השפעות מאיטליה ומצרפה
על עיצוב ה9ק 9טפר  -הורה
בלוב ובתוניסיה
ברכה יניב

מבוא
תיקי ספר  -התורה מלוב ומתוניסיה נמנים עם טיפוס התיק הים תיכוני  ,שעימו נמנים
גם התיקים ממצרים  ,מהקהילות הרומאניוטיות ביוון ומבית  -הכנסת הלבאנטיני

בונציה  .טיפוס תיקים זה מאופיין במבנה גוף מנסרתי או גלילי  ,ומעליו נישא כתר
תורה הבנוי

כעטרה .

טיפוס התיק הים תיכוני התגבש לאחר המאה הי " ב  .עדות

ן

מצויירת למבנהו הנוכחי מופיעה בשנת

מקאסאלה מונפראטו

שבאיטליה .

2

1598

ברישומיו של נוסע יהודי אלמוני

פרטי המבנה ועיטוריו התגבשו באופן שונה

מאזור לאזור  ,וכמקובל בעיצוב תשמישי הקדושה של שאר קהילות ישראל  ,גם תיקים

מן הטיפוס הים תיכוני נושאים את חותם התרבות שבתוכה הם נוצרו  .התיקים
הונציאנים מעוטרים בתבליטים

מוזהבים על  -פי המסורת האיטלקית והתיקים

היווניים מצויירים על  -פי מסורת עיטורי העץ העממיים בדרום
תיקים אלו מעוצבות

על  -פי מסורת מקומית ארוכת שנים .

יוון '.

שתי קבוצות

לעומת זאת תיקי ספר -

התורה ממצרים אינם ממשיכים מסורת עיצוב עתיקה  ,הם מבטאים מגמה אקלקטית
שאפיינה את האמנות השימושית בארץ זו במאה

הי " ט .

הם גם משקפים את רב -

גוניות הקהילה היהודית שבה  ,אשר בניה התקבצו ממזרח וממערב והביאו עימם

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -בסוף

המאמר .

כל תמונות תיקי ספר התורה  ,פרט לתמונה  , 4צולמו בידי זאב רדופן  .תמונה

- 4

בידי המחברת  .שאר

התמונות באדיבות הוצאות הספרים שצוינו בשמן המקוצר  .שמות ערי  -המוצא של התיקים צוינו רק
במקרים שבהם יש אסמכתה למוצאם  .מידות וחומרים צויינו רק לגבי תיקי ספר  -תורה  .כל המידות

צוינו בסנטימטרים  .ג  -גובה  ,ק  -קוטר  .שמות האוספים צוינו בצורתם
1

המקוצרת .

העטרה היא טיפוס הכתר המעוצב כחישוק המקיף את הראש  .הטיפוס האחר  ,המכונה כתר סתם ,
מורכב מחישוק ומעליו קשתות או כיפה הסוגרים מעל הראש .

. 81

על התגבשות התיק הים תיכוני במהלך ימי  -הביניים אני דגה בהרחבה בספרי

2

ראה

3

' מפה ותיק לספר תורה '  ,העתיד לראות אור .
תיק ונציאגי  -ראה  :רייניש  -סולם  ,עמ '  ; 85 , 84שורץ  -בארי  ,עמ '
אונגרליידר  -מאירסון  ,עמ ' . 259

82

:

רות  ,עמ '

 . 247תיק רומאניוטי  -ראה

:

עיצוב תיקים לספרי  -תורה במגרב

מסורות שונות מארצות

תופעה שונה

;

מוצאם .

4

ן

83

בתיקי ספר  -התורה מלוב ומתוניסיה אנו מוצאים

עיצובם מבוסס אמנם על סגנון מקומי של אמנות שימושית  - 5 ,אלא

שמקורו של סגנון זה באירופה  ,באמנות השימושית של איטליה

וצרפת .

