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  מוזיאון המפטמה בקיבוץ קרית ענבים
 

נוסד בשנת  היישובק"מ ממערב לירושלים, ליד הכפר אבו גוש.  10-נמצא בהרי יהודה, כהקיבוץ ִבים הוא ִקְרַית ֲענָ 
על ידי עולים מאוקראינה. במרוצת השנים הצטרפו אליהם עולים מפולין, מגליציה, מגרמניה ומארגנטינה. שטח  1920

 ).2019-(נכון ל 133-ר חבריו כדונם ומספ 4,600-הקיבוץ כ
 

 ,קריית ענבים הוא הקיבוץ הראשון שנוסד בארץ ישראל באזור הררי; הקיבוץ היה ממקימי "תנובתנו" ("תנובה")
שיאן תפוקת חלב ושיווקו המאורגן בשנות העשרים, ובסיס עיקרי להגנה, לפלמ"ח ולצה"ל במאבק על הדרך לירושלים 

 .הללולי הקרבות הנצורה במלחמת העצמאות. במקום בית קברות צבאי ואתר הנצחה לחל
 

ענפי החקלאות בקיבוץ: כרם, גידולי שדה (לא בשטח הקיבוץ). כמו כן פעל בקיבוץ מפעל למוצרי בידוד "ענביד" 
 .2020במשך ארבעים שנה, עד סגירתו בשנת 

 
נמצא בתהליך "פינוי בינוי" וקולט משפחות חדשות ובנים  הואכיום ה. השלים הקיבוץ את תהליך ההפרט 2007בשנת 

 חוזרים לחברות.
 

בין  בירכובמהלך שבוע החגיגות  .ציין הקיבוץ מאה שנה להיווסדובצל מגיפת הקורונה,  ,2020בכ' בתמוז תש"פ, יולי 
אלוף במיל עמוס חורב מפקד ו עה הקיבוציתנשיא המדינה, ראש מועצת מטה יהודה, מזכ״ל התנו) בסרטון וידאו( השאר

הנמצאת בקיבוץ לצד שלט שובר שיאי עולם של  "קול עמי". את הברכות חתמו חניכי מכינת פלוגה ח׳ של הפלמ״ח
 ״מזל טוב קרית ענבים!״

 
בני הנוער וצעירי הקיבוץ התגייסו למשימה שבה עבר מבנה לול  תערוכה היסטורית. בקיבוץ ההופק האירועלכבוד 

ים רבות, טיפול "מייקאובר" יסודי, ועשו במקום לילות כימים , שהיה מוזנח במשך שנ(לול לפיטום תרנגולים)המפטמה 
 עד שהפכו אותו למוזיאון נאה ומרשים.

 
 את תולדות הקיבוץ ועותק מספר המתעדספר  (הוצאת כרמל, ירושלים) 100-לבאי התערוכה הוענק עותק מספר ה

. אל פתיחת התערוכה הגיעו בני קיבוץ מכל קצווי הארץ, דורות לילדים הקיבוץ המגולל את סיפורו של אנימציה
 .שותפים לדרךלקיבוץ והפכו  בשנים האחרונותקרובים ורחוקים, וגם נקלטים חדשים שהצטרפו 

 
 ושותו של הקיבוץ גם לאירועים נוספים, כמו גם להדרכות של תיירים, שיוכליעמוד המוזיאון לר מעתה ואילך

להתרשם מהדרך המופלאה שעשה קיבוץ קרית ענבים במשך מאה השנים האחרונות, שבה הפכה קבוצת אנשים קטנה 
 ."הר טרשים קירח" ליישוב פורח ומשגשג

 
 מקורות

 
 בויקיפידה. קרית ענבים הערך

 
 הפורטל של בית שמש ומטה יהודה. –שמשנט , 100קרית ענבים חוגג . 21.7.2020ללא שם מחבר. 

 
 פורטל המועצה האזורית מטה יהודה, הראשונותהשנים  100-קרית ענבים .22.7.2020שם מחבר.  ללא

 
 , פורטל התנועה הקיבוצית.100-בעלי ה. 23.7.2020ללא שם מחבר. 

 
 מטה יהודה וסובב ירושלים. –בקיצור , מאפס למאה בשנה אחת .20.7.2020. אורי בן חיים

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%9D
https://shemeshnet.co.il/articles/26907/
https://www.m-yehuda.org.il/articles/item/1839/
https://www.kibbutz.org.il/he/articles/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%94-100
https://www.m-y-net.co.il/%D7%9E%D7%98%D7%94-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%A1-%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%AA/
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	קריית ענבים הוא הקיבוץ הראשון שנוסד בארץ ישראל באזור הררי; הקיבוץ היה ממקימי "תנובתנו" ("תנובה"), שיאן תפוקת חלב ושיווקו המאורגן בשנות העשרים, ובסיס עיקרי להגנה, לפלמ"ח ולצה"ל במאבק על הדרך לירושלים הנצורה במלחמת העצמאות. במקום בית קברות צבאי ואתר הנצ...
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