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מוזאונ העיר כפר בא,
מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
והארגונ לגננות ולנופ בישראל ,בשיתופ עיריית כפר בא
מזמינימ את הציבור הרחב לקחת חלק בכנ השני בנושא:

גנימ היטוריימ בארצ-ישראל

יומ שלישי | י"ט באדר ב' תשע"ו |  29במר 2016
אודיטוריומ בית פיר ,רחוב ירושלימ  ,35כפר בא
-מאז -1903

העיר הירוקה

ארגון
לגננות ולנוף
בישראל

גנ בית העירייה ,כפר בא

בתכנית
 09:30התכנות והרשמה
 10:00ברכות
יהודה בנ-חמו ,ראש עיריית כפר בא | עמרי שלמונ ,מנכ"ל מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

מושב ראשונ :גנימ עירוניימ
יו"ר :טל בנ נונ גלז ,מנהלת מחוז מרכז ,מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
 10:15שימור גינות בעיר הלבנה בתל אביב  -ד"ר עדה ו .גרה ,מומחית לשימור גנימ היטוריימ ,מרצה בטכניונ ,במרכז האקדמי
ויצו חיפה ובחוג לשימור במכללה האקדמית גליל מערבי
 10:45וגיות שימור במרחב הציבורי :כיכר ביאליק וכיכר דיזנגופ כמקרה בוחנ  -פרופ' יעל מוריה ,מוריה-קלי אדריכלות נופ,
ראש המחלקה לעיצוב פנימ ,מבנה וביבה ב"שנקר"
 11:05הפקה
 11:20חידוש גנ יעקב – אדר' ליטל מוק פביאנ ,משרד ת.מ.א תכנונ מרחב אורבני
 11:40המעבר לתחזוקת קבלנ והשפעתו על הגינונ העירוני – אגר' ישראל גלונ ,מנהל אגפ פרחימ והנדת הצומח במשרד
החקלאות ופיתוח הכפר
 12:00הפקת צהריימ וכיבוד

מושב שני :הגנ הקיבוצי
יו"ר :ירדנה ויזנברג ,מנהלת מוזאונ כפר בא
 12:45הקיבוצ :אורבניזמ נופי במיטבו  -אדר' יובל יקי ,ראש המחלקה לאדריכלות ב"בצלאל"
 13:15הר גנימ ונופ ביב אתר קיבוצ גבעת השלושה הישנ בפתח תקוה  -יהונתנ טל ,נאמנ שימור אתרימ ופעיל ביבתי
 13:35הפקה
" 13:50הקיבוצ החדש" והדשא הגדול  -אורי בנ ציוני ,מנהל מחוז צפונ ,מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
 14:10הנוי בקיבוצ ,עבר הווה עתיד  -ההיבט המעשי  -דרור נינ ,אגרונומ ,רכז הנוי בקיבוצ נחשונ

מיד לאחר הכנ יתקיימו שני יורימ במקביל

יור  :1גנ הנוי הוותיק בקיבוצ רמת הכובש ,בהדרכת גיל אברמיצקי ,רכז הנוי
יור  :2גנימ בכפר בא ,בהדרכת אדר' ענת צ'רבינקי ,מהנדת העיר כפר בא וירדנה ויזנברג
המשתתפימ בכנ מוזמנימ לתערוכה במוזאונ כפר בא ,בנושא גנ הברונ דה-מנשה

הרשמה ותשלומ לכנ וליורימ דרכ אתר האינטרנט של מוזאונ כפר באwww.kfar-saba-museum.org :
לפרטימmuseum@ksaba.co.il ,09-7640868 :

עלות לנרשמימ מראש לכנ בלבד | ₪40 :לנרשמימ במקומ | ₪ 55 :עלות לנרשמימ מראש לכנ וליור | ₪80 :לנרשמימ במקומ₪ 110 :
*ייתכנו שינויימ בתכנית

