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 בואמ. א 
 

 

 

של מושבת  השחזורהמצוי בלב אתר  שהוכרז כמבנה לשימור המלוןמתי נבנה 

זו השאלה שלה התבקשה תשובה ?   "מלון שוורץ"הידוע כוהראשונים בראש פינה 

  .זה חקרבמ

כתקופה בה הוקם  19-של המאה ה 90-מציינים  את ראשית שנות הכל המקורות שנבדקו 

. כשנה המדויקת 1891יש כאלו המדייקים יותר ונוקבים בשנת . י אלתר שורץ"המלון ע

 : להלן  הפרטים במקורות שונים

 

רשם , שכתב ללא לאות את סיפור תולדות ראש פינה וקורותיה ,  מנחם בן אריה .1

את עדותו בנוגע , אלתר שוורץ ' נכדו של ר, מפיו של עמיהוד שוורץ  1981בשנת 

 : כלהלן , י סבו "להקמת המלון ע

 אך התגעגע, סבי ירד מצרימה וכהן בתור רב מספר שנים באלכסנדריה " .....         

 לכן חזר לראש פינה ובעזרת פקידות , לראש פינה דשראל ובייחומאד לארץ י         

 ,בראש פינה " מלון שוורץ"הוא , הברון הקים את בית המלון הראשון בגליל          

 .זאת הקים עוד לפני שהיה מלון אפילו בעיר צפת, שמול בית הכנסת הגדול          

 ,אצל פקידות הברון בראש פינה אלתר קבל גם עבודה חלקית ' הסבא ר....          

 איזה עבודה בגזברות וקבל משכרת קטנה מהברון ולאחר מכן כשפרש מעבודה          

 ...." * זו קבל פנסיה כל חייו          

 

 

 :מצוין ,   1982בחוברת הדרכה של מדרשת ראש פינה משנת  .2

 

אלתר        ' י ר"ע( 19-של המאה ה)  90-אלתר שוורץ נבנה בראשית שנות ה' מלון ר"       

כ בנה מכספו "ואח, תחילה עבד אצל פקידי הברון ....איש צפת" ישוב הישן"שוורץ בן ה

ליד . ובעזרת הלוואה גדולה שקיבל מפקיד הברון במושבה את המלון הנושא את שמו 

 ברחבת" ככר המושבה " רץ גם חנות קטנה שפניה אל אלתר שוו' המלון הקים ר

 " ... **בית הכנסת  

 

 

 

 

 

אלתר שוורץ ' המלון של ר" , ספור תולדות ראש פינה וקורותיה , בן אריה מנחם * 

 ארכיון ראש פינה, (  1981)סיפורו של עמיהוד שוורץ , "בראש פינה 

 

, מדרשת ראש פינה , יל המרכז לתולדות ההתיישבות בגל, על אנשים ואתרים  **

 1982פברואר 

 



 

 

3 

3 

 

המפרטים את תולדות מושבות העלייה הראשונה ואת קורותיהם של מבנים ספרי  תיור  .3

 :מתייחסים גם הם למלון שוורץ חשובים  

 

אלתר שוורץ נבנה ' בית המלון של ר* : " .... בעריכת זאב ענר  ,"סיפורי בתים". א

א הקורא "ט בניסן תרנ"מכ" המגיד "ויבנהויז בלפי עדות מאיר ט( 1891)א "בשנת תרנ

 .........."  לו בשם בית הכנסת אורחים 

 

, לערך  1891הקטן שנחנך בשנת  ןהבניי –מלון שוורץ " **     "....  לכו ונלכה. "ב

, דב אלתר שוורץ  -ש בעליו שלום"המקום נקרא ע".  כבית המלון הראשון בגליל "ידוע 

כמו מתיישבים , שוורץ הועסק . י גיא אוני וראש פינהאברך מצפת שהיה ממייסד

הלוואה " יחד עם , הכסף הלא רב שצבר בעבודתו . י פקידות הברון"ע, ראשונים אחרים 

 ...."  אפשרו את פתיחת המלון כעסק פרטי , שקיבל לפי המסופר מהברון " נאה 

 

 

כלל את קיומו של מלון במושבת  שאינם מזכיריםחשוב להזכיר גם מקורות מרכזיים  .4

 :הראשונים בראש פנה

 

מי ששמש כנציגו של הברון רוטשילד ואחראי על ,  אליהו שייד בספרו של    .א

לא קיימת התייחסות להמצאות , 1883-1900המושבות בארץ ישראל בין השנים 

 ***.כך גם באיורים של שייד המעטרים את הספר . מלון בראש פינה 

 

