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האנושית   והחברה  בין  הטכנולוגיה  להפריד  אפשר  אי  ההיסטוריה.  משחר  בזו  זו  שלובות 

הכלים   ובין  מהם,  הנובע  המרחב  ועיצוב  החברתיים  היחסים  האנושית,  ההתפתחות 
ואופני   ביצועים  לשפר  או  בעיות  לפתור  הסביבה,  את  לביית  מנת  על  שנוצרו  והפרקטיקות 

טכ אדם,  שבין  המורכבים  היחסים  אחרי  לעקוב  תהיה  הקורס  מטרת  וחברה,  חיים.  נולוגיה 
בדגש על שאלות של פוליטיקה, מדינה, אזרחות ופעולה משותפת. בקורס נדון בגישות שונות 
ליחס שבין טכנולוגיה, חברה ופוליטיקה, נחקור סוגיות של פעולה, ידע, כוח והתנגדות, וננתח  

ומצלמות מע-מקרי "ערים חכמות"  וטריטוריות, דרך  מייצור של גבולות  קב מחקר ספציפיים: 
  במרחב הציבורי ועד לטלפונים סלולריים, "מחשבים לבישים" ועוד. 

  
  מטלות הסטודנטים וחישוב הציון: 

 )10%נוכחות מלאה ופעילה בשיעורים ( -
 )20%דו"חות קריאה ( הארבעהגשת  -
 )20%בכיתה ( עבודההצגת  -
  )50%עבודת בית מסכמת ( -

  
  

  תוכנית המפגשים וביבליוגרפיה: 
  (הרשימה כוללת קריאת חובה ורשות כאחד, הפניות מדויקות יינתנו לקראת כל שיעור)  
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