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נבעה,פרנק500,9,הגרעוןיתרון.המפעללפיתוחהוןהוצאותהיופרנק000,5זהומתוך,פרנק

32.הממשייםהמחיריםוביןהמשועריםהמחיריםביןההפרשהואוההפסד,במלאימסחורה

;מוגזמתנראיתטענתואך.פרנק000,200-לקרובשללסכוםהגיעהשנתישהגרעוןטעןשאמה

.זהלסכוםהתקרבלא1904/1905שלהראשוןוהרבעון1902/1903,1903/1904בשניםהגרעון
אלהסכומים.פרנק800,9-ופרנק200,52,פרנק500,29,בהתאמה,היההנזכרותבשניםהגרעון

33.לשנהפרנק000,128היתההייצוריכולתשכן,מאודגדולהפסדעלמצביעים

נציגהשלהמלצהפי-על-1904בשנת,א"יקחברתהחליטההגדוליםמהגרעונותכתוצאה

.החרושת-ביתאתלסגור-פרנקהנרימר,בביירות

המטווייהסגירה
הגרעוןהיתההעיקריתהסיבה.אזלהמשימלאיכלכאשר,1905בשנתלמעשהנסגרההמטווייה

המשיכו,דומיםבתנאיםשפעלו,בסוריהלמשיהחרושת-מבתירבים;כושלמניהולשנבע,הגדול

הגדלהההתחרותהיתההמטווייהלסגירתאחרתסיבה.התפוקהאתשהגדילומהםוהיו,לייצר

השוקשלהמהיריםהשינויים.העשריםהמאהשלהראשוןבעשורהעולמיהמשיבשוקוהולכת

לאפינה-בראשהמטווייהאך,עליהםלהתגברהצליחוהםכי-אם,הסוריםאצלגםלקשייםגרמו

34.בהםלעמודיכלה

לעובדיםההנהלהביןהמתוחיםהיחסים-העבודהיחסיהיתההמפעללסגירתנוספתסיבה

עבודת,במפעלהעבודהאתראוהיהודים,אחרמצד.מושכתפחותבמפעלהעבודהאתעשו

.גדלהערביםהעובדיםומספר,אחרתתעסוקהחיפשוהם;כמשפילה,כפיים

הקיטורמנוע.'חבריםישראלכל'לארגון,לירושליםהועברוהציודנסגרלמשיהחרושת-בית

:כדלקמןנכתב1905בשנת'השקפה'בעיתוןשהופיעבמאמר3'.ליפווהועברנמכר

עשרהמשתיםיותרעבדואשרמשפחהבעליבחוריםשמוניםלראותהואנוראלבדאבון

וסבת.מרעבוגועיםעבודהבליבטלכעתהולכיםהזהבביתשניםעשר,ביוםשעות

הימיםבאלוובפרטהעבודהעליהםמכבידהמכונהפקידכיהאלההאנשיםלפיהדבר

לעבודיכלתם-מאימהמכונהלצאתנאלצוהאמלליםהעובדים.פרךעבודתעליהםהטיל

אלבקשהתלגרמישלחוהאלההמסכנים.ימלאנהלאהשטןגםאשרכזאתקשהעבודה

האלההאומללותהנפשותעלרחמיהםיכמרואולי.כהןצדוקהרבאלוגםהנדיבכבוד

36.שניתויפתחוהו,הלזהמהביתהמתפרנסות

ק:ו.85-86'עמ,15נ/6410,מ"אצ32
~ .145-146'עמ,(12הערה,לעיל)שאמה;228'עמ,15נ/6384,שם;85-86,388-389,עם,15נ/6410,מ"אצ33

.233-236'עמ,(6הערה,לעיל)דוקוסו34
.314'עמ,15נ/6384,מ"אצ35
.214'עמ,(1905)ה"תקססיוןג"י,השקפה36



גלםיוסף

הפיקו1905בשנת.המטווייהסגירתעםמידנפסקהלאהיהודיותבמושבותהמשי-פקעותהפקת

נשלחווהפקעות,פינה-וראשיעקב-זכרון,תקוה-פתח,(בתיה-מזכרת)בעקרוןמשי-פקעות

והןבעקרוןרקמשי-פקעותהפיקו,1906בשנת,מכןלאחרשנהאך.א"יקחשבוןעללביירות

37.לביירותבאונייהנשלחו

סיכום
לעזורשנועדומפעלים-ט"היהמאהבסוףרוטשילדהבארוןשלממפעליואחדהיתההמטווייה

גלם-חומריעלשתתבססתעשייהלהקיםביקשהבארון.קיומןעלהנאבקותהיהודיותלמושבות

המטווייה.השונותהמושבותביןהקשריםאתלהדקובכך,המושבותשלהחקלאיתהתוצרתמן

הבארוןמטרות.צפתשלמנוצל-הבלתיהעבודהכוחלביןהמושבהבניביןקשרליצורגםנועדה

,תות-עצישלמטעיםניטעוישראל-בארץדונם000,3-מיותרשלשטחעל.בחלקןהוגשמו

,פינה-לראשמהמושבותנשלחוהמשי-פקעות.המשי-מפקעותחוטיםהופקושניםעשרובמשך

בכךהיה,מקום-מכל.שלוהייצוריכולתבמלואהחרושת-ביתלהפעלתהספיקהלאזוכמותאך

,הכבדיםהכספייםההפסדיםלמרות.השונותהמושבותביןהקשריםאתמה-במידתלחזקכדי

ההכנסה.הראשונותבשנותיהןלקיומןוסייע,פינה-בראשובמיוחד,במושבותהחרושת-ביתתמך

העסיקהגםהמטווייה.רווחיתשתהיהעדבחקלאותלהמשיךהחקלאיםאתהמריצהמעבודתם

מורגליםשהיולמיעבודההרגליהקניית-חינוכיתמטרההשיגהובכך,צפתמנעריעובדים

.החלוקהמכספילהתפרנס
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