אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

ידידות וידידים יקרים
אגודת הידידים מצטרפת בימים אלה ,לכל אגודות הידידים של האוניברסיטה בעולם ומשיקה בפניכם
את הקמפיין הבינ"ל של האוניברסיטה לגיוס מיליארד דולר בעשר שנים .תרומות אלו ימנפו את עתיד
האוניברסיטה ויאיצו תחומי מחקר ומצוינות ,לגילוי הרעיון הגדול הבא .את סרט ההשקה של הקמפיין
הבינ"ל ,תוכלו לראות בהמשך העלון ] ...להמשך קריאה[
אמנון דיק
יו"ר אגודת הידידים

סיגל אדר
מנכ"ל אגודת הידידים

בואו להיות חלק מהרעיון הגדול הבא שנוצר כאן
באוניברסיטת תל אביב
מוזמנים לצפות לראשונה בסרטון הדגל של הקמפיין הבינלאומי של אוניברסיטת תל אביב,
יריית הפתיחה לגיוס מיליארד דולר לאוניברסיטה בתוך  10שנים.
הקמפיין יאיץ תחומי מחקר ומצוינות שבהם גם אתם תוכלו להוביל שינוי :
חדשנות ישראלית מובילה | עולם בר קיימא | חוסן חברתי | בריאות ואיכות חיים | נכסי תרבות
לתרומה לקמפיין הבינלאומי של אוניברסיטת תל אביב או למידע נוסף:
טל'  | 036406401מיילYedidim@tauex.tau.ac.il :

היועץ המשפטי לממשלה אורח
המועדון העסקי  אקדמי

רפואת העתיד כבר כאן
עם פרופ' דן פאר

המועדון העסקיאקדמי יארח את יועץ המשפטי
לממשלה ,ד"ר אביחי מנדבליט להופעה
מסקרנת בשיאם של ימים סוערים בציבוריות
הישראלית .מנחה :נחמה דואק ,מגזין ליברל

מפגש ידידי האוניברסיטה
 16.2.18באולם בר שירה
פרופ' דן פאר ,ראש המרכז לחקר הביולוגיה
של הסרטן ,מדען פורץ דרך ,בהרצאתו:
"ננו טכנולוגיה בשירות הרפואה האישית"
מוזמנים לשמוע על הפיתוחים הרפואיים
החדשניים ביותר להובלת תרופות שייתנו מענה
למגוון רחב של מחלות.

ההשתתפות באירוע לחברי המועדון העסקיאקדמי
פורום תומכי האוניברסיטה בלבד,
לפרטים נוספים ,רונה צרפתי ,רכזת המועדון
העסקיאקדמי
ronaserf@tauex.tau.ac.il | 036408656

האירוע לידידי האוניברסיטה בלבד
האירוע יתקיים בחסות  ,PROFIMEXנותני החסות
השנתית למועדון העסקי

לכתבה "קרנות נדל"ן עם פיזור אופטימלי"

הלב של האוניברסיטה
ידידי אוניברסיטת תל אביב לילך וניר שמול פתחו את ביתם ואת ליבם לכבוד בוגרות תכנית המנטורינג
'נערות למען נערות בסיכון' ,תכנית מצילת חיים שמשנה בכל שנה את גורלן של מאה נערות במצוקה.

סדרת הרקטור סמסטר ב'
פרופ יואל רק מזמין אתכם להשתתף בסדרת
הרקטור הקרובה מסע מרתק מהמאובנים
לאדם הקדמון.
לצפייה בסרטון

"ההיסטוריה של הערבים והאיסלם
 משבטים לאימפריות"
מהסלון ,מחדר העבודה ומכל מקום .מוזמנים
לקורס המקוון החדש של אוניברסיטת תל אביב
ההיסטוריה של הערבים והאיסלם – משבטים
לאימפריות עם פרופ' מירי שפר  מוסנזון

עורכת :דנה רכטמן ,מנהלת מערך הפעילות ,אגודת הידידים

כתבו לנו אל:
yedidim@tauex.tau.ac.il

מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו:
www.yedidim.tau.ac.il

בעמוד הפייסבוק שלנו כבר ביקרתם?
כנסו ועשו לנו לייק!

למערך הפעילות ומידע על האירועים חייגו:
036406947 | 036407186

אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב yedidim@tauex.tau.ac.il

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם

נשלח באמצעות תוכנת ActiveTrail

