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א
קודםשוניםוועדיםארגוניםוניסחושתיקנושונותובתכניותבתקנותלוותההראשונההעלייה

שלהתקנותהיואלומביןהראשוניםהתקנותספרי.הקרקעעללהתיישבותוקודםהקרקעלרכישת

וגאולתהאדמהעבודתהחברהתקנות)הראשונותהמושבותושלישראל-ארץליישובהאגודות

,ט"תרלתמוז]תקווה-פתחהיישובמייסדיאגודתתקנות,[1876יוני,ו"תרלסיון,ירושלים]הארץ

אייר]ביפוהמעלה-יסודחלוציועדתקנות,[1881דצמבר]תקווה-פתחחברתתקנות,[1879יולי
פברואר]פינהראשותקנות[1882ספטמבר-אוגוסט]לציון-ראשוןתקנות,[1882מאי,ב"תרמ

שלדפוסיםלנסחנסיוןחסרימתיישביםשלתמימיםכנסיונותהתקנותהצטיירוכללבדרך.([1883

משוםמימושלכללהגיעושלאדפוסים;באופיושמרניאבל,חדשכפריקהילתי-חברתימבנה

הוקדשההלב-תשומתעיקר.כאוטופיהתוארולאאפילוכךמשום.למציאותהתאימושלא

זהמתקנוןשדבראף,ורדיקלייםחדשנייםיסודותמעטלאנמצאושבו,ו"בילחברתשללתקנונה

שעניינהבספרות.'אוטופי'לאפיוןראויו"בילתקנוןנראהשלוהרדיקליותבגללן.הוגשםלא

שנכתבולאוטופיותמופניתהלב-תשומתוכלנזכרותאינןהשונותהתקנותהציוניתהאוטופיה

,1870משנת'העבריםכולל'עלשלזינגריוסףעקיבאשלתכניתולהוציא)אוטופירומןשלבצורה

מושבהשלולאישראל-בארץהיהודיהיישובכללשלחייוונוהגידמותושרטוטהיהשעניינה

שנכתב,תיאורטימסמךרקלאהיוהמושבותתקנונישכןלציוןראויהזאתהתעלמות2.(אחת

ניסוומקבליושמנסחיומסמךגםהיואלא,פעילהלקהילהדרך-מורהלהוותמנת-עלונתקבל

אתשהניעוהסיבותגםאותנולענייןצריכיםלפיכך3.פיועללחיותקצרהתקופהלפחות

אתהתקנוניםמנסחישאבושמהםהמקורותגםכמוכזהמפורטעקרונותמסמךלנסחהמתיישבים

.שהציעוהמעשייםהפתרונותואתהנורמטיוויתהמערכת
החדשההיישוביתהמציאותבדפוסיולחשוףלזהותהמבקשתשבהיסטוריוגרפיההואבידוע

לביןאירופה-במזרחהחייםדפוסיביןאורגניתהמשכיותשלמוצקהתשתיתישראל-בארץ

הקהילהמוסדותשלהפעולהודפוסיהמסגרותלעתיםמוצגים,ישראל-בארץהחדשותהמסגרות

,הדברהואכךאם4.המדינהקוםעדהיישובשלהעצמיהשלטוןולנורמותלמבנהכמקורהיהודית

,ויים"הביל,למקוב'ש;149-184'עמ,(א"תשמ)ג,שלם,'ויים"הבילבעלייתומציאותאידיאולוגיה',שלמון,י1

'עמ,(1983)ח,הציונות,'מתנחלוגוףאמנציפציהתנועת-ו"ביל',נאמן'ש;159-163'עמ,1979,ירושלים

11-56.
.1993ירושלים,בציונותהאוטופיה:א,האתמולשלהמחר,דרור-אלבוים'ר:ראה502

ההתיישבות:והמושבותהבארון,אהרנסון'ר.שיתופיובאופןבמאורגןנעשומושבהבכלהראשונותהפעולות3
.5'עמ,1990ירושלים,1882-1890בראשיתהישראל-בארץהיהודית

הקהילה,(עורך)ל"הנ,'ישראלבתולדותהעיר-הקהילהשלמקומה:והקהילההעיר',ששון-בןה"ח:ראה4
.7'עמ,1976ירושלים,הביניים-בימיהיהודית
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שלבפועלארגונוביןמקשרתכחוליהלהיחשבצריכיםבוודאיהראשונותהמושבותתקנוניאזכי

ועדשלפרוטוקולים

עיקר,זאתלמרות,והנה.לדורותיההיהודיתהקהילהמבנהלבין'החדשהיישוב'
המעלהיסידתליציההתייחסות

בחייהדתולמקום'הישןהיישוב'לביןהמושבותביןהרציפותלסוגייתנוגעתלתקנותבספרות

ו"תרלמשנתשעריםמאהתקנותביןהמשכיותלמצואאליאבמרדכיביקשלמשלכך5.המושבה

לפיהכרעה,ציבור-מוסדותבבחירתהדימוקראטייםהעקרונות'לדבריו.תקווה-פתחתקנותלבין

השפיעו,(1874)ד"תרלמשנתשעריםמאהבתקנותהמצויים,ההדדיתהעזרהויסודותהרוב

דוגמהשימשומכן-ולאחר,ירושליםבנינימנומייסדיהשעם,תקווה-פתחתקנותעלרבהבמידה

שלהשוואהעלרקלאנסמכתזאתטענה6.'פינה-וראשלציון-ראשוןשלהראשונותלתקנותיהם

ט"תרלמתמוזהיישובמייסדיאגודתשלהמפורשתההצהרהעלבעיקראלא,התקנותנוסחי

תגלנהומהלתלפיותבנויה"שעריםמאה"חברתאתבראותינושמחתינוגדלהמה':כי(1879)
~~

ו

,(ז"תשמ)ה,שלם,'(1882-1914)והשנייההראשונההעלייהאנשישלעולמםבתפיסת"קהילה"ודת',קניאל"5