איננו מזכיר את בנייתו או  קיומו של " זיכרונות לבית דוד "בספרו    ב"דוד שו  .ב

 ****. מלון בתיאוריו את הקמת ראש פינה וציוני דרך בהתבססותה 

 

אין ביטוי לתולדות המלון " חזון ההתנחלות בגליל " ר יעקב הרוזן "דבספרו של    .ג

 *****. בראש פינה

 

 .(מסמכים היסטוריים, צילומים)י המחבר "ע תאר ממצאים עובדתיים שאותרו ימסמך זה 

הסתבר " )מלון הגליל "אלו מאפשרים לקבוע באופן מדויק למדי מתי ובאילו נסיבות נבנה 

 .(שזה היה שמו המקורי 

 

 

 

 

 64-65עע ,  1988, מ "הוצאת אורבך בע, סיפורי בתים , זאב, ענר* 

המכון לחקר , הראשונה  הסיורים במושבות העליי –לכו ונלכה , רן , אהרונסון ** 

 327' עמ 2004, ירושלים  ,ל "תולדות קק

 ג"תשמ, ירושלים , הוצאת יד יצחק בן צבי ,  1899 -1883 תזיכרונו, אליהו,  שייד* **

 ו"תרצ, ירושלים , לבית דוד  תזיכרונו, דוד מ, ב"שו** **

, ירושלים ,  הוצאת מוסד הרב קוק, חזון ההתנחלות בגליל ,  ר"ד, יעקב,הרוזן*** **

1971 
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 2-6331צילום משנת 

 
 

ר "י המחבר ברשותו של האספן הפרטי ד"צילום שאותר עפורסם לראשונה   2010בשנת 

זהו צילום . 1886-1887: את השנה בה בוצע צילום זה ניתן לקבוע בוודאות . רימון ירי 

יתכן ופקידות . שנים מהצילום שנחשב לפניו לקדום ביותר של ראש פנה 10 -מוקדם בכ

הברון רוטשילד יזמה את הצילום לקראת בקורו הראשון של הברון בארץ ישראל במחצית 

 .1887שנת 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .ירי רימון ר"באדיבות ד
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תציג בפנינו באופן ברור את המבנים שכבר היו קיימים בצילום המגורים של אזור  הגדלה

". מלון שורץ"הקומות של  2לא נמצא בצילום זה את  .וחלקם שם גם כיום, 1887בשנת 

נראה מבנה מקורה בן  ,"חצרות המשק"בחינה נוספת של מבנה שמצוי תחת הכיתוב ב

הוא אחד ממבני חצרות המשק . בדיוק בשטח בו קיים כיום המלון, ללא חלונות, קומה אחת

גדול דרכו היו מערבה לו ישנו פתח . שנבנו בצידם המזרחי של הבתים ברחוב העליון

נכנסים ועוברים על דרך פנימית שנסללה בין בתי המגורים וחצרות  העגלות והבהמות 

 . המשק

בין מתיישבי ראש פנה שהגיעו לפת " שטר המקנה"נחתם  1883בחודש נובמבר , כידוע

הבהמות והקרקע הועברו , כל הבתים  . אליהו שייד, הברון רוטשילדונציגו של  ,לחם

 ".הפקידות"י "ונוהלו ע, י דרישתו"ברון עפלבעלותו של ה

זאת לא  -מה היה השימוש שעשתה הפקידות במחסן שעליו נבנה שנים מאוחר יותר המלון

 .נדע
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  ?  6346האומנם נבנה המלון בשנת 

 
נמסר המחסן לאלתר  1891ובשנת , שנים מאז צולם הצילום הקודם 4-5ועברו  ןהייתכ

  .זו הייתה ההשערה עד כה? שורץ והוא הקים בו את המלון

מצויים תיקים  שם. יון הציוני המרכזי בירושליםבארכפנינו לנסות ולמצוא תשובה 

יד "באמצעות , א וממנה "א וזו העבירה לפיק"ומסמכים שהעבירה פקידות הברון ליק

 (מ "אצ) .המרכזי הם הועברו לארכיון הציוני –" הנדיב

מסמכים . צרפתיתבשפה ה כתוב(  1900עד שנת ) ן מר מתקופת הברוורובו של הח

 .בעברית באידיש וגם מתקופות מאוחרות יותר כתובים 

שיוצגו  מצאיםא והעיתונות  העברית ההיסטורית הינם המקורות העיקריים למ"פיק מסמכי

 .בהמשך

פראנק שנחתם בין  5000ם של ההסכם המקורי לקבל הלוואה בסכו הואהמסמך הראשון 

 : מטרת מתן ההלוואה. 1901פברואר  3אלתר שורץ ונציג הפקידות בתאריך 

המלון לא היה  1901ברור מאליו שלפני שנת , אם כך .לבנות בנין מלון בראש פנה

 !!קיים

 . J 15 6465מ תיק "המקור מצוי באצ .מצרפתית מותרגוצילום ההסכם ו להלן
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 5 תרגום

