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 נטע הבר, ר גליה השרוני"ד

 

על ידי אנשי  7291בשנת  הוקם המושב .שבעמק יזרעאל מושב כפר יהושעבית חנקין נמצא ב

פעלו מייסדי הכפר . ונקרא על שמו של יהושע חנקין, כוחה של אידיאולוגיה חזקהמ יה השלישיתיהעל

. של האינדיבידואל והקולקטיב גם יחד םוחמשלבת את כה, הקמת חברה חדשה ומתוקנת למען

הייתה משאת הנפש של עם ישראל  ,1"לעובדה ולשומרה ולאכול מפריה ,לשוב לאדמת המולדת"

 .ממייסדי הכפר –עמיצור  אליהו סבירמ ,בגולה ובאה לידי מימוש בהתגלמות ההתיישבות בארץ

על ענה על העבריות ונש, ישוב העברי בארץ ישראלישהתגבשה ב, התרבות הלאומית החדשה

. תודעת הייעוד הלאומי וביקשה לפתח את, ל מיהדות הגולהיהילידיות כעקרונות מנחים בכדי להבד

תרבות " ובהבנייתפרטית וקולקטיבית , חדשה היה תפקיד חשוב בניסיון לכונן זהותבכפר לחינוך 

המרחב  ,על הכרת הסביבה הטבעית, המבוססת על מערכת סמלים לאומית חדשה, "מולדת

 .הגיאוגראפי והמרחב ההיסטורי והתרבותי

 

יזם המורה ואיש  ,חנקיןיהושע לצוואתו של  בהתאם, עשריםהמאה הבשלהי שנות הארבעים של 

 "בית חנקין - ידיעת המולדתללטבע ו מכון אזורי" ו שלהקמתאת ( (1979-1912הטבע מנחם זהרוני 

 .7292-אבן הפינה למקום הונחה ב .יהושעבבית הספר בכפר , ות העובדתההתיישב בה שלבלב ל  

האדרתו של הכפר  שבבסיסם עמדה ,תרבותיים-מאחורי הקמת בית חנקין עמדו רעיונות חינוכיים

חינוכית לדור הצעיר ניצבו הטבע הפעילות היתוח בפ .כלכלית חדשה-העברי כצורת חיים חברתית

שימש את קהילת בית הספר  קיןבית חנ .והעבודה כיסודות לחיי רוח אסתטיים ומוסריים כאחד

 .ידיעת הארץוטבע  בנושאי שבאו להשתלם ,ומורים מרחבי הארץ

  

, מצפה כוכבים קטן, מחסן ,מעבדת כימיה וביולוגיה, בית חנקין – המבנה כלל אולם תצוגה רב תחומי

, פרילזכרו של מיכאל כ ,יד מיכאל - אגף לחקלאותהנבנה  שלוש שנים אחר כך. פינת חי וגן בוטאני

הייתה נימה , הבנייה ובעיצוב הפנים של המקום בסגנון. תערוכותלאולם להרצאות וובו  ,חבר הכפר

 . שקשה היה למצוא אז בעמק ובכפר, מהודרת' עירונית'

 

רחבת , עדיין זוכרים בני הכפר את תחושת המסתורין והקסם ששכנה במקוםו, חלפוכשישים שנה 

הגלריה על , מהחלונות הגבוהים האור הקלוש החודר, גרם המדרגות, בעלת העמודיםהכניסה 
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מוזיאליים הקריטריונים הענה על  בית חנקין. ריח הפורמלין ומבט הפוחלצים, רצפתה החורקת

 .בלתי מתפשרשותף ביצירת ההון התרבותי ובעל נרטיב ומסר חינוכי , המקובלים דאז

 

, הפרטי שלואוסף היה האוסף ה סיסב. לפיתוח המקום עצמוהקדיש את  ,'המשוגע לדבר, 'זהרוני