התיקים מלוב ומתוניסיה  ,נשואי דיוננו  ,הוקדשו יחד עם ספרי  -התורה שבתוכם
במהלך מאתיים השנים האחרונות  ,רובם מן המחצית הראשונה של המאה העשרים
ומיעוטם מן המאה הי " ט ובתוכם בודדים מהמחצית הראשונה

שלה .

בתקופה זו

6

נכבשה צפון  -אפריקה מבחינה תרבותית ופוליטית בידי מעצמות אירופיות  ,וחדירת
האמנות השימושית האירופית לאזור היתה שלב מוקדם בכיבוש

זה .

אמנות זו

התקבלה ברצון על  -ידי האוכלוסייה העירונית  ,המוסלמית והיהודית כאחת  ,והיא
השפיעה רבות על עיצוב תיקי ספר  -התורה בתקופה זו  .ניתוח השפעה זו

יידון להלן .

התמקדותנו בניתוח התיקים הלוביים והתוניסאיים נובעת מעצם היותם קבוצה
ייחודית והומוגנית בצורתה  ,יחסית לשאר תיקי הטיפוס הים

תיכוני .

7

ייחודם של

תיקים אלו במבנה מנסרתי בעל עשר או שתים  -עשרה פיאות  ,דופן כפולה בבסיס

התיק ובגגו ועיצוב דומה של פאות הגוף והעטרה ( תמונות
בעיצוב דמוי משרגת

) , ( open work

,1

. )2

העטרה מאופיינת

שבו מנוסרים פרטי הדגם הקוויים מתוך לוח

העץ  .רוב התיקים בלוב ובתוניסיה עשויים עץ גלוי ורק בודדים מהם צבועים בגוון

אחד  .סביב התיקים תלויה בדרך כלל מעטפת בד ( תמונה  . ) 3דמיון נוסף בתיקי שני
האזורים מצוי בכתובות ההקדשה הרשומות סביב שוליו העליונים של התיק או על
לוחיות בחזית התיק  .עיצוב הלוחיות  ,כמו תוכנן ולשונן המקראית  ,זהה לחלוטין
בשתי קבוצות

התיקים .

8

דמיון זה  ,המשייך את התיקים הלוביים והתוניסאיים לקבוצה אחת  ,אינו

מפתיע .

שכן מאז כיבוש צפון  -אפריקה בידי המוסלמים במאה השביעית היו לוב ותוניסיה

חלק מתרבות אחת  ,ובהן התפתח תיק ספר  -תורה דומה בכל הקהילות  .סיבה נוספת

על ארצות המוצא של יהודי מצרים במאה הי " ט  -ראה

:

לנדאו  ,עמ '

; 32 - 29

בורנשטיין -

מקובצקי  ,עמ ' . 201 , 200
עדיין  -ראה  :אמנות יהודית  ,ביה " כ שערי שמים  ,קהיר ; ביה " כ אליהו הנביא  ,אלכסנדריה .
בהקשר לדיוננו חשובים במיוחד תחומי עיצוב הפנים  ,כגון ריהוט וציפוי קירות .
את עיצובו האקלקטי של תיק ספר  -התורה המצרי בתיעוד  ,שלא פורסם

תיקי ספר  -תורה מן המחצית הראשונה של המאה המט הינם נדירים  ,ורק בודדים מהם עדיין

מצויים בשימוש  .המוקדמים ביותר הם התיקים המצויירים  ,שמהם תועדו עד כה עשרה תיקים .
שלושה תיקים מצויירים המצויים במשכן האמנות בעין חרוד הוצאו בזמנו בידי האוצר מר זוסיה

עפרון ממחסן הרבנות בירושלים  ,שם המתינו לגניזתם  .ראה גם להלן  ,הערה . 27
מאמרי זה עוסק בהשלכות הכיבוש התרבותי על עיצוב תיקי ספר  -התורה בלוב ובתוניסיה בלבד .
השפעת הכיבוש על עיצוב תשמישי קדושה במארוקר ובאלג ' יריה מהווה סוגיה נפרדת .
כתובות הקדשה אלו מאופיינות בהתייחסות לתורה באמצעות פסוקים מקראיים  .לדוגמה  ' :זאת
התורה זכה וברה כשמש מאירה ( תהלים יט

 :ט)

ווי העמודים כשורה

( שמות

לח  :י  -יב ) בתנין

מפוארה אשר פעל ועשה ( ישעיה מא  :ד ) הגביר המרומם רודף צדקה וחסד ' ( משלי כא  :כא )  .בשל
המקור המקראי של הכתובות רב הדמיון בין הכתובות התוניסאיות והלוביות ואין אפשרות
להבדיל ביניהן .

