נשמח לראותך באירוע השקה לספרה של

דפנה גולן

בהוצאת רסלינג

הקמפו!
בשולי
תקווה
+טודנטימ פל+טינימ וישראלימ בירושלימ
ביום רביעי 10.10.18

האוניברסיטה העברית  -הר הצופים
 17:00-18:00סיורים מודרכים בקמפוס

יציאה מבית מאירסדורף (קומה )3

 18:00-18:30כיבוד והתכנסות

במרפסת בית מאירסדורף (קומה )2

 18:30-20:00ברכות

פרופ׳ מיכאיל קרייני ,דיקן הפקולטה למשפטים

האוניברסיטה העברית בירושלים

בוגרי תוכנית עמיתי מינרבה לזכויות האדם
ד״ר דבורה מנקין ,המחלקה ליחסים בינלאומיים

האוניברסיטה העברית בירושלים

אסמהאן סימרי ,במקום  -מתכננים לזכויות אדם
מורן חן שפיצר ,מנהלת מרכז ווילי ברנדט בירושלים
עו״ד עלאא מחאג׳נה ,מתמחה בנושא זכויות אדם
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דברי סיכום ודיון עם פרופ' דפנה גולן

הכניסה לקמפוס עם הצגת הזמנה זו ותעודה מזהה

נא להרשם לארוע ,לסיור ולחנייה עד  8אוקטובר
https://goo.gl/forms/Whor31zPuJmn49hx2

אוטובוסים לקמפוס הר הצופים4 :א 69 68 42 19 17

במהלך האירוע ניתן יהיה לרכוש את הספר
בהנחה ובמזומן

למידע נוסף נא לפנות למרכז מינרבה בדוא"ל:
 mchr@savion.huji.ac.ilאו לטלפון02-5881156 :

�سعد لرؤ ي��كم ف� ي� ف إ
ك�اب
ف
ح�ل �طالق ت
ت

د�� ف�ا جحوالن
ف

�ل� شسر "رسل ي� ف�غ"
�لصادر
ع� د�ر ف
ف

أمل عل� هوامش ال�رم ج
امع�
ال�
ي

�ل�دس
طالب ف�لسط ي� ف� ي�ون و إ�سر��ئ ي�ل ي�ون ف� ي� ت

ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء 10.10.18

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ – ﺟﺒﻞ اﻟﻤﺸﺎرف
 17:00-18:00ﺟﻮﻻت ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻤﺮﺷﺪﻳﻦ داﺧﻞ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
اﻹﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻣﺌﻴﺮﺳﺪورف )اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ(

 18:00-18:30اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل

ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﺔ ﺑﻴﺖ ﻣﺌﻴﺮﺳﺪورف )اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ(

 18:30-20:00ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﻴﺒﻴﺔ

ﺑﺮوﻓﻴﺴﻮر ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻛﺮﻳﺎﻧﻲ ،ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس

ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻧﺼﺎر ﻣﻨﻴﺮﻓﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

دﻛﺘﻮرة دﻳﻔﻮرا ﻣﺎﻧﻜﻴﻦ ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس

اﺳﻤﻬﺎن ﺳﻤﺮي" ،ﺑﻤﻜﻮم" – ﻣﺨﻄﻄﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻣﻮران ﺣﻦ ﺷﻔﻴﺘﺴﺮ ،ﻣﺪﻳﺮة ﻣﺮﻛﺰ "وﻳﻠﻲ ﺑﺮﻧﺪﻳﺖ" ﻓﻲ اﻟﻘﺪس
اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﻼء ﻣﺤﺎﺟﻨﺔ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
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اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺨﺘﺎم ﻣﻊ ﺑﺮوﻓﻴﺴﻮر داﻓﻨﺎ ﺟﻮﻻن

ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﺤﻔﻞ ،ﻟﻠﺠﻮﻟﺔ وﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﺣﺘﻰ  8أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻣﻦ ﺧﻼل إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:

campuschange@savion.huji.ac.il
ﻳﻤﻜﻦ ﺷﺮاء اﻟﻜﺘﺎب ﻧﻘﺪاً وﺑﺴﻌﺮ ﻣﺨﻔﺾ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ

اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻇﻬﺎر ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮة واﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﺒﺎﺻﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ ﺣﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ -ﺟﺒﻞ اﻟﻤﺸﺎرف 4א 69 68 42 19 17

ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﻨﺮﻓﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
 mchr@savion.huji.ac.ilأو اﻟﻬﺎﺗﻒ02-5881156 :

