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מיטוויידההעירשלבפוליטכניקוםשלמדמקצוע,וחשמלמכונותמהנדס

ארצהשהגיעו,אחיותיוושלושאמועםבירושליםשההבתחילה.בגרמניה

כגון,מזדמנותעבודותקיבלאכןהוא.עבודהשםלמצואוניסה,איתו

ברצונושאםהביןמהרהעדאבל,צדקיהומערתאתלמפותהזמנה

.לשםונסע–יותרהסואנתביפושיתמקםעדיף,להתפרנס





:לנישואיוהשארביןהביאה"עתיד"בקטינקאשלעבודתו

.בביירותכלשהובמפעלתקלהלתקןהוזעקהימיםבאחד

ידיעלשהוזמנהגננת,צירולניקביהודיתנתקלשםבהיותו

אזשסייע,ציונילאגרמני-יהודיאירגון)"עזרה"חברת

הילדיםגןאתלתפעל,(ישראלוארץאירופהמזרחליהודי

הייתהכי,מכברזהאותההכירהוא.שםשנפתחהיהודי

זההיה....בביאליסטוקילדיםבהיותםאחותושלחברתה

היהשובוקטינקאנסגר"עתיד"שמפעלולמרותחםמיפגש

בןהיהכשקטינקא,1913-בהזוגנישא,קבועהעבודהללא

.24בתויהודית28

הצעירוהזוג–קוקהרבאצל,אביבבתלנערכההחופה

שמואל,הבכורבנםנולדמכןלאחרשנה.בחיפההתיישב

גםנולדוהזמןובמשך(קטינקאשלהמנוחאביושםעל)
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-צירולניקיהודית 
קטינקא

וניצניה  ( משמאל)הבנות ְְגליליה 
בצעירותן
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1915-ב



בניית מסילת  "כי , קטינקאלאחר שנים סיפר . הנחת המסילה לסיני נעשתה בתנאים קשים

הנחנו , שלהטו מחום השמש, אך את הפסים והאדנים, הברזל נעשתה בשעות היום

ליד  . הקבעמיבנימעברי מים וגשרים נבנו תחילה באופן ארעי ובמשך הזמן הוקמו . בלילה

הרכבת מתעכבת והקבלן בונה המיתקן חייב היה לעלות על הקטר  היתהכל מיתקן ארעי 

חתנו  –פאשה אנוואריום אחד קיבלתי ידיעה כי . ויחד איתנו לעבור במעבר שאותו בנה

מתוך  . באים לבקר, הוא ופמלייתו עמו.( ג.ב–העותמאניוגם שר המלחמה )של השולטן 

הנסיעה עברה בהצלחה עד לתחנת  . נסעתי אף אני בקטר, אחריות לחייהם של האורחים

צפרתי וחיכיתי  , בהתאם למקובל. עליו הותקן מעבר ארעי, משרפה שעל גבי הוואדי הקרוב

מובן שלא  . כי הקבלן איננו, בהתקרבנו לוואדי ראיתי. את הגשרלקבלן שיבוא לעבור עימנו 

.  משנעצרתי ירדו נוסעי. העזתי לעבור ברכבת מיוחסת מעין זו על פני מיבנה שאינו בטוח

אותות  , אשר למרבה הפלא לא ענד כל סימני דרגה, 40כבן , בראש צעד אדם נמוך קומה

פאשה בכבודו  אנווארהיה זה . המקובלים כל כך על אנשי מעלה תורכיים, כבוד וקישוטים

שהיה שר , .(ג.ב–שליט ארץ ישראל דאז )' הגדול'מאל פאשה 'מאחוריו צעד ג. ובעצמו

שמסילתנו נחשבה לאחד  , אזית'החיגהתורכית ובתור שכזה שלט על הרכבת הימיה

ניטל מהמכונאי  , מרוב פחד. פאשה בתורכיתאנווארשאל ?' מי האחראי כאן'. מסעיפיה

דיבר אלי  , כיוון שראה הפאשה כי לבושי טוב משל המכונאי' !אני': לפיכך עניתי. כוח דיבורו

ומדוע אתה צופר כל '. עניתי', המהנדס המכונאי האחראי?' 'מה אתה': בטון שקט ומאופק

ומה יקרה אם  '. הסברתי', כיוון שלפי הפקודה חייב הקבלן להעבירני את הגשר?' 'הזמן

, אם תיתן לי פקודה לכך'. שאל?' האינך יכול לערוך ביקורת זו בעצמך? ימות הקבלן לפתע

אלא שבו ברגע ראיתי את הקבלן צועד  –' !ובכן עשה'. 'אשמח לעשות זאת, הוד מעלתך

לפניו  ' פחותים'חשב הקבלן כי אחד ה, משניגש אליו הפאשה והחל לחוקרו... לעברנו

לא היה כבר כל צורך לקנא באותו תורכי  ... וכדרך תורכים של אותם ימים השיב לו בחוצפה

לא טמן ידו , שטרם ידע מי העומד לפניו, הפאשה הנכבד סטר לו על לחיו והלה. מסכן

..."הוא נעצר, פרצה מהומה ואף שלבסוף העביר הקבלן את הרכבת. בצלחת

ללא כל  , במעיל פשוט( במרכז)פאשה אנוואר
מימין לו פוסע . 1916-מבקר בהר הבית ב, עיטור

