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האגודה הישראלית
ללימודים קנדיים

The Israel Association
for Canadian Studies
Cordially invite you to a special event in
honor of the launching of a new book of
poems:

Irving Layton
Never Far from Tears
Selected Poems, Translated by

Maccabit Malkin
and Yoav Vardi,
Carmel Publishing-Jerusalem

Dr. Lisa Katz, translator,
will give a lecture on:

הנכם מוזמנים לאירוע חגיגי לרגל השקת
:ספר השירים החדש

אירווינג לייטון
תמיד על סף דמעות
השירים נבחרו ותורגמו ע"י
,ורדי

מכבית מלכין ויואב
.ירושלים-הוצאת כרמל

, מתרגמת,ד"ר ליסה כץ
:תרצה על הנושא

In favor of difference: on translating poetry
The event will include the reading of
poems from the new book by the
translators and the poet

הקראת שירים מתוך הספר בהשתתפות
המתרגמים והמשוררת

דורית ויסמן

Dorit Weisman
Chair: Anna Mowszowski
Department of English
The Hebrew University of Jerusalem
The event will take place on
Thursday, June 17, 2010, at 16:30
at the Maiersdorf Faculty Club, Room 403
The Hebrew University of Jerusalem
Mount Scopus, Jerusalem
Reception and refreshments at 16:00

This invitation serves as a permit to enter the
Mount Scopus campus. Please ensure that
you have proper identification.
For permission to park on campus (Faculty of
Humanities parking lot), please contact the
Halbert Centre, Tel. 02-588-3367
by Tuesday, June 15, 2010

 אנה מובשובסקי:יו"ר המפגש
החוג לאנגלית
האוניברסיטה העברית בירושלים
המפגש יתקיים
71:32  בשעה0272  ביוני71 ,ביום חמישי
403  חדר,בבית מאירסדורף
קרית האוניברסיטה העברית
 ירושלים,הצופים-הר
71:22 התכנסות וכיבוד קל בשעה
רגל-הזמנה זו מהווה אישור כניסה להולכי
. יש להצטייד בתעודה מזהה.לקמפוס הר הצופים
לקבלת אישור כניסה ברכב לחניון מדעי הרוח
, יש לתאם עם מרכז הלברט,באוניברסיטה
, עד יום שלישי20-855-3311 בטלפון
.0272 , ביוני78-ה
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