זיזיי
לתולדותיו של יוהאנס פרוטיגר  ,בנקאי בירושלים
אלכס כרמל

מבוא
אחד האישים הבולטים ביותר שפעלו בירושלים במחצית השנייה של המאה

הי " ט  ,היה ' היהודי

הגרמני המומר יעקב פרוטיגר '  ,שלמעשה לא היה יהודי ולא גרמני ולא מומר ( ואפילו לא

יעקב  , ) . . .אך משום  -מה דבקו בו תארים

יוהאנס פרוטיגר

) 05 Frutigerת) [ 0180

אלה .

!

נולד

ב 22 -

ביוני

1836

בבאזל כילד רביעי ( לימים נוספו

עוד שניים ) ליוהאן אברהם ואורסולה לבית הגלר )  ( H glerפרוטיגר  ,בן למשפחה פרוטסטאנטית ,
שישבה בשווייץ מדורי דורות  .מותו המוקדם של האב  ~,בראשית  , 1844הותיר רישום עמוק בנפשו
של הילד יוהאנס  ,אשר בהשפעת הכומר מיוויל

) ) [ . [ . Miville

מקהילת סנט פטר בבאזל נטה

לאדיקות יתירה  .במאמצים רבים הצליחה האם לאפשר ליוהאנס ללמוד בגימנסיה  ,אך עם מותה
בשנת

1851

נאלץ הנער להפסיק את לימודיו התיכוניים ומצא למחייתו מישרה של שוליה בבית-

עסק סיטוני לטקסטיל  ,שהכשירו בתוך ארבע שנים לתפקיד קומיס

) - Commis

סוכן  -נוסע ) .

מסויים ) ,

אותם העלה

זכרונותיו של יוהאנס פרוטיגר
בזכרונותיו ( שלא פורסמו עד כה ולפיכך הם נמסרים כאן  ,בחלקם  ,בפירוט

יוהאנס פרוטיגר על הכתב בהמשכים החל בשנת  , 1877הוא מתאר ( ביפו ,
הקורות אותו למן העת ההיא בבאזל  ,כדלקמן
בתקופה זו ועוד

1

קודם  -לכן

( ) 1856 - 1853

25

באפריל

) 1880

את

:

הכרתי לראשונה את הכאדנזי [ איש מדינת באדן אשר

בגרמניה ]

המקור לשלשלת הטעויות נעוץ  ,ככל הנראה  ,בציונים הביוגראפיים על אודות פרוטיגר שפירסם ח ' המבורגר ,
שלושה עולמות  ,ג  ,ירושלים

 , 1936עמ '

. 58 - 57

כמחווה של רצון טוב הפיץ משרד החינוך והחרכות העתקים מן

הציונים הביוגראפיים הללו בקרב המבקרים כבית ' מחניים '  -מקום מושבם של שר החינוך והנהלת המשרד
( וכך הגיע מידע זה גם לידי  ,כאשר נלוותי לפני שנים אחדות לנכדו של יוהאנס פרוטיגר  ,שהגיע ארצה מבאזל

כדי לפקוד את בית סכו )  .צבי שילוני ליקט אמנם פרטים אחדים נוספים  ,ממקורות עבריים  ,על יוהאנס פרוטיגר
( שגם אצלו מתקרא עדיין ' יעקכ '  .ראה  :צ ' שילוני  ' ,בית מחנים '  ,קרדום  , ] 1982 [ 23 - 21 ,עמ '  . ) 197 - 194ואולם
דומה  ,כי רק עתה ניתן לשחזר במידה מסוימת את פרשת חייו  ,שכשיאה נטרפה דעתו של האיש  -עובדה

שנעלמה מעיניהם של החוקרים  .זאת הודות להנס הרמן פרוטיגר  ,נכדו של יוהאנס  ,שהואיל כטובו להפקיד בידי
העתקים מיומניהם ומכתביהם של סבו וסבתו ושורה ארוכה של מסמכים אחרים הקשורים בפעילות משפחתו
בירושלים  ,ולא חסך עמל כדי לסחע לי במחקרי השונים  .שיתוף  -פעולה חברי ונדיב זה היה בשבילי לא רק
מועיל ביותר  ,אלא הסב לי עונג אמיתי  ,ועל כך ברצוני להודות לו גם במקום זה מקרב

לב .

'41
~

איכס

כרמל

הינעיר היינריך לפ

)  , ( Leppששימש אז כקומיס אצל מר [ כריסטיאן פרידריך שפיטלר ] , Spittlerמייסד

מיסיון עולי  -הרגל של באזל בפלקלי

 , Filklilמושבו של

ידידות שהיתה לה השפעה מכרעת על מהלך חיי .

שפיטלר בעיר העתיקה של

באזל ] ,

ונקשרה בינינו

זמן  -מה אחרי הקונפירמאציה [ טכס הכנסה בברית הדת ,

מעין בר  -מצווה] הצטרפתי לאגודת הצעירים הנוצרים של באזל  ,ששני אחי כבר היו חברים בה  .המכשיר בו
נסתייע האל לצורך זה  ,היה האח יוהאן לודביג ייגר

] , Jaeger

עוזרו של שפיטלר ולימים יורשה  ,אשר הזמין

לראשונה את אחי למסיבה של אותה אגודה  ,אחרי שפגש בו פעמים אחדות בחנות הספרים של הפלקלי .
גם העלמה החסודה ייסי הש, )[ 0
אותם לאגודת הצעירים [הנוצרים]  .לנו  ,ילידי

אשר שמה עינה בנערים מקהילת סנט פטר שעתה זה התייתמו  ,היפנתה
באזל  ,לא היה תחילה קל להתחבר אל הצעירים [ באגודה ] ,

שהיו ברובם ממוצא וירטמברגי ובאדנזי  ,בחלקם גם שווייצרים מבני מעמד [ נמוך יותר של ] בעלי -

מלאכה . . .
24

או

25

ברקע היתה משאלה רצינית שלי להצטרף לימים  ,ולאחר שאתמחה יותר במקצועי [ ואהיה] כבן

שנה  ,אל המיסיון של באזל ולשמש כמיסיונר בקרב

עובדי  -אלילים  -אם זה יהיה חפץ האל .

ואולם לא כך התרחשו הדברים .
ב-

1856

גמר מר שפיטלר אומר לייסד בירושלים בית  -מסחר קטן  ,לאחר שפעלו שם מאז

1846

אחים

אחרים מורישונה [ מקום מושבו של מיסיון עולי הרגל ] כמיסיונרים  -הדיוטות  .לפ היה מוכן ללכת

[לירושלים] והציע אותי כממלא מקומו בבאזל  . . .הודעתי למר שפיטלר
המישרה ] ,

בכתב על נטייתי ולקבל את

ועד מהרה קיבלתי ממר ייגר מכתב  -קבלה חם  .בפלקלי זכיתי גם במגורים ובארוחות  -יתרון

שמטעמים שונים היה חשוב עבורי  ,כי בדרך זו התוח-עתי אל אנשים רבים  ,נכבדים ופשוטים  ,מלומדים
והדיוטות  .זה היה באפריל

. 1856

בטרם התחלתי לשמש בפלקלי ומצויד בתעודה טובה ממקום הכשרתי

[ כקומיס ]  ,ניתנה לי עוד הרשות לצאת למסע בן שבועיים בבארן ובווירטמברג  -מסע אשר הועיל לי כצעיר
ב - 1856 -

בן עשרים ושתיים [ למעשה  -אם אכן היה זה

בן עשרים]  ,שבקע זה עתה כגוזל מתוך הביצה .

ביקרתי אז את האחים הנוצרים שעמדו בקשר עם כרישונה  ,ולמדתי רבות מדבריהם  .בין
לקירשנהו טהוף  , Kirschenhardthonאחוזה סמוכה
~

ל ~ Marbach -על נהר

השאר הגעתי גם

נקאה  ,בה התנחלו ימים אחדים

לפני  -כן ידידי  -ירושלים  ,לימים הטמפלרים  2 .בשלהי אותה שנה נסע האח לפ  ,שהתארס בינתיים עם אחותי
הבכורה רחינה  ,לירושלים ופתח שם את החנות הראשונה [ של שפיסלה בבית פרטי ערבי  3 .מר [ יוהבן

לורביל שנלר [ מייסדו של ' בית  -היתומים הסורי ' ואף הוא משליחיו של מיסיון עולי  -הרגל של באזל ] סייע לו

בכך . . .

4

בקיץ  1857נאסף לפ  ,בעטייה של קדחת סורית  ,מירושלים של מטה  . . .והמישרה
מחדש כבר בדצמבר של אותה שנה על  -ידי סוחר צעיר ממינדן [ ליד האנובה  ,נהמימה הרמן לבנטל

שנתפנתה אוישה

). OLoewenthal

גיסו  ,מר הפטר

) ~ (Hefter

שפעל בירושלים בשירות המיסיון בקרב היהודים  ,הפציר בו לפנות

לסנט כרישונה על  -מנת להישלח לשדה המיסיון המסחרי בירושלים  ,ולא לנסוע לנאטאל

] Natal

אשר

בדרום  -אפריקה ] בשליחות המיסיון של הךמנסבורג .
את לבנטל הכרתי [ מתוך פגישות אחדות שנתקיימו עוץ בבאזל  ,אך אינני יכול לומר שנמשכתי אליו
במיוחד  .במרן מעורר התפעלות  ,אפשר גם לומר מעורר בדילה  ,הסתער האיש הצעיר  ,שהיה אז בן עשרים

וארבע  ,על החנות  ,שהוחל בה בצנעה רבה  ,אך בעטייה של עיסקת  -ביש בצימוקים  ,שנעשתה עוד קודם על -

ידי שנלר ו[ היינריח זאלמילר

בגרעת בעת שהגיע  .במשך

)- ( SaalmUller

כפי שסיפר לי אחר  -כך לבנטל  [ -החנות] כבר היתה נתונה

כעשרה חודשים שקדמו לבואי [ לירושלים]  ,כבר הספיק לבנטל לצבור מכל מיני

מקומות כמות אדירה של סחורות  ,נטל לידיו המת רב של מוצרי  -יצוא והספיק כבר להסתבך כדי כך ,
כרמל  ,התישבות הגרמנים באתן  -ישראל בשלהי התקופה העות ' מאנית  ,ירושלים תשל " ג  ,בעיקר עמ '

2

ראה

3

קהלן  :נרמל  ,התישבות
על כך ראה Geschichte der :

 :א'

הגרמנים ] .

50

לפיכך  ,אכן היה זה בשנת

" ]9eitrag zur
] . 1711קק , " 11 Jahrhundert , Basel 1981 ,
!

כרמל  ,נוצרים
4

כחלוצים ] .

שנלר נשלח לירושלים

ב1854 -

9
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אלכם כרמל

שכמעט איבד לחלוטין את ראשו  .אחד ממעשיו הראשונים  ,שאחדים מהם היו ראויים לשבח  ,היה לשכור

מן הפטריארכט הלאטיני חנות גדולה )  , ( Ladengewblbeשבדיוק התפנתה ואשר בה מקיים עוד היום
במאי

[ Teso

מר [ וילהלמ] דויסברג

) ( Duisberg

את בית  -המסחר שלו

[7

למצרכי  -מכולת ואת משרדו .

בבאזל החלו להסתייג מן הפעילות הקדחתנית בירושלים  ,שלא היו מורגלים בשכמותה  .כאשר הגיעו

שאלות ומענות מצדדים שונים  ,הוחלט לשגר את הבחור הצעיר מבאזל  -אני הקטן  -כדי לסייע ללבנטל
לנהל את החנות החדשה בירושלים  .מכבר היתה לי הרגשה  ,שירושלים נועדה להיות תחנתי

הבאה ,

ולפיכך השבתי בשמחה בחיוב לשאלתו של מר ייגר  ,אם אני נכון לקבל על עצמי את השליחות  .אל נכון

ידעתי  ,כי דרכי עם לבנטל לא תהיה סוגה בשושנים  .הרי הוא כולו אש ולהבה  ,ואילו אנוכי מחושב ואטי .
עם זאת היה ברור לי לחלוטין  ,כי אמצא את השביל הנכת של האל  ,ואחרי שנפרדתי מסנט כרישונה

וקיבלתי את ברכתו [ של מיסיון

עולי  -הרגל ] ,

פלשיר )  , ( Fallscheerשגם כן נשלח

יצאתי לדרך ב -

לירושלים . . .

15

בספטמבר

, 1858

יחד עם האח

[ כריסטיאן ]

5

לא בנקל עלה בידי להיפרד מעיר אבותי היקרה לי  ,מאחי ומאחיותי ומן הידידים הרבים והאחים

באגודת הצעירים הנוצרים .

מצד שני הבינותי את הצורך הבלתי  -מעורער להכניס סדרים בחנות

הירושלמית  ,שהיתה צפויה לסכנת חנק מרוב פעילות  .בו בזמן השפיעו עלי גם דבריו של מר שפיטלר  ,שאת
המיסיון הישיר  ,אשר כבר הוחל בו בירושלים  ,צריך ללוות במיסיון עקיף  ,כדי לתת לאוכלוסייה הזדמנות
להיווכח שנוצרים פורטסטאנטים אינם רק מטיפים  ,אלא יודעים לעסוק גם במסחר ובמלאכה בדרך

המנוגדת לשיטה חסרת המצפון שבה פועלים בדרך  -כלל אנשי הלבנט .