".הְגדול"מאל פאשה 'ְג



מנהלאלהעליונההמפקדהדרךפנו,לכךפנויותמכוניותלהםנמצאושלאמאחר

להסעתקטניםקרונועיםלהםשיתקיןבבקשה,קטינקאהואהלא,"העמקרכבת"

:מספרהואהדבריםהשתלשלותעל.הטייסים
למחרת...הדרושהמנועאתלהשיגכדיעזרתםובקשתיבמרחביההאווירלחילפניתי"

.הפסיםעלעומדוהואמטוסבשבילינתקבלכי,בעפולההתחנהראשליהודיעבבוקר

גםוכןגופואבלנעדריםשלווההגהזנבו,קטועותשכנפיומטוסוראיתילמקוםניגשתי

כשהמדחףהקרוןמישטחאלבחבליםקשורהיההמטוס.ובריאיםשלמים,המדחף
שבשבילבשעה,ס"כ160-כהייתהעוצמתו.המנועלגודלנדהמתי.החוצהבולט

המטוסגוףאתהיטבקשרתי...מזההעשריםואףהעשיריהחלקמספיקהיהקרונוע

ליוהציעהתיישבהטייס...המנועאתלהפעילהטייסיםאחדאתוהזמנתיהקרוןאל

אתהפעילוהטייסטייסכובעילבשנו.(ימינובלשוןמטילן)המפציץבמקום,לידולשבת

שהתחילהקרוןשלהידבלםאתפתחתי,במהירותלהתנועעהתחילהמדחף.המנוע
מעפולההדרךבאמצע.וגוברתהולכתומהירותונורארעשמקיםכשהואקדימהלזוז

רצינו.לעצורלטייסאותתי,המותרגבולאתעוברתשהמהירותכשנוכחתי,לחיפה

...לאחורלהסתובביכולאינוהריהמדחף?חוזריםאיךאבל,לעפולהלחזור

קטינקא.לסיניהעותמניתהמסילהבנייתהופסקה,סואץתעלתאתלכבושהעותמניםנסיוןשנכשללאחר

ונודעועפולהצמחדרך,לחיפההירדןמעבראזית'החיגהמסילהמיסעףעללאחראיומונהצפונההוחזר

הקוויםאתיוםיוםשתקפוגרמניותטייסותשתיאזנמצאוהמסילהלאורך."העמקרכבת"בכינויו

.בחיפהרקלקבליכלושאותו–לבידורטייסיהןשיוועושלהםהפנאיבשעות.בדרוםהבריטיים

,המעגלעלעלינו.עליוהעולההקטרכיווןאתלהפוךשתפקידוסיבובימעגלהיהשם,לחיפההגענו"

להאיטכדיהבלםעלכשידילעפולהחזרהטסנו.לעפולהבכיוון,קדימההופנהוהמדחףהקרוןאתסובבנו

לטייסיםלעשותוהחלטתילטייסהודיתי.תקלותללאלעפולההגענו.הקרוןשלמהירותואתהאפשרככל

".לשימושםאווירייםקרונועים
...צרהמסילהעללקרוניתהעולמיהמהירותבשיאהיוםעדמחזיקקטינקאשלאווירון-שהקרון,אומריםיש

החץ מורה  . עמוס בטייסים ְגרמנים" אווירון-קרון"ה
.קטינקא–על אבי הרעיון 



העמקמרכבתקטינקאהועברמסוייםבשלב

זמןולאחרבדמשקאזית'החיגהרכבתלמרכז

המפקח:ביותראחראילתפקידמונהרבלא

אזית'החיגהמסילהקטעעלהראשיהטכני

ערבהאישבחצימדינהלעירעמוןרבתשבין

.קילומטרים1000-מלמעלהשלמרחק–

כמפקחמינויי":קטינקאסיפרזמןלאחר

,הקולכלכאחראיותפקידיזהלאיזורראשי

ליהיקנו,השאיבהולתחנותהמלאכהלבתי

,ערבהאיחצילמרכזעדלהגיעמיוחדרישיון

".תורכיהשלשלטונהתחתכולונתוןשהיה

,הקושלהקצהלתחנת,איפוא,נסעקטינקא

–כיום . במדינהאזית'החיְגתחנת הרכבת 
(.ויקיפדיה, קיקורסון: תצלום. )מוזיאון הרכבת

בשלהי תקופת שירותו  קטינקא
.אזית'החיְגברכבת 

שינהוחדרימרווחיםעבודהחדריעםמסודריםמשרדיםשנילימסרהלה".להחליףנועדשאותוגרמנימהנדסעםנפגשושםמדינהבעיר

למרות...מדינהבקירבת,מליהמדייעןבתחנתגםקטןמשרדליהיהלכךנוסף.במעןוהשניעמוןברבתהיההאחד.החיילולמשרתילי

...ומסודריםמוכשריםמקצועאנשישכלל,שליהחדשהצוותבעזרתהמכשוליםעלמשתלטוהחילותילעבודהלאטנכנסתיהרביםהקשיים

שלוש.באזוריהחשוביםהמקומותבכללשבועאחתלפחותלבקרשאפשרכמהעדוהשתדלתיהקולאורךבנסיעותביליתיזמנירובאת

מהקצונהלויהבניידיעללכךהוזמנתיכיאף,במסגדיהולבקרהעירהמהתחנהלצאתרציתילא.במדינההרכבתבתחנתביקרתיפעמים

