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,אמן ישראלי בינלאומי, חן וינקלר
יוצר וממציא, סופר, צלם, צייר, פסל

עבודותיו הוצגו בתערוכות יחיד ובתערוכות . ציוני', מ במיל"אל, דור תשיעי בארץ
עשרות מונומנטים ופסלים  , וכן, קבוצתיות בארץ ובעולם ומוצבות בגלריות

.בגנים ציבוריים ובמבניםסביבתיים
השישבמפעלויצרעבדגדלחן,שניםבמשךנרכשחןשלהמקצועיהידע
.דורותשלושהמזהמשפחתובבעלותאשר

וטכנולוגיותעבודהבשיטותולשימושהטכנילחושביטויישנושלובפסליו
.ועודזכוכיתברזל,אבנים:הגלםחומריבשללמתקדמות

.ואבןבשישתבליטיםוכןלביתפסלים,אנדרטאות,חוצותפסלייוצרחן
והרמוניותדינמיות,זורמותלצורותדמויותשלויזואליקוחןמתרגםבעבודותיו

.המינימליזםבגבולותבנגיעההמאופיינות

ליצור,מחדשעצמםאתלברואיודעיםשהפסליםתחושהישנה,חןשלבפסליו
כבולשלאאדם.בסביבתוהאדםלמהלךאנלוגי,שונהמחייהמרחב

ביצועלשיטותמוגבלואינושוניםבחומריםלגעתפוחדלא,למוסכמות
.מסוימותוטכניקות

,ומפוסלמעוצב,והייחודיהאישיבעיצובותכשיטיםקולקצייתחןיצרלאחרונה
.וזהבבכסףוצורפותהחושןמאבניאבניםאוישראלמארץאבניםביןהמשלב

.נתניהשקדבטיילתחןשלהאומנותבגלרייתמוצגיםהתכשיטים
.נתניהשלהאומניםאיגודר"כיוחןנבחר2021בשנת



:ויוצרפסל,אמן,וינקלרחן•

"אבני"במכוןפיסוללימודי1993•

.אביבתלבמכללתאדריכלותהנדסאילימודי1994•

.המדינהרחביבכלאנדרטאותעשרות•

.המדינהברחביסביבתייםופסליםפיסולייםפרויקטים•

,קיבוצים,מועצות,עיריותלעשרותואבןאומנותעבודות•
.הביטחוןולמשרד

.המדינהברחביפיסולשלבינלאומייםסימפוזיוניםהפקת•

.הארץברחביפסליםגניהקמת•

.בינלאומיותעיצובבתחרויותהשתתפות•

אבןבסימפוזיונימשתתף•

פסליםבביצוערביםואדריכליםפסליםעםפעולהמשתף•
.אמנותייםופרויקטים

"מסעיומןמילואים"הספרמחבר•

:תערוכות יחיד•

2002" אריות"הגלריה השלישית נתניה •

2003" אבן חן"א "ת–גלריית המגדל •

2005" חי צומח דומם"א "ך ת"מוזיאון בית התנ•

2005" ארץ זבת חלב ודבש"א "ת–אלטרנטיבגלריה •

2005-2015תערוכה משתנה בבנין ביטוח לאומי החדש בנתניה •

2008" אומנות ירוקה–צו השעה "א "ת–המגדל •

2016" אבן דרך"א "ת–המגדל •

2019–"בחזרה למגדל"-גלריית המגדל •

:  תערוכת הוקרה למערך המילואים-גלריית עמיעד ביפו •
2019"יומן מסע-מילואים "

