משכן לאמנות ,עין חרוד
Mishkan Museum of Art, Ein Harod

חוג
הידידים
Friends

מ

שכן לאמנות ,עין חרוד ,מהווה אבן שואבת לשוחרי תרבות ואמנות ,לחוקרים,
לאוצרים ולאמנים מהארץ ומהעולם .ראשיתו כ"פינת אמנות" שהוקמה בקיבוץ
בשנת  ,1938בצריף עץ קטן ששימש כאטליה של הצייר המקומי חיים אתר ,יוזם
המוזיאון ומקימו .אבן הפינה למבנה הקבע של המוזיאון הונחה בשנת .1948
שנים־עשר אולמות תצוגה ,גני פסלים וחצרות פנימיות ,ספרייה ,מעבדת שימור ומחסנים
הכוללים אוסף של למעלה מ־ 20,000פריטי אמנות נבנו להגשמת ייעודו של המוזיאון
— מקום של תיעוד ותצוגה של אמנות יהודית ,ישראלית ועכשווית ,של חינוך ,תרבות
ואמנות ,של מפגש והתכנסות .כל אלה תורמים משמעותית להרחבת החוויה התרבותית
בקרב תושבי צפון הארץ ושדה האמנות בישראל.

חזון
חוג ידידי המשכן לאמנות ,עין חרוד ,קם במטרה
לתמוך בפעילותו של המוזיאון ,מתוך אמונה
בתפקיד החשוב שהוא ממלא בשדה התרבות
והאמנות הישראלי.
חוג הידידים מהווה מסגרת ייחודית פעילה,
המזמנת קשר הדוק ואישי עם צוות המוזיאון ועם
הפעילות המגוונת הנערכת בו.
חברות בחוג הידידים מקנה מגוון של הטבות,
אירועי תוכן ומפגשי אמנות מרתקים.
ההצטרפות לחוג הידידים מאפשרת שותפות
בקידום מטרותיו של המוזיאון ,בתחומי
הפעילויות המתקיימים בו ,התערוכות המוצגות
בו ,שימור האוסף האצור בו ועוד.
חוג הידידים יסייע למוזיאון בגיוס המשאבים
שיאפשרו לשמר את המורשת האמנותית
והאדריכלית העשירה שלו ,ולהבטיח את המשך
פועלו האיכותי.
מטרות
הרחבת מעגלי התמיכה במשכן לאמנות,
עין חרוד; גיוס משאבים להבטחת איתנותו
הכלכלית; תמיכה ביוזמות מקומיות וארציות
בהובלתו של המשכן לאמנות; הגברת המודעות
לפעילויותיו; שימור האוסף; תמיכה בהפקת
יצירות מקוריות שיוצגו במוזיאון; הרחבת
הפרסומים והפקת קטלוגים המלווים את
התערוכות; העשרת הפעילות באגף החינוך
ותמיכה בפיתוח תכניות עתידיות.
הצטרפות
 1,500ש“ח ידיד
כניסה זוגית חופשית למוזיאון; ספר מפרסומי
המשכן לאמנות; אירועים אקסקלוסיביים
לקראת פתיחת  /נעילת תערוכות; כניסה זוגית
לקונצרט מסדרת "פניני מוזיקה".

 5,000ש“ח ידיד נאמן
ההטבות לעיל וכן :מפגש וסיור פרטי מיוחד
לידיד הנאמן ולקבוצת מכריו במוזיאון; ביקור
מאחורי הקלעים במחסני האוסף של המוזיאון,
עם מנהלת המוזיאון והאוצר הראשי; כל פרסומי
המשכן לאותה שנה ובנוסף הנחה באירוח הכפרי
עין חרוד .הטבה בכניסה למבחר מוזיאונים
עמיתים של המשכן לאמנות.
 15,000ש“ח ידיד זהב
ההטבות לעיל וכן :שימוש באודיטוריום לאירוע
פרטי אחת לשנה ,כולל הדרכה מיוחדת לבאי
האירוע (עד  170איש); ציון שם התורם בפרסומי
המשכן ובאתר המוזיאון (כפוף להסכמת התורם).
 20,000ש“ח ידיד זהב עסקי
ההטבות לעיל וכן :כרטיס כניסה חפשי למוזיאון
לכל עובדי החברה.

צרו קשר

טל ;04-6486038 :פקס04-6486306 :
עתר פלד050-6238163 :
museum@ehm.co.il
העברה בנקאית
נאמני משכן לאמנות
בנק הפועלים ,סניף 472
מס' חשבון 423215
משלוח המחאה לפקודת
משכן לאמנות ,עין חרוד
מיקוד1896500 :
אתר המשכן
museumeinharod.org.il
דף הפייסבוק
www.facebook.com/Einharod.Museum