".המיתמריםהמסגדיםמגדליוחודיבנייניהעל,ממרחקהעירבראייתהסתפקתי.והגרמניתהתורכית

חייליםהתחנהאתהקיפו,האחרונהבפעםשםשביקרבעתבדיוקכי,העותמניתבאימפריהקטינקאשלשירותותםשםודווקא,הגורלרצה

ברח,עליושעברוהרפתקאותכמהולאחרהירדןבעברסלט-לאהובלווגרמניםעותמניםקצינים80ועודהוא.נישבהוקטינקא–בריטיים

.בהתושבשאינולמילעירכניסההבריטיםמנעועתשבאותהאלא.שםנמצאתשמשפחתוחשבכי,לירושליםלהגיעהצליחדרךלאובדרך

אחדעלתהיליםקוראיהודיילדוכשראההזיתיםבהרהעלמיןבביתשוטטהוא:קטינקאאתלעכבהיהיכוללאכזהפעוטשדברמובן

בידומחזיקוהואהתהיליםספרכשבידו,קטינקאפסעוכך...אחדשילינגתמורת,הסכיםהילד.העירהאליולהתלוותממנוביקש.הקברים

...אביבבתלשמשפחתוקטינקאגילההעירהבהגיעואך...לעבורלהםונתנוובנואבשהםבטוחיםהיובכניסהההודיםהשומרים.הילדשל



החלוקטינקאלחיפהחזרההיא,מחדשהתאחדהשהמשפחהלאחר

רגליאתלדחוקהבריטיםניסוימיםבאותם.פרנסהמקורותלחפש

תהיהסוריהכישקבע,פיקו-סייקסהסכםלמרות,בסוריההצרפתים

להתערבהחלוהבריטים,מקוםמכל.הצרפתיתההשפעהבתחום

הרכבתאתבעצמםלהפעיל–אלהכלוביןבסוריההנעשהבכל

שירותיואתולהציעניסיונואתלנצלהחליטקטינקא.אזית'החיג

ההנדסהחילידיעלשהופעלה,הרכבתשלהחדשהלהנהלה

אלשובהגיעוהואלשורותיהםאותולקבלשמחוהבריטים.הבריטי

תפקידואתבדיוקקיבלאףהוא.בדמשקאזית'החיגהרכבתמטה

דמשקשביןהמסילהבקטעראשיטכנימפקחשובונעשההקודם

.סוריהאתלעזובהבריטיםנאלצודברשלשבסופואלא.לצמח

הראשיהמנהלאלהוזמנתי1919בנובמבר23-ב":קטינקאמספר

.רבהבחביבותהפרטיבחדרוהתקבלתי.הולמסקולונל,הרכבתשל

אתאלהבימיםלעזובעומדהבריטיםהעובדיםחברכי,אמרהוא

בארץהברזלבמסילת,דומיםבתפקידיםלעבודהולעבורדמשק

י"באלשרתאליואילווהאניגםאםרבברצוןיראה,לדבריו.ישראל

מעמדובאותוהסכמתיאתהבעתי.בדמשקלישישמישרהבאותה

אתעליהחתםהולמס.בדמשקמשירותילפיטוריםבקשהכתבתי

הוא.ליהמגיעההמשכורתאתלילשלםלקופהפקודהונתןהסכמתו

בשירותושעשיתיהטובההעבודהעלהערכהתעודתליהוציאגם

החדשבשירותלהתראות'ובברכתידבלחיצתנפרדתי.בדמשק

".'ישראלבארץ

.ברכבתלעבודעודשבולא–לחיפהקטינקאחזרלמחרת

. בדמשק בתצלום עכשוויאזית'החיְגתחנת הרכבת 
(ויקיפדיה, הרטיְג: תצלום)



בחיימעורהקטינקאהיה"עתיד"בעבודתוימימאז

לאחרמיידעבודהלונמצאהוכךחיפהשלהכלכלה

:ימיםאותםעלסיפרוכך.לרכבתחוזרלאהואכישנודע

טוביהשלהצעתואתלקבלהחלטתי,לחיפהשוביעם"

והמהנדסברסקיהאדריכלועםעימויחדולפתוחדוניה

הראשוניםבשבועותכבר...טכנימשרדגליקשטיין

ופועליבנאים...עבודהקיבלנוהמשותףהמשרדלהקמת

טוביאתשכרנו.בארץכמעטאזהיולאיהודיםבניין

יהודיםבחוריםאספנוולצידםהערביםהבנאים

הערביםמהאומניםהמלאכהאתשלמדו,מתאימים

נוסדהכך.וחשבוןבשרטוטערבשיעורימאיתנווקיבלו

אבל,קלההיתהלאהעבודה...'הבנאיםקבוצת'בחיפה

היהודיםהבוניםלחברהיסודאתמניחיםאנוכיידענו

חברמשרדנולידהקימונולאטלאט.בארץהראשון

.וריצוףטיוח,טפסנות,באבןעובדים

בהקמתלטפלהחילונו'הבנאיםקבוצת'הקמתעםיחד"

הכלבסךשמנו,ישראלבארץהעבריםהמהנדסיםאירגון

.והחקלאייםהמודדיםהמהנדסיםכולל,איש20-25

העבריםהמהנדסיםאגודת'בשםזולאגודתנוקראנו

למעלהבאגודההיוהשנייהבשנתהכבר...'י"בא

האגודהשלהראשונותשנותיהבשתי.חבריםמארבעים

א"ת-מיפופניבר,מחיפהדוניה.שלהר"כיונבחרתי

".הוועדוחבריסגניםהיומירושליםיליןואליעזר

20-חיפה הקטנה בתחילת המאה ה



.א"ימקמיתחםבטקס חתימת החוזה להקמת , ואלבינה יושבים מימיןקטינקא

."וקטינקאדוניה

הקמת:בירושליםגדולהעבודההחברהקיבלה1926-ב

.א"ימקמיתחם

מקומיותמאגודותהמורכב,עולמינוצריארגוןהואא"ימק

ברחבינוצריםצעיריםביןלאחדומטרתו,מדינות119-ב

ברחביא"ימקבתינוטליםזאתבפעילותחשובמקום.תבל

.בהםהיפההואבירושליםשהמיתחםאומריםויש–תבל

למעןדולרמיליוןהארגוןשלהכלליהמזכירהשיג1924-ב

לומיסארתורלאדריכלנמסרהעיצוב.המיתחםהקמת

בניו"בילדינגסטייטאמפייר"האתלכןקודםשתיכנן,הרמון

דוניה,אלבינה"לקבוצתנמסרהבפועלוהבניהיורק

ומורכבתמסובכתעבודהזוהיתה.1926-ב"וקטינקא

רקלאבמיבנהשילבשהאדריכלמכיווןהשארבין,מאוד

ביןלקרבכדי,ויהודייםמוסלמייםגםאלא,נוצרייםסמלים

,1933-ברקהבנייההסתיימהמכךכתוצאה.הדתותשלוש

.שהחלהלאחרשניםשבע

למעןבחרהואהשארבין.רבותבפרוייקטהשקיעקטינקא

באיזורמיוחדותאבניםשבמיתחםהכנסייהמזבחבניית

הקיםוקטינקאפעילותואתצימצםמסוייםבשלבאך,הקצבבמלואעבד,שנקראכפי,המאוחדיםהמהנדסיםמשרד

אליה,השנייםשלשותפותםהתחדשהמהרהועדנשמרדוניהעםשלוהקשראבל.גליקשטייןעםוקבלניטכנימשרד

,אלבינה"החברהנקראהמאז.בחברההשליטהבעלשהיה,אלבינהפסקלוזף'ג,ירושלמינוצרי-ערביעסקיםאישנוסף

משם,האגדהלפיכי–צדקיהומערתבתוךלמענושנחצבומאבניםהקיםהואהמיבנהשלאחריםחלקים.אלבית

שמואתהנושאגרפיטינמצאצדקיהומערתבתוךהפינותבאחת,אגב...הביתבהרהמקדשביתלבנייתהאבניםנלקחו

.א"ימקלבנייןהאבןחציבתבעתידיובמונרשםובוודאיקטינקאשל



, א בכל הדרו"ימקמיתחם
.30-בתצלום מסוף שנות ה



עבודההשותפותקיבלה,א"ימקבבנייתעסקהשבהםעצמםימיםבאותם

קבלן,אלבינהבמקום,כבעליהנרשםכךלצורךאך,בירושליםנוספתגדולה

איש,עוואדלמרלמסורעלייהיההימיםבאחד":קטינקאמספר.אחרערבי

כדיתוך.כלשהימכונהקנייתבענייןמדוניהמכתב,מוסלמיערביעסקים

מלוןלבנייתמיכרזפירסמההעליונההמוסלמיתהמועצהכי,ליסיפרשיחה

להתענייןליהציעהוא.ממילאברחובהמוסלמיהווקףאדמתעלגדול

אמיןהמופתיעומדשבראשה,העליונההמוסלמיתהמועצהכיעניתי.במיכרז

אתלמסורבוודאיתסרב,(.ג.ב–ליהודיםבשינאתוהידוע)חוסייניביי

בעבודהאיתנולהשתתףמוכןעצמוהואכיהייתהתשובתו.ליהודיםהעבודה

כייחשדולאהרשימהבראששמוובהיות'וקטינקאדוניה,עוואד'השםתחת

.יהודיםשותפיו

שהגשנולאחרכשבוע.הסכמתואתוקיבלתידוניהעםטלפוניתהתקשרתי"

המוסלמיתהמועצהלפנילהופיעהוזמנו.העבודהאתקיבלנוהצעתנואת

כדי,הערבישותפנועםיחדנופיעאםיהיהטובכיהחלטנו.שלושתנווהלכנו

לאחרכהפתעהלהםתבואלאעבודתםאתיבצעויהודיםכישהעובדה

השניים.פאשהחילמיהמועצהחברועםהמופתיעםישבנו...החוזהחתימת

"...החוזהתנאילניסוחניגשוהקדמותכלוללאבאדיבותפנינואתקיבלו

לאחר השלמתופאלאסמלון 



,א"ימקמיתחםלבנייתבמקבילנעשתה"פאלאס"מלוןשבנייתלמרות

אתלראותכדימבקרהיהכשהמופתיבמקוםתמידקטינקאנמצא

סיפרהמופתיעםמשיחותייבאחת":קטינקאמספר.העבודההתקדמות

אינהוידוכללעשירהואאין,הרמהומישרתוהקשהתפקידולמרותכי,לי

ממנוביקשתי...ראח'גשייךבשכונתביתואתלהשליםאפילומשגת

המוכניםהיסודותאתשבדקתיולאחרהביתתוכניותאתלילהראות

זאתתמורתלשלםלונאפשרואףובזולביתואתנבנהשאנחנולוהצעתי

.שנתייםבמשך

מאותו.העבודהאתהמופתילנומסר,למחירלשאולובליחוזהכלבלי"

פאלאס'בנייןעםבבדבדולעלותלצמוחראח'גבשייךביתוהחליום

"...'הוטל

פרוץלפנייומיים-יום":קטינקאמספר...ט"תרפמאורעותפרצוואז

הםפיקחיםהיהודיםכישאם,שיחהתוךהמופתיליאמרהפרעות

.'לדבריתחילוכשהכדורים'יצליחולאהם,בפוליטיקהומצליחיםוערומים

טבחלאחר...ימיםלעשרההעבודהאתהפסקנוהמאורעותפרוץעם

במקוםלבקרהחלהמופתיגם.לעבודהכבדבלבחזרנו,וצפתחברון

יכולתילא.ובירושליםאביב-בתלהפרעותשלהצלחתןאיעלזעףכשהוא

של'הכדוריםשפת'למתייחסהואכיצדשאלתיוהימיםובאחדלהתאפק

רבכסףלהםוישעשיריםהיהודיםכי,ואמרשפתואתנשךהוא.היהודים

וזכויותיהםחירותםאתלקנותועליהםענייםשהערביםבעוד,הגנהלצרכי

"...בדמם

ביתו של  : מימין. אמין אל חוסייני' חאְג, המופתי: משמאל
, המופתי לא ְגר בו אף פעם. 1933המופתי בתצלום אוויר משנת 

שהתְגורר בו עם  , אנטוניוס' ורְג'ְג, אלא השכירו לערבי נוצרי
לאחר מלחמת  ". שפרד"ברבות הימים הפך הבית למלון . אשתו

ששת הימים עבר הבית לרשות האפוטרופוס לנכסי נפקדים  
שהרסה אותו לקראת  , ובסופו של דבר נמכר לחברה יהודית

.  הקמת שכונה יהודית במקום



,אלבינה"חברתעבורמאודפוריותהיו30-השנותכל

,רבותעבודותקיבלנו",קטינקאלדברי."וקטינקאדוניה

אלאהיהודייםמהמוסדותרקלא,ואחראיותחשובות

.הבריטיוהצבאהמנדטורייםמהשלטונותובעיקראף

בנייןאת,בירושליםהמרכזיהדואראתבנינוהיתרבין

מליחנבי,נחלין,יריחו,ברמאללה'טיגרט'משטרות

כמותעופהושדותהארץחלקיבכלצבאמחנות,ועוד

עבודתםשלהכותרתגולת."ומסמיהנוףתל,מגידו

בלודהבינלאומיהתעופהשדההקמתהיתהזהבתחום

.וערביםיהודיםפועלים600-כעסקובה,(ג"נתבכיום)

הטרמינל הראשון של שדה  
.בעת בנייתו, התעופה בלוד

של משטרת  " טיְגרט"המצודת 
.המנדט ביריחו



.  30-בשנות הקטינקא
(אורונטס-צבי אורון: תצלום)

