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 מוזיאון יק"א חצרות האיכרים בכפר תבור

מוזיאון יק"א, חצרות האיכרים כפר תבור (נקרא בעבר מוזיאון המושבה כפר תבור) הוא מוזיאון המציג את הווי חייהם 
של איכרים בני העליות הראשונות במושבה כפר תבור והוא נמצא במתחם לשימור הממוקם בקצה הצפוני של כפר 

כנרת. המבנה והמוזיאון הוכרו כאתר מורשת על ידי המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ועל תבור בסמוך לצומת 
 ידי תוכנית ציוני דרך.

רעיון הקמת מוזיאון במושבה כפר תבור, שלרגלי הר תבור נהגה על ידי דויד גולדמן, בהיותו ראש המועצה. המוזיאן 
 שני מבנים), שכיום משמש כספריה ציבורית., תחילה במבנה בית הספר הראשון (קיימים 1983-הוקם ב

בראשית שנות התשעים נרכש בית הרב ובו חצר אותנטית הכוללת, מבנים , מחסנים וחומה שהקיפה את החצר. בשלב 
 תחת הכותרת: מוזיאון יק"א חצרות  האיכרים. -זה אוחדו המוזיאון וחצרות האיכרים לגוף אחד 

מתחם היסטורי אותנטי ובו חצרות איכרים כחלל ובו תצוגת קבע של  המוזיאון משלב בין מרכז מבקרים לבין
ובו שני חדרי מגורים ומטבח מעץ  1911היסטוריית המושבה. בחצרות ממוקמים, בין היתר, בית האיכר המקורי משנת 

מיוחד ופחים ובית הרב ציון לוין. כחלק מהעיצוב מלווים את התצוגה חפצים אותנטיים בשילוב עם חפצים שיוצרו ב
 והתערוכה מחולקת לנושאים במטרה לתעד את חמישים שנותיו הראשונות של הכפר בלי רצף כרונולוגי.

. שחזור של חיי 20-בתצוגה נמצאים אגפים שונים ובהם, תצוגה של מוצגים רפואיים שמרביתם מראשית המאה ה
רמופון באירועים שונים, עבודה היומיום של האיכרים במהלך הדורות השונים דרך שחזור של חתונה, שימוש בג

במחרשת "ביסוק" עם פטנט שפיתח ראובן גולדמן שהוסיף לה מערכת זריעה לראשונה בארץ. התצוגות משולבות 
 בתמונות ומסמכים מקוריים.

במוזיאון נמצא דגם של בית הכנסת הראשון שצורת הישיבה בו הייתה זהה למיקומם של המתפללים במושבה, לכל 
קבוע לצד שכנו. מחוץ לשעות התפילה, שימש בית הכנסת כמרכז חברתי שהייתה מותרת בו ישיבה  אדם היה מושב

 משותפת של נשים וגברים והתקיימו בו פגישות והרצאות.
התקיים  2014באוקטובר  13-במסגרת שיתוף פעולה עם יק"א בישראל, סוכם שהמוזיאון ישמש גם כמוזיאון יק"א. ב

המחודש והסרט החדש במוזיאון ובו פינה על תרומת יק"א להתיישבות בארץ ישראל, החל טקס לחנוכת אולם ההקרנה 
 מיום זה שונה שם המוזיאון "מוזיאון יק"א, חצרות איכרים כפר תבור"

בכפר  1908אחד האגפים במוזיאון מוקדש לשיעורי ההתעמלות בבית הספר, שהתקיימו לראשונה בארץ ישראל בשנת 
 תבור.

שדרת פסלים המוקדשת למגשימי והוגי ההתיישבות היהודית, בהם בנימין אדמונד  -המגשימים במוזיאון שדרת 
 רוטשילד, חיים מרגליות קלווריסקי, מנחם אוסישקין, יוסף ויתקין, אשר ארליך, יהודה ענתבי ויגאל אלון.

ורית ששודרגה, מוקרן בחצר פינת עצי ותבליני ארץ ישראל וקיימת תצוגה של בעלי מלאכה ובעלי חיים, ברפת המק
. תוספות מידע: ויקיפדיה" החדש (מצוטט מתוך הערך "מוזיאון יק"א, חצרות האיכרים כפר תבור" 1901סרט "מסחה 

 שולמית ברימברג).
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