 ממצאים .דרכו ידי הקהילה וממשיכי-שנאספו על, רבים ברבות השנים מוצגים אליו נוספוו

 ,שנמצאו בשדה או במהלך טיול ,אבניםובעלי חיים  ,צמחיםו, ארכיאולוגיים שנמצאו בעת החריש

הבוטניים והגיאולוגיים , הזואולוגיים, איסוף הממצאים הארכיאולוגיים. 2"חדר פלאות"הוצגו לראווה כב

והמרחב  בית הספר –החילוני " קודש הקודשים"הכנסתם והצגתם ב, ידי זהרוני ובני המקום-על

  .נרטיב הציוני-היו צעדים נוספים ביצירת המטא, המוזיאלי

 

והפכו , בית חנקין בשנות החמישים משקפים את מהותו של, הייחודיופועלו של מנחם זהרוני דמותו 

עזב מנחם  ,של פעילות אינטנסיבית עשר שניםלאחר . המקוםלחלק אינטגראלי מן הנרטיב של 

 .בית חנקין נגה הראובני ניהל אתאחריו  .וכספיים אידיאולוגייםבשל חילוקי דעות  ,זהרוני את המקום

קיבל על עצמו אילן טל  7213ת בשנ. שנים מספרעמד שומם פרצה במקום שריפה ומאז  7292-ב

בהתאם עוצבה התצוגה מחדש , צייר ואיש אקדמיה, בעזרת ביל פרגסון .חידושוהמוסד ואת ניהול 

  .מחודשת עדנהל זכהמקום הו, דיורמות צוירו, נערך מיון, לנרטיב אקולוגי

 

תקציב מצד ועניין בשל העדר , חברתיים ותרבותיים, לאור שינויים אידיאולוגיים ,במהלך השנים

  .עד לסגירתו המוחלטת ,הלכה הפעילות בבית חנקין והצטמצמה, הקהילה ומוסדותיה

 

פיתוח המקום להקהילה לשיקום ופעילות התנדבותית של אנשי הולכת וצומחת האחרונות שנתיים ב

 יישמר ייחודו ,ו לרוח הזמןתחו והתאמותיפלצד  ,במסגרת התכנית. עתידית ולגיבוש תכניתמחדש 

יוצגו תערוכות אמנות  ,במקביל .בשימור המבנה ותערוכת הקבע, בית חנקיןוהערכי של טורי ההיס

באופן  יתייחסותערוכות האמנות . אמנות עכשוויתל יתפקד כגלריהאשר , ביד מיכאל מתחלפות

ישמש , במהלך ימי הלימודים, לאורך השנה .למוצגיו ולתכנים הגלומים בו, ביקורתי ועכשווי למקום

פתח המקום ייובחגים בסופי שבוע  .את אוכלוסיית בית הספר המקומי ובתי ספר מן העמקהמקום 

 יאה, המתחדש המוצגת ביד מיכאל, של האמן תומר ספיר" מרכז ההסברה"התערוכה . לקהל הרחב

את  מאירה התערוכה. בית חנקיןמשמעותו המורכבת של מתמודדת עם ה ,במקוםתערוכה ראשונה 

 .לקריאת המקום חדשותדרכים  היעמצוהאוסף באור חדש 

 
 . מכללת אורנים -בתוכנית להוראה רב תחומית במדעי הרוח  (M.Ed) המאמר מתבסס על עבודת גמר יישומית* 

 ".בית חנקין: "מקרה בוחן. בין שימור לפיתוח: כמשאב חינוכי המוזיאון בסביבה הבית ספרית. (9173). הבר נ   
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אשר הציגו בדחיסות וללא , היו מרחבי תצוגה של אוספי האצולה באירופה ((Cabinet of curiositiesחדרי הפלאות  

  .61-מאה הה ועד 61-ההחל מהמאה ניתן למצוא חדרי פלאות . וניםקטלוג מגוון רב תחומי של פריטים מעולמות תוכן ש