84

ן

ברכה

יניב

ע

פס

ע
11

 . 1תיק לספר  -תורה  ,לוב  ,עץ גלויי מידות התיק  -ג  , 75 :ק
אמנות
.2

33 :

יהודית  ,תנועת המושבים  ,תל  -אביב

תיק לספר  -תורה  ,תוניסיה  ,עץ גלוי  ,ג  , 76 :ק

33 :

אמנות יהודית  ,ביה " כ בית אליהו  ,לוד
 . 3תיק לספר  -תורה ומעטפת קטיפה  ,לוב  ,ג  , 74 :ק

32 :

אמנות יהון ית  ,ביה " כ ביונ אל  ,כפר יונה

לעיצוב הדומה היה
באופן זה טושטשו

הקשר ההדוק וההגירה הפנימית בין הקהילות בלוב ובתוניסיה .
הבדלי עיצוב קלים שהתגבשו באופן מקומי .

9

0ן

ניתוח עיצובם של התיקים הלוביים והתוניסאיים מגלה  ,כי כבר בימי -הביניים
הושפע עיצוב תיק ספר  -התורה באזור זה מן התרבות האירופית  .השפעה זו נוגעת
לעיצובו של כתר התורה שהופיע לראשונה באגן המזרחי של הים התיכון במאה
הי " א או
9

10

הי " ב  .יי

על תרבותן האחידה  -ראה  :הירשברג  ,עמ ' יט  .על הגירה וקשרים בין קהילותיהן  -ראה  :שם ,
עמ '

, 195 - 190

עמ '

קלז .

. 211 - 207

על התיישבות יהודי תוניס בטריפולי עקב פרעות  - 1766ראה

:

בשן ,

ההבדל היחיד במבנה התיקים הלוביים בהשוואה לתיקים התוניסאיים הוא מספר פיאות הגוף .
בתיק הלובי יש עשר פיאות ואילו בתיק התוניסאי יש

לוב ותוניסיה יש תיקים לוביים בודדים בעלי

12

12

פיאות  .אולם בשל הקשרים שבין יהודי

פיאות ותיקים תוניסאיים בודדים בעלי עשר

פיארת .
11

כתר

התורה מוזכר לראשונה בצפון  -אפריקה בתעודה מהגניזה משנת

עמ '

95 - 94

1159

-

ראה

:

גויטיין ,

עיצוב תיקים לספרי  -תורה במגרב

ן

85

א  .עיצוב כתר התורה בימי  -הביכיינו בהשפעה סיציליאניה
כמו באזורים אחרים גם כאן התבסס עיצוב כתר התורה על מסורת מקומית של עיצוב

כתרים  .בקהילות הביזאנטיות התבסס עיצוב כתר התורה על מסורת הכתר הביזאנטי
המעוצב כעטרה  -חישוק מנסרתי או גלילי המקיף את הראש  .העטרה מעוטרת
בדגמים צמחיים המאורגנים כרצועה מקיפה  ,או כיחידות אנכיות  ,זו לצד זו 2 .י כתרי
תורה

המבוססים

על

ביוון .

