
קרן – תודה רבה.
כמה תיקונים בבקשה:

להגדיל את הלוגו של האוניברסיטה/פקולטה למשפטים כדי שיהיה 
בגודל של הלוגו של מינרבה

להקטין קצת את הרווח בין הלוגואים לנושא האירוע 
להקטין את הרווח בין נושא האירוע למלל בסוגריים

לשנות את הצבע לירוק כהה בשורה עם התאריך ושעות האירוע (כרגע 
הירוק בהיר מדי ולא מספיק בולט)

 …Beit Maiersdorf – למרכז את השורה עם מיקום האירוע
בעמודה עם השעות – מספיק שתופיע רק השעה 16.15 להתכנסות 

והשעה 16.30 לדברי הברכה – לא צריך יותר מזה 
יש בעיה עם מיקום התמונה – זה נראה כאילו שזאת תמונה של 

המרצה Steven Wise... אבקש שתנסי להזיז את התמונה ואם 
אפשר להשאיר אותה שלמה כמה שאפשר מתחת למלל בסוגריים או 

בצד ימין של הפוסטר בסדר היום או אולי יש לך רעיון אחר יותר 
מעניין?

השורה עם זכויות יוצרים חייבת להיות צמודה לתמונה והמלל לזכויות 
יוצרים הוא:

Photo: Sandra McEvoy
לא שינית את המלל במלבן About Steven Wise – ראי מלל 

מקוצר מצ"ב
נשמח לראות בהקדם.

בברכה,
ענת

Unlocking the Cage: 
Are Animals Legal Persons?

(“Unlocking the Cage” is an award winning documentary that follows the work of Steven M. Wise 
and the Nonhuman Rights Project. For more details see www.unlockingthecagethe�lm.com)

Tuesday, April 10, 2018, 16:30-18:30
Beit Maiersdorf, Mount Scopus Campus, The Hebrew University of Jerusalem

Pre-registration is required: https://goo.gl/forms/Ck1nNdR1q8NHlwQB2
For additional information: mchr@savion.huji.ac.il or 02-5881156

About Steven M. Wise
Adv. Steven M. Wise is founder and president of the Nonhuman Rights Project - the only civil 
rights organization in the United States working through litigation, public policy advocacy, and 
education to secure legally recognized fundamental rights for nonhuman animals. He has 
practiced animal protection law for 30 years throughout the US and is the author of four books: 
Rattling the Cage – Toward Legal Rights for Animals; Drawing the Line – Science and the Case for Animal 
Rights; Though the Heavens May Fall – The Landmark Trial That Led to the End of Human Slavery; and An 
American Trilogy – Death, Slavery, and Dominion Along the Banks of the Cape Fear River. 
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16:15 Gathering and Refreshments

16:30 Greetings: 
Prof. Tomer Broude / Academic Director,    

  The Minerva Center for Human      
  Rights, The Hebrew University of     
  Jerusalem

Chair:
Adv. Donna Minha / PhD Candidate, The    

  Hebrew University of Jerusalem
Keynote Lecture with �lm excerpts: 
Adv. Steven M. Wise / Founder and     

  President, Nonhuman Rights Project
Discussion:
Prof. Alon Harel / Faculty of Law, The    

  Hebrew University of Jerusalem
Adv. Steven M. Wise / Founder and     

  President, Nonhuman Rights Project


