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עדותם האילמת של המאובנים 07.03.2018

אנו וקרובינו המידיים: קופי־העל החיים כיום14.03.2018

 לוסי ובני מינה – נקודת האמצע בהתפתחותנו 21.03.2018
)בין זמן היותנו קופים וההווה(

ההליכה הדו־רגלית: צעד ראשון ביצירת האדם28.03.2018

לא תתקיים הרצאה11.04.2018

 פיתקנתרופוס )חציו קוף חציו אדם( ומשמעות המושג 25.04.2018
״במחצית הדרך״ באבולוציית האדם

סולם או שיח? סיפור התפתחותו של ענף קרובינו המוזרים 02.05.2018
)האוסטרלופיתיקים המגושמים(

האוסטרלופיתיקים המגושמים )המשך(09.05.2018

סיכום ענף ההתפתחות של האוסטרלופיתיקים המגושמים16.05.2018
וראשית הופעתו של הסוג "הומו" )הומו האביליס(

״סוף סוף אדם״:  הומו ארקטוס והעלייה הדרמטית בנפח המוח23.05.2018

ועוד ענף מרתק: הנאנדרתאלים30.05.2018

לא תתקיים הרצאה06.06.2018

נאנדרתאלים – המשך13.06.2018

 האדם המודרני )הומו סאפיינס(: הגזעים בני ימינו, מוצאם, 20.06.2018
עתיקותם ומשמעותם

להרשמה ולפרטים נוספים: ראו מעבר לדף

צהרי יום ד׳

בעקבות הלא נודע

סדרת הרצאות בחסות הרקטור
בימי רביעי, בין השעות 14:00-12:30 באודיטוריום בר־שירה

 עדותם של מאובנים 
לאבולוציה של האדם 

פרופ' יואל רק 
הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר



טופס הרשמה
שם: 1(             2(  

רחוב:                                                                          מס':   כתובת: 

ישוב:                                                                          מיקוד:    

טלפון:                                                    טלפון נייד:  

דוא"ל:   

דמי השתתפות בסדרה

מחיר מנוי רגיל לסדרה: 600 ש"ח  ̈

אנשי סגל וגמלאי האוניברסיטה: 300 ש"ח  ̈

ידידי האוניברסיטה: 450 ₪  ̈

סטודנטים של אוניברסיטת תל־אביב: הכניסה חינם, על בסיס מקום פנוי  ̈

למעוניינים: הצטרפות/חידוש חברות באגודת ידידי אוניברסיטת תל־אביב 

לשנה(  ₪ 600( שוחר   ¨  | לשנה(   ₪ 500( זוג   ¨  | לשנה(   ₪ 300( יחיד  חבר   ¨

¨ שוחר זוגי )1,000 ₪ לשנה(

בחיוב כרטיס אשראי מסוג:    ̈

מס'                                                                        בתוקף עד:    

ת.ז.:    

¨ 2 תשלומים  | ¨ תשלום אחד  בגב הכרטיס:                       3 ספרות אחרונות   

בהמחאה לפקודת: אגודת ידידי אוניברסיטת תל־אביב, ת"ד 39655 תל־אביב 6139601  ̈

חנייה: 

וייז.  ג'ורג'  ובחניון  סמולרש  שבאודיטוריום  בחניון   ,50% של  בהנחה  לחנות,   ניתן 

נא להזין מספר מכונית:  
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 להרשמה ולפרטים נוספים: 
Agoda.tau@gmail.com :טלפון: 03-6407186 / 03-6406947 | פקס: 03-6407294 | דוא״ל

טופס הרשמה ועלויות — מעבר לדף

events.tau.ac.il :בעקבות הלא נודעלאירועים נוספים

סדרת הרצאות בחסות הרקטור
בימי רביעי, בין השעות 14:00-12:30 באודיטוריום בר־שירה

עדותם של מאובנים לאבולוציה של האדם 
פרופ' יואל רק, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר


