
מחקר היסטורי
קטוניבית 

חיפה26הציונות ' שד

מ"בען''נדלבוטיק ' חב–אברין'גחסן : עבור

:  מגישים

עושים היסטוריה, אילן שטייר

סטודיו תכלת, שי פרקש

ארכיון חיפה, ירקונילינדרשולי 

2020מאי 



...עד  כה–חזון ומציאות במחקר 
תקציר-היכן אנחנו עומדים עתה 

על תולדות  , אם כי לא מלא, יש בידינו מידע רב■
.המשפחות הבולטות שהחזיקו בנכס והתגוררו בו

הההיסטורייםיש בידינו את ציוני הדרך ■
והאדריכליים העיקריים של הנכס מראשית  

.התיעוד המודרני ועד ימינו

אנו ממתינים לקבלת מידע ותמונות מבת משפחה  ■
בהמשך יתגלו פרטים  בצרפת ומאמינים כי שגרה 

.נוספים לאחר הפניית הזרקור במחקר זה

:  מטרות המחקר היו
.  לתת לבית היסטורי אלמוני שם■

להעשיר את  , לאתר המשפחה שבנתה את הבית■
ולהרחיב את הידע ההיסטורי והאדריכלי על  

המשפחה הבית והדיירים

לספר את קורות הנכס והעברת הבעלות עליו לאורך  ■
.השנים

.לאתר את המקור של ציורי תקרה■

להפנות את הזרקור על האנשים והמשפחות  ■
גרו בו וקשורים עמו לאורך הדורות  , שהחזיקו בנכס

.הקודמים

יש לראות בהם  . לאור הדברים הללו אנו מביאים כאן את עיקרי הממצאים
.התחלה ובסיס למחקר עומק נוסף

2

ירקונילינדרשולי ,   שי פרקש,   אילן שטייר



3

:לאיתור מידע היסטורי על הבית ועל בעלי הבית ודייריו הסתייענו במקורות הבאים
מנדטורי  -מאני ו'טאבו עותנסח . א
:ארכיונים ומאגרי מידע. ב

My Heritage & Geniיני'גואתר ' הריטאגמייאתר 1.

- Levantine Heritage Foundationאתר מורשת הלבנט2.

The Catoni Group web site–גרופקטוניאתר חברת 3.

אביב והספרייה הלאומית-אוניברסיטת תל-אתר עיתונות יהודית היסטורית 4.

הספרייה הלאומית–אתר עיתונות ערבית היסטורית 5.

ארכיון עיריית חיפה6.

ארכיון טאבו במשרד המשפטים בחיפה7.

ארכיוני הטמפלרים באוסטרליה וגרמניה8.

העמותה לתולדות חיפה9.
2012מ "גרנות אדריכלים בע. י.סקר מבנה עבור י–תיק בניין 10.
ארכיון המדינה11.

:היסטוריונים וחוקרים. ג
אלי לירן חבר העמותה לתולדות חיפה וחוקר תולדות חיפה1.
יוסי בן ארצי החוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה. פרופ2.
אוניברסיטת חיפהוהאיסלםיובל בן בסט ראש החוג ללימודי המזרח התיכון . פרופ3.
שטוטגארטהכנסיהוארכיון לודוויגסבורגר יעקב איזלר אוניברסיטת "ד4.
משמרת ואדריכלית גנים, ר עדה סגרה  חוקרת"ד5.
רועי מרום דוקטורנט החוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה6.
העמותה לתולדות חיפהגרייבריגאל 7.
שימור עיריית חיפה' אדריכל וליד כרכבי מנהל מח8.
חוקר חיפהרוטלויאיתמר 9.

פרנק אגודת הטמפלרים אוסטרליהדוריס10.

ברקוביץ מחקר משפחותסילבי11.

:ספרים. ד
1964ה ''תשכ, לחינוך ולתרבות עיריית חיפה' הוצאת המח, זכרונותמחנך ודרכו , כרמי זאב1.
1983ג "חיפה תשמ, הוצאה פרטית, אוטוביוגרפיה–חיי , רוזנפלד אהרון2.

קטוניתודה רבה לכל מי שעזר ותמך בתחקיר ובשימור בית 
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1904-

1907

אוקטבי "בניית הבית כנראה בתכנון אדריכל תורכי ע

שהגיעו לחיפה מאיזמיר                              קטוניופאול 

(  במקור משפחה מהאי קורסיקה צרפת)

