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The world around us is in constant flux – everchanging politically, socially,
technologically, economically, and environmentally. Such unsettled
realities lead to many practical, theoretical and ethical contemplations,
which are especially prominent in the field of human-animal studies.
Altering experiences can bring about, in this way, significant challenges
for human-animal relations, but new opportunities as well. Perhaps most
relevant is the embedded role of animals in the COVID-19 outburst. Wet
markets, where various species of wild animals are sold for consumption,
are considered to be a likely source for the pandemic. At the same time,
the quarantine imposed in many countries has reduced the presence
of humans in urban areas, allowing wild animals to roam more freely
and alter cross-species interactions.  These transformations raise
different questions concerning the meaning of human interventions in
wild animals’ habitats and their utilization, as well as the place animals
occupy in human spaces and lives.
These continuous fluctuations prompt the questions: What challenges and
opportunities are afforded through our understanding of contemporary
transspecies entanglements? Can human actions towards nonhuman
animals, now more than ever, cause significant changes to our world,
and how? And what role do animals' agencies play in these alterations?
What is the unique position and contribution of human-animal studies
to understanding (and altering) the changing realty?
The community for Human-Animal Studies Israel, along with the
Coller-Menmon Animal Rights and Welfare program, is looking to
further explore this theme and is opening up its annual conference
for international participation. The conference is intended to bring
together scholars from various academic disciplines, who are passionate
about exploring human-animal relations, and strive for generating
developments and innovations in the field. The conference will be held
virtually on June 1-3, 2021.
Invited speaker: Barbara J. King (Emerita Professor of Anthropology,
William & Mary)
We invite you to join us in exploring the opportunities and challenges
in changing human-animal interactions, by organizing a panel, or
presenting your research, paper or artwork. We welcome scholars and
practitioners from various disciplines (including, but not limited to: law,
technology, zoology, anthropology, history, philosophy, literature, arts,
public policy, and sociology).

