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לרוב ו הוגבל שתחומים אילו אולם מכיוון  ,לתשומת לב אנתרופולוגית זכו מאז ומעולם תרבות חומריתטכנולוגיה ו

 המתעוררניין הע. היחסים בין תרבות וטכנולוגיהשל ברורה המשגה חברתית לא פיתחה האנתרופולוגיה ה, אתנוגרפיים למוזיאונים

טפיקציה של ד. מפנה החומרי בתיאוריה החברתיתה לעו מדעיות וטכנולוגיותעל ההתפתחויות  ןנשעאנתרופולוגיה של הטכנולוגיה ב

או ההשפעות של  מכשירים פיננסיים חדשים, (body enhancement technologies) הגוף העצמת טכנולוגיות, החיים החברתיים

 .םשל החיים החברתייובטכנולוגיות החדשות המשתנים  תנאים החומרייםעוסק בר שא למחקררק כמה דוגמאות  ןה, שינויי האקלים

או ות רפואי-ביו, ותסביבתי)הטכנולוגיות המגוונות ההתפתחות של מסלולי  ילעקוב אחר המבט האנתרופולוגי מאפשר

, של הייצור יםהחומרי ממדיםבהדטרמיניסטי מעבר לדיון  אל הולכתעכשווית האנתרופולוגיה ה. ןי היווצרותהקשראחר ו( תעשייתיות

תהליכים  לאופנים שבהם גם מודעותאנתרופולוגיה ביקורתית מחייבת  אולם.  םביניה הגומליןיחסי ובסוכנות של אנשים וחפצים ודנה ב

מדינות לאום מסתגלים ו ארגונים, לאופן שבו יחידיםבנוגע שאלות חשובות והעלאת , חברהאת המעצבים ותוצריהם טכנולוגיים 

 .ולחומרים שהן מפיקות ותהחדש ולוגיותלטכנ

-סטארטאומת . "תרבות וחברה, בין טכנולוגיהשעל הממשק  לחשיבהשדה פרודוקטיבי מהווה , "אפ-סטארטהאומת ", ישראל

אחרות וציבוריות  פרטיותטכנולוגיות בעוד שיוזמות , חלקן בעלות זיקה חזקה לביטחון ולצבא, טק-תעשיות ההייב מתפארת זו" אפ

באופן מתגברת טכנולוגיה אשר , םטיהורלהתפלת מים ולישראל מובילה את הפיתוח והייצוא של מערכות . מימוןעל נאבקות על הכרה ו

. תכנון לקוי ושיקולים פוליטייםמ משטר מים נוקשה הנובעאך גוזרת  ,ישראלבהדטרמיניזם הסביבתי של זמינות המים על יצירתי 

מאחור בפיתוח ויישום  שתרכתישראל מ, נפט באנרגיות מתחדשותהבהחלפת הטמון אסטרטגי -והיתרון הגיאוהזמין השמש אור למרות 

 ,אקולוגיהה, פוליטיתהמדיניות הבין שביחסים מורכבים אלה לעסוק בכינוס השנתי אנו מבקשים . חלופיותשל מערכות אנרגיה 

 .ניכוס של טכנולוגיה בהקשרים גלובליים ומקומייםהאו /יצירתיות והשל  השונים ממדיםהו

 וצריכה של כלים וטכניקותהפצה , ייצור: הרחב ביותרבמובנה בטכנולוגיה  אשר עוסקים מושבים ומאמריםהכנס מבקש 

ייצור וצריכה ; טכנולוגיה וצריכה תרבותית, חומריות ;וסכים ומפעליםמ, סככות, מחקרים אתנוגרפיים של בתי מלאכה; אומנות; ייצור

; כריית נתונים ואלגוריתמים; חברתיות תרשתו; הגוף להעצמה ולשיפורטכנולוגיות ; טפיקציה של בריאותד; של בגדים ואופנה

נשמח , כתמיד. טכנולוגיהוטמפורליות ; קיימות סביבתית; שינויי אקלים ותרבות; אנרגיה ואנתרופולוגיה ימחקר; טכנולוגיות פיננסיות

 .עניין אנתרופולוגי בעליבנושאים אחרים  הצעות לקבל
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