בנמל חיפהמסחר בינלאומי וספנות מטרת הגעתם 

1920~

1923

הרחבה ושיפוץ יסודי של בית קטוני כולל הוספת קומה  

שלישית לבית

1924-

1929

בנוסף לעסקי ספנות פועלת בבית קונסוליה של  

.                                             ושל הולנדבלגייה

1940עד שנת קטוניהגפן מקבל את השם רחוב ' רח

בני משפחתו עוברים לצרפת, נפטר פאול קטוני1931

1935~

.   מיקאתיהבית או חלק ממנו עובר לבעלות עזיז 

.קומה שנייה מושכרת לקונסוליה של עיראק בחיפה

ואשתו גרים בקומה שלישיתקטוניאוקטב

הקונסוליה של עיראק עוברת לירושלים1937

1937 ~

1939

הפעמון  "בחלק מהבית שוכנת מסעדה פאב בשם 

.  בבעלות יהודי מברלין" הישן

1948-

1949

ואשתו עוברים ללבנוןקטוניאוקטב

.עובר עם אשתו ובתו לאוסטרליהקטוניהבן סימון 

ל"פועלת לשכת גיוס של צהקטוניבבית 

1950-

1965

בבית פועל בית ספר למורים וגננות של משרד החינוך

1965-

1980

שירות  ל''שי–משרדים של אגף החינוך עיריית חיפה 

ייעוץ לאזרח 

סיכום המחקר 

ציר זמן–קטוניבית 

2019יולי רוטלויצלם איתמר 



זיבלה  -אום אל–הבית נמצא בקצה שכונת עבאס 
Umm El-Zibala

42חלקה , 10811גוש שומה מנדטורי 

המרכז למיפוי ישראל, 1931–1928חיפה 11מפת גוש 
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מאני  'נסח עות
של הנכס

1904( 1322)שנת 

6

פענוח ותרגום נסח טאבו מתורכית לעברית 
יובל בן בסט ראש החוג ללימודי  . פרופ

אוניברסיטת חיפהוהאיסלםהמזרח התיכון 

שני המסמכים שהתקבלו מן  •
הטאבו הישראלי הם באיכות  

כשבקשנו  . צילום לא טובה
צילום איכותי הופנינו לארכיון  

!!!(לא פחות)באיסטנבול 
מבדיקה ראשונית אפשר כי  •

שני הנסחים שלפנינו הם 
כנראה שנים מתוך מארבע  

:  מאניים שהזמנו'נסחים העות
,  ונוגעים לנכס שנחקר82-ו81

אך המידע והפענוח שלהם  
פאשאמוצטפאתאופיק ביי אבן : בשני המסמכים מופיעים השמות.חלקיים ביותר לעת עתה

גינה , בית: הנכס כולל. המדינה היא המוכרת. קטוניפאול -ויר'חאל 
בנסח מפורטים עלויות הנכס ורשימה של תשלומי מיסים, ובריכת מים
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Haifa old town city plan 1912 old vintage map chart - Image ID: T2P07A - Alamy

פרוטיגרהרמן זכרונות

השכןפרוטיגרואת בית קטונירואים את בית 1912במפת חיפה 

:  אנו יודעים מארבעה מקורות1904בחיפה בשנת קטוניופאול אוקטבעל התיישבותם של האחים 
חומרי  . 3פרוטיגרהרמן הטמפלריעדות בספר של השכן . 2מאני ונסח טאבו מנדטורי 'נסח טאבו עות. 1

1929שהתמנה בשנת , זיכרונותיו של אהרון רוזנפלד סוכן אוניות. 4. בניה ופריטי אדריכלות מהם בנוי הבית
.  קטוניאוקטבלתפקיד סגן קונסול של בלגיה במקום 



נסח
טאבו  
ישראלי  

–נוכחי 
גוש הסדר  

11273  ,
17חלקה 

חלקה -תת
1

את  ' נקלף'מכאן 
השכבות כמו תל  

...אחורה בהיסטוריה 
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נסח המרה 
–ישראלי 

גוש הסדר  
חלקה  , 11273

גוש  = 17
,  10811שומה 

42חלקה 

9



12.8.47-7.11.47–8דף , 120נסח מנדטורי אחרון ספר 
42חלקה , 10811גוש שומה מנדטורי 
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עת האפוטרופוס הישראלי לנכסים נפקדים רשם 1953וציון לפעולה בשנת 1947הנסח כולל את השנים 
אנו עדים לשתי פעולות מרשם של חלוקות הנכס בקרב 1947אולם קודם בשנת . את הנכס על שמו

Azezמשפחת Mukatyוציון למעשה של בעלים אחרונים של הנכס סמוך לפרוץ מלחמת העצמאות
Lam'a bent Sadek Pasha3/24

Abdul Jattah aud7/24
Bushan el Din aud7/24

Ziyad el Aziz Mukaty7/24

11

טבלת עזר לפענוח בעלויות בנסח טאבו



Hans Joachim Henschel

Harold Stanley Hugo Henschel

מסעדת הפעמון הישן
סטנלי הנשיל הודעה  יואכיםפרסם הנס 1939באוגוסט 

בקשת רישיון למכירת משאות חריפים במסעדה ופאב 

ההר  חיפה' ברחמיקאתישנמצא בבית " הפעמון הישן"