.189-205'עמ
.284'עמ,1978ירושלים,1777-1917ט"היבמאהויישובהישראל-ארץ,אליאב'מ6
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להסיקהיההגיונירק7.'!האח!האח,בהדרההמתנוססת"ישראל-משכנות"חברתעלכליותינו

תקנוןלנסחכדימקרובלהםהמוכרהדגםאתנטלו1879בשנתתקווה-פתחשמייסדימכאן

שלקולמצואבנסיוןכינראהאולם.'החדשהיישוב'שלהחייםדפוסיאתלהסדירהמבקש

מנסחישבפנימהעובדההתעלמותישנהתקווה-פתחלתקנותשעריםמאהתקנותביןהמשכיות

עירוניתשכונהלהיותנועדהלאתקווה-פתח.לגמריחדשותבעיותעמדותקווה-פתחשלהתקנות

קהיליהלהיותהיתהאמורההמושבה.עצמוברשותועומדמבודדחקלאי-קהילתייישובאלא

.החיונייםהשירותיםכלאתלתושביהלספקוצריכהרבהבבדידותהמתקיימת,אוטונומיתכפרית
עירוניממערךנפרדבלתיחלקמהווה,לעצמהמופרשתכשהיאגם,זאתלעומת,עירוניתשכונה

בשנתתקווה-פתחשלהתקנותלמנסחי.שירותיםממנוומקבלתשונותבדרכיםאליוקשורה,רחב

שכונהשלשתושביהבעיותבפניהמושבהתושבייעמדוהראשוןהרגעשלמן,ברורהיה1879

תקווה-פתחתקנותלמנסחייותרעודמחוורהיהזהקושי.איתןלהתמודדכללצריכיםאינם

.לשלהםשקדםהכושלמהנסיוןללמודצריכיםשהיו,1881בדצמבר
כדיכשלעצמהבהאין,כפראומושבהעלולא'עיר'עלמדוברתקוה-פתחשבתקנותהעובדה

והתלמודהמשנהבתקופת8.ירושליםשלהחדשותהשכונותמתקנותהניסוחאתששאלוללמד

שהתפרנסו-מכךפחותואף-תושביםשלמועטיםאלפיםשמנועיירותגם'עיר'בשםכונו

וגם,התלמודיתבספרותמופיעה'עיר'9.חקלאיתתוצרתמעיבודאוהאדמהמעבודתבעיקר

שלאחדיםסעיפיםביןדמיוןיש0ן.שםמופיעשאינומאוחרמונח,'קהילה'שלבמשמעות,אחריה

שהםכפיהנהגתהודפוסיישראלית-הארץבעירהחייםאורחסדריוביןתקווה-פתחתקנות

'תהי'שכךעלאו'העירטובישבעת'בהמדבריםהסעיפיםלמשל.התלמודיתבספרותמתוארים

-פתחתקנותשלהזיקהעיקראתאך.התלמודיהנוסחבהשראתספקבלינכתבו'בחןבנויההעיר

אין1879משנתהמושבהשבתקנותבכךלמצואאפשרשעריםמאהלתקנות1879משנתתקווה

העתידיתושהמציאותיי,יהודיחקלאימשקקיוםשלהמיוחדותלבעיותהתייחסותהרבה

וישובציון-ציון-חיבתלתולדותכתבים,(עורכת)לסקוב'ש:בתוךנדפסוהישובמייסדיאגודתשלהתעודותשלוש7
.75-103'עמ,כ"תשמאביב-תל,א,ישראל-ארץ

הוצאות','העירהנהגת','העירמשטרי'עלבתקנותמדוברהשדהאליציאהעלכמפורשמדברשהנוסחאף8
.'יישוב'ו'מושב'כמובמליםשימושמצוי1879משנתתקווה-פתחבתקנותכבראולם.וכדומה'העירשמירת
.90-99'עמ,(שם)לסקוב,תקווה-פתחחברתתקנות

.227-236'עמ,(4הערה,לעיל)ששרן-בן,'והתלמודהמשנהבתקופתישראל-בארץהיהודיתהעיר',ספראי'ש9
.32'עמ,(4הערה,לעיל)ששון-בן,'הבינייםכימיהיהודיתהקהילהארגוןשלוההתחלותהיסודות',בער"10

מרכזיותלסוגיותהתייחסותכמעטאיןאבל,במרכזןוהשמיטה,בארץהקשורותלמצוותנוגעההתייחסותעיקר11
דיוןישיותרמאוחר.החקלאיבמשקגוישלבהעסקתווהאסורהמותרכגון,החקלאיהמשקבעבודתהקשורות

בשבתשרדפואחריגדרהתושבילושזכוהיתרעלעדותישאחדבמקרהרק.הייןכשרותעלהשגחהבענייני
הספריושביעלכי,ההלכהאללכווןבכוונהושלאמדעתשלאבידינועלתהלבנוובתום[...]'.סוסגנבאחרי
:גדרההמושבה,(ן"לייבאוו)אריאל'ד.'השבתאתמחלליםוקשתבןעסקיעלאלאבאיםאינםאפילו

מדובר.46'עמ,ט"תשלירושלים,לסקוב'שדבר-פתחוהוסיפהההדירה,ס"תר-ב"תרמוקורותיההשתלשלותה

עלהיהודיתהחברהאתמעטלאשהעסיקובסוגיותדיוןהעדרבמיוחדמעניין.בשבתהמותרותמלאכותט"במ
,(ג"תשמירושלים,שבתשלגוי,ץ"כ'י:זהלענייןראה)המודרניתבכלכלההיהודיתבמעורבותהתמורותרקע