 
 הפקידות              1091פברואר   3ראש פינה                      

 של                                                                 
 ראש פינה                                                             

 (סוריה)צפת                                                            
 

החתום מטה מתחייב להחזיר הלוואה בסכום  של                 
שהלוותה לי האדמיניסטרציה של ראש  פראנק 0999

 39בתשלומים של , פינה במטרה לבנות בנין מלון 
 . 1091החל מספטמבר  , פראנק לחודש 

, מצידה , האדמיניסטרציה של ראש פינה תכיר                  
כאשר , שוורץ תר נכס  מזוכה של אלכבמבנה המלון 

 . פראנק מצידו  0999של   יושלם החזר ההלוואה
 

 1091         /32נערך            בראש פינה       ב               
 
 
 

 :מאשר           רץ               אר שווטיחתימת  אל             
 

 רהאדמיניסטראטו תחתימ                                            
 ספורטה                                             
   חותמת האדמיניסטרציה                                            

 

 

 

     

 
אלתר שורץ גם המבנה בן קומה הועבר לבעלותו של , בנוסף על  כספי ההלוואה שקבל

 .כמחסן מקורה, כפי שלמדנו מהצילום, שנים קודם לכן 14אחת ששמש 

 

מה היה עיסוקו של שורץ עד למועד ? פראנק 5000מדוע הלוותה הפקידות לאלתר שורץ 

 ?היכן תוכנן בית המלון להבנות ?מדוע הועבר לבעלותו המחסן? קבלת ההלוואה

 

 . מסמכים מאוחרים יותר שיוצגוב תותשובות לשאלות האלו נמצא

 

על מחסן המשק שאותו הכשיר את כספי ההלוואה השקיע אלתר שורץ בבניית קומה שנייה 

 .חודשים 6-בניית המבנה כולו הושלמה בפרק זמן של כ .למגורים

 

 ". בית מלון הגליל: "למלון ניתן השם 
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בעיתון  1901טמבר ספב 14בתאריך  בניית המלון פרסם אלתר שורץ מודעה  בסיום

 .המודעה קראה לאורחים לבוא ולהתארח במלון .(בתחתית הטור הימני" )החבצלת"
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 הרקע לקבלת ההלוואה ובניית המלון

 
 

 ארווד כמוביל כספיםעבד  ר שורץתאל' רכי  נוספים בארכיון הציוני הסתברממסמכים 

  .6334  משנת לפחות, מצפת עבור פקידות הברון רוטשילד בראש פינה

 .לא ידוע -היכן התגוררו אלתר שורץ ובני משפחתו בראש פנה באותה תקופה 

 

החליט הברון רוטשילד למשוך את ידיו מניהול המושבות בארץ  1899בחודש דצמבר 

מושבות העל העברת  א"הוא חתם על הסכם עם חברה לישוב יהודים בשם יק .ישראל

 .1900החל מינואר   לניהולה

הברון רוטשילד ."הוועד הארצישראלי"מושבות באמצעות האת  שיכה לנהלהמא "יק

, וורמסר -והיו בנו הבכור גיימס " וועד הארצישראלי"נציגיו ב. המשיך לסייע כספית

. שוב לא תמיכה חודשית לתושבים. שיטת הניהול השתנתה .פגש בהמשךינ עוד בשמוש

האיכרים קבלו את אדמותיהם חזרה לבעלותם וניתנו להם הלוואות לטווח ארוך אותן 

 .התחייבו להחזיר מתוך הכנסותיהם מעיבוד הקרקע

 

 פקידות  ם המקומיים בשרותעובדיהפוטרו כל  ,1900א בשנת "משנמסרו המושבות ליק

שולמו פיצויים למפוטרים . מוביל הדואר, שורץ רתאל' רגם ביניהם  .בראש פינההברון 

  מבנה כפיצוי את למגוריור שורץ תאל' רקבל כך  .עבור שנות עבודתם בשרות הברון

 .פראנק 5000הלוואה בסכום של  וכןמחסן המשק ברחוב העליון 

                                            

 