:מידע נוסף נמצא בגנזך המדינה

נולד בשנת , הנשיל יהודייואכיםהנס 

הגיע לחיפה בחודש  , בברלין1902

מרגרטהעם אשתו ארנה 1936יולי 

.                  בהמבורגשנולדה 

י המשטרה  "נעצר ע1940בחודש יוני 

הבריטית בחשד של שיתוף פעולה עם  

.                               בירושליםשנלרהאויב ונכלא במחנה 

קיבל אישור  1941בחודש מאי 

גר בשכונת  . התאזרחות בפלשתינה

הגיש בקשה לשינוי  . בירושליםטלביה

הנשיל שמו  יואכיםשם במקום הנס 

.הרולד סטנלי הוגו הנשיל, החדש

1940יוני יוהכיםמשטרת פלשתינה מכתב בעניין בקשת אזרחות של הנס 

~1937–1939
פעלה  

מיקאתי–קטוניבבית 
מסעדה 
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1935–1937
שימשה את ' קומה א

הקונסוליה של עיראק 
עליונה  -' בקומה ב

קטוניולוסיאוקטבגרו 

13

יוסי בן ארצי. המפה מאוסף פרופ

2012-צילום תיק בניין 

כיום רחוב הגפןקטונירחוב 
נפט עיראק ' המשרד הראשי של חב4. בית מס
של עיראקקונסליהמיקאתי–קטוניבית 61. בית מס



דף  , 52נסח מנדטורי ספר 
28.6.35עד 1385.10.31

גוש שומה מנדטורי  
42חלקה , 10811

14



 Mortgage-כנראה מסתיים הליך ה1931בשנת . 1935-ו1931הנסח כולל את השנים 

והרכוש עובר ליד  Michel Pharaonלמשפחת Catoniבין האחים ( משכון)
Azez-האחרונים מוכרים אותו ל. האחרונים Mikaty היה מיקאתיעזיז . 1935בשנת

היה בעל , חיפאי ממוצא לבנוני שעסק בין היתר בייבוא טבק וייצור סיגריותוייזםסוחר 
מבוססת , הייתה משפחת ענפהמיקאתימשפחת .בתים אחדים בחיפה ואיש ציבור פעיל

...    Najib Mikati-שבין בניה היה גם ראש ממשלת לבנון לשעבר 

15

טבלת עזר לפענוח בעלויות בנסח טאבו



הארץ , 27.10.1931

יש לראות התרחשות ומציאות זו בהקשר  
פוקד את  1931באמצע אוקטובר שנת . נוסף

נפטר  קטוניהאח פאול . אסוןקטונימשפחת 
...53בגיל 

, דבר ,15.10.1931
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דף  , 37נסח מנדטורי ספר 
29.9.21עד 23.12.27–151

,  10811גוש שומה מנדטורי 
42חלקה 
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1930עד 1928הנסח כולל את השנים 
(  משכון) Mortgageכמושא מתמשך של

קטוניבין אנשים שונים מול האחים 
...שמשעבדים אותו כנראה עוד מזמן קודם

18

טבלת עזר לפענוח בעלויות בנסח טאבו



The Palestine Bulletin, January 1926

בשיאקטוניהאחיםהיו...לפניוממשזמןבאותו
היהקטוניאוקטב.לכאורהלפחותוגדולתםכוחם

ואילו(1929–1924)בחיפהבלגיהשלקונסולסגן
בחיפההולנדשלקונסולסגןהיהקטוניפאולאחיו

תורן דגל הקונסוליה נותר בחזית הבית

The Palestine Directory & Handbook 1926

19



212דף , 1נסח מנדטורי ראשון ספר 
24.10.30עד 27.2.28

42חלקה , 10811גוש שומה מנדטורי 

כולל ציטוט וביאור של  
מאני 'הרישום העות

1914מנובמבר ( 1333)

20



שתי ידיעות ראשונות    
ופאול  אוקטבעל האחים 

מופיעות בעיתון  , קטוני
הארץ בראשית תקופת 

מידיעות אלה  . המנדט
ניתן ללמוד על הקשר של  

עם צמרת  קטוניהאחים 
בעלי העסקים ועם נכבדי  

הקהילה בחיפה 
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מרחיבים את עסקי הספנות והמסחר קטוניהאחים , המנדט הבריטי מביא עידן חדש
The Handbook of Palestine -1922

22



Paul Katauni מחלק את הנכס לשני
 Auktaf: אחד נרשם על שם אחיו. חצאים

Ibn Simion Katuni והחלק השני על
Tawfic: שם Bey Ibn Mustapha 

pasha El Khalil , 1338בנובמבר
כנראה שהמחצית שיצאה מידי  (. 1920)

המשפחה הייתה לצורך הלוואה או ערבון  
שמוחזרת כעבור כמה חודשים בראשית  

Tawfic-מ1921שנת  Beyחזרה ל-
Paul Katauni.

