרבותיים אמריקאיים, כמו הקשר בין 

מסיבת התה בבוסטון לבין תנועת מסיבת התה של היום. הטקסטים יכללו דוגמאות ממחשבה וספרות אמריקאית, 

תרופולוגיה יכולה לתרום להבנת קבוצות חברתיות פופולרית והתייחסות אקדמית לכל אלה. יחד נשאל איך האנ תרבות

 שונות, קהילות, אזורים ומוסדות פוליטיים.

  

 חובות הקורס:

  

 20%-דקות  או יותר פוסל את הנוכחות(  15)איחור של  נוכחות חובה .1

 דקות( 15-20) 20% -הצגת טקסט ונושא .2

 .  10% -תוך שבוע אחרי ההצגה. יש להעלות את הסיכום למודל -עמודים 2 -.  סיכום של הצגה3

 .50% -עבודה .4

 

 

 מבוא -30.10 -1שיעור 

 

 מקורות -6.11 -2שיעור 

 טקסטים:

 

 הרפובליקה האמריקנית המוקדמת כאומה תנ"כית –'ישראל השנייה'  lערן שלו 

  34:4היסטוריה 

 

PBS Production: God In America: A New Adam 

http://www.pbs.org/godinamerica/view 

/ 

PBS Production: God in America: A New Eden 

www.pbs.org/godinamerica/view/http:// 

 

http://www.pbs.org/godinamerica/view
http://www.pbs.org/godinamerica/view
http://www.pbs.org/godinamerica/view/
http://www.pbs.org/godinamerica/view/


 

 דתות אמריקאיות -13.11 -3שיעור 

 טקסטים:

 

erience: MormonsAmerican Exp 

http://www.pbs.org/mormons/view/ 

 

Ken Burns -The Shakers 

 

 המערב, חופש, והייעוד הגלוי-20.11 -4שיעור 

 טקסטים: 

 

Ken Burns: The West 

 

 טרנסצנדנטיות, הסתמכות עצמית, וטבע - 27.11 -5שיעור 

 טקסטים:

 

difficult -Trancendentalism -Ralph Waldo Emerson: The American Scholar 

 

Henry David Thoreau: Walden Chapters 2,5,6,8- נווי, הכפר-המקום שבו הייתי ולשם מה הייתי, בדידות, פוקדי 

 מספר מערכתספריה: 

002511034  

 

 4.12 -6שיעור 

 -ליברטריאניזם -

 טקסטים:

oreauHenry David Thאי ציות אזרחי : 

 מספר מערכתספריה: 

001911704  

 

Ralph Waldo Emersonתרבות מעשית : 

 מספר מערכתספריה: 

002338825  

 

Thomas Paineשכל ישר : 

 מספר מערכתספריה: 

002262222  

 

 האינדיאנים -11.12 -7שיעור 

 טקסטים:

American Indian Comedy Slam 



slam/-comedy-indian-american-http://www.lolflix.com/video/the 

 

Sarah Vowell: This American Life: The Trail of Tears 

tears-of-archives/episode/107/trail-http://www.thisamericanlife.org/radio 

 

Krista Tippet Interview with Ernie LaPointe 

-ernie-iyotake/feature/room-tatanka-bull-sitting-http://www.onbeing.org/program/reimagining

lapointe/1092 

 

 אמריקאים אפריקאים -18.12 -8שיעור 

 טקסטים:

Chapters 2, 3, 6 -Carol Stack: All Our Kin 

 

Their Eyes Were Watching God 

https://www.youtube.com/watch?v=teUi8N5ZaNs 

 

Malcom X: God's Judgment of White America 

 

King Jr: I Have a DreamMartin Luther  

 

 מצוקה עירונית -25.12 -9שיעור 

 טקסטים:

 

4-The Wire Episodes 1 

 

 גזע באמריקה -1.1 -10שיעור 

 טקסטים:

Karen Brodkin 1998 How Jews Became White Folks, and What That Says About Race in America: 

Introduction   

 

Hill, Jane 1993 “Hasta La Vista, Baby: Anglo Spanish in the American Southwest.” Critique  

176-of Anthropology Vol 13(2): 146 

 

 קפיטליזם! -8.1 -11שיעור 

 טקסטים:

 

Frontline: Is Walmart Good for America 

ew/http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/walmart/vi 

and Television  African American Women: But, It's BibleMcGlathery, “-Marla Frederick

Preachers 

 002429585מספר מערכת ספריה: 

http://www.lolflix.com/video/the-american-indian-comedy-slam/
http://www.lolflix.com/video/the-american-indian-comedy-slam/
http://www.thisamericanlife.org/radio-archives/episode/107/trail-of-tears
http://www.thisamericanlife.org/radio-archives/episode/107/trail-of-tears
https://www.youtube.com/watch?v=teUi8N5ZaNs
https://www.youtube.com/watch?v=teUi8N5ZaNs


 

 

 דילמות מודרניות  -15.1 -12שיעור 

 טקסטים:

Zoe Wool: After War 

 

 דילמות מודרניות -22.1 -13שיעור 

 טקסטים: 

The Cultural Politics of Wife Swap : Taste, Lifestyle Media, and the  

American Family", 

  

Wife Swap Episode 

 

 

 כל הכתיבה בעבודה חייבת להיות מקורית. אין להעתיק משום מקום. -עבודה סופית


