
  בית חנקין בכפר יהושע 

 

 

 בבית חנקין בכפר יהושעלביקור  ופרטים המלצה

 

אשר ראו בתרבות ובחינוך ערך  לרוח החלוצים ףלהיחש, בשדרת קאופמן התחיל את הביקורל  מומלץ

 תפישהלאותה  התאם וכהמשךשהוקם ב ,נמשיך לבית חנקין (דקות 30 -כ)לאחר הדרכה במקום  .עליון

  .שבאה לידי ביטוי בשדרת קאופמן ,אידיאולוגיתחלוצית 

 . תצוגת הטבע והמורשתגלגולי בית חנקין ועל ב  הערכים הגלומים שמע עלנ בית חנקיןב 

, ערכיאשר תוסיף מבט עכשווי על  (תערוכות אמנות מתחלפות) הדרכה בגלריה לאמנותבביקור ונסיים ב 

 .בית חנקין והסביבהי ומוצג תכני 

  כניסה לאדם ₪ 00+  ₪ 350 : מבקרים 30עלות הדרכה לקבוצה עד. 

  איכות , מוזיאולוגיה, מורשת)י הקבוצה פלאותכני ההדרכה בהתאם את ההדגשים וניתן לכוון את

 .(ועוד אמנות, חינוך, סביבה

 משך הסיור כ שעה וחצי 

 אנגלית, עברית: שפות הדרכה באתר 

  03:00-00:00ושבת  שישי, 00:00-05:00' א :שעות פתיחה

 .050-6026000, 050-5050500: טלפוןב  בתיאום מראשאו 

 www.beithankin.org: בית חנקין אתרפרטים נוספים ב

 hankinky@gmail.com: ל"דוא

 

 על בית חנקין

 0050בשנת  כמרכז ללימודי הטבע והמולדתהוקם  בית חנקין

התאם ב, בבית הספר בכפר יהושעידי מנחם זהרוני -על

תקופה  ותהאל ההתיישבותית וגיתאידיאולהה תפישל 

בהן לאחר שנים רבות ש  .בהתאם לצוואתו של יהושע חנקיןו

 . מחדש ברוח שימור ופיתוח בית חנקין נפתח ,היה סגור

 

שלו ובאוסף  במבנה המיוחד ,לב בית הספר בכפר יהושע –בו הוא יושב  של המקום טמון במקוםקסמו 

 ביקור בגלריה לאמנות. שהזמן עצר בו מלכת ,כי הגעתם למקום, במבט ראשון נראה. והמגוון הרב תחומי

 .ועל ערכיו יחשוף בפניכם מבט עכשווי ומשתנה על המקום שבמתחם

 מרחב מוזיאלי רב תחומי -אתר מורשת 
 גלריה לאמנות עכשווית

 אלעד שריג: צילום

 

http://www.beithankin.org/
mailto:hankinky@gmail.com


 

 

הכולל , רב תחומי אוסף מוצג הטבע והמורשתתצוגת ב

 ,ארץ ישראלייםעשרות פוחלצים ושלדים של עופות ויונקים 

מוצגים גאולוגיים ו מגוון עשיר של צמחים מיובשים

  .והיסטוריים

 

 

 . המציגות את מיטב אמני הארץ ,תערוכות אמנות מתחלפותמוצגות עכשווית גלריה לאמנות ב

 .ופעילויות משתנות ימי עיון ,הרצאות, שיחי גלריה, הדרכות מותאמות לקבוצותבמקום נערכות 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 בכפר יהושע שדרת קאופמן/השדרה המרכזיתעל 

ידי אנשי -על 0005הוקם בשנת  ,כפר יהושעהמושב 

  .העלייה השלישית

מראשוני האדריכלים , (0225-0052) ריכארד קאופמן

ערי " על פי רעיון תכנן את כפר יהושע ,המודרניים בישראל

להתיישבות החדשה  והתאימו ,שהתפתח באירופה "הגנים

 . בארץ

הוקמו בשדרה  ,ויווסדלהבמהלך העשורים הראשונים 

, תרבותיו אידיאולוגימונומנטים בעלי ערך המרכזית בישוב 

בות מקומית מבניית זהות ותר כחלק וברוח החלוצים 

 0003 בשנת .רופאיתי אקלאסית ההת ובובהשראת התר 

 .קאופמן הפסיפס לזכר ריכארד נוסף לשדרה

 

 0000, סימה לוין, EX VIVO         0005, תומר ספיר, מרכז ההסברה: ותמתוך התערוכ

 

 0002, דינה שנהב, חדר הצייד מתוך התערוכה          0000-0000, תערוכה קבוצתית, קו חיפוש המתוך התערוכ

 

 ח בכפר יהושע"ואנדרטה לזכר נופלי תש מגדל המים: שדרת קאופמןב

 שנבנו בהשראת תולדות האמנות הקלאסית םמונומנטי 

 