שני האחים מעורבים בנכס 1926/7בשנים 
כנראה שוב בענייני הלוואה וערבון  

עם מותו של פאול  1931למעשה עד )
הפעם  (. והעברת הנכס לידיים אחרות

:  מעורבים בעסקה שתי משפחות
Faroun וכןMichale Chiha  הקשורות

שתי המשפחות הינן . בניהן כבר אז
מהמייסדות של , משפחות לבנוניות ידועות

והיו  . לבנון העצמאית כעבור שני עשורים
העמסה ופריקה  , להם עסקים של אחסון

בנמל חיפה 
23

טבלת עזר לפענוח בעלויות בנסח טאבו



סיכום ממצאים מתוך מסמכי הטאבו הישראלי

.לא הגענו לסיום ומיצוי המקורות הללו ובמיוחד לשורש העניין הקדום ויש עוד לחקור בדבר■

: יחד עם זאת ניתן לסכם דברים

היה , בתפקיד סגני קונסול בחיפהקטוניובכלל זה בתקופת כהונתם של האחים 1931עד שנת ■
.1904אולי אף משנת 1920הנכס בבעלותם ואפשר שגרו בו וזאת החל בשנת 

כנראה בעקבות קשיים כלכליים ומשכונים  1935עד 1931ובשנים קטונילאחר מותו של פאול ■
.הידועות ומהן גם הלאהוחיאטשהוטלו על הנכס הוא עבר לידיהם של משפחות פארון 

על פי המרשם  1947מחזיקה בנכס עד נובמבר מיקאתימשפחת עזיז 1935החל בשנת ■
כל  , אולם מיד אחר כך. מחלקים את הנכס ביניהם פעמייםמיקאתיבני 1947בשנת . בנסחים

.1948-בני ובנות המשפחה והיורשים הרשומים כנראה עוזבים את הארץ ב

נרשם הנכס במרשם על שם האפוטרופוס לנכסי נפקדים הישראלי ובהמשך הוא 1953בשנת ■
.מעביר את הנכס לידי רשות הפיתוח המחזיקה בה עד היום

24
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בתקופת המנדט יש מידע מועט בידיעות עיתונות להלןקטוניופאול אוקטבעל העסקים של האחים 

ובניו בנמל חיפהקטוניאל לותוסבאניה1922שני שקי קמח הגיעו באוגוסט 

1924פברואר 26הארץ 

1925פברואר 15הארץ 

1925ינואר 28הארץ 

Palestine post 15 Oct. 1936



, לערך1928בשנת קטוניהחזית המזרחית של בית 
'בתצלום גן הירקות של בית הספר עממי א

המייסד והמנהל הראשון של בית הספר, שכתב זאב כרמי" מחנך ודרכו"מידע על גן הירקות והתמונה מתוך הספר 

קטוניבית 

גן ירקות 
ס"של ביה

'עממי א

קטוניבית 

בית החולים הממשלתי
למחלות מדבקות

מקודם בית
( וטו'פיצ–פרוטיגר )

בדרך ההר   קטוניליד בית ' גן הירקות של בית הספר עממי א

מיכאל פולק מייסד ובעלים של מפעל מלט נשר תרם את הכסף שהיה דרוש להחכרת המגרש עבור גן ירקות לבית הספר

26
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קונסוליה של עיראק בחיפה
אל  כאזםפרסמו בעיתונות הערבית והיהודית ידיעות על מינוי השייך 1935בשנת 

הסיבה לפתיחת הקונסוליה של עיראק  . לקונסול עיראק ראשון בפלשתינהילי'דג

החל לזרום נפט מעיראק לנמל חיפה ומשרדיה של  1935בחיפה היא שבשנת 

לפי מפת  . קטונימול בית ( 4הגפן ' כיום רח)4קטוני' חברת נפט עיראק היו ברח

הקונסוליה של עיראק שכנה ברחוב  , פרידלנדרבהוצאת צבי 1936רחובות חיפה 

.                                                                                          עברה הקונסוליה של עיראק לירושלים1937בחודש יולי . פינת דרך ההרקטוני

