
20.01
משגב דב

על עולם התרופות
ד"ר רותי וולפסון משדמה – פיתוח וקבלת אישור לשיווק תרופות 

מצילות חיים.
ד"ר עלמה לוי מעשרת – פארמקוגנטיקה – התאמת תרופות על 

פי קוד גנטי.

02.03
שדמה

"בין גוף לנפש"
טל ברשם מכפר מרדכי – NLP כיצד הדבר מסייע לנו?

תומר ישראלי ממישר – ריקול – פענוח סודות המחלה.

סיור במוזיאון ההיסטורי ובמוזיאון אגם.  "מכיכר דיזינגוף לכיכר הבימה – תל אביב שלסיור ערים | ראשון לציון04.11
באוהאוס ותרבות"

סיור בהדרכת אופירה הליבני.
סיור ערים | תל אביב 24.02

"אלתרמניה" - שירים וסיפורים על נתן אלתרמן.
בהנחייה של אלי וסטרייך ממישר.

10.02
עשרת

ערב שירה בציבור בבית העם

צועדים ביחד בשביל ישראל15.12

24.10
ערב שירה בבית העם

שירי תנועות הנוער בעריכה והנחייה של אלי וסטרייך ממישר, 
ליווי מוזיקאלי - יוסי לב וחברים

נזמר ונספר על חולצה כחולה, על  שושנה,
קטיושקה והשמש העולה עשרת

"המדע בשירות הטבע"25.11
ד"ר ויקטוריה סורוקר ממשגב דב – שמירה על הדבורים בעולמנו.

ד"ר עודד קלויר מכפר מרדכי  – אופקים חדשים בחקר המוח. כפר אביב

"ובחרת בחיים"
סיפורי חיילים על פציעתם ומאבקם לחיים.

SOUL TALK  סאם גודריץ -   מנכ"ל עמותת
"חשיבות הצורך בעיבוד חוויות לחימה".

.NEVER GIVE-UP ON LIFE - דרור קנדלשיין ממישר

30.12
גן הדרום

שלום לכולם.
כעת חיה, לפני שנה, החלו להישמע באזור קולות אשר קראו  להתארגנות חברתית 

תרבותית של הגימלאים הצעירים באזורנו. 
אנחנו בני 60-70  מי יותר מי פחות, אשר חיינו באזור כמעט כל חיינו, גידלנו את ילדינו, 
היינו שותפים מלאים לחיים הקהילתיים, הרגשנו מעורבים בכל מה שהתרחש, מצאנו 

עצמנו מעט מחוץ למערכת. 
לו  נתנו  שם  ואפילו  תרבותי,  חברתי  למיזם  יסודות  הקמנו  והתארגנו,  מעשה  עשינו 

–"חברותא".
במתן  מי  מזמנם,  תרמו  אשר  מהקהילה  אנשים  לנו,  לסייע  נרתמה  כולה  הקהילה 
הרצאות ומי בארגון, ועדי הכפרים אשר נתנו לנו רשות להשתמש במועדוני הכפרים 
כמקום מפגש, הנהלת המתנס והעומד בראשה, קידר פיינגולד וצוות המתנס העמידו 

 עצמם לרשותנו.
אכן נוצר הדבר, ”חברותא”- מועדון חברתי תרבותי של אנשי גדרות הותיקים. 

חשיבה,  בצוותי  ישבה  ההיגוי  ועדת  צרכים,  סקר  ערכנו  האחרונים  החדשים  במהלך 
נוצרה   וכך  בענינינו, צעד אשר מקל על ההתארגנות  צוות לטפל  מינה אשת  המתנס 

התכנית המוגשת לכם.
הוספנו מפגשי שירה, סיורי ערים וטיולים בטבע... התכנית אכן הולכת ומכה שורש 
בחיי החברה והתרבות של  האזור. התכנית הינה רחבה יותר ותאפשר לנו הזדמנויות 

רבות יותר להפגש, להחכים ולחוות חוויות משותפות. 
נודה לכל מי שעסק במלאכה. נאחל לכולנו שנת פעילות מהנה. נשמח לראות אתכם 

בכל הפעילויות.
ועדת ההיגוי והנהלת המתנס



מכירת כרטיסים באתר מתנ"ס גדרות
עלות לכל פעילות תפורסם בהמשך.
* כל המרצים מתנדבים ולכן יתכנו שינויים.

"אשדוד עיר על הים עבר והווה"
ביקור במרכז המבקרים של נמל אשדוד ומוזיאון הפלישתים 

באשדוד.
23.03

סיור ערים | אשדוד

22.04
מישר

"שואה יש רק אחת"
ליאורה פרי ממישר - הרוע, רצח עם וייחודיותה של השואה

עשרת
27.05

קצת על אמנות 
רינה שטלמן מכפר מרדכי –

תולדות האמנות המודרנית – פיקאסו.
גלית ירושלמי – אמנות יקרה – מסחר באמנות.

18.06
כפר מרדכי

עולם חדש ואמיץ
אבי תל אור מעשרת – כבישים חכמים, רכבים אוטומטיים 

ותחבורת המחר.
אדם תבור משדמה -  בינה מלאכותית – האם מחשבים 

מסוגלים לחשוב?

צועדים יחד בשביל ישראל18.05

מועדון

תוכנית הרצאות והעשרה
2019-2020

ערב שירה בציבור02.07
בבית העם