רומאניוטיות

מסורת זו

תיק

קיימים

ספר  -התורה

בתיקי ספר  -תורה

מיאנינה

שביוון ,

רומאניוטיות עד ימינו  ,מייצג נאמנה מסורת זו ( תמונה

בונציה

שבה

ובקהילות

נשמרו מסורות

. )4

אלא שבניגוד לדגמי העלים המאפיינים את עטרת התיקים הרומאניוטיים

 . 4תיק לספר  -תורה  ,יאנינה  ,יוון  ,מאה יקט  ,עץ צבוע ,
ג  , 75 :ק 39 :
ישראל 145 / 29 ,

מורשת הכתר הים תיכוני יונקת משני מקורות קלאסיים  :כתרי טיכי  ,פרסוניפיקאציה של העיר
שצורתם חומה  ,וכתרי מנצחים שצורתם ענף עלי

דפנה  .על יסוד מקורות אלו התגבשה מסורת

של כלל הכתרים הביזאנטיים שצורתם גלילית או מנסרתית בעלת יחידות אנכיות  .על האחרונים
 -ראה

:

ברשם וקלוזו  ,תמונות

, 275 , 199

. 289

על כתרים אלו בסיציליה במאה הי " ב  -ראה

:

בוטארי  ,לוח ט , 55עמ '  . 52במאה הי " ג הופיעו לראשונה בכתרים ביזאנטיים ואירופיים דגמי
שושן צחור
, 55

. 289

(

"

]-

"

 ,תמונות
ט  . ( fleur -על כתרים אלו בכנסיית סאן מארקו בונציה  -ראה  :דמום

 . 5עטרה לתיק ספר  -תורה  ,לוב 1920 ,

;

אמנות יהודית  ,ביה " כ עולי לוב  ,תל  -אביב

 . 6עטרה לתיק ספר  -תורה  ,לוב 889 ,נ

;

אמנות יהודית  ,תנועת המושבים  ,תל  -אביב

 . 7עטרה לתיק ספר  -תורה  ,קאבס  ,תוניסיה  ; 1838 ,אמנות יהודית  ,ביה " כ בית אל  ,מבשרת ירושלים

ן

עיצוב תיקים לספרי  -תורה במגרב

87

והונציאניים 3 ,י מאופיינות עטרות התיקים מלוב ומתוניסיה בדגמי שושן צחור ועלי
דקל לסירוגין ( תמונות , 6 , 5

. )7

לכאורה ניתן ליחס הבדל זה למקור ההשפעה

המוסלמי  ,שכן  ,כאמור  ,מאז המאה השביעית היתה צפון  -אפריקה חלק מן העולם
המוסלמי  ,אלא שכתר כסמל שלטון לא היה קיים בתרבות המוסלמית  ,ושליטי האזור
העדיפו לעטוף את ראשם

בטורבאן .

4ן

בהעדר מסורת כתרים מוסלמית פנו יהודי טריפוליטאניה ותוניסיה אל מקור אחר ,

בסיציליה .

וזה נמצא

הפנייה לסיציליה מובנת לאור הקשרים ההדוקים שהיו בין

יהודי סיציליה ליהודי המגרב  .קשרים אלו נוצרו עוד בתקופת השלטון המוסלמי באי ,
שהחל במאה התשיעית עם כיבוש סיציליה בידי שליטי

תוניסיה .

תחת השלטון

המשותף התפתחו קשרי מסחר  ,ובמסגרתם היו יהודי סיציליה חוליה מקשרת
במסחרה של אירופה עם צפון אפריקה והמזרח

הרחוק  ' .י

קשרים אלו לא נפסקו גם

לאחר השבת האי לשלטון נוצרי בשנת  . 1061כך התוודעו יהודי טריפוליטאניה
ותוניסיה למסורת הכתרים הסיציליאנית  .קיימת גם אפשרות כי צורפים יהודים היו
מעורבים באופן פעיל בעיצוב כתרים מקומיים בסיציליה  ,שכן תחת השלטון
המוסלמי רוכז מקצוע הצורפות בידי

היהודים .