בהדרכתו של האח [ יוהאן מרטין ] פלאד )  , ( Fladשהיה נוסע מנוסה  ,יצאנו למסע הארוך דרך ליון
שם

עלינו על סיפונה של [ אוניית הקיטורן ' קלייד

'

והפלגנו  ,מטעמי חסכון  ,במחלקה

ומרסיי ,

השלישית .

באלכסנדריה היתה קרנטינה  ,ובמשך יומיים יכולנו לצפות בפריקתן של סחורות אין  -סוף מבטן האונייה .

ביפו קיבל אותנו האח [ פטר מרטין ] מצלר

איש רב תושיה

) , ( Metzler

ששימש אז כסוכן [ ביפו ] של החנות הירושלמית -

ופעלים  ,אך גם בעל מידה נאה של ' מוזרות ' )  . ( Eigenartלמחרת בערב יצאנו

מיפו ובמשך כל

הלילה הארוך רכבנו  ,על  -גבי עצים ואבנים  -כפי שהיה נדמה לי  -לעבר העיר הקדושה  .במרחק  -מה
משעריה באו לקראתנו מקס והיינריך סנדרצקי

) ( Sandreczky

ובירכו אותנו בשמחה גדולה  .פלשיר ואנוכי

פנינו לדירת המיסיון של מר הפטר  ,לימים בית  -הספר לנערים של המיסיון בקרב היהודים הסמוך לכנסיית

ישו האנגלית  .אצל הפטר הייתי נוטל רק את ארוחותי בעוד אשר את רוב הזמן עשיתי בחנות ושמ  -על גבי
מיטה צרה מאוד אשר במעלה המדרגות  ,במשוש הקטן  ,גם ישנתי  .המזוודה הגדולה שלי מכרישונה  ,אשר

הכילה את כל חפצי  -בגדים  ,ספרים ומזכרות מיקירי אשר עזבתי בברזל  -היתה מונחת מתחת

,

לשולחן  .היה ה ב -

1

באוקטובר

1858

...

שתים  -עשרה שנה נקפו מאז הגיעו קונרד שיק ופרדיננד פאלמר  ,באוקטובר  , 1846כשליחיו

הראשונים של מיסיון עולי  -הרגל ( ואגודה גרמנית כלשהי בכלל ) לארץ  -ישראל  .בינתיים חל שיפור
ניכר במצבה של הארץ  ,ומספר הזרים הנוצרים שישבו בה עלה מקומץ קטן ליותר ממאה נפש  .כדי
לעמוד על מידת השיפור די לקרוא את המכתב בן
שהגיע

לירושלים .

פרימיטיביים
פרוטיגר
5

שען

6

75

העמודים שכתב פאלמר לשפיטלר אחרי

ברם  ,בעיניו של מבקר בן  -אירופה  ,התנאים ששררו בארץ

ומדכאים .

ב 1858 -

היו עדיין

אפילו עשרים שנה לאחר  -מכן עוד ניכר הדבר בתיאורו המאופק של

:

הספד על איש רב  -פעלים זה  ,שהצטיין לימים כמיסיונר מטעם האגודה הכנסייתית האנגלית
רא ה :

) ( CMS

בשכם ,

 .קק Carmel , Paldstina-- Chronik: Deutsche 2Teitungsberichte , 11 ) 1883 - 19 14 ( , Ulm 1983 ,

.

,

.

.
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'
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6

הועתק בחלקו אצל כרמל  ,נוצרים כחלוצים  ,עמ '

. 149 - 127

תעודה  :יומניו של יוהאנס פרוטיגר

המסע הלילי [ ברכיבה לירושלים ] הכביד עלי כדי בך  ,שבשעות אחרי  -הצהריים של יום המחרת חשתי רע

עד מוות  .במשך שעות ארוכות שכבתי לבדי על גג הבית כמי שסובל קשות ממחלת  -ים  .ואולם לא היה אז
זמן לחלומות  .כבר למחרת בבוקר התחלתי בעבודה הרבה

שהצטברה  ,כמעט מעל לכוח

רגע עסקתי בה במשך שנה ורבע כמעט ללא הפסקה  ,זולת בימי א ' ומנוחות  -לילה

יכולתי  .מאותו

קצרות  ,עד שלפתע תש

כוחי לחלוטין ובמשך שבועות ארוכים נאלצתי להיסגר בחדר  -חוליי השקט והעגום כל כך  .בתקופת חוליי
זכיתי לאהבה רבה מצד משפחת [ הבישוף ] גובס ומר הפטר וכן ממר שנלר  ,פאלמר ו [ היינריך ] באלדנספרגר

). (Baldensperger
עוד יותר בשנת

ד " ר אילייביץ

- 1866

( 02

"

 ) 1110טיפל בי במסירות רבה  ,כך שאני חב לו  -גם בשל מחלה אנושה

את חיי  ,אם אפשר לומר נך  .בנוסף למר לבנטל  ,הועסקו בחנות גם מר לאוארשטיין

ששירת את הלקוחות

) , ( Ladendiener

בסוף  , 1859מר [ וילהלם] ואקרנאגל

) ( Wackernagel

) ( Lauerstein

מר שנלר שעזר מעת לעת  ,האח פלשיר ומאוחר
ותומן

) . CThomen

יותר ,

בשנת  , 1861בליל חג הפסחא  ,ביקש

מר לבנטל לבקר  ,אדיש וחסר  -דאגה כדרכו  ,בשעת ערב מאוחרת את [ המהנדס וחוקר דאו -ן ] ד " ר פיירוטי
)  . ( Pierottiבריון אחד פצע אותו בראשו אנושות כל  -כך  ,שלא חשבנו כי ישאר בחיים  .באותו לילה הגיעה
אלינו מיפו  ,כאם הבית  ,האלמנה אקרט
של שרת  ,במשק

הבית שלנו  .בשנת

) , ( Eckert

1862

שנשלחה מבאזל  .עד לאביב

1866

היא

פרש מר לבנטל ממשרתו כאחראי ראשי Chen

שלא חשבתי את עצמי ראוי לכהן בו  ,ובמקומו נתמנה מר יוהאנס הרמן
)  , ( EIberfeldאשר שירת לצדי את החנות בתבונה ובנאמנות עד תום שנת

טיפלה  ,בעזרתו
, ( erster

תפקיד

( תת18ם! ) 110

מאלברפלד

1864

ו'

 . 1872ב -

נשא מר

ואקרנאגל את גברת אנה סנדרצקי לאישה  ,ומקץ שנתיים נשא מר הרמן את גברת אדלה ראפארד
 7בעת שהותו של הרמן באירופה נפגע בית  -העסק ממכות קשות מרובות  . . .כתוצאה ממאמץ -

) Adele

appard

~
חליתי [ שוב] באופן אנוש  ,ורק בנס ובעזת האל ניצלתי ממוות  .בטלגרף  ,שהותקן זה עתה  ,כבר הודיעו
יתר

לבאזל שלא נשקף לי כמעט סיכוי לחיות  .מר [ פאול ] קובר )  , ( Koberדודן
שכבר עשה אז

) ( Grossneffe

של מר

שפיטלר ,

שנתיים בבית  -העסק [ בירושלים]  ,הצליח  ,יחד עם מר ואקרנאגל  ,למנוע את האסון שאיים

להתחולל .
כבדרך

נס  ,בשעה

שמחלתי הפבה אותי לחסר  -יעות

לחלוטין  ,חש המנזר

הלאטיני לעזרת האחים

הדחוקים וחילצם ממצוקה מרה בשטר של למעלה ממאה אלף פרנק  -מעשה שלא שכחתיו מעולם  .תלות
לאביב של שנת
] eaelville

1867

עוד סבלתי מהתקפים של חום  ,ואז יצאתי לחופשת  -מולדת בלוויית שני בניו של מר

'
וטימותיאוס
ברגהיים  ,הנערים כריסטוף

) , ( Timotheus

שאמורים היו להירשם למוסד

[ המיסיונרי ]

של קורנטל [ הסמוכה לשטוטגרנל  .עשינו את המסע דרך ביירות  ,סמירנה [ איומיה  ,סירה וטרייסט  .הימים
הראשונים באירופה הישנה והאהובה היו נפלאים בעיניי  .אחרי השנים הארוכות בארץ  -ערב השחונה
והבלתי  -נעימה  ,שוב הרגשתי

בבית  .מיהרתי לציריך  ,וב  -ו ו במאי המתינו לי שם שני אחי  ,פריץ והנרי  .אחר

פרידה של תשע שנים התקשינו תחילה אף להכיר זה את זה .
החולשה שפקדה אותי אחר מחלתי נעלמה בבת  -אחת  ,ובלבי גמלה עתה החלטה לתור אחרי בת  -לוויה
לחיים  8 . . .האל  ,הנאמן תמיד  ,מילא את משאלתי במידה שלא תתואר ולמעלה ממה שהייתי ראוי לכך ,
וזיכה אותי באשתי

אהובת  -לבי  ,אז

הסמוכה לשטוטגרט ]  ,שהיתה [ אז ] בת

עדיין העלמה מריה מרטין
22

( ם ] ח48נ )  ,ילידת גפינגן ] , GOppingen

( אני הייתי מבוגר ממנה בתשע שנים )  .בדרך נעלמה וללא שאלות

והתלבטויות יתירות הפכנו חיש מהר ללב אחד . . .
טקס הנישואין נערך
7

ב 26 -

בספטמבר

1867

בגפינגן  .עם האורחים נמנו לודביג ייגר  ,פאול קובר

אחותו של היינריך ראפארד  ,שפעל אז בשליחות מיסיון עולי  -הרגל במצרים

וב 1867 -

נשא לאשה את דורה גובט ,

בתו של הבישוף  .לימים  ,בזכות כתביה הרבים והפופולאריים  ,היתה דורה ראפארד  -גוכט לדמות המפורסמת

ביותר מקרב החכורה הפרוטסטאנטית שישבה כירושלים  .ראה עליה

Mutter , :

,

Emmy Veiel-Rappard

 19366אGiessen - 885
8

באותה תקופה נהגו רבים מאנשי הקהילה הפרוטסטאנטית לצאת לאירופה כדי לבקש אישה  .כך  ,למשל  ,עשה
גם קונרד שיק  ,רעו של פרוטיגר שנזכר

לעיל .

6 :1

אלכם כרמל

מריה לבית מרטין ויוהאנס פרוטיגר בשנת נישואיהם ,

1867

והרמן לבנטל  ,שהוחשו דחופים מבאזל  .לאחר הפרידה  ,בעיקר מ ' הדוד [ אדולף ] פאבר ( ז866ע ) , ,

יצא הזוג הצעיר למסע  -כלולות קצר ובא גם לבאזל  ,סנט כרישונה וריהן
באזל השוכן למרגלות סנט

כרישונה )

-

) - Riehen

9

פרוור של

' שם התגורר מר שפיטלר הישיש והיקר בקלסטרלי

)  ( X] sterliוהניח עלינו ידיו ובירכנו '  .דרך ז ' נבה  ,ליון  ,מרסיי ואלכסנדריה הם הגיעו ליפו ,
~

קיבלו אותם הידידים היקרים מצלר  ,לבנטל יניוהאנס ] גרולר

)( GruNer

בצורה הנאה ביותר  .ואולם אנו

מיהרנו לתחנתנו הסופית וכבר בשעות אחרי  -הצהריים יצאנו לרמלה  ,שם נהג בנו המנזר הלאטיני הכנסת -
אורחים ידידותית  ,אף שבגלל היתושים לא יכולנו כמובן לעצום עין  .מריה רכבה  ,בפעם הראשונה  ,על  -גבי
סוס  ,והמסע הסב
במעלה

לה שמחה רבה  .כמעט ללא פחד עשתה את הדרך הארוכה  ,שהיתה אז עדיין קשה

למדי ,

הרי  -יהודה  .זה עתה החלו שם בהכשרת דרך תקינה למעבר עגלות . . .

תשע שנים עברו מאז הגיע פרוטיגר לראשונה לירושלים  .חודשים מעטים בלבד עשה עתה

באירופה  ,ואף  -על  -פי -כן היה מופתע ( כפי שרשם
214

ב 16 -

בספטמבר

השיפיר בטיבה של דרך שער הגיא שחל בתקופת העדרותו
9

1883

בספר זכרונותיו) מן

הקצרה .

הכלה  ,שהיתה אחייניתו  ,התייתמה בגיל שתים  -עשרה והתגוררה בביתו  .בן  -דודה  ,קרל פרידל

) ,(Friedel

ששימש בעבר שוליה של פאבר  ,כיהן מזה שנתיים כקומיס בבית  -העסק בירושלים  .ראה יומן מריה פרוטיגר ,
רישום מיום

11

בינואר

. 1880

על נסיבות כתיבת יומנה ראה

להלן .