מציג בתערוכה קבועה בגלריה הקטנה בנתניה

:תערוכות קבוצתיות
2002-סקואלה , גלריית ההיכל נתניה
"2002–גלריית הצוק נתניה " אדמה
 2003-מוזיאון כפר מנחם
"2003-א"הגן הבוטני ת" בחזרה לגן עדן
 2004פיסול –גלריית המגדל
"2004-גן הקקטוס חולון" פיסול בטבע
 2005תערוכת פרס ראש העיר בנתניה
"2005–גלריית הצוק נתניה " התנתקות
"2007–גלריית הצוק נתניה " דיוקן
"2008גלריית הצוק נתניה " חי צומח דומם
2008) בית הנשיא, באר שבע,הרצלייה " (זכרוננו"–שנה למדינה 60-תערוכה ל
 2009יפו –גלריה העתיקות
 2009" מחוץ למסגרת"עמותת אמני נתניה
"2010נתניה " ליד הבית
  2010עמותת אמני נתניה
 2011ניצחון הצבא הרוסי על הנאצים ,ירושלים
 2012תערוכה שנתית עמותת אומני נתניה
"2013גלריית הצוק נתניה " כשהטבע הפך לדומם
"2014ישראל –הודו "שאקטי
"2015גלריית הצוק נתניה " עונות
"2015מינכן גרמניה "יאכטה
"2015א "מוזיאון נחום גוטמן ת" צעד קטן
"2016א "מגדל ת" מן הטבע
"2018גלריית הצוק נתניה , "אחי
"2018א "בית ציוני אמריקה ת, "תיקים מדברים
2019א "גלריה עמיעד ת "Diver city - Eurovision" 

"2019נתניה –הגלריה על הצוק !" ראש הממשלה, כן אדוני
"2019גלריה על האגם –" שורשים וכנפיים
"2019א "בנק הפועלים ת–" כנפיים של קרמבו
"הטמפל"מיצג מרכזי –" מידברן“RE-CHARGE” " 2021עמדת טעינה

"2022נתניההצוקגלריית–" נתןהים

בעמק חפר ART & ABOUTמציג בתערוכה קבועה בגלריה 



עבודות מרכזיות מוצבות:
 אשד: "שם הפסל:2000סימפוזיון פיסול נתניה"

 אישה: "שם הפסל:2001סימפוזיון פיסול חולון"
מלאך: "שם הפסל:עכוף"מנו-גן פסלים"
2אנשים : "שם הפסל:הגלריה הפתוחה"
1אנשים : "שם הפסל:  נתניה"
איש עומד על הראש: "שם הפסל:מוזיאון כפר מנחם"
השומר: "שם הפסל:                                             יפו"
3אנשים : "שם הפסל:  גן הקקטוס חולון"
1נשים:"הפסלשם :  בניין האדריכלים, פילדלפיה"
יקום:"הפסלשם :                    ניו יורק מנהטן"
אש:"הפסלשם :                    ניו יורק מנהטן"
                         שקיעהזריחה:"הפסלשם הכפר הירוק"
עם ילדזוג:"הפסלשם :            בניין לפלי, פילדלפיה"
שמש:"הפסלשם :            בניין לפלי, פילדלפיה"
ארי: "שם הפסל:  נתניה"
 אגת: "שם הפסל:2007סימפוזיון פיסול נתניה"
יוסף:"הפסלשם :                                       אריאל"
הווה עתידעבר:"הפסלשם :                                        רמלה"
 הלפידפרח:"הפסלשם :                               הוד השרון"
העובד:"הפסלשם :                                  בית שמש"
וישיי:"שם הפסל:                                      דימונה"
כנפיים:"שם הפסל:                                        נתניה"
 שעון שמש: "שם הפסל:                            נתניה"
טליק:"שם הפסל:                                 לטרון"
דינוזאורים":הפסלשם:                               מודיעין"
גן משחקים באבן": גן ירון":זכרון יעקב
סולם יעקב:"שם הפסל:                          נחל אלכסנדר"