במסעגם.וכדומהערביםבהעסקתהקשורותשונותסוגיותהתעוררוספקובלי,חימשקהיהבמושבותשכן272

בשמירתבעיקרמדוברשם.זהלנושאהתייחסותנזכרהלא(1913סוף)ד"תרעבשנתהגליללמושבותהרבנים

הרבניםמסע',אליאב'מ:ראה.בשבתלחליבהלמשלהקשורותההלכתיותבסוגיותלאאךבפומביהשבת

בתולדותפרקים,(עורכים)שלמון'ויאסקס'ע,'(ולקחיולהידברותנסיון)ד"תרעבשנתהגליללמושבות
.שצו-שעט'עמ,ם"תשירושלים,ץ"כיעקב'לפרופמוקדשיםהחדשהובעתהביניים-בימיהיהודיתהחברה
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אין.הטמפלרים-הגרמניםהמתיישביםשלמנסיונםלמדולאגםוהם;1882בשנתהמתיישביםעיני
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וע2חותמתכפרשל-ממשיאותיאורטי-כלשהודגםהתקנותמנסחילנגדעמדהאםרמזשוםבמקורות
חלוצו

המעלה-יסודו[

הבאותבשניםלמדוהטמפלריםממושבות.שניסחובתקנותבדמיונםאותוששיווכפי,אידיאלי

אבל,החקלאיוהמשקהפיסיהתכנוןבנושאבעיקר,ישראל-בארץכפרשלהמעשייםהצדדיםעל

2י.בההחייםוהוקיהקהילהמבנהאתמהןלמדולא

באחרונותשהוקדשהמקוםהוא1881שלולאלה1879שלהתקנותביןבולטהבדל,ואכן

'ההנהגהחוקי'מפורטים1879משנתבתקנון3ן.החקלאיהמשקשלהרציונליולניהוללאירגון

איןאבל,הפנימיתההנהגהובסדריהיישובשלהתכנוניבצדהעוסקיםוכדומה'הנחלהמשפטי'ו

אך.'בארץהתלויותהלכות'בהדןמיוחדסעיףלהוציא,חקלאייישובהמקוםהיותעלדברכמעט

שעהבעיותבגדרנותר,השמיטהשאלתרקולא,ההלכתיותהשאלותמכלולפתרוןאפילו

ההתייחסות1881משנתבתקנותזאתלעומת4ן.יום-היוםחייבמהלךלהיפתרהיושאמורות

תלמידיבקרבגםבנושאהידעכימודגשואף,כלליבניסוחרקמופיעהבארץהקשורותלהלכות

הנובעותלבעיותהמודעותבהןבולטתאךן'.'קרובהמכשולכן-ועל'מאודמוגבלחכמים

.המושבהבחיימזההחקלאי-הכפריוהמימדמזההקהילתי-החברתיהמימדביןהזיקותממערכת
ההיבטיםבמכלולהדן('הנחלהאלהנוגעיםדברים')ארוךפירוט1881משנתבתקנותנמצאלכן

,הזרעסדרימשפט','הבהמותמרעהמשפט','והקצירהקמהמשפט':החקלאיתהפעילותשל

תקנותהן1881-1883השניםמןהתקנות1879משנתהתקנותלעומת.וכדומה'והאסיףהקציר

.היהודיתבחברהמסוגןראשונותתקנותהןשכאלוובתורכפרית-קהילתיתחברהלארגןהמכוונות

.217'עמ,48תעודה,(7הערה,לעיל)לסקוב,1882במאי3-מ'המגיד'לעורךלבונטיןר"זשלמכתבוראה12
לבנותהולכיםשאנחנוהמושבהליסודבנוגעהוראותאילולינתןהוא'וכיהופמןעםפגישתועלמספרלבונטין

ממושבותהרבההתרשמותועלמעידגםהוא.45'עמ,ד"תרפאביב-תל,א,אבותינולארץ,לבונטיןד"ז'[...]
קודםעודהכיר'הארץבתורתנכוןומשטרסדר'מראששיקבעבתקנותבצורךאבל.(29'עמ,שם)הטמפלרים

'עמ,1988ירושלים,1882-1914ישראל-ארץבנוףהעבריתהמושבה,ארצי-בן":גםראה.(22-23'עמ,שם)לכן
כיכתבהוא.1973ירושלים,מנית'העותהתקופהבשלהיישראל-בארץהגרמניםהתיישבות,כרמל'א;264-274

עסקוהארגוניותהתקנותואילו,הפיסיבצדהיההתכנוןעיקרוכימוקדםתכנוןללאנבנוהטמפלריםמושבות
העלייהשעולילהניחאין.(20-21,41'עמ,שם)וחינוךדתלענייניובאחריותלמועצותהנציגיםבבחירת
R:ראה.הברית-בארצותבמושבותהעצמיהשלטוןמבנהאתהכירוהראשונה . E . Brown , Middle Class5:ע

1955Cornell,1780-1691,Massachusettsת]Democracy and Revolution

.[136-37'עמ,(7הערה,לעיל)לסקוכאצל13
14~

DW

.94'עמ
.135-137'עמ,שם15
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4

ייגנוי
מוגמושב,לקנות1מקוםלראותיישיתןהכו'4ן'והךן

ורפתבתיםרבמןהברתינובםלכךלימפיק,פויוחושקום
וכמניהאוצןובית4קי:(

-

רכלמומכםשקום),5םישןם*ת
כהייחן:הברתנו,עבית.6הבץימ'וניחן,מ'הה.,ההבריש(

'ןי

;ןטיץימ',

ראההברהאנשיי-ףם91לייקןלץ1.נףי:'י"
'ןלוישיש.םביןאצרןנו)הילוק'שום4ון.כין,הנומע:פ'4,

