האוריינטאליזם בצילום הצרפתי -
מזלצמן עד בונפיס

*

ניסן פרץ

צמרמורת אחזה בי לנוכח העיר המפורסמת הזאת  .הפעם תחושותי היו אותה תערובת של רגשות
שחולפת באנשים רציניים והגונים מול מראה שכזה  ,כאשר הם חושבים על ההשפעה אשר נקודה

זו על  -גבי כדור  -הארץ מפעילה מזה

1900

שנה על גורל

האנושות .

!

כך כתב נוסע אלמוני  ,שביקר בירושלים לראשונה  ,וקרוב לוודאי בפעם האחרונה  ,בשנות
החמישים של המאה

הי " ט .

מאז ומתמיד תפסו ירושלים וארץ הקודש מקום מרכזי בתודעתם של בני אירופה בכלל

והצרפתים בפרט  .ראשית  ,כמובן  ,בגלל הסיבות הדתיות  ,וכן בגלל סיבות צבאיות  ,מדיניות

וכלכליות .

במאה

) ( Chateaubriand

הי " ט

החלו

ולמארטין

גם

אמנים

) ( Lamartine

לתאר

מאירופה

האזור .

את

שאטובריאן

שיתפו את ציבור הקוראים שלהם בחוויותיהם

והלהיבו את דמיונם של הצרפתים  ,שהפכו תאבים יותר ויותר לסיפורים ותמונות הקשורים במזרח .
לכן  ,טבעי היה שהציור החל לעסוק בנושא  ,וכך נפתחה אחת התקופות היפות של האמנות
הצרפתית במאה
ב 1876 -

הי " ט .

ביקש מבקר האמנות קאסטאניארי  ,בעקבות תערוכת  -ציור בסלון הפריסאי  ,לבשר את

קץ התנועה האוריינטאליסטית בציור  ,וניסח כתובת למצבה של האוריינטאליזם  ' :האוריינטאליזם

היה חי בציור

הצרפתי ' .

2

אלא שהאוריינטאליזם חי גם בצילום הצרפתי  ,והוא היה אחד מפרקיו

היפים של צילום זה במאה שעברה ,

די  -קאן

) Camp

בין השנים . 1880 - 1840

זו היא התקופה של ענקי הצילום  ,כגון

( 0ת" 0

 , ( Deבונפיס

 , )]( 8זלצמן ( תם , ) 5812!28גרין

)  , ( Bonfilsטיינאר

) ( Teynard

ומולן

! [ ) )  ,דה קלר

) Clerq

( ת11ט40ן) .

המשיכה החזקה של ציירי התקופה אל המזרח פעלה במקביל גם על הצלמים בני זמנם  ,ובסופו
של דבר התפתחו שני התחומים בצורה דומה

הראשונים  ,כמו אינגר
האוריינטאליסטים

) ( Ingres

הראשונים

מאוד .

בדומה לציירים האוריינטאליסטים

והברון גרו )  , ( Grosאשר ציירו את פרי דמיונם  ,הצלמים

הסתפקו

ביצירת

מראות

מזרחיים

באולפניהם .

כך צולמו

דאגרוטייפים רבים  ,שלעתים גם שימשו כדוגמה לציירים  .צילומים אלו נראו אותנטיים יותר מן
הציורים המקבילים להם  ,שכן הם צולמו במצבים קיימים  ,ועל  -פי  -רוב בעזרת מצלמות  -סטריאו ,
שיצרו את

התלת  -מימדיות .
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ניסן פרץ

ציירי התקופה  ,כמו גם צלמיה  ,הושפעו מ ' רוח הזמן '  ,שהיתה ספוגה ברעיונות הפוזיטיביזם
של הפילוסוף אוגוסט קונס )  , ( Comteאשר דרש בכל תחום הוכחות קונקרטיות והתנסות מדעית

וסירב לקבל השערות בלתי  -מוכחות  .לפיכך  ,נאלצו אמנים אלו לנסוע אל המקומות אותם רצו
לתאר ביצירותיהם  ,כדי להביא תמונות ממקור ראשון  ,מן

המציאות .