6ן

על אופנת הכתרים המקומית במאה הי " א אנו למדים מצורת כתרו של רוג ' ר

הראשון  ,כובשה הנורמאני  -צרפתי של סיציליה  .דמותו של המלך מצויירת על תקרת
הקאפלה פאלאטינה  ,הקאפלה המלכותית בקאתדראלה של פאלרמו ,

7ן

ולראשו כתר

המעוצב כעטרה בעלת ארבעה דגמי שושן צחור (  - 18ס . ( fleur - 4דגם זה  ,המזוהה עם
מלכות צרפת ,

8ן

הובא לסיציליה בידי הכובש החדש ונעשה מקור חיקוי למעצבי

הכתרים לשימוש הכנסייה והאצולה  .בכנסייה נהגו לעטר בכתר את פסלי מארייה ,
ונשות האצולה ענדו כתרים כתכשיט לראשן .

13

עטרת

עלים בתיקים רומאניוטיים  -ראה  :אתונה  ,אוסף המוזיאון היהודי  ,מס ' אינוונטר

81 . 56 , 81 . 54

, 81 . 53

וכן  . 78 . 322בשאר התיקים הרומאניוטיים שבאוסף זה נשברה העטרה או שאינה

בולטת מעבר לשוליו העליונים של התיק .
מוזיאון יהודי  ,מס '

, 308 , 218 - 216

עטרת עלים בתיקים הונציאניים  -ראה

:

ונציה ,

ותיק נוסף ללא מספר  .וכן אמנות יהודית  ,שער שמים  ,קאהיר ,

מס ' . 35
14

15

.

על העדר מסורת של כתרי שליטים בתרבות המוסלמית ועל הטורבאן תחליפו של הכתר -
ראה

:

ביורקמאן  ,עמ ' . 597 - 596

ראה

:

.8-5

זלדס  ,עמ '

על תפקידם של יהודי סיציליה במסחר בתקופה זו  -ראה  :בן ששון  ,עמ '

. 450 - 245
16

קיימת אפשרות שכתרים אלו עוצבו בידי צורפים יהודים  ,שכן יהודי סיציליה עסקו בצורפות מאז
התקופה המוסלמית  .מעורבותם של היהודים במקצוע זה קודם הכיבוש הנוצרי איפשרה להם
להמשיך ולעסוק בו גס לאחר הכיבוש ואף לספק שירותי צורפות לאוכלוסייה הנוצרית
ולכנסייה  ,כפי שהיה גם בספרד  -ראה

17

18

ראה :

על

אטינגהאוזן  ,עמ '

דגם השושן  -ראה

; 47
:

:

יניב  ,רימונים  ,עמ ' . 76 - 75

תמונה . 45

בריטאניקה  .על דגם השושן בכתרו של המלך הצרפתי קארל הקרח

במאה התשיעית  -ראה  :ברונר  ,תמונה  . 1על דגם זה בכתר גרמני משנת
עמ '

 ; 19 - 14תמונות

. 16 - 12

- 1280

ראה

:

שם ,

66

ן

ברכה יניב

 . 8כתר  ,סיציליה  ,מאה
י" ב
רישום ( שראם  ,תמונה

עטרה סיציליאנית מן המאה הי " ב  ,ששימשה כנראה לראשו של פסל מארייה  ,אכן

מעוצבת באופן דומה ( תמונה

.)8

9ן

בעטרה זו משולב דגם שושן צחור בדגם עלי

הדקל  .השוואת עטרה זו לעטרות תיקי ספר  -התורה מלוב ומתוניסיה ( תמונות

) 7 -5

מגלה דמיון מפתיע ביניהן ; מישחק הסירוגין בין פרח השושן ועלי הדקל המסוגננים
בעטרה הסיציליאנית מופיע גם בעטרות

התיקים .

העטרה הלובית משנת

1920

( תמונה  , ) 5כל אחת מפיאותיה מורכבת משתי יחידות בעלות דגם שושן כפול  ,פנימי

תחתון וחיצוני עליון  .בין שתי היחידות מצוי דגם עלי דקל  ,החוזר גם בין הפיאות .
בעטרה הלובית משנת

1889

( תמונה

)6

מופיעים דגמי השושן והדקל במבנה דומה ,

ואילו בעטרה התוניסאית מקהילת קאבס משנת

1938

( תמונה

)7

יש מבנה שונה שבו

מופיעים דגמי השושן והדקל האחד מעל השני  .העדרו של שילוב דגמים זה בתרבות
המקומית תומך בהנחה כי כתרים סיציליאנים אכן שימשו מקור לעיצוב עטרת תיקי

ספר  -התורה של לוב

ותוניסיה .

