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  בחירות

 הכירו המייסדים בחשיבות ואף ידעו להכין ספרי תקנונים מיוחדים שיקבעו את אופיה של תישבוכבר בראשית ההתי
  .המושבה
ונועדו " נעלמות"הבחירות היו . בירושלים" פתח תקוה"י חברת " נקבעו לראשונה תקנות הבחירות ע1880-מ "בשנת תר
מתוך שישים ושנים ,  הזכות לבחור ולהיבחרהיתרק לבעלי נחלאות הי. שינהיגו את החיים במושבה,  "פרנסים "לבחור ב

  .עובדה זו גרמה למריבות. בעלי זכות רק שבעה גרו בפתח תקוה בעוד האחרים גרו בירושלים
נקבע .  ובו שמות כל החבריםןכל אחד מהבוחרים קיבל לידיו גיליו". בשביעי לחנוכה"האסיפה הכללית הראשונה התאספה  

. כשהוא חתום וצרור במעטפה,  לידי נתן גרינגרטםהאיש שבחר וישיב את הגיליון  תוך יומיישכל אחד יסמן עיגול סביב שם 
ועד זה שנבחר בירושלים כמעט ". חשאיות"בחירות אלה נחשבו באותם ימים . המעטפות אמורות היו להיפתח לאחר יומיים

  .וולא מילא את ייעוד
" חובבי ציון" "מנהל מטעם"נייני המושבה כשאליהם מצטרף  לנהל את עם החלו שוב המייסדי1882- עם חידוש הישוב ב

עבר ניהול המושבה לפקידיו שדאגו לכל השירותים ,  עם קבלת הברון את ענייני המושבה. שעזר בניהול ענייני המושבה
א  חזרו תושבי  " יק-עם מסירת ניהול המושבה ל, בתום תקופת החסות. הציבוריים חינם לרווחת כל תושבי המושבה

. שבעה חברים  ולהם שבעה סגנים-לועד הראשון נבחרו . המושבה   לנהל את  עניני הציבור  ובחרו בועד להנהיג את הישוב
הוטלו מיסים שנקבעו  על פי הערכת , סודרו ענייני התחבורה, אורגנה שמירה, כל חברי הועד עבדו בהתנדבות תוכנן  תקציב

  "..הערכה"רכושו של כל תושב  בידיי ועד 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 בכל שנה בין ראש השנה לחול המועד והבחירות התקיימ
ל ע. לקראתן לא נתלו מודעות ולא נערכו חוגי בית. סוכות

הבחירות היו חשאיות . הבחירות הודיעו בתקיעת שופר
" פרדס" "שקד"המועמדים ייצגו אגודות שונות  כמו ה, ואישיות
זכות  הבחירה  ניתנה לכל היושב בקביעות במושבה . ואחרות 

  . וברשותו נחלה
אופיו השמרני של , נוהלי הבחירות לא נשתנו במשך השנים

"  הצעירים"יבור הפועלים והוועד הביא לחיכוכים בינו לבין צ
  . שגרו  במושבה ורצו יותר מעורבות בניהול החיים הציבוריים

 פרסם השלטון הבריטי את חוק פקודת המועצות 1921בשנת 
המקומיות ובתוקפו קיבלה פתח תקוה מעמד של מועצה 

שמה קץ לסדריו , 1922-מועצה זו שנבחרה ב. מקומית
,  כרה כמוסד ממשלתיהמועצה הו. השמרניים של ועד המושבה

 הוכנסו 1928-ב. והממשל יכול היה להתערב בהנהלתה
ניתנה זכות בחירה לכל גבר שגר בפתח , שינויים בתקנות

 זכו הנשים 1940 -רק ב. 20תקוה לפחות שנה וגילו מעל 
  .לבחור

שנה בה הוכרזה פתח , 1937מועצות מקומיות נבחרו עד 
  .תקוה  לעיר

  

  ראשי העיר

  1937-1940-שלמה שטמפפר
  1940-1950-יוסף ספיר

  1951 -מרדכי קראוסמן
  1951-1966 -פנחס רשיש

  1966-1978 –ישראל פינברג 
  1978-1989 -דב תבורי

  1989-1998 -א לבגיור
  1998-יצחק אוחיון

  

 

  :ביבליוגרפיה
   הוצאת עירית פתח תקוה-"היובל"ספר 

   הוצאת עירית פתח תקוה- "אם ועיר"

   אליעזר טרופה - "ראשית"
  . אליה שחור–" פתח תקוה מראשיתה ועד  מלחמת העולם הראשונה" 
  עליזה וורם-"אתרים"

 