תעורה  :יומניו של יוהאנס פרוטיגר

הסלעים הגדולים ביותר פוצצו [ בינתיים ] ועתה כבר ניתן  -מה שלפנים היה בלתי  -אפשרי לחלוטין -

לרכב זה לצד זה כמעט ללא קושי  .דומה היה כאילו לכבודנו החלו לפנות את האבנים ולהכשיר את הדרך .
סימן

טוב לקראת הבאות !  -קראתי לעבר בת  -זוגתי מלאת החיים  -הכול עשו לכבודך  ,והיא

השיבה :

אכן  ,כך צריך היה לעשות  . . .ידידים מירושלים
המנהג הנאה שהיה מקובל אז  [ .כאן ] עשינו הפסקה ובמצב  -רוח טוב סעדנו כולנו את המאכלים שהביאו
איתם  .בקולוניה ]  [KYIDנתאספו רבים עוד יותר שביקשו להכיר את הכלה החדשה  .הנה כי כן  ,נכנסנו עם
דמדומים של ערב מופלא בראש שיירה גדלה והולכת בשעריה של העיר הקדושה . . .

רכבו לקראתנו עד לעץ הגדול שבאמצע שער הגיא לפי

צנוע ופשוט היה אז ביתנו  .כשאני נזכר בו היום

[ 16

בספטמבר

] 1883

אני כמעט תמה על אותה תקופה ,

כאשר ניתן היה להציע לאשה צעירה דירה כה קטנה ולמעשה בלתי  -מספקת  .תחילה הניח המקום את
דעתנו  ,מה עוד שקיבלנו את עצתה הנבונה

[? -

לא ברור בכתב  -היד המקורי של הזכרונות ] של הגברת

הרמן  ,שלא לפתוח בשנה הראשונה משק  -בית נפוש ולקיים יחד אתם והצעירים אשר בבית  -העסק שולחן

משותף  ,כמקובל בבית  -האחים

) . (Briderhaushalt

ששכן אז ברחוב הארמנים  ,מול הקסרקטין

[

התגוררנו תחילה בדירה העליונה של בית  -האחים ,

הקישקש  .הדירה כללה חדר  -מגורים  ,חדר  -שינה וגומחה זעירה

עשויה קורות  -עץ  ,אשר שימשה לאחסון המזוודות וכד ' . . .

דרכנו לא היתה סוגה בשושנים  ,ובעיקר לא

דרכה של אישה צעירה כל  -כך  ,כפי שהתברר בתוך ימים אחדים של מגורים משותפים עם הזוג הרמן .

כעבור ארבעה חודשים התחלנו אפוא לקיים מטבח נפרד  ,בעזרתה של עוזרת  -בית ערביה  ,צעירה מאוד

ושטומת  -עין בשם שרה  .בכך סילקנו
ב 25 -

באוגוסט

1868

4עז הסיבות האפשריות

לאי  -הבנות או הרגשה רעה . . . .

נולד לזוג פרוטיגר בנם פאול  -הראשון מתוך

מכן  -לכבוד יום הולדתו

ה 33 -

14

ילדים  .בשנה שלאחר -

של פרוטיגר  -הונחה אבן  -הפינה למה שנקרא תחילה

בית  -המגורים של שפיטלר אשר לפני העיר  ,מול ' טליתא קומי '  .באותם ימים של צמצום  ,ולעתים של חוסר -
בטחון  ,היתה כוונה להקים רק מעת  -קמן  ,שבו ניתן יהיה לשהות בלילות קרירים בחדר במקום באוהל -

בעיקר בהתחשב בילדים של משפחותינו הצעירות .
מידות  ,שעלה כבר אז לבית  -העסק שלנו

הרבים אביב אשר מחפן

לעיר  .י

10

כלל לא שיערנו  ,כי בסופו של דבר נקים כאן בית -

 50 , 000פרנק  ,ואשר

עשוי לשמש דחף להקמתם של כל הבניינים

!

 - T11Dקיץ זה שנקרא ' מחניים ' [  ( ] 1היום ברחוב יפו  , )68ואשר עבר בשלמותו לידיו של
פרוטיגר ב  1 -בינואר  , 1873היה אחד הבניינים הראשונים בשכונת מחנה  -יהודה  ,שאף אותה הקים
פרוטיגר ברבות הימימי בדומה לבית -המגורים שהקים לעצמו יוהאן לודביג שנלר עוד באמצע

שנות החמישים בדרך ליפתא ( אשר שימש ראשית לבית -היתומים שייסד שם שנלר לימים )  ,ולבית

שבנה לעצמו קונרד שיק בראשית שנות השמונים ברחוב הקונסולים ( היום רחוב

הנביאים ) -

הוא ' בית -תבור '  ,שנחשב לאחד המבנים הנאים בארץ  -ישראל בכלל  -נמנו בתים אלה של שליחי

באזל עם פאר בנייניה של ירושלים החדשה והמתפתחת מחונן לחומות העיר העתיקה  .דומה  ,כי
המעבר אל בית  -המגורים החדש לא הניח תחילה את דעתם של כל דייריו של בית -האחים
כאשר הושלם הבניין  ,נראה
10

היה שמשפחת הרמן צריכה להעתיק אליו את מגוריה  .מבלי לדאוג לעתיד

רבים מן היפראנקים ' [ אירופים ] נהגו אז להקים בעונת  -הקיץ מאהלים מחין לחומות העיר העתיקה ולהתגורר
בהם  .בדרך זו נמלטו מן הקדחת  ,החום  ,הצפיפות והמחנק ששררו בתוך

11

:

העיר .

כאן  ,כמדומה  ,הגזים פרוטיגר  .הקונסול פין  ,הבישוף גובס ואפילו עמיתו שנלר הקדימו אותו  ,בין היתר  ,בעשור

שנים ומעלה בבניה מחוץ לחומות  .עם זאת נכון  ,ש ' בית  -המגורים של שפיטלר ' היה מן הבתים הגדולים

הראשונים שהקימו נוצרים מאירופה למגורים פרטיים מחרן לחומות  .זיהוי מקורו של הבניין כנראה נעשה
בינתיים קשה כדי כך  ,שבסדרת ספריו על אדריכלות בירושלים מנתח אותו דוד קרויאנקר בכרך המוקדש דווקא
לבנייה הערבית שמחין לחומות ( ירושלים  , 1985 ,עמ '  , ) 211 - 210הגם שמדובר במבנה מובהק של המיסיון

הנוצרי .
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1

באמצע שנות השבעים
( כיום -
' בוסתן '  ,רחוב

בניין קפה
יפו  . ) 68על

המרפסת של הקומה
השנייה עומדים מריה
ויוהאנס פרוטיגר

הבעתי ברצון את הסכמתי לתכנית זו  .היום תמוה בעיני  ,שיש אנשים המוכנים לקבל עזרה של אחרים
והתמסרות אין קץ באדישות יתירה וכשירות המובן מאליו  .עם סוג זה של אנשים נמנתה גם משפחת הרמן .
הפער בינינו גדל מיום ליום  ,ודויסברג עוד הרים לכך תרומה מזיקה נוספת  .עד מהרה העדפנו להתעלם זה

מזה לחלוטין  .היו אלה עבורנו ימים מרים  ,שהסבו לכולנו עוגמת  -נפש קשה .
בנובמבר

1869

היתה בירושלים ההצגה הגדולה של ביקורי יורש העצר נפרידריך וילהלם  ,לימים הקיסר

פרידריך השלישך הפרוסי והקיסר האוסטרי [ פרנץ

יוזף ] ,

שבאו למזרח בזה אחר זה כדי להשתתף בטקס

חנוכתה של תעלת  -סואץ  .בהזדמנות זו הוענק המוריסטאן  ,האתר הישן של אבירי יוחנן ( 8 ! 2א

שליד כנסיית הקבר [ שם חנך הקיסר וילהלם בשנת

1898

את כנסיית

' הגואל ']

כשי לפרוסיה  .גם לי היה אז

הכבוד להיות מוזמן אל הסעודה החגיגית בבית הקונסול [ הפרוסה הכללי  ,פון אלטן

( ת1110ע

אכן  ,ירושלים נעשתה בהדרגה מוקד של עניין בינלאומי  ,ופרוטיגר הפך לאחד
ב 19 -

בפברואר

1888

הוא ממשיך לרשום במחברתו

(Johanniter

. . . . (von

מנכבדי העיר .

:

שנת  1870נקפה עם הרבה שמחות וסבל  .בזכרוני נותר הסבל כשידו על העליונה  ,ובעיקר תרמו לכך

היחסים עמ חברי לעבודה  ,אותם הזכרתי לעיל  .בשלהי

השנה נשא מר דויסברג לאישה את הדיאקוניסית ,
 . (Amalieהואיל ולא התאפשר לנו להתגורר

לשעבר מקייזרסוורט )  , ( Kaiserswerthעמליה ימינט ט0ת1ת81נ

יחד עם משפחת הרמן העתקנו מגורינו לבניין קטן ששכן גם כן ברובע הארמני  ,אך היה נוח ונעימ  .שם נולד

בננו הבכור פאול פרידריך  ,שהאל העניק לו רק  5 %שנות  -חיים עלי  -אדמות  .אל בית שפיטלר אשר מול
' טליתא קומי ' הלכנו רק לעתים רחוקות  ,אם כי עמד שם לרשותנו חדר מסודר היטב ( ששימש לימים כחדר

באביב ובקיץ של שנת
56

1871

הייתי מתוח מאוד מבחינה נפשית  .דכאון ועבודה יתירה בחנות

היו  ,מן

הסתם  ,הגורמים לכך  .רעייתי הצעירה והיקרה השכילה להרגיע אותי בדברי  -נועם  .מפעם לפעם היינו
יוצאים לעת ערב עם ילדנו הקט אל מתהן לשער יפו ושם נהגנו לחפש לנו פינה שלווה  ,כמו למשל  ,במקום
בו ניצבים היום

[ ] 1888

בית  -החולים הצרפתי [ סנט

פול ]

והאכסנייה הגדולה [ נוטר  -דם דה  -פראנס ] .

כשהודעתי לבאזל על כוונתי המפורשת לפרוש ממשרתי  ,נתבקשתי להמתין עד פסחא . 1871

מר ייגר אמור

תעודה  :יומניו של יוהאנס פרוטיגר

היה לבוא אז בפעם הראשונה לארן הקדושה ולהביא באמתחתו הצעות מפורטות בקשר לבית  -העסק  .כך
גם קרה  ,אך באופן שונה לחלוטין ממה ששיערנו  .הוועדה בבאזל  ,ובעיקר התעשיין קרל מץ
מסרייבורג  ,גמרו אומר לחסל

כליל את בית  -העסק ' כ  .פ  .שפיטלר

ושות ' ' ,

) , (Mez

או להעבירו לרשותם האישית של

הנציגים הנוכחיים  -הרמן ואנוכי ( או דויסברג)  .עד אז התנהל בית  -העסק על חשבון מיסיון עולי  -הרגל  ,על

רווחיו והפסדיו  .הואיל

ובשום פנים ואופן לא יכולתי לעבוד עם שני האחרים  ,וגם לא עם אחד מהם ,

ביקשתי לצאת תחילה עם משפחתי למולדת  ,כדי לנוח  ,והבטחתי למסור שם את החלטתי הסופית  .וכך
נסענו במאי

לסנדלר

1871

, ( Hahn

נכון בסדר

-

אשתי ושלושת ילדינו והמטפלת בבטלי

( ] ) 8850111

( גוטליבה האאג  ,שנישאה אחר  -כך

הבישוף מר נובט ואחרים ( גם מר ייגה לאירופה  .הפלגנו דרך ביירות  ,קורפו  ,ממירנה [ אל -

הפוך ] ,

סירה וטרייסט  .לסירה היינו צריכים לעבור בלילה מספינה לספינה  -מעשה מייגע ולא

בלתי  -מסוכן  .את הילדים שישנו  ,קיפלו לתוך שמיכות והעבירו אותם ממקום למקום כאילו מדובר היה

בחבילות  .היתה

גם חבורה גדולה של נוסעים מטעם חברת ' קוק '  ,אשר תפסו מראש את המקומות הטובים

והכבידו לא במעט על המעבר הנחפז שלנו אל הסירות הקטנות  .שני הידידים הוותיקים  ,האדון הבישוף

והגברת  ,היו חביבים ביותר והנעימו לנו את המסע כהנה וכהנה  .הם היו נוסעים מנוסים ובדרך  -כלל במצב -

רוח מצוין  .כאשר טיילנו בלילות על הסיפון  ,נהג האדון הזקן לספר לי על נסיעות שערך למצרים  ,לסוריה

ולחבש  .באותם הימים השימוש באוניות  -קיטור עוד לא היה שכיח  ,והוא עשה שבועות ארוכים על  -גבי
סירות  -מפרש ובקרנטינות במלוא מובן המילה  ,שהיו אז עדיין מיתקנים עלובים ביותר  .הוא היה מורגל

מאוד בשינה מתחת לכיפת השמים ועל  -גבי רצפות
-

קשות  ,בהמתנה ארוכה למזון שאיחר להגיע  ,וכשהגיע

לא הספיק  .הוא התמצא ברוחות  ,במזג  -אוויר ובכוכבים  ,שהיו לו הזדמנויות למכביר לצפות בהם

ובתנועותיהם .
עד מהרה נתפרקה החבורה  ,ואנו נסענו דרך וינה  ,מינכן ואולם לגפיהן  ,שם נתקבלנו יפה על  -ידי אחיה
ואחיותיה של אשתי  .התגוררתי אצל הדוד פאבר  ,אך לא שהיתי שם זמן רב  ,שכן נאלצתי לנסוע לבאזל ,

שם המתין עניין ירושלים להכרעה .