:להלן מקבץ ידיעות עיתונות על פעילות הקונסוליה של עיראק בחיפה

1935יולי 28דאר היום 

1937יוני 6דבר 

עיתונים בארובה
נחשף פתח ארובה אטום בקיר של החדר קטוניבמהלך עבודות התיעוד של בית 

.  בתוך הארובה נמצאה חבילה מקופלת של עיתונים ישנים. 'המרכזי בקומה א

עיתון  : 1936החבילה הכילה ארבעה עיתונים שונים בערבית מחודש מאי 

הדגל  –אל־ליוואעיתון המופתי , מיפוההגנה-ִדַפאע-אעיתון , מיפוַפַלְסִטין 

-נמצאו חמישה דפי עיתון דוכ''סה. מלבנוןאלאחרארצותעיתון , מירושלים

בכולם חסרים קטעים של כתבות וידיעות שנגזרו  . מ"ס90על 60צדדיים בגודל 

פתח הארובה.  י עובדי הקונסוליה העיראקית"לצרכי ליקוט מידע מדיני וכלכלי ע, במספרים

ַפאע-אעיתון  ההגנה-דִּ ין  עיתון ַפַלְסטִּ

תרגום לעברית רועי מרום

1935נובמבר 26הירדן 
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תרגום לעברית אור אלכסנדרוביץ



1935בשנת מיקאתיעברה לעזיז קטוניהבעלות על בית 
קנייה והשכרה  , היה סוחר שעסק במכירה, עזיז נולד בלבנון ועקר לחיפה

בעל בית חרושת לסיגריות בחיפה , יבואן של טבק, של בתים וחנויות
חבר במועצת עיריית חיפה

28

תרגם לעברית וכתב רועי מרום

מיקאתיעזיז 

תווית קופסת סיגריות קופת האומה
(           )      ש   
            (       -   )

[          ]1.5     
                                       ,    

20    20   
      15          20   

1927סימני מסחר רשומים לסיגריות מתוך העיתון הרשמי ינואר 

י הדי אור מאוסף מיקי אנגל"וסימני מסחר ע" קופת האומה''תווית 



קטוניCatoniמשפחת של Cמונוגרמה
ללא שמירה על , עצמים שונים, מפלצות, בני אדם, בעלי חיים, צוירה עם סיום הבנייה תקרה בסגנון גרֹוֶטסקה אשר כולל מוטיבים ואלמנטים מעוצבים בתערובת של חלקי צמחיםקטוניבחדר האירוח בבית 

בארבעה פינות החדר שילב הצייר . נירוןשרידי ארמון הקיסר , ההשראה לגרוטסקות נובעת מציורי הקיר שהתגלו בבית הזהב ברומא. אם כי לעיתים תוך שמירה על סימטריה, פרופורציות וללא פרספקטיבה
.או כלוגו, המונוגרמה משמשת כאות זיהוי, או סמל משפחה או ארגון, עיטור המשמש כסמל ומורכב מאותיות שהן בדרך כלל ראשי תיבות של שם אדם-זו מונוגרמה , Cציור קרן שפע בצורת האות 

29

בארבע פינות התקרהCציור מונוגרמה 

C monogram samples on Pinterest social media service site
הציירת מיכל בורג



המחיקה של פני הנערות בציור תקרה
.  הנוצרית ציורי פנים היה דבר ראוי ומקובלקטוניעבור משפחת . מוטיב נפוץ באמנות נוצרית, בעת חשיפת שכבות הצבע אשר כיסו את הציורים בתקרה התגלו במרכז התקרה ציורי פנים של שתי נערות זהות

.  בתהליך שימור הציורים הותרנו עלים חומים על פני נערה אחת להמחשת המחיקה. נמחקו רק פני הנערות בצבע ובציור עלים חומים, 1935אנו משערים שכאשר הקונסוליה של עיראק שכרה את הבית בשנת 
.בתהליך שנמשך כארבעה חודשים הוסרו שכבות הצבע שנצבעו מעל הציורים ובעבודת יד עדינה שומרו ושוחזרו הציורים2019בשנת . כאשר נפתח בית ספר למורים וגנות1948הציורים נמחקו לגמרי אחרי 

פני נערה שנייה עם ציורי המחיקה שהותרנו למזכרת בגמר שימורפני נערה אחת בגמר שימורפני הנערות בעת החשיפה