היה,הבנייהבעבודתראשמעלעסוקהיהכיאף

היההוא.ציבוריתמבחינהגםמאודפעילקטינקא

"החופשייםהבונים"של"מצפה"בלישכתחבר

שופטהיה.בארץהאגודהמראשיונעשהבירושלים

העירונייםהדין-ובבתיהעבריהשלוםבמשפט

גםהיהאלהלכלבנוסף.ובירושליםבחיפה

וחברהארצית"הכללייםהציונים"מפלגתבהנהלת

.רבותשניםבמשךהכרמלהדרועד



בעיצומה של פעילותה  

איבדה השותפות  , הקדחתנית

דוניה, אלבינה"הפוריה

-ו"במאורעות תרצ" וקטינקא

:  ח אחד משלושת מייסדיה"תרצ

שנרצח ליד השוק  , דוניהטוביה 

. 1938ביולי 8-הערבי בחיפה ב

זו מכה קשה במיוחד  היתה

שהקשר שלו עם , לקטינקא

משהו  . 1913-החל כבר בדוניה

מתחושותיו אפשר להרגיש  

,  בקריאת ההספד משמאל

" דבר"בעיתון קטינקאשפירסם

.1958-ב



הפרטיביתםאתמשפחתועםלעזובנאלץ,בירושליםקטינקאשלהעבודהריבוינוכח

למרכזהחדשביתםהפךמהרהעד.בירושליםתלפיותלשכונתולעבורגליםבבת

עצמוהוא.בהפעילחבר,לכלבנוסףהיהשקטינקאמכיוון,"ההגנה"שלפעילויות

קרובותלעיתים.להגנה–הלילהומרביתלמלאכהליהיההיום"כי,זמןלאחרסיפר

שבועותואףימיםבמשרדמעבודתילהיעדר,מחלהשלמסווהתחת,צריךהייתי

."ההגנהלעבודתולהתמסר

אזלוהיה.א"תרפפרעותבימיכברלמעשההחלהקטינקאשלההגנתיתפעילותו

פורעיםמפניבירושליםהיהודיהרובעהגנתאתשאירגן,רוטנברגפנחסעםהדוקקשר

.פצצותארבעאצלווהזמיןקטינקאאלפנההוא,בפתחעמדוכשהפרעות.ערבים

מהלולהגידשסירב–לרוטנברגאותןוהביאהפצצותאתעצמובכוחותייצרקטינקא

פורעיםכאשר,מכןלאחרימיםכמהלוניתנההתשובה.בהןלעשותמתכונןהוא

וכמההפצצותארבעאתעליהםהשליכוהמגינים.היהודילרובעלחדורניסוערבים

...זממםאתלבצעמבלינמלטווכולםנפצעומהפורעים

בבנייתטיפלובמקבילאליושהובאונשקכליבתיקוןאישיתקטינקאעסק30-הבשנות

כי,פעםסיפרהְגליליהבתו.העירברחביהיהודיותבשכונותנשקלהחבאת"סליקים"

אתולהבריקבכליםלטפללאבימסייעתהייתי...ותחמושתנשקכליבביתנוהיותמיד"

."מצווה-בתכמתנת,אקדחאבילינתן,עשרה-שתיםלגילכשהגעתי.שהביאהכדורים

,רחלרמתעדמשהמימיןהמשתרעבאיזורההגנהבעניינימטפלקטינקאהיהבכלל

.צפאפהלביתהיהודיתהשכונותביןהגבולובקו,תלפיותשכונתכולל

מהזמןשידרה,בירושלים"ההגנהקול"המחתרתיתהרדיותחנת:אלהבכלדילאואם

...קטינקאמשפחתשלהפרטיביתהמתוך

שתיכנן  " סליק"של דוד כתר למאויירתעדות : משמאל
.בבית הוריו בשכונת מקור חיים" ההְגנה"עבור קטינקא



,עגנוןי"שהסופרשלהפרטיביתו...היהסליקקטינקאבנהשבהםהמקומותאחדאבל,להאמיןקשה

ספראת1964-בקטינקאהוציאוכאשרהשנייםביןטובקשרנוצרהסליקהתקנתבמהלך.תלפיותבשכונת

יפהזכורני":השארבין,כתבאליושצירףובפתקלעגנוןאחדעותקשלחהוא,"הנהועדמעתה",זכרונותיו

ס"השספרימאחוריבביתך'סליק'האת,(אניגםהייתישביניהם)בתלפיות'ההגנה'לאנשיהלבבייחסךאת

הלילהבשעות'סליק'בבביקורינולנומגיששהייתהחםהתהואתשלךהספריםשבארון[.ג.ב–התלמוד]

..."המאוחרות

ס נראים מאחוריו "כשספרי הש, י עְגנון בחדר הספרים שלו"ש
(הספרייה הלאומית, יכין הירש: תצלום)בפינה השמאלית העליונה 



עלנוסףפעילותתחוםקטינקאמצאהשנייההעולםמלחמתפרוץעם

עלדבריוואלה.ירושליםשלהיהודיבחלקא"הגניהול:תעסוקותיוכל

:תקופהאותה

להתכונןהחלובארץוהשלטונותהשנייההעולםמלחמתכשפרצה"

להקיםירושליםמחוזמושלהחליט,האוייבמטוסילהפצצות

.מהממשלהשקיבללהוראותבהתאם,א"הגשרותבירושלים

להציעלערביםוגםליהודיםגםפנו,ההםבימיםהבריטיםכדרך"

בראששיעמדוכדי,העדותשתיאנשימבין,לקצונהמועמדיםלהם

עבדולעוניד"עוהוצעהערביםמטעם.ובמחוזבירושליםא"הגשרותי

שרותיבראשלעמודאנוכינבחרתיהיהודיתהסוכנותומטעםהדי

עלהרצאותשמענו,ימיםחודששלקורסעברנו...היהודייםא"הג

ואחרי–ראשונהעזרההגשת,מקלטיםבניית,בפצצותהטיפול

א"הגלקציןהוכרזתי,שלמדנוהמקצועותבכלבבחינותשעמדנו

.בירושלים

הבריטיהשלטוןשלפקודתותחתהייתיהשלטונותמטעם"

הראשיהיהודיהקציןשללפקודתונתוןהייתי,כיהודיאך,בירושלים

מפהגםקיבלתיוהוראותפקודות...נימצובי'ה,בארץא"הגלענייני

ההוראותביןלגשרהקליםהדבריםמןכללזההיהולאמשםוגם

ולפתחלדאוגזהעםוביחד–הצדדיםשנירצוןאתולהשביעהשונות

"...ובמחוזבעיר,עצמוהענייןאת

קטינקאא ראשי של "תעודת קצין הְג



במהלך  , א מעבירות פצוע מעל ְגדר"חובשות של מד
.1942-א בירושלים ב"תרְגול של הְג

ואלה  "... ההגנה"ניצל את מעמדו זה לטובת שקטינקאמובן מאליו 

:דבריו בעניין זה

כבר בישיבתנו הראשונה במשרדו של מושל המחוז הוטל עליי לגייס  "

