
מועצה לשימור אתרי
מורשת בישראל

ממורשת החברה להגנת הטבע

גן הזיכרון כפר-סבא
מתכננים: ליפא יהלום ודן צור. צילום: נ. בן נעם

מוזאון העיר כפר-סבא, מועצה לשימור אתרי 
מורשת בישראל, ארגון יד לבנים, איקומוס ישראל

מזמינים את הציבור הרחב לקחת חלק בכנס 
השלישי בנושא:

גנים היסטוריים בארץ-ישראל:
גני זיכרון והנצחה

יום רביעי, ב' בניסן תשע"ז, 29 במרץ 2017
אודיטוריום בית ספיר

רחוב ירושלים 35, כפר-סבא



בתכנית

התכנסות, הרשמה וכיבוד  09:30

ברכות    10:00
צביקה צרפתי, סגן ומ"מ ראש עיריית כפר-סבא  

עמרי שלמון, מנכ"ל מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל   
רחל לניאדו, מנכ"לית ארגון יד לבנים   

ד“ר עדה סגרה, איקומוס ישראל  

האם האבן והעץ זוכרים? דני קרוון, פסל  10:30

מבט השוואתי בין שני קברים ושני גנים המקיפים אותם:  
קבר הרצל והר הרצל מול קבר הברון ורעייתו וגן רמת הנדיב -  

פרופ' דורון בר, נשיא מכון שכטר למדעי היהדות  

רמת הנדיב, עבר הווה ועתיד - הוגו יאן טראגו, מנכ"ל רמת הנדיב  

הפסקה  12:00

צמחייה לגני זיכרון והנצחה – יש דבר כזה? אגרונום ישראל גלון, מנהל אגף פרחים    
והנדסת הצומח, משרד החקלאות ופיתוח הכפר  

"שימור יצירתי", פרויקט שיקום הגן הבוטני ההיסטורי בהר הצופים ופסל "עץ נטוי" - 
רן מורין, אמן, תכנון ופיסול סביבתי

על גנים, זיכרון והנצחה בתרבות הישראלית - פרופ' טל אלון מוזס, אדריכלית נוף, 
המסלול לאדריכלות נוף, הטכניון

"בשביל הזיכרון": גן המִגנים ובית התרבות במושב כפר הס - ד״ר רינה רייניץ-אידן, 
מרצה וחוקרת בתחום לימודי ארץ-ישראל ו"התיישבות עובדת"

סיום משוער: 14:30

לאחר הכנס יתקיימו שני סיורים במקביל:
גן הזיכרון כפר-סבא, בהדרכת ליאור וולף, אדריכל נוף, משרד דן    סיור 1: 

צור-ליאור וולף אדריכלי נוף  
בית הקברות בשדה ורבורג, פסל "אילן יוחסין" - יד זיכרון סיור 2: 

לנספים בשואה, בהדרכת מיכה אולמן, פסל  

המשתתפים בכנס מוזמנים לתערוכה במוזאון: "הגן של הברון מנשה"

museum@ksaba.co.il  |  09-7640868 :לפרטים

www.kfar-saba-museum.org :הרשמה ותשלום לכנס ולסיורים
לנרשמים מראש לכנס בלבד: 40 ₪ | לנרשמים במקום: 55 ₪

לנרשמים מראש לכנס ולסיור: 80 ₪ | לנרשמים במקום: 110 ₪
* יתכנו שינויים בתכנית


