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  תחליפי כס של המועצה המקומית נתניה

 מאוספו של אברה בירנבוי, אפי סחייק
 
 

שהונפקו באר ישראל ושימשו , חדשי ולא נודעי, שמחי אנו תמיד לגלות פריטי רשמיי, כאספני וצמאי ידע בתחו
שנרכשו על ידי מר , י שכאלהניתנה לי הזדמנות נדירה לראות פריטשמחתי כאשר . את הישוב היהודי טר הקמת המדינה

 .1939 נתניה משנת ת העיר תחליפי כס של מועצ–שא לו היתה זו הפתעה לגלות , אברה בירנבוי
 

ועוד מיני שוברי לתרופות " פקודת תשלו "חלקבהיו  אשר, שהגיעו לידיעתנו במספרשבעה , תחליפי הכס הרשמיי
ה ת בתשובה לפנייתו של מר בירנבוי ענ.20 של המאה ה30הונפקו בשנות ה, דויתכ והיו עו) ראה תמונות(ושוק ירקות 

 . חשפה טפח נוס לגבי השימוש בתחליפי כס בישוב היהודי דאז אשר תכליתה, תשובה מפורטתנהלת ארכיו העירמ
 

 :שמשו למספר מקרי,  במושבה נתניה30שהונפקו בשנות ה, תחליפי הכס

שנית היה לרכוש בעזרת בחנויות , קיבלו העובדי שוברי, רותייל שכר או עבור שלשכשלמועצה לא היה כס  •
, העובדי במקרי אלו התקוממו. הגזברות או המתינו עד שירווח לעיריה והחנויות התקזזו ע , מסוימות בנתניה
 .היה פחות מאשר צוי על השוברבפועל היות ואז השווי 

. ולהיות בטוחה שהכס הופנה למטרה שלשמה נית, לסייע בידי משפחהכשמחלקת הרווחה היתה מעוניינת  •
 .ירקות בחנות ירקות ועוד, סחורה במכולת, תרופות בקופת חולי: במקרי אלו ניתנו השוברי לפי היעוד הנדרש

כאחוזי ,  במקרה זה שימשו השוברי כקבלות עבור סכומי שהלכו לתרומות למטרות מסוימות–שוק ירקות  •
 .מהמכירה

 

 :תיאור תחליפי הכס

הנושאי את הכיתוב ארבעת השוברי הגדולי 
 מ" מ89×127הינ בגודל " פקודת תשלו"
 על נייר עבה המכיל ,)70%התמונות מוקטנות ב(

 .י בהיריסימ מי בצורת קווי מפותל

זהי א האחד י "מא 100 יהשוברי בער
השובר בערי , כתוהשני בצהוב חרדל ובצבע 

 500י הינו בצבע לב והשובר בערי " מא250
ההדפסה הינה . י הינו בצבע כחול בהיר"מא

כל השוברי נושאי מספר סידורי ואת . בשחור
. בפינה ימנית תחתונה" ט"טבת תרצ"התארי 

י חתומי " מא500 ו250יכי השוברי בער
 .של אנשי מועצת העירבשתי חתימות 

 

 

 

שני השוברי הקטני הנושאי את הכיתוב 
 מ" מ47×76 הינ בגודל" טוב לקבל רפואות"
 על נייר דק ע ,)50%התמונות מוקטנות ב(

נתלשו (פרפורציית תלישה בשוליי הימניי 
ינו  מיל ה5 השובר בערי ).כנראה מתו חבילה

 מיל הינו בצבע 10בצבע חו והשובר בערי 
כל השוברי . ההדפסה הינה בשחור .ירוק

כנראה (נושאי מספר סידורי ומקו לחתימה 
 ).נחתמו במעמד מסירת

 

 על נייר עבה ע ,מ" מ62×60  הכיתוב שוק הירקות הינו בגודלתהשובר הקט הנושא א
נתלשו כנראה מתו גיליו של ( והתחתוני העליוני, פרפורציית תלישה בשוליי השמאליי

ההדפסה הינה .  מיל ובצבע כחול10השובר בערי ). ב הינו מהצד הימני של הגיליו"והפריט המצ
 .השובר נושא מספר סידורי. בשחור

 