ב 22 -

במאי

[ , ] 1871

אחרי שהוועדה נתכנסה  ,הבינותי כי רצון האל הוא

שאשוב לירושלים ולא אשאר באירופה או אצא לאמריקה  -אליה היה מופנה מבטי  .בירושלים אמור
הייתי לקבל על עצמי את ענייני הבנק  ,בעוד שמר דויסברג קיבל על עצמו לנהל את בית  -המסחר  .מר הרמן

עתיד היה  ,על  -פי

בקיץ של

בקשתו  ,לשוב

למולדת . . .

אותה שנה קיבלתי את עצתו של ידיד ויצאתי למסע קצר לברלין  ,לונדון ופריס  ,כדי להציג את

עצמי בבנקים ידידותיים  -מסע שלימים הוביח עצמו מועיל במובנים

רבים  .עברתי בדרכי

בהיידלברג ,

פרנקפורט על נהר מיין  ,מיינץ  ,קלן וקאסל  ,שם מצאתי את לבנטל בבית  -המסחר של דודו במצב כלכלי טוב

למדי  .לימים פרש שם ממשרתו ופתח בית  -עסק משל עצמו  ,אך בגלל דרכו הנחפזת נאלץ לחסל גם אותו .
בסופו של דבר נכפה עליו לחדול מכל עשייה  .איש

בעל כשרון ניכר  ,אך חסר מעצורים ונמהר  ,שרק אחרי

נסיונות מרים ביותר למד להבין את הפסוק

בתיאור מסעו זה ( רישום מיום

19

:

אל תהיו בעיניכם פקחים

בפברואר

) 1888

[ מדי ] !

מודה פרוטיגר  ,כי כבר אז

( ) 1871

העיקה

עליו לא במעט המחשבה  ,כי עליו לשוב למזרח  ,שמעולם לא קסם לו  .יתר  -על  -כן  ,הדחייה
העמוקה שחש מפני הצורך לשוב ' הביתה ' העיבה קשות על מצב רוחו ושלוותו הנפשית  ,אשר
בעת כתיבת הדברים כבר החלו אל  -נכון להשפיע על

יכולתו .

התמוטטותו הנפשית של פרוטיגר באה לביטוי ברור ברישומיו מיום

15

בדצמבר

: 1890

כמעט שלוש שנים עברו מאז עסקתי לאחרונה בי  -עצמי [ כלומר מאז העלה את זכרונותיו על הכתב
בפבוראר

- ] 1888

ב 19 -

שנים של יגע ופגע  -כך  ,מכל מקום  ,נראים הדברים בעיניי ! להלן אצטרך להצטמצם
לחלוטין  ,ומכל

בכתיבתי הרבה יותר  ,שמא אאלץ לחדול מן הכתיבה

מקום לא אוכל להמשיך במידת

הפירוט שנהגתי בה בעבר  ,כי רק המחשבה על כך מרפה את ידי כליל  .למעשה אני מתקשה כבר עתה
לשחזר את סיפור המעשה  .בשנים שעברו ניתך עלי כה
ולהשקיף על הדברים כולם באור

הנכון  .בעתיד אולי

הרבה  ,עד כי כבדה המעמסה להכניס סדר בכול

אוכל פעם לנסות ולהשלים בהדרגה את הדפים

57

אלכם כרמל

שאותיר ריקים בסיפור קורותיהן של שמונה  -עשרה השנים שנקפו [ מאז ניתק את הסיפור  ,בשנת

לעתים קרובות לא היה לי האומץ  ,או לא עמדה לי

. ] 1871

ההתמדה  -ברוב המקרים גם לא היה לי הזמן  -מה

שכמובן מצער אותי עתה  ,הואיל ובעיקרו של דבר  -להוציא התקפים רבים וקשים של חום  -נשארתי

בריא .
ובכן  ,רק הערות אחדות על אודות

שנת . 1890

אחרי שננקטו ביפו הצעדים הראשונים להנחת מסילת -

ברזל  ,קיבלתי הזמנה מטעם החברה [הצרפתית של הרכבת] לבוא לישיבתה השלישית או הרביעית .

 12ב 20 -

במאי  1890לערך יצאתי אפוא  -דרך פורט  -סעיד [  -לפריס]  .חשבתי
לנסוע [ לאירופה ] בגפי  13 ,ואולם כבר ביפו היתה לי חברה  -האדון הבארון והגברת אוסטינוב [ מתושביה

כבר  ,כי בפעם הראשונה אצטרך

הידועים והעשירים של הארן וידידים ותיקים של משפחת פרוטיגה שליווני לפחות עד גנואה . . .

שלושה

שבועות נאלצתי לשהות בפריס ורק לעתים רחוקות מצאתי הזדמנות לשוחח עם מר [ יוסף ] נבון [ שותפו

הצעיר של פרוטיגר בפרויקט מסילת -הברזלן  .במשך ימים ארוכים
ועל אשר הוטל עלי לשאת בשליחות כבדה זו  .איבדתי

אלה הייתי אומלל עד מאוד על מר גורלי

כל חדוות  -חיים  ,ותענוגות העולם הזה  -גם אלה

המותרים  -היו לי לזרא  .אלמלא יכולתי להשליך כל יהבי על אלוהי  ,היה מצב רוחי מדוכא עוד יותר  .סוף

סוף יכולתי לצאת משם לגרמניה ולשווייך  ,שהיו הרבה יותר קרובות ללבי . . . .
אחרי דברים קצרים ומבולבלים אלה ( ודווקא בנושא החשוב של הנחת מסילת  -הברזל

הראשונה בארץ  -ישראל ) הוסיף פרוטיגר רק עוד רישום אחד ואחרון במחברת זכרונותיו  .ב ' יום
שני בערב ,

 7בספטנמבר ]

 , ' 1891והוא אז כבן חמישים וחמש  ,כתב לאמור

אחרי הפסקה כה ארוכה אני מתקשה יותר ויותר לא רק לרשום את הקורות אותי  ,אלא אפילו לזכור אותם .
נדמה לי שאני סובל מהפרעה כלשהי  .אני עוד יודע כמעט הבול  ,ולעתים אינני יודע דבר  .אפילו למנות את
שמות ילדי היקרים במהירות ובזה אחר זה כבר אינני מסוגל  .אבל מלבד זה  ,תודה לאל  ,אני חש בטוב ואף

פעם אינני מרותק למיטה  ,יש לי תיאבת ורק הזכרון חלש וסובל מפערים  .לפיכך תהיה

עכשיו גם הכתיבה

שלי [ שהצטיינה בעבר בקפדנות רבה ] חסרת  -שיטה ובלתי  -סדירה  .אולם דומני  ,כי מוטב לכתוב מעט מאשר

בכלל לא  .לנרעייתי ] מריה היקרה שלי יש [ בגללך פחדים אין  -קץ והיא נוהגת בי בסבלנות רבה  .האל יגמול

לה בחסד ובשפע  .תודה לאל היא בדרך  -כלל חזקה ואמיצה ומנחמת אותי  ,את הגבר  ,כפי שאם מנחמת את
בנה .
מזה שבועיים לערך שוכן אתנו חתן

בבית  ,האדון הדרשן ועמנואל בטשר )  , ( Boettscherעם נלי היקרה

שלנו  .שניהם מאושרים מאוד וכולה שמחים על  -דבר אושרם  .הוא ילך לבית  -לחם בתור

כומר ). ( Pastor

כאן תם ונשלם סיפור קורותיו של יוהאנס פרוטיגר  ,כפי שרשם אותו ב ' זכרונותיו '  .איכות

רישומיו הולכת ונעשית גרועה למן שנת  , 1888דווקא בעת שעמד לתאר את הפרק החשוב ביותר
של חייו  -החל בראשית שנות השבעים  .המובאות האחרונות צוטטו רק כדי לתת ביטוי
להתמוטטותו הנפשית ולסבלו  .כבר אין בהן  ,כמובן  ,כדי לשמש מקור של ממש לשחזור פעילותו

המופלגת בשנות השבעים ובמשך מרבית שנות השמונים  .לצורך זה אפשר להסתייע בשלושה
מקורות נוספים  ,אולם גם הם אינם מספקים את מלוא המידע

המבוקש .

יומנה של מריה פרוטיגר לבית מרטין
58

המקיר הראשון הוא היומן שניהלה אשתו של פרוטיגר למן שנת  ( 1880ועד  . ) 1893מריה פרוטיגר
לבית מרטין  ,ילידת  , 24 . 2 . 1845נתייתמה בגיל צעיר וגדלה בבית דודה בופי ן  -עיירה
12

לישיבה הראשונה  ,על  -פי יומן מריה פרוטיגר ( רישום מיום

13

מה שאיננו נכון  .ראה  ,למשל  ,יומן מריה פרוטיגר  ,רישום מיום

1

ביוני
28

. ) 1890
ביוני . 1880

~~

תשיה  :יומניו של יוהשס פרוטער

1

;

ש; ,- --

1
-

-

 4ף =-

פרובינציאלית השוכנת בצילה של שטוטגרט  ,בירת ממלכת וירטמברג  .את יומנה  ,המשתרע על

מאות רבות של דפים  ,מציינים פשטות  ,המתבטאת גם בסגנון  -כתיבה מרושל  ,הוסר  -תחכום  ,אך

בפירוש לא חוסר  -כשרון  ,וכן כוח  -סבל ואולי גם נוקשות מסוימת של המחברת  .אם לשפוט על  -פי
היומנים ( בנושא זה הם המקור העיקרי המצוי בידינו )  ,הרי בני הזוג פרוטיגר היו שונים מאד

באופיים ( להוציא מידה

ניכרת של אדיקות  ,שציינה את שניהם ) .

ואף  -על -פי  -כן  ,נראה שהנישואין

עלו יפה ביותר ; וההורים  ,שבתכונותיהם השונות השלימו זה את זה  ,השכילו להעניק לילדיהם
הרבים בית חם ואוהב  ,ששררה בו הרמוניה משפחתית

אמיתית .

בעוד עתכרונותיו  ,מכתביו ויומנו של פרוטיגר עוסקים בעיקר בנושאים שנראו בעיניו בעלי

' משמעות '  ,רשמה אשתו ללא הבחנה יתירה את כל אשר היה על ליבה ועלה על דעתה ; וכך מצוי

בידינו אוצר בלום של פרטים על חיי היום  -יום של משפחה נוצרית  -אירופית בירושלים של שלהי
המאה הי " ט  .אפשר לקרוא בו על בעיות של גידול ילדים וחינוכם  ,הטיפול הרפואי במחלות הרבות

55

אלכס כרמל

מריה ויוהאנס פרוטיגר

( מלפנים

ומשמאל ) ,

בגן

ביתם במחניים  , 11עם
אחדים מילדיהם ,
משרתים ואורחים  ,יוני
1888

שהיו נפוצות אז  ,ניהול משק  -בית מסודר ( במקרה זה של משפחה שהחלה דרכה בצנעה רבה ,
ולימים הפכה לאחת העשירות בירושלים ובארץ בכלל  -כאשר אחת הבעיות המעיקות ביותר על

בעלת הבית היתה ריבוי המטפלות והמשרתים המתרוצצים בו ותחלופתם המהירה . .

 , ) .ה ' בילויים '

שהיו מקובלים בקרב הקהילייה הנוצרית -אירופית וחיי החברה האינטנסיביים ( כולל  ,כמובן ,

סיפורי  -רכילות למיניהם ולא  -מעט אינטריגות  -מהן חמורות ביותר  ,אשר פילגו אפילו את
הקהילה הגרמנית -פרוטסטאנטית עצמה ותרמו רבות לדכאונו של פרוטיגר המצטייר ממכלול
המקורות כאיש שהקפיד מאד על יושר הליכותיו )  ,ומעל לכול סדר היום העמוס עד לעייפה
בעיסוקים

איל  -קץ  ,שרבים מהם היו פרי התנאים הנחשלים ששררו בארץ בשלהי המאה שעברה .

.