קודםמצטברחייםנסיוןפריהיושלאבעובדהובראשונהבראשנעוץהתקנותשלהאוטופיהיסודתקווה-פתחתקנות

הדינמיקהאתמראשולשחזרלהביןשאיפהמתוךנוסחואלא,חקלאי-כפרי-קהילתיביישוב

מובניםשהיוהתנהגותודפוסימוסדות.החדשההחייםבמסגרתהחייםשלהעתידההפנימית

מעוגניםולהיותהמתיישביםשלמהמחויבותכחלקלהיכתבנדרשוהיהודיתבקהילהמאליהם

מכלולאתמבראשיתולמסדלתכנןהאוטופיהרצוןנבעמכאן.אמנהאובריתבספראובתקנות

ללאכמעט,אוטונומיכתאהכפריתהקהילהשלוהכלכלייםהחברתיים,ההתיישבותייםהחיים

מחייבתמפורטתנורמטיוויתמערכתניסוחבעזרתלעשותביקשוזאת.לסביבתוזיקהשום

מכךפחותולאהחדשההחייםהווייתאתמראשלעצבהיתההברורההכוונה.מראשומוסכמת54

המסגרתלהתפוררותלהביאהעלוליםאפשרייםשלילייםתהליכיםהתקנותבאמצעותלמנוע

ניסחהמקריםבמעטרק.אידיאליכטיפוסהישובשלהרצויהבדמותולשינויולהביאהחברתית

אפשר.מצטברנסיוןעלמתבססותשאינןתקנותקובץלהתיישבותהקודםכפריתקהילהלעצמה



פינה-ראשואתט"היהמאהשלהשנייההמחציתשלהאוטופיתהספרותאתהכירוהתקנותשמנסחילטעון

אולם.הזאתהספרותאתישראלית-הארץלמציאותלתרגםניסושתיקנוובתקנות,להשקדמהזאת

בניהיוהתקנותשמנסחילהניחקשה,לציון-ראשוןתקנותמנסח,לבונטיןדודזלמןאתלהוציא

-המסורתיהפן,שנימכליאותההכירומהםשמינניחואפילו;האירופיתהאוטופיתבספרותבית

לפנינוכלומר.'מקורית'יצירהעלאואחרממקורשאילהעלמלמדשניסחוהתקנותשלהשמרני

.מעשיתאוטופיהכתיבתשל,רבהבמידהקיבוצי,ראשוןנסיון
ידי-עלהחייםשללרגולציהבשאיפהמצויהתקנותלביןאוטופיותתוכניותביןהשווההצד
בתקנותזאתכוונהנוסחהביותרהברורבאופן.ומפורטיםברוריםולתקנותלכלליםהערכיםתרגום
:1881בדצמבר18-מהתקווה-פתחחברת

אשרנכוניםוסדריםקבועותתקנותלחברתינוחסרוכי,המעטיםנסיוננובימיראינוזוגם

ויפרוץלדרכיופנהאיש-אישכיולמכשוללפוקהלנוהזההדברוהיה,תתנהגפיהםעל

כן-על.הארץותעזביסדנואשרהקטןהישובנתקעקעכיעדהמחלוקותותרבינההריב

נפשינועלוקבלנו,עלינוהטובה.הנסיוןכידנאותותתקנותלסדרהיוםלבנואלשמנו

ככלזרעוועלנפשועלהואגםיקייםאםעדלחברתינותברשוםלקבלולבליבםללכת

6י.הבריתבספרהכתוביםהאלההדברים

עבודתחברתבתקנות;(מ-א,ינחמיה)נחמיהמימיהאמנהכריתתאתמזכירההדבריםרוח

ונוספה'[...]'הלפניבבריתבאנוהאלוהתקנותכלעל':הואהנוסחהארץוגאולתהאדמה

תקווה-פתחתקנותואילו,המקדש-ביתובנייןישראלתפוצותקיבוץבענייןהמשיחיתהמשאלה

שהנסיוןמשוםזאתמקראיתלתשתיתנזדקקוהתקנותמחברי7י.'הבריתספר'עלמדברות

כוללתנורמטיוויתמערכתלהאיןכאשרלחברהקורהמהלימדציון-שיבתמימיההיסטורי

רמיזהאין,זאתלעומת,לציון-ראשוןובתקנותהמעלה-יסודחלוציועדבתקנות8ן.ומחייבת

.לכריתאולאמנה
134.27'עמ,שם16

,2

.134'עמ,99'עמ,שם17
ציון-שיבתשלההיסטוריהדגםאבל,(כח-כה,כדיהושע)ישראלזקניעםיהושעשלהבריתגםמוזכרתלעתים18

'עמ,(ד"תשמ)ט,הציונות,'ציוןבחיבתציוןשיבת',שביט'י:ראה.התקנותמנסחישלעיניהםלנגדשעמדהוא

359-372.



יסודותעםפרטימשקהמשלבת,פשוטהאיכריםחברתלמסדנועדוהמושבותתקנותהמעלה-יסוד

תפקיד.הדתיתהמסורתאתבמושבהולהשליטשוניםבתחומיםוקואופרטיבייםקהילתיים

תהליכיםידי-עללהיפרץלולתתולאהזההמסורתיהשמרניהאופיאתלמסדהיההתקנות

המבקשתשמרניאופיבעלתחברהשלאוטופיהזוהי.נשלטיםלאותרבותייםחברתיים,כלכליים

-ובלתיחדשהמציאותשלבתנאיםהתנהגותדפוסיועלערכיהעללשמורכדימקיףקודקסלנסח

בתקנות9י.הפורמטיוויותהתקנותיסודעל,'הזמןכפי'לשנותואמנםיהיהשאפשרקודקס,מוכרת

:כינקבעלציון-ראשון

בידיהרשותורקארצהיפוללאמהםאחדודבר,וקימותקבועותהאלוהתקנותכל[...]