את האלף הראשון שלי  ... א"מהנוער העברי כאלף איש לשורות הג

'  ההגנה'ואת האלפים שבאו אחריו גייסתי כמעט אך ורק מבין חברי 

ואת התפקידים הראשיים והאחראים בשכונות השונות נתתי כמובן  

. היו בשירות אחראי' הגנה'לאלה מבין המתנדבים שגם ב

א וקורסים יותר גבוהים למפקדי כיתות  "פתחנו קורסים לאנשי הג"

ההשתתפות בקורסים  . העניין התקדם יפה. ומחלקות בשירות

עשינו  ' הגנה'כמעט מלאה ונאמנים לחינוך שקיבלנו בהיתהובתמרונים 

...את המוטל עלינו במסירות

א עזרה להם הרבה בתפקידיהם  "להג' ההגנה'השתייכותם של חברי "

תמרוני  . ההגנתיים והקלה עליהם את התנועה ברחובות בכל מצב

כשהמשתתפים  , א"מובהקים נערכו תחת חסות הג' הגנתיים'שדה 

..."גז-א ונושאים מסיכות"לובשים מדי הג



מכוניתעודעםאחזורשאולילשומריםהודעתי.ביתישלידהיהודי

סימןצפירתלהםשאתןאחרי,בשוביהמעבראתליושיפתחו

קטמוןדרךהנסיעהכי,אורותבליהפגישהלמקוםנסעתי.מיוחדת

וחלקיםהערביםבידיעדייןהיתהקטמון.סכנהבחזקתאזהיתה

הבריטיםכי,מיוחדרישיוןבליבמעברואסוריםסגוריםהיוממנה

.צבאיכקבלןעבודתיבתוקףמעבררישיוןהיהבידי.בהםהתגוררו

בושישבוהקצינים.למוליופניומשורייןראיתילמיפגשבהתקרבי"

.בעיקבותייוהם–חזרתי.ולחזורבמהירותלהסתובבלירמזו

שלידהריקהמגרשעלועלינואותועברנו,נפתחביתנולידהמחסום

ליהראוואףהמשורייןמפתחותאתלימסרוהקצינים.ביתנו

לאחיפזוןמרוב.להפעילואיךליוהסבירושבונסתרזרם-מפסיק

רקהם.הבאהלפגישתנוזאתודחוהכסףאתלקבלאפילורצו

".נפגשנושבולמקוםשאחזירםדרשו

במשורייןנהגו,הבריטיבצבאששירתו,שלהוידידקטינקאשלבתו משוריין שהיה בשימוש הצבא והמשטרה הבריטיים בימי המנדט

וכך תיאר  . כל נשק אפשרי" ההגנה"שקנה ואסף למען , "קצין רכש"קטינקאנעשה , תעסוקותיובמקביל לכל 

":ההגנה"איך רכש בעיצומה של מלחמת העצמאות את המשוריין הבריטי הראשון של , לאחר שנים

,הקציניםמועדוןלקרבתמידלגשתהבריטיםהקציניםאחדידיעלנתבקשתי,מאוחרתבשעהאחדלילה"

המחסוםדרךועברתיבמכוניתיישבתיומידבמשורייןשמדוברהבנתי.לייחכההואשם',דודהמלך'מלוןליד

הוסתרשם.ענביםלקרייתמשםאותוהוביל,ברכשעסקהואשגם,אחר"הגנה"וחברמירושליםהיציאהעד

.מיוחדותלמשימות,בלילותוהופעלבמתבן

.ותחמושתנשקוהרבהובתותחיםבמקלעיםמצויידים,משורייניםארבעהבירושליםנרכשו,נוספותבעסקות

."ההגנה"בשורותונלחמומלכותוהודמצבאכךאחרערקוהבריטיםמהמוכריםכמה:כןעליתר



לאחר מכן הפך בעצמו ליבואן וייצג בארץ את יצרנית  . עבור הכנסיות הנוצריות בארץ

"  ויטאל"ו" פריה"את חברות המים המינרליים הצרפתיות , "וני ווקר'ג"הוויסקי הסקוטית 

מלבד זאת היה בעל הזיכיון לשווק את יינות מנזר  . ואת חברת הסיגריות הטורקית

" רקס"בעל קולנוע , המצרית להפקת סרטי קולנועNile Filmבעל חברת , לטרון

,  ן"בנוסף לכל אלה הוא גם עסק רבות בנדל. בירושלים ובעל חנויות רבות ברחבי העיר

.ועודהן בתיווך והן ברכישת קרקעות ועוד 

קיום ובשיתוף פעולה ואפילו  -הוא האמין בדו. אלבינה ראה את עצמו כידיד היהודים

כי הוא תומך  , למרות זאת העלילו עליו קיצונים יהודיים. תרם לגופים יהודיים

ל  "פוצץ האצ1939-ב: קשההיתהוהתוצאה מוסליהבריטים בראשות בפאשיסטים

.  נפצעו18-חמישה מהצופים נהרגו בפיצוצים ו". רקס"מטעני חבלה בקולנוע  וזף פסקל אלבינה'ְג

.  הוא לא היה זמין לעבודה בחברת הבנייה שבה היה שותף, "הגנה"כליל לפעילותו בקטינקא" נשאב"כאשר 

עזב אותה  , כשפרצה מלחמת העצמאות התפרקה החברה לגמרי וכאשר עזבו הבריטים את הארץ: יתר על כן