 
 אלתר שורץ ואשתו' ר                                       

 

 

איש ראש , מנחם בן אריהעל תהליך הפיטורים של העובדים בשרות הפקידות מספר גם 

 .  פנה שאסף וכתב את תולדותיה מפי ותיקי המושבה

בית הכנסת בראש  את קורות מרדכי וידנפלד' ר ו של מפי רשם בן אריה 1954בשנת 

המספרת על פיטורי כל עובדי  לפסקה האחרונההקורא תשומת לב נפנה את  .פינה

 .א"יק שנשאר בתפקיד מזכיר וממלא מקום מנהל משרד שמואל סגללמעט  ,הפקידות

' בנו של ר)  מאיר שוורץלבקשת  שמואל סגל אותו 1944מסמך עדות שיכתוב בשנת 

 .  יובא בהמשךו יוסיף מידע רב , ( ר שורץתאל

 



 

 

10 

10 

 

 
 

 ( J86/33/3ארכיון ציוני מרכזי , בן אריה  זיכרונות) 
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 אם המושבות בגליל

 
א היה קטן ביחס לזה של הברון  ולא טיפל באיכרים ובמושבות "המנגנון שהקימה יק 

א ונעזרו בתמיכתה כדי  "רוב האיכרים הסתגלו לדרישות יק .באופן פטרוני ושתלטן כקודמו

 .לנסות לבסס את משקיהם

 .ארוכות לא הצליחו להוציא פרנסתם מאדמתם דרכם לא צלחה ושנים

א בגליל  ופתח בפעילות רחבה של "קלווריסקי  שמונה כמנהל מושבות יק-חיים מרגליות

 .ניסיון לבסס מושבות קיימות ואף הוקמו בתקופתו מספר מושבות חדשות ,קרקעות רכישת

ינה הפכה ראש פ .הוא קבע את מקום מושבו בבית הפקידות בראש פינה וממנה התנהל

 .ובפועל למרכז הפעילות היהודית בגליל למשך שנים ארוכות ,"אם מושבות הגליל"ל

פקידות הברון שעמדה בראש הפירמידה שנים . המבנה החברתי של ראש פינה השתנה

 עברו לגור,שרבים מבניהם נאלצו לנטוש בהעדר מקורות מחיה, האיכרים  .ארוכות נעלמה

ומצאו פרנסה בדוחק רב ממטעי שקדים וגידול  (רחוב החלוצים) "כרמים"במורדות רחוב ה

, את מקומם של נותני השירותים לפקידות תפסו תושבים חדשים וותיקים. טבק ליצוא

והתפרנסו ממתן שירותים ומסחר  , "פקידים"שהתיישבו בבתים ברחוב העליון ורחוב ה

 . עוני'לערביי גא ו"לפקידות יק, למבקרים מזדמנים, זעיר לאיכרי ראש פינה

ואחריו  יצחק אפשטייןהוקם על ידי המורים , ששמעו יצא למרחוק, מרכז חברתי ותרבותי

משיצא אפשטיין  .1899לנהל את בית הספר בשנת  אפשטיין מונה. וילקומיץ  שמחה

 .1918החליפו וילקומיץ ששמש בתפקיד עד מותו בשנת , 1902 בשוויץ בשנתם ללימודי

שחינך ליצירת " בית הספר הכפרי העברי " ישמו שיטות חדשניות של פיתחו ו, שניהם הגו

מול , ביתם של המורים ובית הכנסת .חקלאי עברי חדש והוראת השפה העברית המתחדשת

הפכו למרכז החיים התרבותיים  ,מאיר ,ר שורץ וביתו של בנותבית המלון של אל

ה וילקומיץ התארחו רבים מהאורחים שבאו לבקר את המור .והחברתיים של המושבה

 .בבית המלון הסמוך

 

 : (78עמוד , חיים קלר , " המורה) "
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 (:79 עמוד, חיים קלר, " המורה)"
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 "אחים בני ישראל רחמנים בני רחמנים –קול קורא "
 

 

בכתב באריכות  במר לבו  ר שורץ גרמו לו להתבטאתאל' צרות וקשיים בהם נתקל ר

 ."קול קורא"הכותרת  נושא אתו ומרתק מסמך ארוךה .(באידיש)  1919בתחילת שנת 

  ,נוסף שיוצגמסמך ב כשנעיין נכתב הוא אך ניתן ללמוד מתי ,איננו נושא תאריך הוא

 Lתיק ב -שניהם מצויים בארכיון הציוני  ."קול קורא"נלווה או תזכורת ל בשהיווה מכת

4/ 428  . 

