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  ספר האחוזה 

נזכה לראות " ספר האחוזה"אם יתמזל המזל ויתקל מי מקבלניה או מתושביה של פתח תקוה בקופסה המכילה את 
  .י המודד חיים משה סלור"שנעשתה כולה ע. חת מיצירות הפאר של העיראת א

  . העיקה כבר מימיה הראשונים של המושבהםבעיית הרישום של  קרקעות המתיישבי
  כדי לעקוף איסור זה רכשו . התורכים אסרו על היהודים לקנות קרקעות מחוץ לערים

  כדי להתגבר. שבי המושבהתושבים בעלי נתינות זרה את הקרקעות והעבירו אותם לתו

  . להכין ספר רישום פנימי של קרקעות הישוב1905-הציע יהושע שטמפפר ב,  על הבעיה 
  ברור היה לכל  שספר כזה חייב להיות.  בידי הועד מכשיר לשלטון עצמאיןספר כזה יית

  הצעתו של שטמפפר. שהתנגד לכל גילוי של שלטון עצמאי,  חסוי מעיני הממשל התורכי
  שעשה את עיקר עבודות המדידה ונעזר , לה והעבודה נמסרה למשה חיים סלור נתקב

  .בדב ימיני לרישום
  כמו כן שורטטה מפה ,  כל הפרטים הטכניים והפיסיים של הנחלהתבספר נרשמו בדייקנו
   קיבל לידיו פנקס עם שרטוט נחלתו ועם כל הפרטיםבכל מתייש.  של הנחלה וגבולותיה

  לפי הרישום. וכר כמסמך חוקי על פיו התנהל כל הרישום באדמות המושבההספר ה.  הקשורים בה
 לידי התורכים להיה חשש שספר זה ייפו, במלחמת העולם הראשונה. למשכן ולהעביר נחלה מיד ליד,   יכלו לעכל

 ספר האחוזה הוטמן עם מסמכים רבים אחרים באחד מפרדסי. ויוחרם והועד יזם ספר העתקות לגיבוי כל המידע

  .ששמר עליו מכל משמר, בעוד ספר ההעתקות נמסר לחבר הועד וינצקי, המושבה
. אלה פנו לועד הצירים וביקשו ללמוד את השיטה, לאחר המלחמה נודע לשלטון הבריטי על ספר ההעתקות

בשנת . משה חיים סלור הראה להם את השיטה והם פעלו לפיה. לתדהמתם גילו שהספר מסודר בשיטתיות ומקצועית
פרסום .   פורסמה מודעה הקוראת לכל בעלי הנחלות לרשום קרקעותיהם במשרדי הממשל הבריטי1922–ב "רפת

  ".ספר האחוזה" מודעה זו בישר את סופו של
  

  ?י הממשל התורכי"ע" ספר האחוזה"  מדוע חששו ראשי הישוב מגילוי  חקרו-     
  . השוו רישום מקרקעין היום לרישום שנעשה בעבר-
  ?לחוקרים את תולדות המושבה " ספר האחוזה"מה לדעתכם חשיבות  -     

  : ביבליוגרפיה
  1949פתח תקוה ,  אליעזר טרופה–" יסודות"
  עירית פתח תקוה,קרסל.ג- פתח תקוה-"ספר היובל"

  . עליזה וורם-"אתרים "-"מחפשים את המטמון"
  עירית פתח תקוה, חשביה . א-"אם ועיר"
  

 "אחוזה בספר ה" שרטוט הנחלה  