מריה פרוטיגר החלה לנהל יומן ' למעני ולמען הילדים ' למן שנת 4 1880י אין זה מן הנמנע -

אף כי היא לא ציינה זאת במפורש  -שהחלטתה להעלות דברים על הכתב נבעה גם מתוך דאגה
 לשלום בעלה  .כבר ברישומיה הראשונים ניכרת דאגה זו  ,שכן יוהאנס פרוטיגר החל כבר אז לסבולמהתקפי  -חום תכופים  ,מעייפות יתירה וממצבי  -רוח מעיקים 5 .י ייתכן אפוא  ,כי באותה עת רק
אשתו עמדה על שינוי מסוים לרעה שחל בחוסנו ובמצבו הנפשי  ,ומכל מקום נראה כי ברישום
הקורות אותה ביקשה להשלים את אשר החל הוא להחסיר ב ' זכרונותיו ' ולשמש גם בתחום זה עזר

כנגדו  .אמנם יומנה מעיד על כך  ,כי מעת לעת הוטב מצבו של בעלה  ,אך בדרך  -כלל מצטיירת

הרעה ברורה ועקבית למן ראשית שנות השמונים  .כך  ,למשל  ,היא מספרת
()י)

באותו יום ' פרץ בבכי נורא  ,עצביו  ,כפי הנראה  ,כה
14

הרישום הראשון נעשה
היומן

15

328

ב 11 -

בינואר

1880

והאחרון

ב 19 -

מורטו . . .
ביוני

ב 13 -

בינואר  , 1884כי

'

- 1893

סמוך לעזיבת הארץ  .בסך  -הכל כולל

רישומים  ,והיקפו כפול מהיקף ה ' זכרונות ' של יוהאנס פרוטיגר [להלן  :יומן מריה ] .

ראה למשל יומן מריה  ,רישומים מן התאריכים

30 , 12

בדצמבר

27 , 10 ; 1880

באפריל

 ; 1881ו 19 -

במאי . 1881

תעודה  :יומניו של יוהאנס פרוטיגר

בית מחניים

, 11

למעלה  :חזית

מייד אחר

השלמתו 1866 ,

קדמית  ,למטה :

( כיום  -בניין משרד החינוך

חזית אחורית

והתרבות  ,רחוב שבטי ישראל

6

. ) 34
~

איכס

כרמל

שבועות אחדים לאחר  -מכן התאבד סוחר העתיקות הירושלמי הנודע מוזם וילהלם שפירא ,
אחד מלקוחותיו הוותיקים של פרוטיגר ומבאי ביתו  .פרשה ארוכה ואומללה זו 6י דיכאה מאוד את
רוחו של פרוטיגר  ,והבנק אף סבל נזק כספי כבד בעטייה

. 1885

,

!

קשה במיוחד היתה עבור פרוטיגר שנת

בראשית פברואר החל בבניין ביתו החדש  ' ,מחניים  , ' 11ובסוף נובמבר המשפחה כבר

העתיקה לשם את

מגוריה .

בתוך פחות מעשרה חודשים הושלם אפוא  ,בניצוחו של פרוטיגר ,

8ן

בניינו של אחד מבתי -המגורים הגדולים בירושלים ובארץ בכלל  -מפעל שבוצע בקצב מסחרר ,

.

ולא רק באמות  -המידה של המאה הי " ט בו בזמן בית  -המסחר של דויסברג פשט את הרגל ,

ופרוטיגר נטל על עצמו גם ענף זה של חברת ' כ  .פ  .שפיטלר ושות' ' לשעבר  .גם פרשה וו היתה
כרוכה במאמץ פיסי כביר והוצאות ניכרות  ,וכל זאת בנוסף לנטל הכבד הרגיל של ניהול ענייני

הבנק .

19

מריה פרוטיגר עקבה בדאגה רבה אחר ההידרדרות במצבו של בעלה ובשלב מסוים

חשדה  ,כי הכמויות

הגדולות של הכינין אשר נטל במשך שנים  ,הן שהיו בעוכריו .

20

אולם בדרך -

כלל נטתה לייחס זאת לעיסוקיו המרובים  ,עליהם נתוסף במחצית השנייה של שנות השמונים
פרוייקט מסילת  -הברזל מיפו לירושלים  ,אשר החל סוף  -סוף לקרום עור

וגידים .

21

בשנת , 1888

כאשר נטל כבד של ניהול מפעלים שונים רובץ על כתפיו  ,הונחתה על פרוטיגר מכה קשה  :לודביג
שנלר  ,בנו של מייסד ' בית  -היתומים הסור "  ,הטיח בו האשמות חמורות  ,בכתב ובעל  -פה  ,בדבר

מעילה באמון  ,רמאות וקיפוח פינאנסי של ' שנלר ' על  -ידי כך שנהג להמיר את כספיו בשער -
חליפין נמוך וכד'  .אין זה המקום לפרט בעניין פרשה סבוכה זו ,

22

אך מי שעוקב אחר שיטת

עבודתו של יוהאן לודביג שנלר מאז הגיע ארצה  ,ב  , 1854 -איננו יכול להשתחרר מן הרושם  ,שאיש
קשוח זה ( אשר החל את דרכו כסוהר) היה רכושני לא פחות ממה שהיה מיסיונר  .העובדה  ,כי ערב

מלחמת  -העולם הראשונה כבר הפך בית -היתומים הסורי  -גם הודות לבנו הזריז לודביג -

למוסד המיסיונרי הפרוטסטאנטי הגדול ביותר במזרח  -התיכון  ,וכי עד אז כבר עלה בידי המשפחה
לנשל את מיסיון עולי  -הרגל של באזל כליל מחלקו במוסד ( שהיה תחילה מכריע )  ,מעידה על פן
בלתי נעים בתולדות

16

' שנלר ' .

23

דומה  ,כי ההתקפה המוחצת של שנלר מוטטה את פרוטיגר  ' 24 .במשך כל הלילה [ שאחרי קבלת
הפרשה שימשה לאחרונה נושא לרומן ההיסטורי של שולמית לפיד  ,כחרס הנשבר  ,ירושלים תשמ " ד  .כן ראה " :
שביט  ' ,הערה לביוגראפיה של משה וילהלם שפירא  ,סוחר עתיקות מירושלים ולזיופיו '  ,קתדרה  ( 31 ,ניסן
תשמ " ד )  ,עמ '
יומן מריה פרוטיגר  ,רישום מיום
יומן מריה  ,רישומים מ  3 -בפברואר  1885ו  28 -בינואר  . 1886בית ' מחניים  ' 11מצוי כיום ברחוב שבטי ישראל
פינת הנביאים  ,ובו משרד החינוך והתרבות  -והשווה לעיל  ,הערה  . 1הבניין זכה לאחרונה בתיאור מפורט
 , 188 - 182ומרארהמקום

17

18

שם .

26

המובאים

במאי  , 1884וראה גם

להלן .

בספרו של דוד קרויאנקר  ,אדריכלות בירושלים  .הבנייה האירופית  -נוצרית מחוץ לחומות
19

2נע

)

 , 1987עמ ' . ) 207 - 203
יומן מריה  ,רישום מיום

20

שם  ,רישום מיום

24

21

שם  ,רישום מיום

17

23

באוגוסט

1918 - 1855

( ירושלים

. 1885

בספטמבר . 1887
באוקטובר . 1887

ארכיון שפיטלר  ,וש י-

שמור תיק עב  -כרס בנושא זה  .עיון שטחי כמסמכים מעורר

22

בגנזך המדינה של באזל
יותר מאשר ספק בתום לבו של שנלר .

23

על כך ראה בפירוט אצל כרמל  ,נוצרים כחלוצים  ,עמ '

24

פרוטיגר טען להגנתו  ,כי את כספי התרומות למען בית  -החולים הגרמני למצורעים  ,למשל  ,נהג להמיר בשער -

(

) ) 24

. 186 - 168

חליפין גבוה מן המקובל כדי להרים על  -ידי כך גם תרומה משלו למוסד  -חסד זה  .ראה גם חליפת מכתבים מקיפה

אל ומאת יוהאן לודביג שנלר בארכיון שנלר  ,לשעבר בכפר הולדתו ארפינגן )  , ( Erpfingenהיום ב -

. Reutlingen

תעודה  :יומניו של יוהאנס פרוטיגר

מכתבו של שנלר ] לא יכולנו לישון  ,ובבוקר בכה הנס כמו ילד קטן '  -רשמה אשתו של פרוטיגר

ביומנה .

25

לימים הוסיפה וסיפרה  ,כי בדרכם לכנסייה אמר לה פעם  ,שאם ימות בטרם עת  ,אזי

' אשם בכך שנלר  ,פסטור ל ' שנלר [הבן ] וכל האחרים  .אני שירתתי אותם  ,דאגתי להם וכך הם

בועטים בי ' .

26

' הם '  -משמע תומכיו של ' שנלר '  ,שהיו אמנם מעטים במספר ( רוב אנשי הקהילה

הגרמנית בירושלים הביעו אמון בפרוטיגר )  ,אך בעלי השפעה  :לודביג שנלר נשא ( ביריחו ) לאשה
את קתרינה פון טישנדורף  ,שאחיה  ,פאול פון טישנדורף  ,שימש אז כקונסול גרמני

בירושלים .

שנלר גם הדיח את פרוטיגר מן הוועד המנהל של בית  -היתומים והשתמש מאז בשירותים
הבנקאיים המתחרים של מלוויל ברגהיים ( שאת בתו הארייט
ב 1890 -

טישנדורף בירושלים

] [ Harriet

נשא הקונסול פון

לאשה ) .

יתר  -על  -כן  ,הקונסול התכוון לנהל גם את העסקות הכספיות שהיו כרוכות בבניינה של כנסיית

' הגואל ' ( אותה חנך הקיסר וילהלם מקץ עשר שנים )  ,באמצעות ברגהיים  -דבר שעורר את חמתה
של הקהילה הגרמנית כולה  .זו לא היססה להגיש לקונסול עצמו פטיציה  ,על  -מנת שיעביר אותה
לברלין  ,והדגישה את העובדה  ,כי המומר ברגהיים כלל איננו גרמני וטרם עשה דבר למען הקהילה
בירושלים  ,בעוד שפרוטיגר נחשב ל ' נשמת הקהילה הגרמנית'

בעיר .

27

אף  -על  -פי שהפרשה

נסתיימה בנצחונם של תומכי פרוטיגר ( ושנלר העביר את הוועד המנהל של בית  -היתומים

לגרמניה  ,ובכך נותק גם רשמית הקשר עם באזל )  ,היא הסבה לו כאב רב  .כמי שהתייתם בעצמו
בגיל צעיר  ,העבודה הקשורה ביתומים היתה בעיניו חשובה מכל התעסקויותיו האחרות  ,כולל
הרכבת  .כעבור שנים אחדות  ,כאשר כבר חש כי דעתו איננה שפויה  ,הביע פרוטיגר ביומנו ה ' סודי '
פליאה וצער על כך  ,שלא ניתן לו עוד לעסוק בנושא זה  ,שכה נגע

ללבו .

28

בין כה וכה  ,ובעוד ענייניה הסבוכים של הרכבת מעסיקים אותו ללא הרף ומכלים את שארית
כוחותיו ,

29

הלך והורע מצבו של פרוטיגר  .בסתיו

1889

יצאה אשתו לגרמניה כדי ליטול חלק בטקס

נישואי בתם הבכירה יוהאנה  .משם המשיכה לשווייץ כדי לבקר בת אחרת שלהם  ,אך כאן השיג

אותה מברק  ,שבו ביקש ממנה פרוטיגר לשוב ארצה הואיל ואיננו בקו הבריאות  .מריה יצאה מייד
לדרך  ,ואף כי מצאה אותו במצב ' תקין למדי ' לא שב עוד לאיתנו  .ביומנה היא

רושמת :

מה קרה הפעם ? יותר מדי מעשי  -נבלה  ,יותר מדי התרגשויות  ,גניבה של המשרת  ,עיכובים בעניין הרכבת ,

פרשת שנלר ,פרשת היוונים  ,העדרי ועוד דברים רבים אחרים הם שדרדרו אותו כדי כך .
ואולם עד מהרה נסתבר גם לאשתו  ,כי בנוסף לעבודה היתירה שהעיקה עליו  -ואולי כתוצאה
ממנה  -החל פרוטיגר לסבול מהפרעה נפשית .תחילה נטה לשכוח שמות ,

30

אך כעבור ימים

אחדים הופיעו סימפטומים מוזרים נוספים  ,ובכלל זה מעברים פתאומיים ממצב  -רוח מרומם
לדכאון ובכי  .י 3מצבו הלך והורע עד לטירוף נורא  ,שבשלב מסוים אף אילץ את אשתו להימלט עמו
אל מחונן לירושלים ,
25
26

27

28

29

32

ובלבד שלא יתגלה

שגעונו .

. 1888

יומן מריה  ,רישום מיום
שם  ,רישום מיום  1ביוני
שם  ,רישום מיום  11במארס  ; 1888בדיקה מס '  117 - 251 . 52 / 87בתיק האישי של הקונסול ד " ר פאול פון
טישנדורף במשרד החרן בבון .
פרוטיגר  ' ,היומן הסוד"  ,רישום מיום  8באפריל  . 1892על יומן זה ראה להלן .
11

במארס

. 1891

ראה יומן מריה  ,רישומים מתאריכים

30

שם  ,רישום מחודש דצמבר

1889

31

בינואר

. 1890

שם  ,רישום מיום

2

29

במארס ,

( בלי ציון

18

באפריל ,

14

ביוני

ו 11 -

ביולי

. 1889

היום ) .
32

שם  ,רישום מיום

5

באפריל

. 1891

ו

)ן
~

איכס

כרמל

מתוך הנחה כי מצבו הנפשי התערער בגלל עומס העבודה והבעיות שהטרידוהו  ,ובתקווה כי
הקלת הנטל תשיב את בעלה לאיתנו  ,נטתה אשתו להתעלם ממחלת  -הנפש ולהעלימה מעיני

אחרים  .לפיכך  ,תלתה תקוות כה רבות בנסיעתו לפריס בענייני הרכבת ובחופשה שאמור היה
לבלות אחר  -כך באירופה ,

כדי להינפש כהלכה .