מספר הצלמים  -נוסעים שהגיעו לארץ הקודש בארבעת העשורים הראשונים של הצילום  ,מגיע

ליותר ממאתיים  ,ורובם היו צרפתים  .הצלם הראשון אשר דרך על אדמת המזרח  -התיכון היה
פרדריק גופיל  -פסקה
ורנה

( ! סתע0

,

ו) .

)  , ( Goupil-Fesquetשנלווה אל אחיינו  ,הצייר האוריינטאליסטי הוראס

בנובמבר  , 1839מספר חודשים בלבד אחר גילוי הדאגרוטייפ ( השיטה המהפכנית

להעתקת מראות הטבע )  ' ,הוא כתב ממצרים

אחריהם התחילה הנהירה

:

' אנו מצלמים

כאריות ' .

אוריינטאליסטים  ,משוררים  ,סופרים  ,עיתונאים  ,ארכיאולוגים ,

:

מדענים  ,עולי  -רגל  ,תיירים  ,צלמים חובבים או מקצועיים צילמו מספר עצום של תמונות בירושלים

ובארץ הקודש  .לא כולם היו מוכשרים  ,ולא כולם היו מסוגלים להרגיש ולקלוט את רוח
אחד הבודדים שהבין והרגיש את הרוח האמיתית של ירושלים היה אוגוסט זלצמן
על  -אף היותו גם צייר  ,לא היתה מטרתו לצלם תמונות אוריינטאליסטיות

;

המקום .

( . ) 1872 - 1824

להיפך  ,הוא ביקש

להביא תיאורים תיעודיים  ,שיאפשרו לנתח באופן מדעי את שאלת מקורה של הארכיטקטורה

העתיקה בירושלים .

4

טבעי היה שיבחר לשם כך בצילום  ,כיוון שהצילומים  ,לדבריו  ' ,אינם סיפורים

אלא עובדות בעלות כוח

מסכם ' .

5

זלצמן היה בקיא בציור אוריינטאליסטי ; הוא כבר צייר והציג תמונות בנושא זה לאחר נסיעתו
לאלג ' יריה ב  , 1848 -בלוויית הצייר איג ' ן

פרומנטן ( מטתסת01ץ ?) .

6

אור המזרח כבר היה מוכר לו ,

היכרות שהועילה לאיכות צילומיו  .בירושלים נעשו צילומיו הראשונים ב  , 1854 -והם מעבירים
לצופה את ההתרגשות המיסטית אשר אדם עשוי לחוש בעיר זו  ,למרות שצילומיו לפעמים
סטאטיים וקפואים  ,הרי הקומפוזיציה שלהם מושלמת ונועזת  ,כמעט אפשר לומר אוואנגרדית

ביחס לתקופה בה צולמו  .מבחינה זאת  ,צלמים מעטים מהמאה הי " ט משתווים לו  ,למעט אולי
בלקלי גרין  ,שלמרות היותו אמריקני  ,הוא משתייך לאסכולה

ג ' ון

הצרפתית .

האור המיוחד של ירושלים והאוויר הצח שלה יוצרים אפקטים של אור וצל המהווים אתגר לכל
צלם  ,ועל אחת כמה וכמה לצלמי המאה שעברה  ,עם האמצעים הפרימיטיביים

ראה איור

בעמ ' 93

שעמדו לרשותם .

במקום להילחם נגדם  ,הוא

עבור זלצמן  ,הצללים השחורים והעמוקים היו כחומר ביד

היוצר ;

השתמש בהם ובמגבלות של הקאלוטייפ כדי ליצור צילומים

מדהימים ' .
6

זלצמן לא רק צילם את

האבנים ואת הבניינים שנקלטו בעדשה  ,אלא הגיע אל מעבר לחומר וקלט את נשמתה של
ירושלים  .בכך הוא הרחיק את גבולות יכולתה של המצלמה  ,ונתן ביטוי מלא לאורה המיוחד של

ירושלים ; באמצעותו לכד בתוך צילומיו את משמעות ארץ הקודש וכל מה שהיא מסמלת למאמיני
שלוש
3

 :2ן2

4

5

הדתות .

וראה לעיל  ,מאמרו של " ניר  ,ראשית הצילום בארץ  -ישראל  ,העוסק בדאגרוטייפיסטים
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ראה  . 123 :ק Paris 1930 ,
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הסבר מפורט על קאלוטייפ ראה בהערה * 2

"

הראשונים .