30



31

מידע היסטורי
נכדתה עדי ברקאי, בנה רזי ברקאי, לאה ברקאי

.גרינברגלביתכץרבקהשלבת.בחיפה1930בשנתנולדהחייםמקרייתברקאילאה

לביתחנהואשתוקטוניאוקטבשלהבןקטוניסימוןעלמענייןמידע2020-במסרהלאה

גרינברגמשפחת.שלהאימאכץרבקהשלאחותהיאגרינברגחנהלדבריה.גרינברג

בראשית,בצפתוגרונישאוהם,הראשונההעלייהבניהיוצבייהואשתואברהםהאב

בחיפהקטונילסימוןנישאהחיההבת.ילדיםששהעםלחיפהעברוהם20-ההמאה

בית'ברחבילהרץמשפחתשלטמפלריבביתבדירהגרווחנהסימון.1938בשנת

מישלייןבשםהיחידהבתם.חיפההגרמניתבמושבה,רוטנברגמאיררחובכיוםהחולים

ועסקחשבוןרואהאוחשבונותמנהלהיהקטוניסימון.בחיפה1939בשנתנולדה

אנהעםיחדקטוניולוסיאוקטבשלבביתבערבשישיארוחותזוכרתלאה.במסחר

מלחמתכשפרצה."גדולהוחצרמדרגותעםמפוארגדולבביתגרוהם",קטוניוסימון

שלהקשרעשויהמלחמהשבתוםמחשש,בחיפהקטוניוחנהסימוןנמצאוהעצמאות

החליטוהםסימוןשללמעצראולפגיעהלהביאבחיפההערביםעםקטונימשפחת

שעזבוחנהשלאחיםשניגרושםלאוסטרליההגיעוהם1951בשנת.ישראלאתלעזוב

ברקאילאהאלהעבירוהםשלהםהדירהאת.המנדטתקופתבראשיתישראלאת

רבותשניםקבועטלפוניבקשרנמצאתלאה.שניםמספרבדירהגרואשר,חייםובעלה

ברקאירזי.באוסטרליההוריהבביתגרהאשרואנהסימוןשלהבתקטונימישלייןעם

וחנהרבקהשלאחנתןשלבנו,גרינברגדודאת2012-בבארץפגשלאהשלהבן

באתרהמשפחהעץאתבנתהרזישלבתוברקאיעדי.מאוסטרליהבארץלבקרכשבא

.ברקאילאהסבתהעםמעניינתלפגישהאותנושהובילמשפחהעץ',הריטאגמיי

קטוניסימון ואנה 

קטוניאנה -חנה גרינברג  

תמונות מאוסף לאה ברקאי

Micheline Catoni
12 years old

Micheline Catoni קטוניסימון ואנה 



Ludivine Catoni 

(xxxx-1971)+ Paul  

BASTIEN THIRY

Catoni-קטוניעץ משפחת 
Simon Catoni + Laetitia (?)

Octave Touss Catoni (1870-

1952~Lebanon) +Lucie (b. 

Latour 1877 –1965)

Paul Catoni 

(1878-

1931)

+ xxxx

More 5 ??? 

Brothers 

and Sisters

Simon Leon Catoni 
(1898/1904~-1981 Australia) 

+ Annie (b. Greenberg 1906-1957 

Australia)

Mireille "Mimi" Garret 

(1907/1897-xxxx) + 

Georges Garret

Micheline Suzanne Claudel+

Raymond Pietroni

Ariane (Dr. 

xxxx-2015)

Francois 

ingenieur

aeronautique

xxxx

Paul 

Catoni

Xxxx ? 

Catoni 

(doctor 

near 

Lyon)
(Melisandre) 

Claude 

Rerolle

XXXX Catoni

Chantal
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Mikaty-ומיקאתיCatoni–קטונימשפחת 
שנולדה בחיפה וגרה בצרפת אנו יודעים  קטוניאוקטבמעדות סוזאן פיטרוני הנכדה של ■

משם הם עברו לאיזמיר בתורכיה, שמוצאה של המשפחה באי הצרפתי קורסיקה

ובאוסטרליה  ( צרפת ואנגליה)שאיתרנו נמצאים באירופה קטוניכיום מצאצאי משפחת ■
(.ישראל)קרובים מדרגה שנייה ושלישית נמצאו גם באסיה . ועוד במקומות נוספים

מתורכיה גרופקטוני' מחיפה לחבקטוניעדיין לא התקבל מידע על הקשר בין משפחת ■
ואיסכנדרוןומקורה באיזמיר 1930שפעלה בארץ החל משנת בלפנטי& קטוניולסוכנות 
. בתורכיה

.  מצאו מקלט ראשוני בלבנוןלוסיואשתו קטוניאוקטב, 1948-במהלך מלחמת העצמאות ב■
קטוניהבן סימון . לצרפת וגרה שם עם בנותיהלוסיבלבנון עברה אוקטבלאחר פטירתו של 

.לאוסטרליה  עם אשתו ובתו1951עזב את חיפה עם דרכון צרפתי והגיע בשנת 

צאצאיהם ובהם בעלי הנכס האחרונים  . כנראה עזבה ללבנון באותן נסיבותמיקאתימשפחת ■
.לא אותרו
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Mireille Catoni - Georges Garret 

wedding Catoni house Haifa 1928

תמונה יחידה שקיבלנו מסוזאן פיטרוני 
1928בחיפה קטוניחתונת הוריה על מדרגות בית 
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במהלך המהפכה מכיוון שהם היו מלוכנים, קורסיקה לעזוב את האי  נאלצה נ ימשפחת בלפ

 ישל המחוז. בלפנט'מאני הצטרפו לצבא המצרי של מהמט עלי פאשה, המושל העותהם הצרפתית, 

עזב בלפנטי . מאוחר יותר ביחידה של צבא המצרי שישב בעיר חלב בסוריהועסק כקצין ארטילריה ה