 והעשורים האחרונים מאופיינים בשינויים,העולם מסביבנו נמצא בתנועה מתמדת
, חברתיים, פוליטיים:מהירים וחסרי תקדים הבאים לידי ביטוי בהיבטים מגוונים
, מציאויות משתנות תדיר מעלות תהיות פרקטיות. וסביבתיים, כלכליים,טכנולוגיים
 שינויים.חיה- אשר הינן רלוונטיות במיוחד לתחום חקר יחסי אדם,תאורטיות ואתיות
בלתי פוסקים בעולם כפי שאנו חווים אותו עשויים לזמן אתגרים משמעותיים ביחסים
 בהקשר זה בולט חלקם המהותי. אך גם הזדמנויות חדשות,בין אנשים וחיות אחרות
 בהם נמכרים, השווקים הרטובים.של בעלי חיים בהתפרצות העכשווית של הקורונה
, יחד עם זאת. נחשבים כמקור סביר של המגיפה,חיים-מינים שונים של בעלי
,הסגר שהוטל במדינות רבות הפחית את נוכחותם של בני אדם באזורים עירוניים
- ובכך לשנות אינטראקציות בין,ואפשר לחיות בר להסתובב בחופשיות יחסית
 טרנספורמציות אלה מעלות שאלות שונות הנוגעות למשמעות ההתערבויות.מיניות
-גם למקום אותו תופסים בעלי- כמו,האנושיות בבתי הגידול של חיות הבר ולניצולן
.חיים במרחבים ובחיים האנושיים
מנמון לזכויות- בשיתוף עם תכנית קולר,חיה-הכנס השנתי של קהילת יחסי אדם
 יבקש לעורר דיון בשאלות הנוגעות להשפעות ההדדיות שיש,חיים-ורווחת בעלי
,וודאות ומציאויות משתנות-לאנשים ובעלי חיים האחד על השני בתקופות אלו של אי
חיה להבנה ושינוי המציאות נוכח אתגרי-ובנוגע לתרומה הייחודית של חקר יחסי אדם
.2021 , ביוני1-3 - ויתקיים ב, הכנס יתנהל במתכונת וירטואלית ובינלאומית.השעה
,פניה המשתנות של המציאות אינן משפיעות רק על שדות המחקר שלנו ופעילותינו
 אקדמאיות ואקדמאים ואנשים העוסקים בתחום,אלא גם עלינו כחוקרות וחוקרים
 תקופה זו מאפשרת לנו. אך גם הזדמנויות,ככלל בעודה מציבה בפנינו אתגרים
 אנו. ותוך כדי כך לחצות ממדים של זמן ומרחב, לשתף את מחקרינו,להתוודע זה לזה
ים כי כנס זה יהווה פלטפורמה לקידום היכרות בין אנשים שונים העוסקים/שואפות
חיה והיכרות בין חוקרות וחוקרים-בעולמות המגוונים הרלוונטיים ליחסי אדם
ים כי היכרות זו תיצור הזדמנות/ אנו מקוות.העוסקים בתחום מדיסציפלינות שונות
. אשר יביאו עמם הזדמנויות חדשות, קידום קשרים ורב שיח,לשיתופי פעולה
: הכנס יהיה מחולק לשני חלקים,מסיבה זו
 ויאפשרו, המושבים המקומיים יתנהלו בעברית:)ישראלי (שעות הבוקר-חלק מקומי
 בחלק זה תינתן במה לחוקרות ישראליות ולחוקרים.מפגש מקומי ואינטימי יותר
 במקביל נדון באתגרים ובחידושים.ישראלים בשלבים שונים של המסלול האקדמי
.החלים באקדמיה הישראלית ביחס לתחום
 המושבים הבינלאומיים יתנהלו באנגלית ויאפשרו:)חלק בינלאומי (שעות אחה"צ
ם/חיה להציג את מחקריהן-לחוקרות וחוקרים מרחבי העולם העוסקים ביחסי אדם
ים להגיש מושב או הרצאה/ם מעוניינות/ במידה ואתן.ם רעיונות/ולשתף ביניהן
. אנא קראו את הקול הקורא באנגלית ופעלו לפי הנחיותיו,באנגלית ולקהל בינלאומי
) ויליאם ומרי, קינג (פרופסור אמריטוס לאנתרופולוגיה. ברברה ג׳:דוברת מרכזית
 נשות ואנשי שטח וחוקרות וחוקרים בכל שלב,ים נשות ואנשי מקצוע/אנו מזמינות
 להציע הופעות,במסלול האקדמי ומכל הדיסציפלינות לשלוח תקצירים של מחקרים
 המושבים בעברית. העוסקות בתמה המרכזית של הכנס,(פרפורמנס) או סדנאות
 ויציגו את,ים יופיעו ברצף אחד אחרי השני/ (המציגותTED יכללו הרצאות בנוסח
.) דקות10-מחקריהם באופן קצר וממוקד במסגרת זמן של כ

Topics may include:
•
•
•
•
•
•
•

Human-animal relations in times of crisis (Covid-19; climate
change; the Anthropocene)
Human-animal relations in areas of conflict
Veganism, activism and social movements
Multispecies methodologies
Multispecies health (psychological well-being; rehabilitation; one
health)
Animal ethics and public policy
Political ethology

•
•
•
•
•
•

Political economy
Legal frameworks for social change
Technological developments in human-animal relations (cultured
meat; plant-based protein; animal-computer interaction)
Artifact developments in human-animal relations and multispecies design
Urbanism and human-animal relations
The future of Human-animal relations: What’s next?

hasiconference2021@gmail.com : לכתובת המייל2021  במרץ1 - מילים יוגשו עד ה250 תקצירים של עד
. וביוגרפיה קצרה, תיאור קצר של עבודתכם, מילות מפתח3-5 , שיוך אקדמי,אנא הקפידו לכלול את שמכם
Abstracts for panels and individual presentations of no more than 250 words should be submitted by March 1, 2021,
to hasiconference2021@gmail.com
Please include your name, affiliation, 3-5 keywords, a concise description of your work, and a short bio.