י

תו  Artistת )ע '  . ) . Perez ,א

~
במאמרו של י ' ניר ( לעיל  ,הערה

. )3

אפריז מעוטר בחזית ' קברי המלכים ' בירושלים  ,צילום של

זלצמן 1854 ,

הסגנון האוריינטאליסטי של צילומי זלצמן  ,אפשר לכנותו כ ' רוחני '  ,לעומת האוריינטאליזם

ה ' חומרני ' של בונפיס  .כבן למשפחה פרוטסטאנטית  ,התעלם זלצמן מן המראה החומרי העלוב של
העיר  ,וצילם במידה מסוימת את ירושלים של מעלה  ,כפי שהיתה בדמיונם של

המאמינים .

צילומיו של הצרפתי לואי דה קלר דומים מאוד לאלו של זלצמן  .צלם צעיר זה  ,שערך מסע
ארוך אל המזרח  ,הקדיש לירושלים ולארץ הקודש את אחד מחמשת כרכי אלבום הצילומים
שפירסם  .זלצמן ודה קלר צילמו אתרים בלבד  ,ובצילומיהם אין נראית

ולו גם דמות אנושית אחת .

ראה איור

במידה מסוימת הם מציגים בפני הצופה עיר  -רפאים  ,המיושבת על  -ידי רוחות ההיסטוריה
והאמונה הדתית בלבד  .למרות הדמיון ביניהם  ,זלצמן מבטא בתמונותיו רגשות מיסטיים  ,לעומת
דה קלר המבטא התבוננות והתכנסות דתית מול האתרים שהנציח בצילומיו  .גם אצלו התיאורים

הצילומיים  ,אף  -על  -פי שהם קשורים ישירות למציאות החומרית  ,מתעלמים מירושלים של מטה ,
אותה ירושלים מוזנחת ומכוערת שהבעיתה את פלובר  ' :הכל

מסביב מסריח עד מוות . . .

ירושלים

היא גל פגרים מוקף חומות  .הכל נרקב כאן  ,הכלבים ברחובות  ,הדתות בכנסיות  ,יש כאן כמויות
גדולות של חרא ושל

תורבות ' .

ולוש

7

כאמור  ,צלמים צרפתים רבים נסעו למזרח במאה הי " ט וצילמו מספר רב של צילומים אשר

משקפים את המקום ואת ה ' צבע ' המקומי  ,אך אלו לא בהכרח אוריינטאליסטים  .מאקסים די קאן ,
7

l'orient, Paris 1925

נ

Voyage

.

Flaubert

.ש

בעמ ' 94

(

בדואיות  ,צילום אולפן של בונפיס

( 597

' HSM

למשל  ,אשר ליווה את פלובר במסעו למזרח  -התיכון בשנים  , 1851 - 1849צילם לאורך כל הדרך  ,אך

תמונותיו הרבות אינן מיוחדות  ,ונודעת להן חשיבות תיעודית בלבד  .הקומפוזיציה והגישה

בצילומים אלו אינן מעניינות במיוחד  ,וראייתו של די קאן קרה  ,אפילו ' קלינית ' .
אינו יכול להתקיים ללא מעורבות רגשית  ,ובמיוחד ללא רגשות

האוריינטאליזם

8

רומאנטיים .

צרפתי אחר  ,שארל לאלמאן )  , Lallemandעסק בצילום אתנוגראפי  ,ותמונותיו מהוות תיעוד

שיטתי של תלבושות מזרחיות גרידא  .לפניהם  ,ז ' ירו דה פרנז ' ה )  , ( Prangeyמומחה לארכיטקטורה
מוסלמית  ,צילם קרוב לאלף דאגרוטייפים  ,כולם מוקדשים לתחום
) ( Vignes

בלבד .

התמחותו .

9

אחרים  ,כמו וין

וסוור )  , ( Sauvaireשהתלוו למסע מסביב לים  -המלח  ,עסקו בנושאים גיאוגראפיים

0ן

בין עשרות הצלמים הצרפתים שביקרו או חיו במזרח  ,המפורסמים ביותר ללא ספק הם בני
משפחת בונפיס

:

האב פליקס (  , ) 1885 - 1831האם לידי קאבאני

(  . ) 1929 - 1860בני משפחת בונפיס השתקעו בביירות
11'1
*8

Harvard Semitic Museum - HSM
1851

.