אולגרועאולהוסיף,המושבחברישלישישנילמצעריסכימואם,הכלליתהאסיפה

20.חדשותתקנותלתקן

יוצרותלציון-ראשוןתקנות,משמעותייםתיקוניםבעצםהמונעות,1876משנתהתקנותלעומת

.שינוישלדמוקרטימנגנון
בסעיפיםמצויהוא.היהודיתהקהילהממסורתשואלהמושבותבתקנוניבולטאוטופייסוד

הרמוניהלהשליטשאיפהבהםויש,במושבההחיים-אורחכלומר,'בכללהעדההנהגת'שעניינם

בזהביתקשטושלא,ובנותינונשינועל,עלינוקבלנווכן')שוויוניותעלולהקפידחברתית

בתכבודהאזוגם.וכלהחתןלשמחתטובויוםשבתלכבודאםכי,החולבימותיקריםובבגדים

למתנותואפילובשדותללכתובנותינונשינואתנניחלא,גדולהישובשאיןזמןוכל.פנימהמלך

זהעניין22.הביניים-מימיהקהילהבתקנותהמקובלעלחזרהכמובןכאןישי2.('להנהרוכן,עניים

מחוייביםהמושבבני':המעלה-יסודחלוציועדבתקנותגם,יותרהרבהמחמירהובצורה,מופיע

.54'עמ,(7הערה,לעיל)לסקוב19
.475'עמ,שם5620

.98'עמ,שם21
שלהחוקימעמדם',באלאבן'מ:למשלראהבלבושהמותרותואיסורהמוסריתההתנהגותבענייןהתקנותעל22

ירושלים,(1648)ח"תשנתעדפוליןיהודי,ציגלמןא"ש;128'עמ,(4הערה,לעיל)ששון-בן,'וארגונםהיהודים
.486'עמ,1911



תקווה-פתחוכל,טוביםוימיםשבתותבימיאפילו23והבארכאטהמשיבגדיאתלהרחיקיכלתםבכללהשתדל

שלכלליםלמסדביקשוהתקנות,אחרותבמלים24.'ישראלשלממונםהמכלהומותרותהלוקסוס

.הרביםברשותוהןהיחידברשותהןמוסריתהתנהגות
-בארץלהגשיםשניתןלהוכיחכדילמופתהמושבהאתלהפוךהשאיפהמצויהאלהלכלומעל

אינושקיומהחקלאיתמושבה;'סתם'מכפרבאופיהשונהיהודיתחקלאיתהתיישבותישראל

שיהודיםלכךראיהיהיוהתארגנותהשדפוסיכזאתאו25הדתיתהמסורתשלכלשהיפריצהמחייב

26.למופתמודרניקהילתיתאלכונןיכולים

ג
לתקנותההשראהמקורשהיוהן-האוטופיתהספרותולא-('הקהל')הקהילהתקנות

המושבהשלהכפרי-הקהילתיבצדשעסקוהפרקיםהיועליהןשנוסףהעיקריהנדבך.המושבות

התקנותמנסחי,בגולהישראלקהילותשל'הקהל'לתקנותבניגודאולם.ישראל-בארץהיהודית

מוסדות.העצמישלטונםשלהסמכותלשאלתתיאורטיבאופןאפילונדרשולאישראל-בארץ

תקנותואילו27,השלטונותמהסכמתותוקפםאישורםאתקיבלובגולההיהודיתהאוטונומיה

בקהילהכמושלא,לכן.עליהםלקבלןהמתיישביםשלמהסכמתםסמכותןאתשאבוהמושבות

נקבעהוכך.להתיישבותקדמהשקבלתהחוקהמעיןשהיה,יסוד-מסמךבמושבותנדרש,היהודית

קהילתשל"הכשריםפנקס"בכביטוייםחברהבעניניוהמגמותהרוחהלכי',אופנהיים'י.474'עמ,שם,לסקוב

.33-56'עמ,(1976)גלעד,'פוזנא
ינואר)א"תרנמטבתבחארקובציון-חובבישלישראל-ארץליישובלאגודהבתקנוןלמשלמופיעכזהסעיף
ולחנךוהישרהטובלעשות,הקדש-בארץלהתנחלבבאומהחבריםאחדכלעלנוטלומוסריקדושחוב':(1890

57.'ולארצםלעמםנאמניםובניםלהירדותתפארתלהיותםוהמסורההכתובההתורהדבריפי-עלצאצאיואת
תל,ז,(7הערה,לעיל)לסקוב

-

.347'עמ,1993אביב-ביבא
אך,'ישראלולאוםדתנו,תורתנולרוחלהתהלך'המושבהחבריחוכתאתאמנםמציינותלציון-ראשוןתקנות

.470'עמ,(7הערה,לעיל)לסקוב.'אשרולהפריח'לעשותשעליהםגםמוסיפות
.450'עמ,(שם)ציגלמן;bY'112,(22הערה,לעיל)באלאבן