אלא שבק "ן

33

כבר היה פרוטיגר חולה  -נפש

1890

חסר  -תקנה  .בפריס  ,כפי שכבר נרמז לעיל  ,אנשי חברת מסילת  -הברזל נכחו לדעת  ,כי אין לסמוך
עוד על האיש הכל  -יכול והרוח החיה של הפרוייקט כולו  ,ואילו מן החופשה בקרב בני -משפחתו
בגרמניה צריך היה להחזירו הביתה בטרם עת  ' ,פן יהיה בסופו של דבר המצב עוד גרוע יותר '
) 51 k nnte es am Ende noch schlimmer werden

השליטה במסילת -הברזל  ,שעתה זה הניחו סוף ~-סוף

. ) 50

"
את

34

בעוד פרוטיגר מאבד כליל את

אבן  -הפינה שלה ( אביב  , ) 1890ובה

השקיע חלק ניכר מכספו  -נחתו על הבנק שתי מכות אנושות נוספות  ,אשר הכריעו את האיש

החולה .
האסון הכבד הראשון ארע בשנת

1892

כאשר התמוטט הבנק של ברגהיים בירושלים  .פשיטת-

פרוטיגר .

הרגל עוררה בעיר בהלה  ,אשר גרפה גם את לקוחותיו של

35

יש להניח  ,כי מצבו הנפשי

לא נשאר בגדר סוד גמור  ,מה עוד שהיה יושב יום  -יום בבנק ורק נזהר עוד ' שלא לבלבל לאחרים

את המוח ' .

מסיבות מובנות אין המקורות האחרים שברשותנו מתייחסים כלל לטירוף שאחז

36

באיש ; אך נקל לשער  ,כי על רקע האסון אשר פקד את לקוחותיו של ברגהיים  ,גם לקוחות ותיקים

של בנק פרוטיגר התגברו עתה על מעצורים של נימוס והזדרזו למשוך את חסכונותיהם מהבנק .
משיכות הכספים גברו בהדרגה והפכו להסתערות של ממש  ,עד שהבנק התקשה לעמוד

בתשלומים  .במחצית השנייה של

1892

כבר החלה סכנת התמוטטות מרחפת גם על פרוטיגר

( שכלל לא הבחין במתרחש )  ,ואשתו שקלה את האפשרות להזעיק לעזרה את בנם הבכור הרמן ,
שהיה אז בן

ולמד בנקאות בלונדון

18

,

3

הודות לעזרה שהושיטו לבנק חברים שונים ( בוודאי גם

בהתחשב בנסיבות הטראגיות של ההתרחשויות  ,שכן מסיבות אובייקטיביות לא היתה סיבה
להתמוטטות )  ,הצליח המוסד תחילה להחזיק

מסילת  -הברזל

ב 25 -

מעמד .

38

פרוטיגר אף הובא לטקס חנוכתה של

בספטמבר  , 1892ובשכר עמלו המפרך למען הרכבת זכה בכרטיס  -נסיעה

חופשי במחלקה הראשונה לכל ימי

חייו . . .

' הוא ישתמש בו רק מעט '

) wird es aber wenig

 , ( benEtzenרשמה אשתו בצער ביומנה בעת שתיארה את הטקס  ,שהיה משאת נפשו של בעלה
במשך שנים רבות ואשר חל ביום שבו חגגו את ' חתונת הכסף '

גם שנת

1893

שלהם .

החלה בסימן רע  :וילהלם פאבר  ,חתנו הצעיר של פרוטיגר  ,אשר בכורח המציאות

ניהל למעשה את עסקי הבנק בירושלים בשנים האחרונות  ,שב ערב אחד לביתו אחר רדת החשיכה
מבלי שהיה מצויד בפנס  .הוא לא רק נתפס ונכלא על  -ידי התורכים ( אשר חייבו הולכים ושבים

בלילות להאיר בפנס כדי להעיד על תום  -לבם )  ,אלא שעצם המעשה נחשב לחסר  -אחריות ( ופגיעה
במוניטין של
33

11ע)

34
35

36

37
38

הבנק ) .

בסופו של דבר החליטה מריה פרוטיגר להשיב ארצה את בנה הרמן

שם  ,רישומים מהתאריכים  15במאי  1 ,ביוני ו 13 -

כיולי . 1890

. 1890

שם  ,רישום מיום  6באוגוסט
שם  ,רישומים מהתאריכים  4בפברואר ,

פרוטיגר  ,יומן סודי  ,רישום מיום
יומן מריה  ,רישום מיום  22ביולי
שם  ,ומם  ,וכן רישום מיום  19באוגוסט
20

8

במאי

ו5 -

ביוני

באוקטובר . 1891

. 1892
. 1892

. 1892

:

,
-

= ון

שזללי
קרקען .
4ש
ע

(

"14

ש

'' 4.

"ג
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נ44יאש4
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)

--
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:
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ץ מ_ ה
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,
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.

- - -.

--

-

:
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.

שי

קטע סיים מתיר מכתב  -תידה
משתכני ' מחנה יהודה ' בירושלים
ייוהאנס פרוטיגר  17 ,במארס 1891

ן,
"

נ,

אני רואה שאנו זקוקים כאן למישהו שיעבוד מן הבוקר עד הערב  ,יעמת -על משמרתו ויתן דוגמה טובה .
האנשים כאן הם כמו ילדים  ,הם רוצים לראות בן  ,אינם מאמינים בחתנים או בבנות  .האב או הבן -
למעשה הבן הבכור  -הוא שצריך להיות בעל  -העסק 39 .
מצבו של פרוטיגר הדרדר בינתיים כדי כך  ,שחדל אפילו ' ללכת לעבודה ' ,

ניסח על דרך לגלוג את מנהגו לשבת יום  -יום

במשרד מבלי עשות דבר .

ן4

40

כפי שהוא עצמו

אחיו ( ושותפו )  ,פרען ,

היה מרותק זה שנים למיטתו  .הוא סבל משורה ארוכה של חוליים כרוניים חמורים  ,שהטיפול בהם

הכביד אף הוא קשות על קופתו של פרוטיגר  42 .עסקי הבנק והבר עובדיו  ,כחצי -תריסר במניין  ,היו

נתונים בידיו הבלחי  -מיומנות של וילהלם פאבר  ,שיחסיו עם חותנתו  ,מריה פרוטיגר  ,היו בשפל

המדרגה .

43

אל תוך המהומה והמבוכה הזאת נחתה על הבנק המכה האנושה הנוספת  :בעקבות גל העלייה

החדש של יהודים לארץ  -ישראל בראשית שנות התשעים  ,ובמטרה לעצור אותו  ,אסרו עליהם
39

שם  ,רישום מיום

29

בינואר . 1893

שם .

40

שם ,

41

פרוטיגר  ,יומן סודי  ,רישום מיום

42

ראה  ,למשל  ,יומן מריה  ,רישום מהתאריכים
12

43

בפברואר

66
12

בפברואר
10

. 1892

בדצמבר

 1887ו 18 -

ביוני

; 1890

פרוטיגר  ,יומן סודי  ,רישום מיום

. 1892

ראה  ,למשל  ,יומן מריה  ,רישום מיום

24

ביולי

1887

( זמן  -מה אחרי שפאבר הגיע לראשונה

לירושלים ) .

אטוכס כרמל
התורכים ( ובכלל זה על יהודים שישבו בארץ מכבר  ,וללא הבדל נתינות ) לרכוש ולרשום על שמם

נכסי -דלא  -ניידי  .בידי הבנק של פרוטיגר נותרו עתה אדמות  ,שערכן נאמד בשני מיליון פרנק ואשר

נועדו ליהודים  ,כאבן שאין לה הופכין  .יתירה מזו  ,הבנק לא יכול היה לעמוד בהתחייבויותיו כלפי
אותם יהודים שכבר רכשו אצלו בתים  -למעשה שכונות שלמות  -ולרשום את הרכוש על

שמם  .לפיכך  ,חדלו גם הקונים לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי הבנק  .חובות אלה  ,שהסתכמו גם הם

במאות אלפי פרנקים  ,איימו למוטט כליל את הבנק  ,שכבר הוציא את הכסף  .בייאושו פנה פרוטיגר
( את המכתב מיום

15

במארס

1893

כתב כמובן פאבר) לעזרת יריבו המושבע  ,טישנדורף  .הקונסול

נעתר לפנייה ונרתם למאבק קשה וממושך נגד השלטונות התורכיים  ,שנהגו בניגוד מפורש
להסכמי

הקפיטולציות .

44

אולם הבנק שוב לא היה מסוגל לעמוד במדיניות הסחבת שנקטו

התורכים  .על רקע הדאגה המחמירה והולכת לעצם קיומו של הבנק ואף לעתידה הכלכלי של

.

המשפחה  ,כמעט וחדלה מריה פרוטיגר לרשום דברים ביומנה ברישום האחרון שלה  ,מיום
ביוני  ( 1893כמעט

30

19

שנה בטרם מתה )  ,היא מספרת על נסיעתו של פאבר לפריס כדי למכור את

מניות מסילת  -הברזל שהיו בידי
הצרפתית של הרכבת עמדה

פרוטיגר .

45

כאשר אפסה גם תקווה אחרונה זו  ,הואיל והחברה

בעצמה על סף פשיטת  -רגל  ,התמוטט בנק פרוטיגר .

46

כך נעלם מנופה

של ירושלים המוסד הפינאנסי הוותיק והגדול ביותר שהצמיחה הפעילות הפרוטסטאנטית בארץ -

ישראל .
' יומנו הסודי ' של יוהאנס פרוטיגר
פרוטיגר עצמו היה רק עד פאסיבי למתרחש והשקיף על הידרדרות עסקיו כמבעד לערפל  .חודשים
אחדים בטרם העלה על הכתב ( ב  7 -בספטמבר

) 1891

את הציון הקצר האחרון במסגרת ' זכרונותיו '

( וגם זאת אחר הפסקה של כמעט תשעה חודשים )  ,החל לנהל מעין יומן

) ( Notizbuch

 ,סודי '  ,שבו

.

שפך את לבו על גורלו המר ' נשא חן בעיני האל לנסות אותי בדרך חדשה ויחידה במינה '  ,רשם
בפתח היומן ,

47

 .ביותר ,

שבו תיאר בגילוי -לב ( אך בדעה הולכת ומתערפלת ) את הגיגיו הכמוסים

' שלעולם אינם צריכים להיחשף '

18 z0מ
( ur Ver ffentlichung bestimmt 51 ~ 4

שנתיים וחצי  -מאמצע  1891ועד שלהי

- 1893

. ) 818

במשך

מצא פרוטיגר ביומנו זה  ,לעתים בתדירות של

פעמיים ביום  ,את הפורקן היחיד לדאגתו העיקרית  :מה יהיה על ילדיו  ,שבחלקם היו עוד קטינים ,

כאשר הוא  ' ,כנראה כתוצאה ממאמץ  -יתר בכל מיני עסקים חובקי  -עולם '  ,איבד בגיל כה צעיר את
כוח הזכרון ואת היכולת לתפקד  .פעמים אין  -ספור  ,ולעתים קרובות באותן מלים עצמן ( עד כי

בעצמו הוא חש ומיצר על כך ) ,

48

חוזר פרוטיגר ומביע תמיהה על אשר קרה לו ; לכן גם יומן זה אינו

תורם ולא כלום להבהרת חלקו במאורע  ,אשר לכאורה ( ובאותם ימים עצמם ) היווה את הגשמת
44

ראה תיעוד מפורט אצל מ ' אליאב  ,הישוב היהודי בארץ  -ישראל בראי המדיניות הגרמנית  ,מבחר תעודות  ,תל -

אביב תשל " ג  ,עמ '

120

ואילך

;

א ' כרמל  ' ,היישוב היהודי  ,השלטון העות ' מאני והקונסוליות הזרות  .למעמדם

המדיני והמשפטי של בני העלייה הראשונה '  ,מ ' אליאב ( עורך )  ,ספר העלייה הראשונה  ,א  ,ירושלים תשמ " ב ,
עמ ' . 109
)16

45

46
47

48

והשווה רישום שלה מיום  23כאפריל . 1893
על  -פי עזבון פרוטיגר  ,וראה לעיל  ,סוף הערה . 1
ביום  5ביוני  . 1891גם מקור זה מצוי ברשותו של נכדו  ,הנס ה ' פרוטיגר ( וראה
סודי ] .
שם  ,רישום מיום  12בינואר . 1892

לעיל  ,סוף הערה
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דף הפותח את ' היומן

--

מפעל

--

--

חייו :

-

-

הסודי '

-

השלמת הנחתה של מסילת  -הברזל הראשונה בארץ  -ישראל והפעלת הרכבת בקו

יפו  -ירושלים  .אפילו ברמז אין היומן עונה על השאלה  ,כיצד נושל האיש מעמדותיו המכריעות

בפרוייקט זה  .אשתו מעולם לא התערבה בעסקיו ; ואילו חתנו  ,וילהלם פאבר  ,אשר בנסיבות
האמורות לא זכה בהעברה מסודרת של סמכויות ומידע  ,היה בלאו  -הכי צעיר וחסר  -נסיון מכדי
להשתלט על האימפריה הכלכלית הסבוכה שהקים פרוטיגר במשך יותר

מ 30 -

שנה .