.השותף הבכיר בחברה–גם אלבינה 

הוא היה עמיל מכס1899-ב. בירושלים" העשירון העליון"וזף פסקל אלבינה נולד למשפחה ערבית נוצרית מ'ג

בתגובה להצתת המרכז המסחרי היהודי  , ל את הקולנוע והצית אותו"שוב תקף האצ,  1947בדצמבר 

.אחריםמיבניםזאת ניטש הקולנוע ובסופו של דבר נהרס ובמקומו קיימים כיום בעיקבות. בשכונת ממילא

שם שהו עד , הם עברו לאלכסנדריה. יצאו אלבינה ואשתו את הארץ, 1948-לקראת הקמת המדינה ב

.  במצרים עברו לביירות ושם חיו עד סוף ימיהם1952מהפיכת שבעיקבות

לאלבינהכשנודע הדבר ". אוייברכוש "כ, סווג כל רכושו של אלבינה שנותר בארץ, לאחר שקמה מדינת ישראל

"...לעם היהודיאוייבמעולם לא הייתי "כי , התקומם על כך והכריז



קטינקאגוייס,המדינההקמתעם

סייםהוא.סרןדרגתוקיבלל"לצה

.1949-בשירותואת

שם,אביבבתלהתגוררימיובסוף

.78בגיל,1965-בנפטר

,1971-בנפטרהיהודיתאשתו

.82בגיל

אחד מתצלומיו האחרונים של  
כשעל חזהו אות  , קטינקא

.מלחמת הקוממיות

ל"במדי צהקטינקאסרן 



מבחינהוגםמקצועיתמבחינהגםאביושלבעיקבותיוהלך,ברוךשלהבכורבנו,קטינקאשמואל

תקופהעבד,1936-ב,ארצהבשובו.'קולגבקינגסבנייןהנדסתלמדשם,ללונדוןנסע19בגיל.ביטחונית

כאביוהצטרףושמואלט"תרפ-ו"תרצמאורעותימיאלההיו."וקטינקאדוניה,אלבינא"בחברתמסויימת

.ערביםפורעיםנגדשונותבפעולותוהשתתףמתנדבנוטרנעשה,"הגנה"ל

והתגייסבארץהמוסדותלקריאתשמואלנענה,השנייההעולםמלחמתפרוץלאחרמיידכמעט,1940-ב

בהועלההיהודיתלבריגדההגיע,קרביכמהנדסהכשרהעבראך,כטוראישירתתחילה.הבריטילצבא

הגישלכךבנוסףאך,בבלגיהגרמנישבוייםמחנהמפקדהיההאחרוןבתפקידו.(סרן)קפטןלדרגתעד

.וגרמניהצרפת,לוכסמבורג,הולנד,מבלגיהיהודייםלפליטיםסיוע

והשתתף"ההגנה"לשורותחזרשובועםמייד.ארצהוחזר1946-בהבריטימהצבאהשתחררשמואל

.שלהשונותבפעולות

השארבין.רביןיצחקשלפיקודותחת,הגיאבשערהראלחטיבתבמסגרתלחםהעצמאותבמלחמת

.התאוששאך,מרגמהפגזמפיצוץקשהנפצע,בירושליםמלחהשכונתעלבקרבהשתתף

עלהופקדבה,"רסקו"בחברתכןואחריאביועםתחילה,כמהנדסלעבודשמואלחזר,שוחררכאשר

,שוניםממשלהלמשרדיבנייניםהקמת,רםבגבעתהעבריתהאוניברסיטהבנייתכגון,שוניםבינוימיזמי

ולמלחמת1956-בקדשלמיבצעל"צהיצאכאשר.ועודתעופהשדותהקמת,בירושליםשכונותבניית

כמתנדבלשרתהוסיף,לגמלאותפרשכאשרגם.קישורכקציןושימשגוייסהוא,1967-בהימיםששת

.80גילעדהאזרחיבמשמר

תקשורתמרכזבנייתעלהאחראיוהיההשאחימישללאיראן"רסקו"מטעםשמואלנשלח1968בשנת

.1972-בהסתיימהשםעבודתו.בטהרן"אינטרקונטיננטל"ומלוןו"נאטשל

מגוריובבית,2007בשנת,93בגילנפטרהוא.דורון-למיכאלואבצווייגלביתליהודיתנשויהיהשמואל

.בירושליםרחביהבשכונת

,  בטהרן" אינטרקונטיננטל"מלון 
בפיקוחו " רסקו"שהוקם על ידי 

1972-בקטינקאשל שמואל 

אפילוג



-שיחזור הקרון: בתצלום
,  קטינקאאווירון של 

הניצב כיום בתחנת צמח  
:  צילום. )של רכבת העמק

(קומונסויקימדיה, מקבי

מאמציםומשקיעיםיוצריםזכויותבעלישלזכויותיהםאתמכבדיםאנו

השימוש.במצגתהמופיעיםחומריםעליוצריםזכויותבעליבאיתור

כםתלדעאם.2007-ח"תשסיוצריםזכויותלחוקא27סעיףפיעלנעשה

אנא,זאתבמצגתהמופיעבחומריוצריםזכויותכבעליזכותכםנפגעה

לחדולובקשולעילהמופיעהלכתובת,אלקטרונידוארבאמצעותפנו

וצרפוטלפוןומספרמלאשםציינואנא.ביצירההשימושמעשיית

.במצגתהרלוונטילדףוקישורמסךצילום