Nubie Palestine er Syrie , Paris
9
10

על צילומי דה פרנז ' ה ראה לעיל  ,הערה . 3
 .ט  .ת  !" Mer Morte . . . Parisנ

.

ב 1867 -

Du Camp , Egyp

( ) 1918 - 1867

והבן אדריאן

וזכו למוניטין באירופה ואף בעולם

 .וי

Mr . Le auc de Luynes , Voyage d'Exploration

האוריינטאליזם בצילום הצרפתי

חלת בכנסיית הקבר  ,צילום
של זלצמן 1854 ,

כולו .

הם היו המומחים של הצילום האוריינטאליסטי  .משפחת בונפיס לא הסתפקה בצילומי

מראות של המזרח  -התיכון  ,אלא יצרה מספר גדול של צילומים מבוימים באולפן  .הם ביימו

.

טיפוסים  ,תלבושות  ,תמונות חיות של סצנות מקראיות  ,במסורת האוריינטאליסטית הטהורה 1י
כאמור  ,לעומת האוריינטאליזם של ולצמן ודה קלר  ,גישתם של בני בונפיס היא חומרית

וחזותית .

תמונותיהם ממחישות מראה ורעיון מסוימים מאוד של האווירה המזרחית  .זוהי

האכסוטיקה הבנאלית ביותר  ,כפי שהיא מצטיירת בעיניהם של האירופים  .הצייר גרו המליץ על
שימוש בתעודות חזותיות בציור האוריינטאליסטי והצהיר  ,ש ' לאמן יתרון גדול בציור ישירות מן
המציאות ' 2 .י הצלמים לבית בונפיס יישמו עקרון זה עד תומו ; לכן המראות שיצרו  ,אפילו אלו
שצולמו בתוך האולפן  ,מקרינים אותנטיות מסוימת  .הם היו במאים מושלמים  ,וירטואוזים של
הצילום המבוים  ,כיוון שזו היתה

הדרך היחידה ליצור ' תמונות חיות ' ) ' . ( ' tableaux vivants

שורה

של בדי  -רקע מצוירים הפכו את הסטודיו שלהם לבית ערבי  ,להרמון או למדבר ; די היה בהוספת
רהיטים אחדים  ,קש או סלעים עשויים מעיסת  -נייר  ,כדי שהכל בצילום ייראה אמיתי  .בדרך זו

11
12

ראה להלן  ,מאמרם של גאווין ורוזובסקי העוסק במשפחת

אלזאר ( לעיל  ,הערה

 , ) 6עמ '

.6

בונפיס .
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האוריינטאליזם בצילום הצרפתי

עבור בני משפחת בונפיס  ,בדומה לכל הציירים האוריינטאליסטים  ,הגורם החשוב מכל הוא

האווירה  ,ואילו הדיוק בפרטים הופך למשני  .הדמויות ברוב הצילומים הם ' דוגמנים '  ,שהסכימו
להצטלם תמורת סכום  -כסף זעום  .הוכחה חותכת לשימוש בדוגמנים נמצאת בשני צילומים של
בונפיס  ,בעלי מספר סידורי עוקב

( 632

ו , ) 633 -

אשר צולמו כנראה סמוך לשנת . 1870

אותו אדם

עצמו באותה התלבושת מזוהה בכתב  -ידו של בונפיס פעם כרב הראשי של ירושלים ופעם כנפץ -
כותנה  .קשה להאמין  ,שרבה הראשי של ירושלים דאז נענה לבקשת בונפיס והסכים לשבת מול

מצלמתו  .שני הצילומים נעשו באולפן  ,קרוב לוודאי בביירות  ,כיוון
ועדיין נותרת בעינה

שאלת זהותו של ה ' דוגמן ' .

!3

יאה

איור בעמי

95

ששם צולמו רוב עבודותיהם .

נפץ הכותנה המופיע בצילום  ,נראה אצילי מדי ,

בהשוואה לנפצי  -כותנה אחרים המופיעים בצילומיו של בונפיס  .במקרה מסוים זה  ,המבט ה ' קפוא '

של המצולם רומז אולי לאפשרות שהרב או הנפץ היה עיוור ; ואולי כאלה היו רבים מ ' דוגמניו ' של

בונפיס .