שביטיעקב

דבר28,כשופטתהדתיתוברשות'ההלכהמן'בסמכותמפורשתהכרהתקווה-פתחבתקנותאפילו

הקהילהתקנותביןשווהצד.מאליומובןהיהכי,היהודיתבקהילהצורךשוםבוהיהשלא

-ומושבה-קהילהלכלשהתייחסובתקנותמדוברוכאןשכאןבכךהואהמושבותלתקנוני

'ההנהגהחוקי'ושלהקהילהבתקנות'הקהלמשטר'סדרישלהשוואה.נפרדתאוטונומיתכיישות

1881-מתקווה-פתחתקנותזאתלעומת29.רבדמיוןעלמלמדות1879משנתתקווה-פתחבתקנות

השלטוןמדגםוסמכויותיוהוועדלמעמדהנוגעבכלהתנתקופינה-וראשלציון-ראשוןותקנות

30.מודרניאופיבעלותוהיו,בקהילההעצמי

ד

:הבאיםבתחומיםביטוילידיבאואילך1881-1882משנתהתקנותשלהמודרניהאופי

התייחסותכלכמעטאין1881ומשנת1879משנתתקווה-פתחבתקנות.לשלטוןהיחס.1

למכסהמלךמנת'אתלשלםהחבריםשלחובתםאתקובעותרקהתקנות.הארץלשלטונות

עצמהלקרקעהנוגעדברוכלהמלכותמכסהוצאות'לחלקםאתמסודרבאופןולהפריש'המדינה

בניכלמחוייבים'אזכי,עבירהחברעבראם.לחלוטיןכאוטונומימצוירהפנימיהמשטר.'[...]

מבחוץגנביםתפיסתעלמדוברכאשררקאבל;'בפליליםולהענישונגדולהתקומםהחברה

עוברישללשלטונותמסירהעלמדובראיןמקוםבשום.למלכותמסירהעלבמפורשמדובר

עםממגעהדברניתןשרקככללהימנערצוןספקבליכאןיש.עצמההקהילהמתוךעבירה

שוועדקובעות,זאת-לעומת,לציון-ראשוןתקנות.פנימייםבענייניםמאניות'העותהרשויות

צרכיכלעלמפקחהועד')ורשויותיוהשלטוןלביןהתושביםביןהמתווךהמוסדהואהמושבה

הממשלהאלהעדהלהתייחסותהנוגעיםהדבריםבכל,כלההעדהכלמקוםממלאוהואהעדה

ענייןבכלהרשויותלביןהמושבהבין('מלרג')מתווךשיהיהמיוחדאדםבהןנזכרוכן,('[...]

עומדאינובוהחברשהפרטקיבוצימשפטיכגוףנתפסתהקהילהלציון-ראשוןבתקנות.ועניין

.והחוקהשלטונותמוללבדו

בכלמפורשיםכלליםלקבועהתקנותמתקנישלהצורך.העצמיוהשלטוןההלכהמעמד.2

בתאוההתיישבותישראל-לארץשהעלייהההנחהעלמלמדומועדיםשבתותעללהקפדההנוגע

שלקיומםאתלהבטיחחובהכןועלהתפקרותשלתהליךלעודדעשוייםחדשכפריקהילתי

'י.הדתייםהמוסדות

ההלכהשלטון',ץ"כ'י:ראההתלמודמתקופתהתקנותוביןבימרהבינייםהקהילהתקנותביןהקשרשאלתעל28

כמשפטהקהלתקנותשללמהותן',אלון'מ;396'עמ,21986ירושלים,וקבלההלכה,'המסורתיתבחברה

.1-5'עמ,ד"תשכירושלים,רוזנטלאברהםלזכרמשפטמחקרי,(עורך)טדסקי'ג,'העברי
ששון-בן,'(1880/מ"תר-1506/ו"רס)פינסקקהילתתולדות',נדב'מ;124-128'עמ,(22הערה,לעיל)באלאבן29

.167-174'עמ,(4הערה,לעיל)
'עמ,1961אביב-תל-ירושלים,ב,ציון-חיבתתקופת:הציונותספר,(עורך)יבנאלי'ש:ראהפינה-ראשתקנות5830

(תורהדין)הדתיתלסמכות.(פז-פד'עמ,ג"תשלירושלים,דודלביתזכרונות,שובר"מאצלגםנדפסו)202-206

.בוררשלמעמדרקנועד
למנועהתקנותמנסחיביקשואוליובכךאחדכנסת-ביתרקלקוםהיהאמורהמושבותבכלכילצייןגםראוי31