 יחד עם הקונסול הבריטי אוגוסטין 1880אר רו פב1 שם ב באיסכנדרון,תיישב והאת שירות הצבא 

 ה. חברה זו גדל שעסקה בספנות ובשילוח ימי קטוניבלפנטי אתאת השותפות של ייסד הוא , קטוני

, קטוני הופך משפחת בלפנטי חזרה לצרפת אחרי מלחמת העולם השנייהעם המעבר של מאד. אולם 

 .להיות הבעלים הבלעדי של חברת הספנות הימית

  בצד המפסידהם היו האיטלקיות נסיכויותהמלחמת  בתקופה של ,וצא איטלקימ מהיא משפחת ק וני

, ומאוחר יותר הפך לסוכן 1823 בשנת קפריסיןלקפריסין. אוגוסטין קטוני נולד בונאלצו לברוח 

נדרון. האינטרסים העסקיים שלו היו רחבים כולל ייבוא סכ העביר את עסקיו לאיאחר כך משלוחים.

 על ידי ה בעבודות שונותחקלאות. רוב האוכלוסייה המקומית בעיר נמל זו הועסקמוצרי ייצוא של עץ וו

 חברת קטוני 

חברת של קבלת הסוכנות הימית קטוני היו חברת של נוספות שכמעט הפכה לעיר שלהם. הצלחות 

" קו הנסיך. בנוסף הקמה של "האסיאתיתחברת ספינות הקיטור השותפות עם  ו1885 בשנתלויד 

 שילוח הימיסוכני הבע"מ. בהמשך חברת קטוני היו הבסיס של הסוכנות הימית הבריטית לבנט שהיה 

לויד של סוכנות חב' קטוני קיבלה את גם את .  את האטצ'יסוןמוס ושל חברת של אלקרמן בביירות

 בנמל 1953הקימה סוכנויות להובלה ימית בנמל לטקיה בסוריה ב- ו1947-מרסין בעיר הנמל ב

 .1963 -ביירות ב

תחיל לעבוד עבור חברת הבירד האג , אחיה 1947-אוגוסטין קטוני בועם הנישואים של נורה בירד 

יעברו המשרדים בטורקיה ש חליטיםצהיר שהוא לא רוצה לגור בלבנון, הם מהקטוני. כאשר קטוני 

האג קטוני. עם זה משפחת  בשליטת יהיו והמשרדים בירדן, עיראק וסוריה משפחת בירדשליטת ל

מקום שבו החברה לאותו , 50נדרון לאיסטנבול בשנות ה-כבאיסשהיה עביר את המשרד הבירד 

 פעול עד היום.ממשיכה ל

BelfanteAugustine Joseph Catoni

Captain Beard & his grand-daughter Nora

19-שהתיישבה בתורכיה באמצע המאה הקטונימאמר היסטורי על קורות משפחת 
בחיפהקטונייצרנו קשר עם בני המשפחה בתורכיה ואנו מקווים למצוא יחד איתם את הקשר המשפחתי למשפחת 

 משפחות הלבנטמאמר מתוך אתר מורשת 

  Eda Kaçar Özmutafחקרה וכתבה: 

 a graduate of Istanbul Yeditepe University 

 2010 - של קהילהה סיפור

http://www.levantineheritage.com/testi66.htm 

 2019עריכה ותרגום שי פרקש  סטודיו תכלת אוקטובר  

 משפחות הלבנטמאמר מתוך אתר מורשת 

  Eda Kaçar Özmutafחקרה וכתבה: 

 a graduate of Istanbul Yeditepe University 

 2010 - של קהילהה סיפור

http://www.levantineheritage.com/testi66.htm 

 2019עריכה ותרגום שי פרקש  סטודיו תכלת אוקטובר  

 בירד, קטוני, בלפנטי: שורשים שלושה עם משפחה

 Eda Kaçar Özmuöa: מאת

 משפחה יצר המורכב הזה האיחוד שונים, מקומות משלושה הגיעה המאוחדת הזאת המשפחה

 המזוהה עם המורשת התרבותית של הלבנט. בני המשפחה הנוכחית אשר גרים בתורכיה רואים את

 בשם להשתמש ממשיכים הם. ו-בלפנטי, ממשיכי דרכם של האבות המייסדים: בירד, קטוני עצמם

בלפנטי את  באנגליה הם ממשיכים להשתמש בשם  לקבוצת חברות הספנות שלהם, עם זאתקטוני 

 והמוצלחת שלהם. העסקית הארוכה האסטרטגיה של כסמל קטוני

 'מאניתהיו אירועים דומים. כולם בחרו להגיע לאימפריה העות שלוש המשפחותהיסטוריה של ב

לשרת את כדי  או  יותר,גבוההת חיים להרוויח יותר כסף, לחיות ברמכדי  תשע עשרה.במאה ה