4ן

ציירים אוריינטאליסטים רבים  ,כמו ג ' רום )  , ( Gerrbmeבדאגתם לאותנטיות  ,השתמשו
בצילומים כתיעוד  ,וה ' פוטוריאליזם ' של מרבית ציורי התקופה מוכיח זאת  .אולם רבים מהצלמים

גם הושפעו מהציור וביימו וצילמו נושאים הדומים מאוד לאלו שהופיעו על הבד המצויר  .גם

בונפיס לא היה פטור מהשפעה זו  .די אם נשווה לשם כך את ציורו של פרומנטן ' דאהביה על
הנילוס ' עם צילומו של בונפיס ' סירת  -דייג באגם טבריה '  .קשה גם שלא לראות בצילום את הדמיון

ראה

אייר

בעמ ' 96

הבולט לתיאורים נוצריים של נס הדןג המופלא  .רק אם היתה זו תמונה חיה או סצנה מבוימת על -

פי הברית החדשה  ,הצילום משך ועניין את התייר הנוצרי שפקד את האזור במאה הי " ט  .צילום כזה
יכול היה לאייר את הברית החדשה ולהלהיט דמיונו של ילד  ,כפי שזוכר למארטין  ' :כל חיי היה

המזרח החלום של הימים האפלים בערפל של ארץ מולדתי  .וכשהייתי ילד קראתי כל  -כך הרבה
בברית החדשה  ,עם ההדפסים הקסומים שבה  ,האוהלים של האבות  ,הכלב  ,הגמל  ,הגפן  ,השמות
המהדהדים והמתוקים של משפחת האדם

הראשונה ' .

!5

לציירים תמיד היתה האפשרות לארגן את הנושא שלהם ולעבדו כרצונם  .אפשרות התמרון של

הצלמים היא קטנה ביותר  ,אולי תוך שינויי מרחק וזווית  -ראייה  .עליהם להיאבק עם המציאות כפי
שהיא ניצבת מולם  ,ללא האפשרות לשנות אותה או להתערב בה  .כאמן אוריינטאליסטי שרצה
לשלוט בצילומיו שליטה מוחלטת  ,הרחיק בונפיס לכת עד כדי יצירת פוטו  -מונטאז ' ים על  -מנת

להשיג את התוצאה הרצויה  .הצילום ' הירדן '  ,למשל  ,הוא למעשה מעשה  -פסיפס בן תשעה חלקים

שונים לפחות  ,שנלקחו מתמונות אחרות שצילם

;

יאה אייי

במלים אחרות זוהי תמונה ' סינתטית ' .

כעיני בונפיס  ,כל האמצעים היו כשרים להשגת התוצאה הרצויה ולהצמדות לרוח התקופה ,
כאשר המטרה היא מסחרית גרידא  .הכמות האדירה של הצילומים שיצר  ,המוניטין שרכש ברחבי
אירופה והתפוצה הרחבה של תמונותיו מעידים על הצלחתו הרבה בתחום זה של הצילום הצרפתי

13

בנושא זה חלוקות הדעות בין חוקרי הצילום  .אחדים טוענים  ,שהמצולמים הם קבצנים או עניים  ,שהסכימו

להצטלם עבור תשלום  .אחרים משוכנעים שכותרות הצילומים אכן מצביעות על זהותן האמיתית של הדמויות
המופיעות בהם  .דעה אחרונה זו נובעת  ,לדעתי  ,מידיעה לקויה של ארץ  -ישראל והמציאות בה בסוף המאה

הי " ט .
14

בנושא זה

ראה :

Gavin , 'Bonfils and the early Photography of the Near East ' , Harvard

 . 457ק xxvit 4 ( October 1978 ( ,
15

Orient, Paris 1842

"

]Yulletin ,

C.E.S.

Library

ש 4 . deLamartine , Souvenirs, Impressions er Paysages Pendant ufi voyage

7וש

בעמ '
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ניסן פרץ

במאה הי " ט  .אף  -על  -פי שצילומיו אינם מבטיחים כל מידה של אותנטיות  ,הציבור באותה תקופה
האמין  ,ש ' העדשה לעולם אינה

משקרת ' .