.בגולהישראלבקהילותשאירעכפיופילוגיםסכסוכיםשללמקוריהפוךזהמרכזיקהילתי-דתישמוסד,מראש



הראשונותהמושבותתקנות

אוהאסיפהוסמכותהחדשההקהילהבחיימקוםלהלכהאיןלציון-ראשוןתקנותלפי
הוועד

נקבע1879משנתתקווה-פתחבתקנות.המדינהמחוקלאגםאך,מההלכהלאיונקיםאינם

תקנות,1881משנתתקוה-פתחתקנות.ההלכההואבמושבההמחייבותהנורמותשמקורבמפורש

העצמיתההנהגהשלהסמכותמקוראתמעגנותלציון-ראשוןותקנותהמעלה-יסודחלוציועד

והתקבלושנוסחוכפי,עצמןובתקנותהמתיישביםבאסיפתהמחייבתהנורמטיוויתהמערכתושל

יסודחלוציועדתקנות,מזאתיתרה.במקוםהמתיישביםידי-ועלהמיישבתהאגודהידי-על
-

בבתיאירופהעמילכלהמקומייםהסדריםפיעליהיו'הוועדשסדריבמפורשקובעותהמעלה

הקהילתיתלמסגרתהמועתקבאירופההדמוקרטיהשלטוןשלהואהדגםכלומר,'[...]מועדיהם

נעשותההכרעותוכידמוקרטיאופיבעליהםהמקומיהשלטוןשסדריבתקנותנקבעכך.הקטנה

סדרי,הסמכויותחלוקתאתמפורטבאופןקובעותהתקנות32.פומביויכוחולאתרדעותברוב

,הדתייםלשירותיםלדאוגהוועדשעלנקבעלציון-ראשוןבתקנות.וכדומהוההצבעההבחירות

הכנסתבית,ומדעתלמודבית'הקמתלצדנזכרתכנסת-ביתוהקמת,תפקידיוממכלולחלקזהואך

מופיעיםשהםכפיהכנסת-ביתסדרישלפירוטבהןאין3'.'היוקרלשנותהאוצרוביתאורחים

,ההלכההואהנורמותמקור1879משנתתקווה-פתחבתקנות1881.34משנתתקווה-פתחבתקנות

פוסקרקואינוירושליםרבנימטעםלתפקידומתמנההרב.הרבהואאותהלפרשהמוסמךוהגורם

העליונההשופטתהסמכותגםהואאלא,בארץהקשורותהחקלאיותלמצוותהנוגעותבסוגיות

אתולבארלפרשאוחדשותתקנותלהוסיףהמקומיתההנהגהיכולהבהסכמתןרק.הענייניםבכל

הקהילהפינה-וראשלציון-ראשוןובתקנות1881משנתתקווה-פתחבתקנות3'.הקיימותהתקנות

נכבדיועץ')יועץשלתפקידרקשמורולרב,הדתייםלשירותיםלדאוגהאמורההיאהמקומית

ישלרב,אחרותבמלים.'ודתאמונהלענייניהנוגעיםהדבריםכל'בורקאךפוניםשאליו,('בהועד

ואל,המושבהתושביידי-עללכךנתבקשאםרקהקהילהשלהפנימייםבענייניהלהתערבסמכות
האסיפהיכולהקשהסוגיה.בארץהקשורותבמצוותהקשוריםבענייניםבעיקרפוניםהכרעתו

אתקובעותלציון-ראשוןתקנותגם.ירושליםרבניבפנילדיוןלהעביר,החלטתהלפי,הכללית

שלשמירההמחייבותמפורטותתקנותאיןאבל,בארץהקשורותהמצוותכלאתלקייםהצורך

תלמודסדרישםנקבעיםלא.1879משנתתקווה-פתחשלהתקנותכדוגמתכוללדתיחייםאורח

.ובמועדיםבשבתותהמחייביםהחייםסדריעלמפורשותתקנותואיןהתורה

ה
משנתתקווה-פתחבתקנות.המושבהשלהאורבאניהתכנוןשעניינםסעיפיםישהתקנותבכל

נכוןובסדר,טובושכלבחןבנויההעיר"שתהתמידישגיחוהנבחרים'העירוניהרקעבולט1879

הרקעבולטעדיין1881משנתבתקנותגם36.'[...]מעוקמיםהבתיםיהיוולא,וברחובותבשווקים

-ראשוןתקנות.237-241'עמ,58תעודה,(7הערה,לעיל)לסקוב,1882מאי,יפו,המעלה-יסודחלוציועדתקנות2נ
2)ק3.(30הערה,לעיל)יבניאלי:ראהפינה-ראשתקנותעל.470-475'עמ,152תעודה,שם,882נמספטמברלציון
העלייהבתקופתהחדשוהיישובהישןהיישום-ותמורההמשך,קניאל'י:ראהבמושבותרבניםמינויבעניין

.221-238'עמ,ב"תשמירושלים,והשנייההראשונה
.92'עמ,שם472.35'עמ.(7הערה,לעיל)לסקוב33
.90'עמ,שם92-93.36'עמ,שם34



לציון-ראשון

ולרחובותיולשוקיוהישובתכניתלחרוטמומחאאדרכלידיימלאוהשדהחלוקתאחרי':הזה

עושהשהוועדכךעלמדוברהמעלה-יסודחלוציועדבתקנון37.'[...]המדהלפיולחצרותיו

מעמיד,הבניניםצרכיושארעצים,אבניםקונה,ובקרלצאןורפתיםהבתיםעבור(פלאנען)צורות'

הבעלותהסדרישלפירוטגםישהתקנותבכל38'[...]משגיחיםממנהאובעצמוומשגיתפועלים

לצורךל"מחוהתרומותחלוקת,האדמהבעבודתההדדיהסיוע,האדמהעבודתוהסדריהקרקעעל

סעיפיםוכן,'צבורוצרכימדרש-וביתכנסת-ביתובנייןמחרישהוכליובהמותקרקעקניית'
עלקיטובאוחברתימתחלמנועלנסותהיאהבולטתהמגמה.המסחרעללפקחהרצוןשעניינם

-וביתמשקאותמכירתבית'שנקבעהארץוגאולתהאדמהעבודתחברתבתקנותכבר.כלכלירקע

צורךשישקובעותפינה-ראשתקנות39.'העירלצורכיהחברהמאתיוחכרומקוליןודומיהןהמרחץ

.134'עמ,שם37
.242'עמ,שם38(10

אגודתשלבתקנוןיותרמאוחרראההמושבהשלהשמרני-הכפריהאופיעללשמורמגמהלאותה.53'עמ,שם39

לולעשותמהחבריםלאחדרשותאין'כיקובעלחסעיף.347'עמ,(25הערה,לעיל)בחארקובציון-חובבי
שלמחורבנםמתמלאיםשבעליהם,כאלהעסקיםוכדומהנפש-אוכלצרכילמכירתחנותאומרזחביתבהמושב

.'חבריהם
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האמינוהתקנותמנסחי40.'רעהוחשבוןעלאחדאישיאכללא'שכדיחנותלהקיםמהוועדבהיתר

.הפנימיתהדינמיקהעלמלאבאופןולפקחסביבהמהנעשההמושבהאתלבודדשיוכלולבבתום
וגאולתהאדמהעבודתחברתתקנות.המושבהשלהאסתטילצדשייכיםלגמריחדשיםיסודות