בגלל העדר נתונים נוספים לא ניתן לקבוע את מועד העברתו של דגם העטרה

19

עטרה

סיציליאנית זו נכללה במאה בי " ח באוצר המנזר על שם הקדוש מיכאל בבאמברג

שבגרמניה  .בשנת

 1718תועדה העטרה ושורטטה

לקראת פרסומה בספר שיצא לאור בבאמברג

באותה שנה  .מאוחר יותר הוצאה העטרה מאוצר המנזר ונעלמו עקבותיה  -ראה

. 836 - 830

:

שראם  ,עמ '

עיצוב תיקים לספרי  -תורה במגרב

ן

89

הסיציליאנית ללוב ולתוניסיה  .כמו כן לא ברור באיזה אופן הועבר דגם זה  .למרות
האמור לעיל נראה  ,כי יש מקום להשערה שדגם העטרה הועבר ללוב ולתוניסיה כבר

בשלב מוקדם של התגבשות כתר התורה מעל התיק  .בשלב זה נעשו הכתרים מכסף ,
מעשה צורפות כמתואר ברשימת תשמישי הקדושה מן הגניזה משנת
היה חפץ נפרד מן

התיק .

ס2

, 1159

והכתר

דגם העטרה של תיק ספר  -התורה מבוסס על עטרת מתכת

מן המאה הי " ב  ,ועל כן קיימת אפשרות שהדגם הועבר באמצעות עטרות מתכת

שיוצרו באותה תקופה בסיציליה בעבור תיקי ספר  -תורה בקהילות טריפוליטאניה
ותוניסיה  .ברבות הימים חוברו הכתרים אל התיקים דרך קבע וגולפו בהמשך לוחות

העץ המרכיבים את גוף התיק  .קיומם של דגמי השושן והדקל ברום כתרי התיקים
הלוביים והתוניסאיים במאות הי " ט והכ ' מעיד על התגבשותו של טיפוס הכתר
המשותף במקום אחד ובהתפשטותו לשאר הקהילות באזור  .הקשר בין יהודי העיר
תוניס ליהודי סיציליה מאפשר לנו להניח  ,כי תוניס היא מקום התגבשותו של טיפוס

זה .
העתקת

מסורת

הכתרים

מסיציליה

הנוצרית

אל

טריפוליטאניה

ותוניסיה

המוסלמיות התרחשה במסגרת היהודית המצומצמת של עיצוב תיקי ספר  -תורה .
שאילת דגם הכתר באה למלא חסר של פרט ייחודי בתרבות המוסלמית ולכן היא
שונה בתכלית השינוי מתופעת ההשפעה התרבותית במסגרת הקולוניזאציה של

צפון  -אפריקה במאות הי " ט

והכ ' .

ב  .השפעת התרבהות של איטליה וצרפת בעת החדשה
במהלך המאה
ומארוקו ,

הי " ט פרשה צרפת את חסותה על אלג ' יריה  ,תוניסיה ( שנת ) 1881

ואילו איטליה השתלטה

על לוב בשנת

. 1911

ראשית התהליך של

ההשתלטות היתה בהחדרת השפה והתרבות באמצעות מערכת החינוך ותושבים
מקומיים בעלי אזרחות

זרה .

סופו של התהליך היה סיפוח מלא  .היהודים קיבלו

בברכה תהליך זה והשתלבו בו

היטב .

הכיבוש התרבותי איפשר להם להשתלב

בתרבות האירופית המתקדמת  ,והכיבוש הפוליטי שיחררם מעול השלטון המוסלמי -

עות ' מאני  .על רקע זה חלו שינויים בעיצוב תיקי ספר התורה  .דגמי עיטור צרפתיים
ואיטלקיים הופיעו בתיקים התוניסאיים כבר בראשית המאה הי " ט  ,יחד עם טכניקות
וסגנון

תואמים .