בנוסף לכך  ,צילומים אלה היו דומים מדי לציור

האוריינטאליסטי מכדי להטיל ספק באמיתותם ; שהרי הם אכן צולמו באותם המקומות

עצמם .

צלמים אחרים דאגו להוכיח את האותנטיות של צילומיהם  ,כגון הצרפתי ג ' ול אנדרייה

)  , (Andrieuצלם של המיניסטריון הימי והקולוניות  ,שיצר יותר

מ 150 -

צילומים סטריאוסקופיים

של ירושלים וארץ הקודש  .הוא ביקר בארץ  -ישראל ב  , 1868 -ובשובו הביא עימו כעין ' אישור '
ממונסיניור ואלרגה  ,הפאטריארך הלאטיני של ירושלים  ,המאמת את ביקוריו בכל המקומות
הקדושים  ,כנוצרי טוב

ונאמן .

!6

אוגוסט זלצמן ופליקס בונפיס מדגימים ומאפיינים שתי קצוות של המיגוון העצום של הצלמים

האוריינטאליסטים  .עושר התעודות הגדול שנשאר עד ימינו  ,מלמד שהמזרח  -התיכון וארץ הקודש
צולמו ועובדו מהיבטים חזותיים ורוחניים רבים ומגוונים  .על הימשכותם של האירופאים למזרח ,

המקור לעושר זה  ,כתב ויקטור הוגו בהקדמה לספר שיריו ' אוריינטאל '  ' :המזרח  ,הן כתמונה והן

כצורת  -חשיבה  ,הפך להיות עיסוק מתמיד לאינטלקט ולדמיון . . .
בימי -הביניים  ,אותו ים אחר

] [ Autre mer

של

שם הכל גדול  ,עשיר  ,פורה  ,כמו

שירה ' .

821
16

Paris

Descriptil des Vues Stei' e'oscopigues de Palestine . . . ,

ם  . Andrieu , Catalogue Historiqueנ

 . 1ע  . 1169 ,וראה להלן  ,במאמרו ו1ל ד ' שביט על הפנורמה הנעה הראשונה של ארץ ישראל  ,על אישור דומה
אשר הציג בנוורד בפני הקהל על אמיתות

ציוריו .
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סירת  -דייג על הכנרת
צילום של בונפיס  .למאמרו של נ ' פרץ
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ליד הירדן
בדיקה מפורטת של התצלום מורה  ,כי הורכב מ -

6

עד

1 1

חלקים אשר הודבקו יחדיו  .שני מימין ( בכובע

טרופי ) יושב אדריאן בונפיס  .למאמרם של ק ' גאווין ונ ' בראון  -רוזובסקי

( ( HSM 4 ~ 2

117

הרחוב המוליך משער יפו אל תוך העיר העתיקה

לפי השלטים ( ביניהם  -משמאל  -של פ ' ניקודם המפרסם את התצלומים של בונפיס ) והחפיר  ,צולמה
התמונה בשנות התשעים  .למאמרם של ק ' גאווין ונ ' בראון  -רוזובסקי

3 8
~

רחוב יפו  ,בסמוך לשער יפו

על צילון הפרוש לפני החנות משמאל מצוייר סמל העוגן של מאפיית ברמן  .למאמרם של ק ' גאווין

בראון  -רוזובסקי

ונ '

( ( RM 77 : 003 : 018

עוז

שער שכם

למאמרם של ק ' גאווין ונ ' בראון  -רוזובסקי

1 00

( ( HSM 377

איש זקן בגלימה

( ( HSM 611

דוכני חנויות לפני שער יפו
למאמרם של ק ' גאווין ונ ' בראון  -רוזובסקי

מוכרי מעדני תמרים ביפו

( ( HSM 603

( ( HSM 724
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פלי ]ח4אא" ששקאצ

יהודיה צעירה בביירות
למאמרם של ק ' גאווין ונ ' בראון  -רוזובסקי

( ( HSM 686
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בית הספר הפרוטסטאנטי של הבישוף גובאט על הר  -ציון .

הצילום כנראה מעשה ידיו של מנדל דינם  ,שנים אחדות לאחר ייסוד בית הספר ב . 1853 -
למאמרו של דרור ורמן
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