 .א"יקנשלח אל הועד הארצישראלי של " קול קורא"
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 (6)"קול קורא "  –תרגום מאידיש 

 

 
 קול קורא    

סלחו לי שאני כותב באידיש ולא . אחים בני ישראל רחמנים בני רחמנים

אני חייב להודות כי אינני שולט כל כך בעברית מאחר ואני שייך עוד  .בעברית

 .באידישאינני רגיל לכתוב ולדבר בעברית ואני חייב לכתוב  .לדור הישן

שלי ותקשיבו למה " קול קורא"אני מבקש שתקראו את ה ,אהובי ליבי ,אחי

איך פקיד של הברון יכול להטריד . שמתרחש בקולוניה של הברון בראש פינה

שנה  30המשרת את הפקידות של ראש פינה ויסוד המעלה כבר חקלאי מבוגר 

 .בהגינות ומסירות נפש

שום פקיד לא טען שאני נהגתי  .התלונןכאשר הוא הביא כסף אף אחד לא 

 .בהגינות ואפילו בזקנתי עבדתי קשה ישרת .בחוסר יושר ורימיתי בעבודתי

 : כפי שאפרט בהמשך , התנהג אלי בעריצות רוהאדמיניסטראטו

יחד עם כל החקלאים ועם  א"כאשר הברון שיחיה העביר את המושבות ליק. א

מאירסון הגיע מפריס לראש פינה  וכשהאדון, אלו ששרתו את הברון בנאמנות

, פנו אלי האדונים מאירסון  ווורמסר ,(2)והסתדר עם כולם על פי רצונם

פראנק ובית  2777שיתנו לי והחליטו לגבי , של ראש פינה רהאדמיניסטראטו

 (3).לגור בו
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כי הכסף הזה אצלי יאבד מאחר והייתי , עשיתי לעצמי חשבון שזה לא טוב לי 

