
פרדס חנה 
בת תשעים

]מקום שמור[

פרטים: בדף האירוע  ו׳בפייסבוק  |   להרשמה: עינת  - 054-7514317

11:00-9:00 | בחזרה לעתיד מ- 1927 ועד ימינו
מדריך: יובל בר עוז

סיור שטח בדרום פרדס חנה - תל אלון, חוות ברין ו׳מיכון למטע׳ 
סיפורם של 3 משפחות שבחרו בחקלאות כדרך חיים והגשמת 

החלוציות ביישוב הארץ.
מפגש: תחנת דלק פיק"א * טרנזיט מותנה במס' משתתפים

10:30-9:00 | אדריכלות וציונות; טובות השתיים מן האחת
מדריכה: אדר' ענת אסתרליס

סיור במתחם קמפוס 'מדרשית נעם' ובית הכנסת. ׳בית היוצר לאנשי 
רוח׳ ואנשי מעשה בציונות הדתית׳.

מפגש: חניית בית הכנסת, דרך למרחב )בית אקשטיין -רח' עציון 54(

17:30-16:00 | חנה במרכז
מדריכים: אלון הורביץ ואדר' ענת אסתרליס

סיור היסטורי ואדריכלי במרכז המושבה - הסתכלות בעיניים 
אוהבות על הרחוב היומיומי ומה שיש לו להציע בהווה ובעתיד.

מפגש: האמפי, רח׳ המעלה 4

שבת - 22/6
13:00-10:00 | מסע בזמן ובטבע

מדריך: יובל בר עוז
סיור שטח בשטחי חקלאות צפון פרדס חנה - נבקר באגם מופלא 

השוכן תחת אקליפטוס ענק, מפעלי מים, אירועים היסטוריים, 
ממצאים ארכיאולוגים, מטעים ופרדסים- הרבה טבע ו״ירוק״ בלב 

ובעיניים.
מפגש: מתחם ביג ליד קפה ׳גרג׳ * טרנזיט מותנה במס' משתתפים

12:00-10:00 | אם חקלאות כאן מולדת כאן
מדריכה: מיכל כרמלי

סיור במתחם בית הספר החקלאי - חצר המשק, מגדל המים והאורוות. 
היסטוריה ואהבות קטנות, בין חליבה לאיסוף ביצים. בוטניקה על 

קצה המזלג ורגעי ילדות.
מפגש: שערפנימי של החקלאי, ליד המחתרת התאילנדית

18:30-17:00| חנה במרכז )סיור חוזר(  
מדריכים: אלון הורביץ ואדר' ליאור ויתקון

סיור היסטורי ואדריכלי במרכז המושבה - הסתכלות בעיניים 
אוהבות על הרחוב היומיומי ומה שיש לו להציע בהווה ובעתיד .

מפגש: האמפי,  רח' המעלה 4

יום שישי - 21/6
'כשמגדל פוגש פרדס' 

מדברים אדריכלות בגובה העיניים
]מתנ״ס פרדס חנה כרכור[

11:30-13:00 )התכנסות 11:15(

5 הרצאות הסוקרות מגמות עכשוויות בתחום התכנון האורבני, 
מפי אדריכלים ואדריכליות מובילים/ות בתחומם. 

שימוש במשאבים קיימים )אדריכלות, טבע, עיצוב עירוני, קהילה( 
ומינופם לתכנון מושכל ומתחשב של צמיחה עירונית.

ההרצאות "יאירו זרקור" על המאפיינים הייחודיים של המושבה 
פרדס חנה-כרכור )מבחינה פיזית, היסטורית וחברתית(, ויאפשרו 
לנו קהל התושבים, להרחיב את הידע, האפשרויות ורכישת כלים 
להתבוננות על המרחב שלנו באופן שיצעיד את המושבה למקום 

טוב יותר.

דברי פתיחה:
גב' הגר פרי יגור, ראש המועצה  

גב׳ אילנה ַפַּלַדה, יוזמת ]מקום שמור[ 

הרצאות: 
אדר' הלל שוקן, ׳כשמגדל פוגש פרדס׳

אדר' דניאלה פוסק, ׳שפת הרחוב בהקשר של זהות מקומית׳
אדר' אסף לרמן, ׳אקופנקטורה עירונית׳

אדר' יעל גלעד, ׳אוצר טבע׳ - עירוני׳
אדר' ליאור ויתקון, ׳איך שומרים על ׳קסם׳?׳

מר אייל עמית, אתנחתא קומית
שאלות מהקהל וסיכום

מנחה: דר' נורית השמשוני יפה

* שותפה מקצועית להפקת הכנס - אדר' מיכל שלגי

סיורים  )שישי + שבת(
6 סיורים ברחבי המושבה - אשנב להיסטוריה, אדריכלות, נוסטט

לגיה וטבע בפינות קסומות ונסתרות. 
]השתתפות מותנית בהרשמה מראש[

 חמישי | שישי | שבת
20 | 21 | 22 | ביוני

יום חמישי - 20/6
תערוכת צילום  ]חצר השוק[

על חיי התרבות השוקקים שהיו כאן מתמיד
LIVE 18:00 |  פתיחת התערוכה והרמת כוסית | הופעה

שעות פתיחת הגלריה: א'-ה' |  23:00-11:00, ו' | 16:00-11:00 

  שלטים היסטורים ליד עשרה אתרים נבחרים