הנה כי כן  ,היומן ' הסודי ' משמש בעיקר להארת מצבו הנפשי של פרוטיגר  .בפרטי  -פרטים  ,שיש
בהם כדי להדהים  ,הוא העלה ביומן זכרונות  -ילדות מוקדמים ביותר מבאזל ; אך מאידך גיסא  ,אין

לו מושג על אשר התרחש בימים או בחודשים האחרונים  .כדי לדעת את תאריך היום  ,הוא חייב
להציץ ללא הרף בלוח השנה ( בהסתר  ,למען לא יגלו זאת העובדים

בבנק ) .

49

ברבות הימים הוא

כמובן חש בכך  ,שהסובבים אותו התחילו לעמוד על חומרת מחלתו  .מתקבל הרושם  ,שמקורביו
עשו מאמצים רבים כדי להעלים את מצבו האמיתי מידיעת הבריות  ,אם כי החברים הוותיקים של
המשפחה וראשי הקהילה הגרמנית עמדו על המתרחש  .הם נהגו בפרוטיגר באורך  -רוח  ,כפי
49

שם  ,רישומים מהתאריכים

23

במאי ,

23

באוגוסט

ו9 -

בספטמבר

. 1892

ק6

ארוכס כרמל
שעולה מיומנה של אשתו  ,הגם שמעולם לא כתבה על כך במפורש ונהגה בבעלה באהבה

ובסבלנות רבה  ' .לעולם אין היא כועסת עלי או לועגת לי כשכבר אינני יודע יותר משהו בדיוק  .וזה

ביומנו .

מיטיב עמי  ,יברך אותה על כך האל '  ,כתב הוא

50

בשנה השלישית והאחרונה לניהול ' היומן הסודי ' ( היא שנת  , 1893שבמהלכה חדלה גם מריה

פרוטיגר לפקוד את יומנה ) חלה ככל הנראה הרעה דרמאטית במצבו של פרוטיגר  .רק שלוש

פעמים עוד הוסיף אי  -אלו שורות ביומנו  .ב  21 -באפריל כתב  ,כי למעשה הוא חשוב כמת  ,ואך היה
רוצה לחיות רק עד לבואו

של הבן הרמן  ' ,כדי שאוכל להעביר אליו הכול ' .

ב5 -

באוקטובר

1893

ציין  ,כי כלל איננו יודע מה עשה בששת החודשים שחלפו בינתיים  ' .הרמן אמור להגיע לכאן
בחודש הבא  -יתן האל '  .בהבעת תקווה זו להצלת ביתו ועסקיו  ,אשר חרף שיבת הבן לא נסתייע
הדבר  ,נחתם גם מקור זה לתולדות בית פרוטיגר

בירושלים .

מכתבי יוהאנס פרוטיגר לפאול קובר
המקור הרביעי והאחרון העומד לרשותנו מפרי עטה של משפחת פרוטיגר  ,הוא מיקבץ של

מכתבים  ,אשר שיגר יוהאנס פרוטיגר בשנים
קרוב  -משפחה של שפיטלר ובשנים

1887 - 1868

1866 - 1863

48

לפאול קובר בבאזל  .י 5כאמור  ,קובר היה

אף שירת בבית  -המסחר שלו בירושלים  .אחרי

ששב לבאזל  ,קובר קיבל על עצמו את ניהול ' בית  -המסחר לספרים וההוצאה לאור בפלקלי '
( 21111ע 2ל  52 p ]lgermissionsbuchhandlung und Verlagקובר נשא לאישה את מריה  ,בתו

של הבישוף נובט  ,ואף מסיבה זו שמר על קשרים אמיצים עם ירושלים  .מבחינת הכמות  ,גדול

אמנם היקף המכתבים פי שניים מן ה ' זכרונות ' שרשם פרוטיגר  ,אף  -על  -פי -כן  ,אין גם בהם כדי
לאפשר שחזור שיטתי של פעילותו
בית  -המסחר 10כ

דרך הקיצור

)

בירושלים .

C . F . Spittler 41

' שפיטלרס '

בירושלים  ,ששכן סמוך לשער יפו ונתקרא בפי הבריות על

)  , ( Spittler' sעסק תחילה בקנייה  ,שיווק וייצוא של תוצרת מקומית

אופיינית  ,כגון מוצרים עשויים עץ  -זית  ,כלי  -חרסינה  ,צימוקים  ,תפוזים ועוד  .הוא ייבא מאירופה
מצרכי  -מזון ( סוכר  ,קפה  ,תה )  ,צבעים  ,מוצרי -ברזל  ,סבון  ,משחקים  ,ספרים ועוד  .בהדרגה התוספו

לכך עסקי  -ממון עם מנזרים שונים  ,כנסיות  ,אנשי  -דת וסוחרים  .כספים ניתנו בהלוואה  ,נפרעו

שטרות  ,סחורות ניתנו בהקפה ושולמה ריבית על כספים שהופקדו לפרקי -זמן קצובים

מראש .

היחסים המתוהים ששררו לעתים בין עובדי בית -המסחר  ,ובעיקר האחריות הכספית הכבדה

שהיתה כרוכה בגידול עסקי הבנק שלו  ,הניעו את ראשי מיסיון עולי  -הרגל בסנט  -כרישונה לסלק

את ידיהם מבית  -העסק בירושלים  ,וכפי שהדבר נוסח בדין  -וחשבון של המוסד לשנת

: 1872

' הוועדה המנהלת מצאה לנכון לחסל את הבנק הואיל וסברה שאין זה תפקידה של אגודה

מיסיונרית לנהל עסקים ממין זה או [לחילופין ] להציע לאחים [ בירושלים ] להמשיך ולקיימם  ,אבל

על שמם ועל אחריותם '  .יוהאנס פרוטיגר ווילהלם דויסברג הביעו נכונות לנהוג בדרך המוצעת .
החל ב  1 -בינואר  1873נטל על עצמו פרוטיגר את הנהלת הבנק ואילו דויסברג את בית  -המסחר .
68
50

שם  ,רישום מיום

51

שמורים בארכיון פרוטיגר ,ראה לעיל  ,סוף הערה . 1

52

25

בפברואר . 1892

אחיו של פאול  ,יוהאנס קובר  ,ערך והוציא שם
המצוינת של גובט  ,בעריכת

 . Thierschנ  .יו

ב 1887 -

את הביוגראפיה הידועה של שפיטלר  .גם הביוגראפיה

 .א  ,הופיעה

ב 1884 -

באותו

בית  -הוצאה .

תעודה  :יומניו של יוהאנס פרוטיגר

במכתב הראשון ( מיום

בפברואר

14

עסקי הבנק  ,נאמר בין היתר

) 1873

ששיגר פרוטיגר לקובר אחרי שנטל על עצמו את

:

היה זה חביב מאוד מצדך לתת עלי דעתך בראש  -השנה הנוצרי [  1בינואר  , ] 1873ועוד לכתוב אלי

במיוחד .

אכן  ,היה זה יום רב  -משמעות עבורי ועבור פעילותי בעיר דוד  .אתה מיצר על כך שהפירמה הישנה [ של

שפיטלה חוסלה  ,אף  -על  -פי שאתה בעצמך תרמת לכך לא מעט  .עם זאת  ,אני מסכים עמך לגמרי  ,שעלי
לנסות לשאת בכבח  -את שם יורשו של שפיטלר  ,אם כי ברור לי לחלוטין  ,שאינני ראוי אפילו לשרוך את
נעליו של עבד נאמן זה בבית  -האלהים  . . .אתה יכול לתאר לעצמך  ,כי מ  .ה  [ .מר הרמן  ,העובד הבכיר ששב

לאירופה ] מאוד חסר לי  ,בעיקר בימי [ יציאת ] הדואר  ,כאשר הכול מוטל [ עתה ] עלי  .מזה הייר

] , Heyer

ששימש כמתלמד] הטוב עדיין מצוי בחיתוליו בכל הנוגע להתכתבויות בגרמנית ובצרפתית  -בה אין הוא

עוד שולט כהלכה  .גם הנהלת הספרים שלו עוד צולעת  ,כך שמוטל עלי לבדוק כל דבר בעצמי . . .

עם זאת

לא חשתי כאן עד כה בערעור כלשהו במידת הנאמנות [ שרחשו הלקוחות לחברה שנשאה עד אז את שמו
של שפיטלר  ,ועתה פורקדו  .נהפוך הוא  ,מכל הצדדים מפקידים אצלי כספים בשפע כזה  ,שאני רק שש

להשיב פקדונות שהגיע מועד פרעונם  .היוונים בקושטא משלישים סכומים בזה אחר זה  .מאז נובמבר

קיבלנו

] 17 , 000 [ ? Dnb

לירות ואף שילמנו

המפואר של הפטריארך [ היוונך הזקן

[ אותן ? ]

[ ] 1872

למנזר [ היווני  -אורתודוכסי ] בירושלים  .אבל הצלב

קירילוס  ,מתנת

הקיסר

הרוסי 53 ,

עדיין מוחזק אצלנו כערבות  .מאז

חדלו הרוסים להראות [ להם] כסף  ,נעשו הפעילים הראשיים של המנזר מעט יותר צנועים ). (schachterner
 ) 50הגיע [ לירושלים ]  ,אולם אני טרם ראיתיו  .לא ברור אם
אומרים [ שהמזרחן ] ד " ר [ אלברט] סוסין

""

שפירא [ סוחר העתיקוה] יקיים עמו מגע  .העתיקות המואביות [ שהיו בידי שפירא ונחשבו על  -ידי רבים

כזיוף ] טרם נמכרו  ,וזה גם לא יהיה כל  -כך קל אתן  .כרגע עוסקים בהרחבת החנות ויהיה הרבה יותר טוב .
דויסברג מתכוון להעסיק [ בה ] שוב את תומן המסכן כמוכר  .נדמה לי  ,שזה תלוי בכך אם דויסברג ואשתו
יסעו השנה לאירופה  .תמוה בעיניי  ,שדויסברג חושב דווקא עתה [ שהרי זה עתה קיבל על עצמו את הבעלות
העצמאית על בית  -המסחר  ,היא ' החנות '

) [( der Laden

על נסיעות  .הוא חבר בלשכה המשפטית לענייני

סחר  ,ואילו אני נבחרתי לשמש כחבר המועצה של בית  -החולים לילדים של סנדרצקי ושל בית  -הספר . . .
האדון הכומר [ יוליוס ] דיסלהוף  , Disselhomיורשו של פלידנר בקייזרסוורט] הכשיר ביום א ' שעבר את שתי

הערביות הראשונות כדיאקוניסיות  .המודל של הר  -הבית ושל המסגד שהכין מר [ קונרד ] שיק מוכנים
למשלוח לווינה  .הוא מאוד מעניין  .על אודות הרכבת [ שתוכננה אז על  -ידי צד שלישי  ,אך לא זכתה

להתבצע] אנו יודעים רק זאת  ,שמהנדסים עוסקים במדידות  .היכן ומתי  -לא ידוע  .זה עוד יכול לצאת אל
הפועל  .אומרים

גם  ,שאת

עסקי הכספים הם מתעתדים לנהל דרכנו . . .

נראה  ,כי מתוך הנושאים הרבים שהזכיר פרוטיגר במכתבו  ,עניינה אותו כבר אז מסילת  -הברזל
יפו  -ירושלים יותר מכל השאר  .עוד

למעבר עגלות ( שטרם נעו אז

ב 1864 -

בארץ )

דן פרוטיגר בצורה רצינית באפשרות להכשיר דרך

בתוואי האמור  .בעזבון שלו 54מצוי תחשיב מדויק של

הכשרת דרך זו והפעלתה  .לדעתו  ,הדרך אמורה היתה לשמש לא רק להעברת סחורות  ,אלא גם

להקל על תנועת אלפי הצליינים שזרמו מדי שנה לירושלים  .ברם  ,בטרם החלה התכנית להתממש
בהדרגה

( החל בשנת  , ) 1867כבר החל פרוטיגר להירתם לרעיון הישן של הנחת מסילת  -ברזל .

במשא  -ומתן המייגע ורב הגלגולים עם
53

קושטא  ,עד שהושג הזכיון  ,שימש פרוטיגר ככוח המניע .

55

במסגרת היחסים הבעייתיים ששררו אז בין הרוסים לפטריארכט היווני  -אורתודוכסי בירושלים  ,היה קירילוס ,

באופן יוצא מהכלל  ,כן  -ברית נאמן לרוסים  .והשווה כרמל  ,כרוניקה א  ,אינדקס

( ' קירילוס ' ) ;

הנ " ל  ' ,פעילותה של

רוסיה בארץ  -ישראל בשלהי התקופה העות ' מאנית '  ,א ' שאלתיאל ( עורך )  ,פרקים בתולדות ירושלים בזמן החדש
( ספר

זכרון ליעקב הרצוג )  ,ירושלים תשמ " א  ,עמ '

105

ואילך .