אשתי ובני , בקשתי כי מוטב שנעבוד אני. י ואשאר בלי כסףחייב לחתן את בנ

  .ונרוויח לחם מיגיע כפיים ולא ממתנות

 0777האדונים   וורמסר ומאירסון אישרו לי שיהיה לנו מלון וילוו לנו 

 .נתנו לי את המבנים הישנים כדי שאבנה קומה שנייה. פראנק

ומכסף , שאביא מצפת דוארפראנק  לשנה כדי  360כמו כן קבעו לי סכום של 

 .פראנק שנתנו לי 5000זה אשלם  ואחזיר את ההלוואה של 

יוסף פרידמן שאפילו היה בזמנו באדמיניסטרציה של  'ר: לזה יש לי עדות 

 .סיכמו עמי (5)וורמסר (4)הברון כשמאירסון

ומר פארינטה הגיע לראש פינה ומר חיים כהן היה  ,(6) עברה שנה

מינו אותי ואמרו לי כי הגיע לזכותי סכום ההלוואה  של הז. האדמיניסטראטור

עניתי להם שאינני יכול לקחת את הכסף . פראנק כדי שאבנה את המלון 5000

ולהתחיל לבנות עד שהאדמיניסטראציה תיתן לי אישור שאף אחד אחר לא 

 .רשאי להקים בראש פינה מלון חוץ מהמלון שלי

מישהו אחר ויבנה מלון ויתחרה בי אינני רוצה להשקיע כסף ואחר כך יבוא 

כך יש היום מתיישבים בראש פינה שפתחו מלונות  .ויוציא מפי את פת לחמי

 .ולוקחים ממני את פרוסת לחמי האחרונה

ונתנו לי מסמך כתוב וחתום האדונים פארינטה וחיים כהן ענו לי שאני צודק 

 .שאין לאף אחד בראש פינה זכות לנהל מלון ולהתחרות בי

 ,פראנק כעבור שנתיים  360ן שיחיה נתן לי אפשרות להתחיל ולהחזיר הברו

האדמיניסטראציה צריכה לוודא בכל . כדי שאוכל לפרנס את אשתי ואת ילדי 

  .יש לי את הניירות אצלי .כוחה  שאף אחד לא יבנה עוד מלון

פארינטה עם הגנן בלווירן וספורטה ועשו עמי  רהאדמיניסטראטוהגיע מפריס 

פראנק לחודש עבור הדואר שהבאתי כפי  30חוזה שלפיו התחלתי לקבל 

 .שמאירסון הבטיח 

ניתן לי  .פראנק כל שנה 500-600האדון פארינטה עוד הוסיף קומיסיון 

 .אשראי פתוח אצל פארינטה

. לא הרשו לאף אחד להתחרות בי והעריכו אותנו םהאדמיניסטראטוריכל 

הבית . הרווחתי את לחמי בעזרת השם ואנשים רבים  בביתי הרוויחו בזכותי

 .והכול התנהל כשורה שלי היה פתוח לעניים

 .הגיע ונהיה אדמיניסטראטור הוא החל להתנכל לי עד היום(  7)כשקלווריסקי 

לשנה שקבלתי עבור הובלת פראנק  360הוא לקח ממני את הקומיסיון של 

 360פראנק לשנה במקום  150הוא הקציב לי רק . 1911-1919הדואר בשנים 

הוא עשה חוזה עם חיים בר פלדמאן  .פראנק והוא הרשה לבנות עוד בתי מלון

 .שיבנה מלון מבלי שאדע

 .לא ידע שיש לי מסמך שאסור לאף אחד להקים בית מלון המזכיר סגלאפילו 

לקחו לי את  .שני קולוניסטים  בנו בתי מלון וקשה לי מאד מאוחר יותר עוד

 .לחמי

בכל ( 7)אני בוכה וצועק וקלווריסקי  .אצלי אנשים זרים נהגו לאכול ולשתות

פעם  שאני מתחנן אליו עושה ממני צחוק ודוחה אותי בלך ושוב מיום ליום 

 .ומחודש לחודש

ושאלתי (  8)ר ושייד בינתיים אני התלוננתי וכתבתי לפריס לאדונים וורמס

פראנק לשנה שסיכמתם עם  360במקום  150מדוע אתם מחשבים לי 
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הגיע מכתב משייד לפרינטה ומאירסון  .קלווריסקי ענה לי כי מפריס? מאירסון

פראנק לשנה ושהוא מאפשר להקים עוד בתי   210 - ל 360 שיורידו לי מ

לא מורשה להקים  מאירסון ענה שזה שקר ושהוא נתן הוראה שאף אחד. מלון

חסר קטע של מספר ) .בתי מלון ושלא יורידו לי ממשכורתי ולא יתחרו בי

 (מילים 

-ואת הכסף לקחו מבנק אנגלו, פראנק  8000סיפרתי לקלווריסקי שלקחו 

פראנק כדי  1000בקשתי ממנו שלפחות יתנו לי  .פלסטינה אצל ברזל וקלינגר

ק לפני שנה החלו להגיע ר. שארכוש מסמכים תורכיים ולא לשלם ריבית

שלמתי ריבית  .פראנק 4000המסמכים מתורכיה והבנק שילם עבורם 

 .הוא מחפש להרוויח עלי. וקלווריסקי לא החזיר לי

 (. 150רק )פראנק פחות  210שילם לי  1911-1919עבור הדואר מ 

עד דצמבר  1904-התחלתי לשלם ב .פראנק 5000אני צריך לשלם עבור הבית 

 :שלמתי  1919 – 1905ועבור השנים  ,פראנק  30

 5080שנים                                       14פראנק לשנה במשך  360

  60גבה הברון                                        1914או  1913בשנת 

           180פראנק                             90שלמתי כל שנה  1915 – 1914

   50שלמתי                                                                   1915

 פראנק 5400      כ                                                                      "סה 

     5000פראנק ההלוואה שקיבלתי                           5000 יםמזה יורד

 פראנק 400                                                                      מגיע לי    

 

 

 

 

ר שורץ תי ר אל"ע 1919זה נכתב באידיש בתחילת שנת " קול קורא ( "1)

המקור מצוי . א שפעל ביפו"ונשלח אל ועד הצירים הארצישראלי של יק

  L4/428–בארכיון הציוני 
הכוונה  אל העובדים המקומיים השכירים של פקידות הברון שהוא נמנה  (2) 

  .עליהם 

 . 1.1.1900א בתאריך "הברון רוטשילד העביר את מושבותיו לניהול יק (3)

  1923 -1900א בשנים "מנהל יק –מאירסון אמיל ( 4)

 א"פקיד ראשי ביק –וורמסר ( 5)

 1901הגיעה שנת , דהיינו ( 6)

  1905א בגליל משנת "מנהל מושבות יק –יים מרגליות קלווריסקי ח (7)

נציג הברון רוטשילד למושבותיו בארץ ישראל בשנים  –אליהו שייד  (8)

1883 - 1899  
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 "קול קורא "תזכורת ל

 
שלח אלתר שורץ  1919בחודש מרץ ". קול קורא"ועד הצירים הארצישראלי לא השיב ל

 .מכתב תזכורת

 