אילנותולנטועורדיםלגינתאמותארבעהביתולפנילהניח'הצורךאתקובעות1879משנתהארץ

-פתחחברתתקנותגם.ישראל-בארץהטמפלריםממושבותאולישנשאלרעיוןי4;'טובלריח

זךאוירלהעםלהכיןהחמישיתהחובה')המושבהשלהאסתטילצדבנוגעסעיפיםמוסיפותתקווה

ריחהגוחניםסרקאילניאופירותאילניביתולפניואחדאחדכללנטועהדריםעלכן-על,ובריא

כך.'הקהל'מתקנותבאחתלאאףתקדיםהיהלאכאלהלסעיפים42.('וכו'האויראתומצרפיםטוב

השיווק,האיחסון,האדמהעבודתולארגוןהבטחוןעלהשמירהלארגוןתקדיםבהןהיהלאגם

.היהודיתבמציאותלגמריחדשיםיסודותהיואלהכל.בזהוכיוצא

ו
כאשר,הקהילהמתקנותהנמשךרציפותשלקולראותניתןשבתקנוניםלומריהיהאפואנכון

התקנותואילוהמסורתיהקהילתילמודלביותרהקרובותהן1879משנתתקווה-פתחתקנות

לפיכך.וההנהגההחייםדפוסיאופיאתהמשניםחדשיםיסודותלוומוסיפותממנוסוטותהאחרות

כדיבהישלוקליים-אוטונומייםודפוסיםעצמישלטוןהנהגתשלהמגמהעצםכילומרדיזהאין
-בארץהיישובלביןבגולההיהודיתהקהילהביןהפוליטיבתחוםמובהקתרציפותעללהצביע

בהתקנתביטוילידיבאהאוטופיהפן.התקנוניםבתוךרביםביסודותקיימתהרציפות.ישראל

במגמהביטוילידיבאהוא.למכהרפואהלהקדיםכדיאלאגרמןשהזמןלבעיותכמענהלאתקנות

הגורמיםכלאתהכפריתהקהילהמתוךמראשלנטרלגםאלא,עצמישלטוןסדרילקבוערקלא

מאוזןסדרלקבועאםכישוויוניתקהילהליצוראיננההכוונה.הקהילהחייאתלשבשהעשויים

הדורבנישבעיניסכנה-והתפרקותהתפוררותשלסכנהבפניתעמודשלאחברהשייצורותקין

.עצמההמושבהשללגורלהרקנוגעתאיננה
התדרדרתקווה-בפתחהמצבכי1885בנובמברבאוריסהפינסקרלליאוןכתבמויאלאברהם

הסיבה.הפרטיתולטובתולעצמורקודאגסיןחומתסביבובנההמושבהמבניאחדכלשכןפלאים

אלא'ומבטןמלדההמדותמשחתי'חלילההםשהמתיישביםמפניאיננה,הוסיף,זהענייניםלמצב

כוחהיהלאלתקנות,אחרותבמלים43.הנסיוןוחוסרעצמםלביןהמתיישביםביןהגדוליםהבדלים

-ראשוןתקנותשלגורלןאתסיכםחיסיןחייםואילו.פעולה-שיתוףשלעקרונותולקבעלמסד

:כךלציון

לשרורהעתידהחייםמשטראתלעצמולתארקשההיההראשוןהמתיישב-לעולה

.ובעיבודההקרקעעלבבעלותשיתוףלפחותאו,קומוניסטייםיסודותבליבמושבה
ומזלזלים,עולםזרועותחובקות,כאלהמשימותעצמםעללהטילאציםרביםאצלנו

61

.20'עמ,(30הערה,לעיל)יבנאלי40
.90'עמ,(7הערה,לעיל)למקוב41
.135'עמ,שם42
.596-597'עמ,1987אביב-תל,ג,(7הערה,לעיל)למקוב43
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אתלהסדיררקלאשבא,תקנוןהוכןמראש[...]הנושאשלענייניבלימודלחלוטין

התקנוןרוח.המתיישביםחיישלפרטייםצדדיםבכמהאףנגעאלא,ההדדייםהיחסים

עללוותרההוראהוכןהדתבתחוםהפרטמןהתביעות.למופתחייםאורחלהנהיג-

44.מתהאותבבחינתונשארוהראשוןהיוםמןכברקויימולאמותרות

פעלמסוימיםבתחומיםכילצייןידעאבל,'טבעי-לאאידיאליזם'בהיהמדוברכיקבעחיסין

שלכזאת'אנפין-בזעיראוטופיה'אפילוחיסיןבעיני.שהתמוטטעד,קצרצרהתקופההתקנון

מהתקנותהרבהלנטועהנסיון.ריאליזםחוסרשלוגילוינאיוויתיומרההיתהלציון-ראשון

הנסיונותכלכמו,אוטופיהכךאםהיההחדשותישראליות-הארץבנסיבותהיהודיתהקהילה

*44.כךאחרשבאואתוסלמסד

,1982אביב-תל,לסקוב'שוהערותמבואהוסיפה,עמרם-כן'חמרוסיתתרגם,המובטחתבארץמסע,חיסין'ח6244

.88-89'עמ
-(1882)לציון-וראשון(1881)איילנדסימלי',שילהמרגליתשלהמאמראורראהלדפוסמאמריהכנתבעת*44

-הרוסית'המושבהלתקנוןלציון-ראשוןתקנוןביןקצרמשווהדיוןובו,(ד"תשנ)א,נט,ציון,'ושונידמיון
.77-80'עמ,(לואיזיאנה)הברית-בארצות'היהודית