מפלצת סגולה"גן סיפור :                                   חולון"
זכרון:"שם הפסל:                                אשדוד"
הטלאי: "שם הפסל:                                   פולין"
 ברוש: "שם הפסל:                            תל אביב"
הטנק: "שם הפסל:יער החטיבות לטרון"
זכרוןקיר : "שם הפסל:          ס ברטוב"רעננה ביה"
הפסנתר: "שם הפסל:  יער מיתר"
חלל: "שם הפסל"        ירושלים, מבשרת ציון"
אדר: "שם הפסל:                                 וינגייט"
הספורטאי: "שם הפסל:                                8ד "בה"
2סולם יעקב : "שם הפסל:                                 עופרה"
ברטליינו'לגמחווה : "שם הפסל:                                  נתניה"
בהצדעה לחייל הבודד-אחי:                           "פרדס חנה"
חץ: "שם הפסל:                                    לפיד"
בן גוריון עומד על הראש: "שם הפסל:                                  נתניה"
הפרדסן: "שם הפסל:כפר סבא"
החנוכיה: "שם הפסל:ד"כפר חב"
פניניפנינת: "שם הפסל:נתניהימיםעיר"
יהלומים באקווריום: "שם הפסל:  נתניה"
חללים: "שם הפסל:אסףגבעתצומת"
האריה: "שם הפסל:המלחים"
ל:הפסלשם2021:מידברן“RE-CHARGE” 
הלויתןיונה ו: "שם הפסל:שפיראזוריתמועצה"
וגוליתדוד: "שם הפסל:מועצה אזורית שפיר"
אילן אילן: "שם הפסל:מועצה אזורית שפיר"
משה והסנה הבוער: "שם הפסל:מועצה אזורית שפיר"
שמשון והאריה: "שם הפסל:מועצה אזורית שפיר"
ידיים לבנות: "שם הפסל:מזכרת בתיה"
יעקבחלום: "שם הפסל:אלבית"



.אמנותיתליצירהבסיסהמשמשיםפיסולייםולאלמנטיםשימושייםמעוצביםלתוצריםמתכליםבלתיתעשייתיתפסולתמוצריהופךוינקלרחןהאמן

:בר קיימאמיחזורהפעלות ילדים ובני נוער ברחבי הארץ בנושא 

:  מפסולת ממוחזרת בשיתוף הקהילה בטייבה, גן פסלים ירוק 

אחרילפני

". ירוקות"בהם יוצר חן עבודות , חן המציא שיטה להפוך פסולת תעשייתית למוצרי אומנות שימושיים
חינוכיים לילדים" ירוקים"חן יזם והפיק עשרות אירועים 