 
 תרגום מאידיש

 

 

 

 

  22. מס.  *  23/3/19י                                  "ט ראש פינה ת"תרע' אדר ב' ה יום א"ב

 

 .שלום לכם , כבוד האדונים הנכבדים ראשי שבטי ישראל וועד הצירים ביפו 

אני . האדונים הנכבדים תסלחו לי שאני כותב על משהו שכבר כתבתי קודם בקול קורא 

קרובים האהובים שברוך השם יש לנו בפני מי לשפוך את הלב חייב לכתוב אל האחים ה

יש לי את הזכות לפתוח את מר ליבי . ואפשר לדבר לאנשים שהם קדושים ומדמנו ובשרנו 

 . בפני אח יקר לי

אני מבקש מכם שתקראו את הקול קורא שלי ותדעו מה מתרחש היום בראש פינה הקטנה 

 .שלנו

מרגליות  ואדון סגל והם בעצמם  -אצל מר קלווריסקי  אפילו יאתם יכולים לשאול אודותי

 .לא יגידו שום דבר רע עלי
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אני  ,אני אינני חלילה שנורר ,אני מבקש מכם שתעזרו לאחיכם המתייסרים  במושבות

אנחנו אחים לתורה ושמעו נא . שלי בקול קוראמבקש שאתם תראו בצדקתי כפי שכתוב 

 .לי ועזרו לי במצוקתי

שאנשים שאינם צודקים פגעו בי ואפילו בזר אסור לפגוע ובפרט שאני תלמדו לדעת 

אני מתחנן בפניכם בדמעות  .מדוע מגיע לי כל זה מכם. יצחק ויעקב, אחיכם מזרע אברהם

 .דם שתעזרו לי רחמנים בני רחמנים

אני מקווה שכאשר תקראו את הקול קורא שלי תכירו בצדקתי ושהאדון קלווריסקי יהיה 

 .לצידי 

נתתי את הקול קורא לאדון הורסטער מועד . נגדי םא ידברו שקרים וימציאו תירוצישל

 .הוא איננו מוכן להגיע לעמק השווה, שווא יאז הוא ענה לי בתירוצ ,משפט השלום

ואפילו אצל הנציג שלנו , על כן אני מבקש מכם שאתם תחייבו אותו שהוא יעמוד מולי לדין

 .בארץ

כי אני איש בודד ואתם צריכים לראות משפט אמת לנגד , דעושלא ת, אני מוכרח להתלונן

 .'כי יסמוך אחיך וכו: ולקיים את הכתוב בתורתנו הקדושה, עיניכם

 .אני מקווה שאתם תכירו בצדקתי ותענו לי

 פלשתינה, צפת, אלטיר שווארץ ראש פינה מלון הגליל  ,ממני אחיכם הכואב והמקופח

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

' הוא נכתב בכתב ידו של ר. 63.3.6464התאריך העברי  בהיפוכו ללועזי הינו *

 22המספר הסידורי , (ימים מאוחר יותר 10) התאריך הלועזי .  אלטיר שווארץ

 וההערה באנגלית 

We must write that we have nothing to do with them-                      

א שפעל "י מקבלי המכתב בוועד הצירים הארצישראלי של יק"נרשמו ע            

 . ביפו

 

 

 

 

 6411 -  א"מאיר שוורץ נגד פיק

 

 
 .המלוןמבנה  ירש את, מאיר שורץ, ובנו, 1926ר שורץ נפטר בשנת תאל' ר. השנים חלפו

 .כרות של יוסף ויידנפלד שהתפנתהיאהרכש מאיר שורץ את  1929בשנת 

-אומנם היא שינתה את שמה מ .אך פקידות לעולם נשארת ,תורכים הלכו ובריטים באו

 .אך בגרימת צרות למאיר שורץ המשיכה גם המשיכה ,  א"פיק -א  ל"יק

 ,בעלותו על בתיו י הפקידות להציג את חוזי הרכישה המוכיחים את"מאיר שורץ נדרש ע

, אביו לפניומו וכ ,חוזים לא היו לו. כולל בית המלון שכבר הפסיק לשמש מלון עוד קודם

 . א בחיפה "למשרד פקידות פיק תלונה כתב מכתב, למזלנו

ואת  ,ןכולל המלו ,קורות הבתים עלכי בכך ניתנה לנו האפשרות ללמוד מפיו , למזלנו

 .קורותיו הוא
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הוא מחזק את שידענו עד כה לגבי העברת  .1944לספטמבר  22תאריך ה נושא את מכתבו