מאוחר יותר חדרה טכנולוגיה מתקדמת לבית  -המלאכה של הנגר

היהודי בתוניסיה ובלוב ועלתה רמת החיים בקהילות העירוניות  .שני תנאים אלה
השפיעו על גיבוש צורתו העכשווית של התיק ועל התפתחות ציפויי

הכסף .

אולם בניגוד לקשר הישיר בין היהודים לצורת הכתר הסיציליאני בימי  -הביניים ,

20

ראה :

גויטיין  ,עמ ' . 95 - 94

90

ן

ברכה יניב

הרי במאה הי " ט היה זה קשר עקיף שהשפיע על עיצוב התיקים  .הכיבוש התרבותי
שהחל עוד במאה הי " ח חדר תחילה לאמנות השימושית בארמון הבי  ,נציג הסולטאן
העות ' מאני  .על הסולטאן עצמו ועל נציגיו באזורי שליטתו היה חביב בעיקר הסגנון

האיטלקי בעיצוב פנים  .בעקבות השליטים הלכו מקורביהם ופיארו את מעונותיהם

במוצרים אירופיים מיובאים  .בשוקי טריפולי ותוניס היה ניתן לרכוש אריגי משי
וקטיפה מונציה ומדמשק ומראות ונברשות ונציאניות  .עד לרבע האחרון של המאה
הי " ח יובאו מוצרי המותרות של שליטי תוניסיה מאיטליה  ,רובם דרך ליבורנו
ובמקרים רבים באמצעות קשרי המסחר של יהודי הקהילה הליבורנזית

בתוניס .

ו2

לרשות המעוניינים בעבודות מקומיות בסגנון איטלקי עמדו אומני עץ איטלקים
שנפלו בשבי במהלך הפעילות הפיראטית של

הבי .

נוסף להם היו גם אומנים

סיציליאנים שבחרו להתיישב בתוניס ובטריפולי  ,נוכח הביקוש הגדול

לאומנותם .

22

הללו הפיצו דגמים  ,טכניקות עבודה וסגנון אירופי לא רק באמצעות מוצריהם  ,כי אם
גם

באמצעות

שוליות מקרב התושבים המקומיים  .השוליות למדו ממוריהם

האיטלקים גילוף תבליטי וציור פלאסטי וכן את מלאכת הג ' סו וההזהבה .

23

בראשית

המאה הי " ט  ,כאשר תוניסיה נפתחה להשפעה הצרפתית ומוצרים צרפתיים החלו
להכתיב את אופנת עיצוב הפנים  ,כבר היתה בתוניס נכונות וגם יכולת לקלוט את

החדשה .

ההשפעה

כך היה גם בלוב  ,כשהעיר טריפולי היא המובילה בקליטת

ההשפעה האיטלקית .
למרות הדמיון בעיצוב תיקי ספר  -התורה בלוב ובתוניס  ,נראה כי ההשפעה

האירופית על עיצובם חדרה באופן שונה לשתי קבוצות התיקים  .בתוניסיה  ,שבה
היתה השפעה איטלקית עוד לפני חדירת התרבות הצרפתית  ,היא חדרה כבר בראשית
המאה הי " ט  ,לעומת זאת בלוב החלו שינויים בעיצוב התיקים רק בסוף המאה הי " ט ,
שכן כיבושה התרבותי בידי איטליה היה מאוחר

יותר .

נסקור את ביטויי ההשפעה האיטלקית  -צרפתית על עיצוב התיקים על  -פי סדר
התרחשותם  ,תחילה בתוניסיה ואחר כך
21

בלוב .