 .  התיכוןהיו הסיבות העיקריות שלהם להגיע למזרחאלה  'מנית.האימפריה העות

  משפחות אלה בסדר אלפביתיקורות החיים

משפחה משכילה , הם היו משבט מקלאוד סקוטלנד,אי סקאי בהיה מבוסס בבירד משפחת שורש 

נסיך  כיום כמוזיאון. השבט הזה תמך בהמשמשתהבסיס שלהם היה בטירת דאנוגן . ומתוחכמת

מלך במלחמתם ב הצליחו הם לא כאשרצ'ארלס אדוארד סטיוארט נגד מלך בריטניה. " , הוא בוני"

הם קיוו משפחה  חלק מהם עברו לאנגליה ובאמצעות שינוי שמות שלהם התפזר.השבט נאלץ 

ל-בירד  מתחים חברתיים. שם המשפחה שלהם הפך תקופה בה היובבקהילה, להשתלב טוב יותר 

זאת, יו בירד אביו למרות היו משפחה ענייה שעבדה בסחר בנעליים ובחקלאות. . הם במקום באריד

הוא הרוויח מספיק כסף כדי לשלוח את כך  והייתה לו ספינה משלו. נהיה רב חובלשל סטנלי בירד 

בנו לבתי ספר טובים. סטנלי קיבל את השכלתו בשוויץ ולמד גרמנית שאפשרה לו לעבוד במזרח 

 אשר סיפרו לי את ההיסטוריה של  של ג'ונתן וכריסטופר בירדםהתיכון. סטנלי בירד הוא סב

  התיכון השתפרה, סטנלי בירד החליט להגיע למזרחבירדרמת החיים של משפחת כאשר . משפחתם

מסילת הברזל של מסילת בגדאד מיזם גרמני-תורכי, כמהנדס בניית . הוא היה מעורב ב1870ב-

את המעבר הקבוע של משפחת קבע זה מהלך דויטשה בנק. ה על ידי ל החברה שנוהלההראשי, ש

ב-בתורכיה  [טהרנדסללבנט. לאחר מכן, סטנלי עזב את העבודה והתיישב באיסכנדרון ]אלכבירד 

א וה  קירח" )צמח המשמש להפקת משקה מתוק ולתיבול(שוש-" החל במסחר בשם הוא. 1906

בטורקיה ובסוריה. הוא מבוקש מאד  היה סוס" ערק "שראב המשקה הבחין כי צמח זה שממנו מופק

התחיל לייצא את המוצר הנפוץ הזה . בהמשך נדרוןכבאיסקירח"  שושהצמח "בנה מפעל לעיבוד 

ה משפחת בירד את ההתבססות בעיר איזמיר. החל, כך  באיזמירנוסףפתח מפעל התעשר וכאשר 

את לקו כמותם חין משפחות הלבנט אשר הם עבדו עם משפחת פורבס שהיו משפחה ידועה ב

 .באמריקהכיום חיים שלהם המורשת הסקוטית שלהם וצאצאיהם 

, נוצר משבר מלחמת העולם הראשונה אבל כאשר פרצהשתפר עם הזמן, בירד הגורלה של משפחת 

גנה על החיים ה בהגינות והתייחסה למשפחות המהגרים הלבנטיניים 'מניתלמרות שהממשלה העות

סטנלי נלקח באופוזיציה,  ותורכיה בצד של בנות הבריתה בריטניה נמצאש אך מכיווןועל הרכוש. 

. עם סוף המלחמה, סטנלי בירד חזר נוחיםאם כי בתנאים , מבצר קדיפקאלהמאסר בבירד ל

 .פורבסמפעל "שוש קירח" עבר לבעלות של משפחת ון, אבל רנדסכלאי

 הפרויקטים יןבעקבות מלחמת העולם השנייה, אוגוסטין קטוני וסטנלי בירד החלו לעבוד כשותפים, וב

צינור הנפט הראשון הנחת זיקוק נפט הראשון בלבנון והם לקחו בהם חלק היו הקמת בית הגדולים ש

שנים של חברת קטוני.  שהוביל נפט גולמי לאיסכנדרון. זה היה אחד ההישגים החשובים בעיראק

. אוגוסטין ג'וזף בלפאנטימשפחת התמזגו בעקבות נישואין עם עסקי משפחת קטוני רבות קודם עסקי 

 שעברה ישל משפחת בלפאנט עם בתהתחתן  1846קטוני, שמשפחתו הייתה בתורכיה מאז 

אוחר יותר בלאפנטי. שנים מרכוש של משפחת רכשה את ה. משפחת קטוני 1820נדרון בשנת כלאיס

 יותר עברו למשפחת בירד הנכסים של המשפחה המאוחדת.
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מאת