.בהם יצרו אלפי ילדים עבודות אומנות שפוזרו בעירם



"  כנפיים"
אתר לאומי לזכר הניצחון של הצבא האדום על  

.הנאצים ולשואה
מטר גובה14

טון מאבן שחצבתי בהרי ירושלים320
מרוסיהרבקוב'צסאלבטהרעיון של האדריכל 

בתוך אלמנט הבונקר השחור
טון עבודות ברונזה3.2כ מבוצעות עוד

2012נתניה 





"  ארי"
נתניה



מצפה נעם–" הפסנתר"
לזכרו של נעם רוזנטל 

שנפל בצוק איתן
2016יער מיתר 

ר פליקס זנדמן"פסל לזכר ניצול השואה ד–וישיי
הבינלאומית" וישיי"מקים חברת 

מטרים4-גובה כ
2014דימונה 



"  הברוש"
המסוקיםל שנהרג באסון"אנדרטה לזכרו של מיכה גוטליב ז

,  פסל אחד מתוך שלושה בגן זה
ל"הרעיון לביצוע מתוך רישום של עמי לוי ז

2016תל אביב 

מפלצת סגולה-גן סיפור 
ספקטורפ בין האמן חן וינקלר ונוגה "שת

"מפלצת סגולה"מבוסס על ספרה של רינת הופר 
2015חולון 



שעון שמש יד מוקי
ל"זקנינשבך) מוקי(פסל לזכרו של מאיר 

שנהרג במהלך לחימה במחבלים בדרום לבנון
מטרים2.5-גובה כ

2017נתניה 

"ברוש"
אנדרטה לזכרם של תלמידי בית ספר ויצמן

שנהרגו במלחמות ישראל
מטרים3.7-גובה כ

2017הרצליה 



כיכר השוטר
י המחבל  "ל שנרצח ע"זקירמהאנדרטה לזכרו של יוסי 

2017ירושלים ,מבשרת ציון 

אשדודבאלתאאנדרטה 
מ"ס180/ 550גודלה   

2016

אנדרטה בפולין
מ"ס170/ 450עשויה מאבן ירושלמית 

2015



אדר
של האמן חן וינקלר" ילדיי"הפסל הרביעי בסדרה 

על שמה של ביתו הקטנה אדר 
מטרים4-גובה כ

ממוקם בכניסה למכון וינגייט2017



מזרקה פרח דם המכבים
השרוןןלזכר נופלי הוד 

אנדרטה הרוגי ונפגעי פעולות האיבה
ממוקמת בעיר נתניה

מנחם בגין
פסל לציון הקמת שכונת בגין בעיר מודיעין

"טליק"–מיצג לזכר האלוף ישראל טל -טליק
ממוקמת בלטרון



צדיק כתמר יפרח
אנדרטת הנצחה אישית

ממוקמת בפתח תקווה

"זוג עם ילד"
ב"ארה, פלדלפיה

נפתלי
ל"כיכר לזכרו של החייל הנופל נפתלי מגד ז

ממוקמת באשדוד

אתונה
אנדרטה לזכר יהודים מקהילת יוון 

2004הוקמה כחלק מאירועי אולימפיאדת 
ממוקמת במושב צור משה

ליטבינסקיתל 
אנדרטה לזכר

כיבוש תל השומר
אלכסנדרוניי חטיבת "ע

ממוקמת בתל השומר



"אגת"
2007נתניה 



"גן ירון"
מ ירון אמיתי "לזכר רס

2008זכרון יעקב 



"סולם יעקב"
שנרצח בפיגוע דריסהטהרלבלזכר לוחם גולני אלחי 

2018עופרה



"ירושלים-המיםאמת"
2018,ארנונהשכונת



"נעדרות"
לזכר יחידות ללא הנצחה

HIT ביצוע לתכנית ראשונית
2018לטרון 



"הספורטאי"
8ד "בה

2018



"ברטליינו'לגמחווה "
ש חסיד אומות"פארק אופניים ע
2018נתניה 



"לו'אישה צ" 
גן האישה

2001חולון 
"השומר" 

2005יפו -תל אביב 



"אחי " 
מחווה לחייל הבודד

י "כפר אח
2018פרדס חנה 



"הפרדסן"
2019כפר סבא 



"בן גוריון עומד על הראש"
2019נתניה 



"36אוגדה"
2019,לטרון



"פניניפנינת"
2019נתניהימיםעיר



"החנוכיה"
2019ד "כפר חב



"לגאולהמשואה"
2020ל”זוינדברוךלפסלביצוע



"באקווריוםיהלומים
2020נתניה 



”האריה"
שחראריהמצפה

2020המלחים



"חללים"
2021אסףגבעתצומת



"יוגה"
2019

"המצדיע"
2019



"– "RE-CHARGE”אנרגנטיתעמדת טעינה"
מיצג מרכזי"הטמפל"

2021במידברן 



"הלויתןיונה ו"
שפיראזוריתמועצה

2021



"וגוליתדוד" 
שפיראזוריתמועצה

2021



"אילןאילן" 
שפיראזוריתמועצה

2021



"והסנהמשה" 
שפיראזוריתמועצה

2021



"והאריהשמשון" 
שפיראזוריתמועצה

2021



"ידיים לבנות " 
מזכרת בתיה, לזכר חנוך פרקל

2022



"יעקבחלום" 
אלביתזיכרוןאנדרטת

2022



חןשלהתכשיטים



חןשלהתכשיטים



וינקלרנכתב על חן –מן העיתונות 

http://www.winklerchen.com/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA

http://www.winklerchen.com/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA


CHEN WINKLERחן וינקלר   
artistאמן  

chen@winkler.co.il
www.winklerchen.com

mailto:chen@winkler.co.il
http://www.winklerchen.com/
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