.1

54

ראה לעיל  ,סוף הערה

55

ראה העתק מכתב הקונסול הצרפתי בירושלים למשרד החרן בפריס מיום

26

בספטמבר , 1887

שם .

קלע)

טקס התחלת העבודה
בקו מסילת  -הברזל יפו -

ירושלים  ,מארס . 1890
יוהאנס פרוטיגר ניצב שני
מימין לדמות שבמרכז
התצלום  ,חובש מגבעת
אירופית

הזכיון ניתן סוף  -סוף

באוקטובר

ב 22 -

1888

על שמו של יוסף נבון  ,שהיה  ,כמתחייב בעניינים כגון

אלה  ,נתין עות' מאני ופעל כשותפו של פרוטיגר  .ואולם בהוצאות  ,שפאבר אמד אותן
פרנק  ,נשא פרוטיגר

מכיסו ' .
6

ב 800 , 000 -

על  -כן בטקס נסיעת הבכורה של הרכבת הורשו הוא ונבון ' לעמוד

ממש לצד הפאשא ' שנשלח על  -ידי הסולטאן בקושטא כדי לשאת את הנאום
לעומת זאת  ,אפילו לא זכה בכרטיס  -הזמנה לטקס

58

הראשי .

57

פאבר ,

אך כבר עמדנו לעיל על אי  -הבהירות בכל

הנוגע לחלקו של פרוטיגר בפרוייקט זה מאז נשתבשה

דעתו .

מאז קיבל על עצמו פרוטיגר  ,בראשית  , 1873את האחריות על הבנק  ,התפתחו עסקיו בקצב

חסר  -תקדים  ,עד כי הפך למוסד הפינאנסי המכובד ביותר בירושלים ובארץ בכלל  .הסתעפות
העסקים הניעה את פרוטיגר להזעיק לעזרתו כבר בסתיו

1873

את אחיו פריץ מבאזל  .זה הגיע

ארצה עם אשתו וארבעת ילדיו ונעשה שותפו בחברה החדשה  ! Cie , Successeursש 7 . Frutiger

,

)  . Jeirusalem (Syrieסם ש  . de C . F. Spittlerתחילה סייע לו האח לשאת בעול  ,שהלך ונעשה
כבד  .ואולם משחלה פריץ  ,בשנות השמונים  ,לא רק שחדל לסייע בנשיאה בעול  ,אלא הוא עצמו

הבנק .

הפך לנטל כבד על קופת

בתקופת המשבר החמור במזרח

( ) 1878 - 1875

הבנק העות ' מאני המרכזי בקושטא

) Bank

סבל גם בנק פרוטיגר משפל יחסי  ,בעיקר כאשר

 , ( Ottomanשפרוטיגר שימש כסוכנו בירושלים ,

הסתבך בעצמו בקשיי נזילות ומשך מפרוטיגר באופן בלתי  -צפוי סכומי  -כסף גדולים  .כדי לא
להיאלץ לדחות דווקא בעת מצוקה זו את הבקשות המרובות להלוואות שהופנו אליו  ,פנה פרוטיגר
לעזרת מיסיון עולי -הרגל בבאזל  .זה נענה ברצון והעניק לפרוטיגר מילווה נדיב עד יעבור

59

זעם .

אחרי שנסתיימה המלחמה הרוסית  -תורכית והמשבר שכך  ,שב גם הבנק לשגשג  .עם זאת היה

פרוטיגר חייב להודות  ,כי ' בסבך הנושאים המורכבים [ שטיפל בהם ] קשה לשמור תמיד על ראייה
בהירה של התמונה

הכללית ' .

60

נסיונו העיקש של פרוטיגר לנהוג בסולידיות פגע לא מעט גם ביחסיו עם אלה  ,אשר לפחות

70

56

עזבון פרוטיגר  ,לעיל  ,הערה

57

' ימן ס , ' , ,

58

ו

 ,ש  ,ם מ  ,ים

15

.1

באוקטוכ ,

. 1892

,

הזמנה  ' ,אך
עמן מריה  ,רישום מעם 20בספטמבר . 1892היא אמנם חמלהעלפאברוביקקך מנבק להערג עבורו
מכבר
כשימום
נראה כי הוא לא יכף היה לעשות דבר  .עטין זה מעיד כמוכן על מעמדו הנחות של פאבר  ,הגם

כמנהל בפועל של הבנק .
59

ראה מכתבי פרוטיגר לקובר מן הימים

60

במארס

מכתב פרוטיגר לקובר מיום

3

13

בספטמבר

. 1880

ו 25 -

באוקטובר

. 1877

תעודה  :יומניו של יוהאנס פרוטיגר

מבחינת הרקע וההשקפה הדתית אמורים היו להיות קרובים אליו ביותר  .ביום
פרוטיגר

16

בינואר

כתב

1881

לקובר :

עם מר שנלר [ האב ] אני מקווה להסתדר במהרה טוב יותר  ,אבל הוא מכל מקום חסר  -תקנה ) incurable

מתכוון בכך ,

מר

[סמואי

לפי  -שעה  ,רק לקדחת הבנייה שלו  ,שמדביקה בזה אחר זה את כל אבות  -הבית ) . (Hausviter
מילר

גם הוא משליחיה הוותיקים של סנט  -כרישונה ואיש ' בית  -האחים '

], MUller

שהיה אז אב בית  -יתומים בבית  -לחם מטעם אגודת ירושלים בברלין
] , Tappe

 .אני

( ת30 ]11

zu

לשעבר ,

 [ (Jerusalem-Vereinוטאפה

מבית  -החולים למצורעים בירושלים ] דומים לו כשתי טיפות  -מים ( שלא לדבר על הבישוף ברקליי

], [Bariay

יירשו של

נובט  ,שלא נאה לו לטרוח ולגשת לבנק והוא סבור  ' ,שהקיסר הגרמני בכבודו ובעצמו

חייב להביא לאדון חשוב זה את הכסף

לחדר . )' . . .

על הפעילות היום  -יומית של הבנק ולקוחותיו הקטנים ניתן להתרשם מתוך תשובתו של
פרוטיגר על שאלת קובר  ,מה עלה בגורל הכספים שבני ירושלים רבים נשארו חייבים לבישוף
גובט  ,כשזה מת באביב

: 1879

כדי לא להאריך  ,אומר רק זאת  :הורנשטיין ]  , Hornsteinהמלונאי המומה  ,התרושש לחלוטין

!:

"

 . (dem Hundהוא חייב לנו כאלף לירות  ,אך אי  -אפשר להוציא ממנו פרוטה  .כעת אין הוא דג וגם לא ציפור .
הוא כבר לא תחת חסות פרו[ סיח] אך גם איננו תורכי [ כלומר נתין עות ' מאנק  ,זולת תכונותיו כנוכל . . .
סלצ ' ם

) ( Salcem

יעקב אל  -מונזה

אסד

מכחיש הכל ; נצרי ג ' מאל ( א avassri [ 810מעולם לא חשב אפילו לרצות לשלם  .כך גם לגבי
) Monsa

א)  .אבראהים

ג ' מאל היה משלם  ,אילו רק היה יכול  .ג ' ון דורסי

פרוטה  ,מוסא דורסי  -גנב ונוכל מאין דוגמתו  .אשתו של סבא קבאר

) ( Saba Cawar

חסר -

) - ( Dursi

מתחמקת על  -ידי

שקרים  ,והשועל החמקמק )  ( Schweren terסלימאן קרא נעלם  .אביו מוכר  -כמעשה של הסחה או מתוך
~
את הפרצוף הכי אומלל בעולם  .זהו סיפור המעורר בי בחילה אפילו כשאני
מצוקה  -מטאטאים ועושה

כותב אותו  .כשאני

תופס אחד

מהם  . . .הם מתחילים להתייפח  ,או מגיבים בגסות ומתגוננים בשקרים . . .

אנא סלח לי על רוגזי  ,אך מה אעשה ולא ניסיתי

עוד ? העם

הזה מביא אותי לידי יאוש  .כאשר אני נזכר כיצד

עינו לפנים את האדון הבישוף המנוח הטוב נבבקשותיהם שיעזור להם

תודה  . . .אני רק

בהלוואות] ,

ועתה אין זכר ואין

חוזר ושומע את הטענה  :מה  [ ,הרי] האדון הבישוף ויתר לי על הכל ומר

סמ [ ואל ] ג [ ובט] -

[הבן] הסתלק מכאן ולא אמר לי כלל שאני עוד חייב משהו  . . .י6
תיאורים מעין אלה  -כאשר עסקות  -ענק וקוריוזים פעוטי -ערך שזורים אלה באלה כמעט ללא
הבחנה  -מאפיינים את מיקבץ מכתביו של פרוטיגר אל קובר  .העובדה  ,כי הלה היטיב להכיר את
ירושלים וידע רבות מן הנפשות הפועלות שם עוד מן התקופה שנמנה בעצמו עם חבר העובדים

של בית -המסחר  ,איפשרה לפרוטיגר להתייחס אל נושאים רבים בלשון רמז  .שתיים  -שלוש מלים
כאלה היו אמנם מובנות לקובר  ,אך בעיני קורא זר הן עתה לעתים קרובות בבחינת

חידה .

המכתבים מהווים מקור מאלף ללימוד ההווי והאווירה ששררו בעולם העסקים הססגוני של
ירושלים בשלהי המאה הי " ט  ,אך גם הם רחוקים מלאפשר מעקב ברור אחר עלייתו ונפילתו של
בית  -העסק הגדול

בארץ .

על החודשים האחרונים של משפחת יוהאנס פרוטיגר בירושלים אין בידינו עדויות  .מתוך עזבונו
מתברר רק  ,כי בסופו של דבר לא יכול היה הבנק לעמוד בהתחייבויותיו ופשט
1894

את הרגל .

62

ביוני

שבה המשפחה  ,ועמה חמישה ילדים קטנים  ,לבאזל  .מקץ חמש שנים  ,ב  21 -במאי  , 1899מת

. 1884

נ6

המכתב מיום  3באפריל

62

ראה גנזך  ,תיק הקונסוליה הגרמנית  ( 729 ,כרך  1חסר 1903 - 1913

.

"

 co .ש

Frutiger

. (Konkurs [ .

71

אלכס כרמל

מצבת קברו של יוהאנס פרוטיגר עליה

חרות  ( ,בחלק האמצעי ) בין השאר  :לשעבר
בנקאי בירושלים ,

1899 - 1866

פרוטיגר ונטמן שם  ,מבלי שדעתו תשוב אליו  .אשתו מריה האריכה ימים עד

מבני משפחת פרוטיגר שב לימים ארצה הבן הרמן .

63

למנהל הסניף החיפאי של הבנק הארץ  -ישראלי הגרמני

1922

ומתה

בברלין .

בראשית המאה העשרים הוא נתמנה
) 8 -Bankת812511ץ

מגוריו אשר ברחוב הגפן ( היום שוכן שם המרכז היהודי -ערבי ' בית

, ( Deutsche

הגפן ' )

יבית-

היה אחד המבנים

המרשימים במעלה הכרמל  ,מחוץ לחומות ' העיר העתיקה ' של חיפה  .ברם  ,נסיונה של משפחת

פרוטיגר להכות מחדש שורש בצפונה של הארץ נסתיים אף הוא בנסיבות טראגיות  .בשלהי

1908

מת בחיפה הבן הבכור ומקץ שנתיים  ,בספטמבר  , 1910חלו ומתו בתוך ימים שני הילדים הנותרים
 התאומים הנס  -ברונו ואורסולה  .מסע הלוויה המשותף של הפעוטות הללו היה מחזה קורע לבכדי כך  ,שהמשתתפים בו לא שכחוהו לאורך

שנים .

64

משפחת פרוטיגר אחוזת  -היאוש החליטה

לעזוב את הארץ ובמקומו של הרמן פרוטיגר  ,שמת כבאזל ב  , 1954 -נתמנה וילהלם פאבר  ,עוזרו
לשעבר של יוהאנס פרוטיגר בירושלים והתנו  ,למנהל הסניף

בחיפה .

65

הנס פרוטיגר  ,יליד באזל  , 1917הוא בן הזקונים מתוך ארבעת הילדים שעוד נולדו למשפחת

הרמן פרוטיגר אחר מות התאומים בחיפה  .אכן  ,לבן זה  ,ולמודעותו ההיסטורית המיוחדת  ,חייבים

אנו תודתנו על שימור החומר הנוגע לפעילות משפחת פרוטיגר בארץ  -ישראל למן מחצית המאה

הי " ט .
72
63

64

65

אביו של הנס ה ' פרוטיגר ( ראה לעיל  ,סוף הערה  ) 1אשר לו חב אני תודה גם על מידע זה .
עדות כעל  -פה של נלי מרצ ' ינקובסקי  -שומאכר ( ככת  , ) 90בחודש ינואר  . 1986התאומים היו כבני
ונטמנו בבית  -הקברות הגרמני בחיפה .
ראה כרמל  ,כרוניקה  ,ב  ,עמ '  , 363ומידע בעל  -פה של הנס ה '

פרוטיגר .

שנה ורבע