יה ויהפכו למלון יר שורץ כדי שיבנה עליו קומה שנתאל'  לר א"י יק"ע מגורים  מבנה

 .1901בשנת 

 .יעוני מאיר שורץטאת  לא קבלה  א"יק

 

ששמש מזכיר משרדי הפקידות מאז תקופת ,  שמואל סגלמ, בקש מאיר שורץ, בתגובה

שר יגם הוא א. א"א והמשיך גם בתקופת פיק"היחיד שלא פוטר כשעברו לניהול יק, הברון

 . 1901את העובדות לגבי בנית המלון בשנת 

 .בארכיון הציוני      J 15 10809כל שלושת המסמכים האלו מצויים בתיק 
 

 

 44.4.6411 –א "מכתב מאיר שוורץ לפיק
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 41.67.11 –א למאיר שוורץ "תשובת פיק
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 2.64.6411, מואל סגלש ,א בראש פינה"יק מכתב עדות של מזכיר
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 ? 6346 שנבנה בשנת " בית הכנסת אורחים", אם כן, מהו

 
הפעיל את בית מלונו בשנת החל לר שורץ בנה ותאל' כי ר המסמכים מוכיחים ללא ספק 

" מגיד"נהויז בעהסתמכו על עדות מאיר טויב ,1891סברו כי הוקם בשנת שאלו . 1901

 (. 7.5.1891)א "ט ניסן תרנ"כיום מ
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כפי שראה ודווח מאיר  – 1891נבנה בראש פינה בשנת  אכן " בית הכנסת האורחים"

 . מצפת " המגיד"נציג , טויבענהויז

 ."מלון שורץ"מבנה אחר ולא  היה" ית הכנסת האורחיםב" ,אולם

שכונה  ,ברחוב החלוצים שמו הקודם של הבית, ( 2008מאי )עדות אביב קלר י "עפ

במרחק  כמה , בשל מיקומו". בית הכנסת אורחים"היה  ,"בית המורים"מאוחר יותר 

מדו ינהגו להלין בו גם מורים של –והיותו מבנה בבעלות ציבורית , בתים מבית הספר הישן

 .הספרבבית 

 .כיום המבנה בבעלות פרטית

 

 

 

 

 

 

 (ל"ארכיון קק)1937 ,רחוב החלוצים  –בתי המושבה 

 

 

               

 הישן בית הכנסת  הספרדי                    "                   בית הכנסת אורחים "          
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 ניתן להבחין בקו התוספת של הקומה השניה  -מבנה מלון שורץ  
 ( 60 -צילום משנות ה )
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 ותקווה שאלות פתוחותכמה , סיכום

 

 

 

 
 5 בשתי תקופות זמן  שונות, למעשה, נבנה" מלון שורץ"בהיר עתה כי המבנה של 

 

שנבנו  כמחסן משק של בתי הרחוב העליון, יותר ודמתנבנתה בתקופה ק: קומת קרקע 

 .6331 -6333בשנים 

   

 בעזרת 1901ספטמבר  -פברואר החודשים ר שורץ בין תאל' י ר"נבנתה ע 5קומה עליונה 

 המבנה ר שורץ להפעיל אתתאל' בסיום הבניה החל ר. א"הלוואה שקבל לצורך כך מיק

בשנת  יתכן אחרי מותו של אלתר שורץ, בשלב כלשהו .ביחד עם בני ביתו "הגליל" מלוןכ

 .לועד ימינו א, "מלון שורץ"בשם  נקרא המבנה, 1926

 

ר שורץ כי הוא משרת את  תאל' מציין ר , 1919,מתחילת שנת, "קול קורא"במכתבו 

 . 1889או  1888משנת , דהיינו .שנה 30פקידות הברון בנאמנות ומסירות כבר 

מבנה הועד קבלת  1901 שנת לפני פתוחה נשארה השאלה היכן התגורר עם בני משפחתו

 .בנה את הקומה השנייה והפעיל את המלון וישן שעליה

 

הוא ננטש ממגורי אדם . הינו היום בבעלות העמותה לשחזור ראש פנה" מלון שורץ"

 .ואין יוצא ואין בא וושנים ארוכות עומד הוא בשיממונ, 50-במחצית שנות ה

 . י המועצה לשימור אתרים"עלבל יתמוטט שוקמו קירות המבנה  2000בשנת 

 . והציבור האדם להנאתיבנה וישוחזר יישוב המבנה ו הגיעה העת כי

 

 

 

 

 

 

 כל הזכויות שמורות לאורי בירן                               

 

 

            

 

 