על עיצוב חדר השינה של הבי בארמון ' בארדו ' שבתוניס בסגנון איטלקי  -ראה  :רבו  ,אמנויות ,
עמ '

; 104

תמונה  . 42על היבוא מונציה לתוניס  -ראה

מאירופה בטריפולי  -ראה  :הגיד מרדכי  ,עמ '
 -ראה

ראה
22

:

:

 , 52ס '

.8

:

על אריגי משי מונציה ומדמשק בתוניס

אברהמי  -פואה  ,עמ '  . 16על יבוא מאירופה ראה

רוזן  ,עמ '

שם  ,עמ '

. 59

על מכירת אריגי פאר

:

שם  ,עמ '  . 18 - 16על יבוא מצרפת

. 53

על האומנים השבויים  -ראה

:

רבו  ,אמנויות  ,עמ '

 , 59הערה ; 27

הגיד מרדכי  ,עמ '

. 15

הנגרים

הטובים והיוקרתיים ביותר בתוניס במחצית הראשונה של המאה הכ ' היו הנגרים הסיציליאנים .

.

תעריפיהם היו גבוהים אך מוצריהם היו באיכות גבוהה  .תודתי למר אברהם הטל ולמר דניאל
לוזון על מידע זה  .גם בטריפולי בלטו הנגרים האיטלקים באיכות עבודתם והיו מהם שהעסיקו
נגרים יהודים בתנאי חונכות  -ראה
23

:

גולדברג  ,עמ ' . 80

הג ' סו הוא תערובת של גבס ודבק המשמשת ליציקה ולגילוף של פרטים קטנים ועדינים בפיסול
ובריהוט  .מריחת מצע של ג ' סד על עץ מאפשרת הזהבה באמצעות עלה זהב  .טכניקת הג ' סו היתה

בשימוש באירופה מאז ימי  -הביניים וקיבלה תנופה במאה הי " ח בשמשה לעיצוב תבליטי
ולהזהבה בריהוט הרוקוקו  -ראה

:

פלמינג והונור ,

עמ '

. 323

ן

עיצוב תיקים לספרי  -תורה במגרב

ג  .וזוצפעווצ על עיצוב

.%

וניעיי

9%

גופר  -הצנורה בתוניסיה

דגמים וסגנון  -השפעה צרפתית בעיטור תיקים מצויירים

החדירה התרבותית של איטליה וצרפת לתוניסיה וללוב החלה בשלהי המאה הי " ח ,
עם החלשות אחיזתה של האימפריה העות ' מאנית באזור  ,אולם השפעת האמנות
השימושית של אירופה על חצר השליטים העות ' מאנים בולטת כבר במאות הט " ז
והי " ז  .בתוניס  ,עיר מושב הבי  ,מהווה עיצוב הפנים של ' בית עות ' מאן ' דוגמה
אופיינית

לכך .

24

תקרות העץ המגולף מעוצבות על  -פי סגנון הבארוק האירופי  ,בו

משולבים דגמי פרח צבעוני בסלסולי עלי אקנטוס  .במאות הי " ח והי " ט כבר עוצבו
תקרות כגון אלו ברוב ארמונות

השליטים .

למרות השימוש הנרחב בדגמים

25

האירופיים נשמרה בתקרות העץ  ,במידה מסויימת  ,גם המסורת המקומית  .זאת בזכות

דגמים ספרדיים  -מגרביים המאופיינים בתשלובות גיאומטריות  ,ובעיקר בזכות ביצוע
הדגמים בטכניקה המקומית של גילוף

העץ .

לעומת טכניקת הגילוף שהשתלבה

בהשפעה האירופית  ,נעלמה כמעט כליל מן האמנות החצרנית של המאה הי " ט

טכניקת הציור על עץ  .דוגמה נדירה של קורות מצויירות בדגמים ובסגנון מוסלמי
מצויה בתקרת קומת הקרקע של הארמון הידוע כ ' בית חוסין ' בתוניס משנת

1774 / 5

( תמונה  . ) 9עיטור הקורות מורכב משילוב של דגם צמחי מסוגנן במסגרת מלבנית

ובתוכה תשלובת צמחית .

26

מסורת זו של ציור על עץ המשיכה להתקיים באמנות העממית גם במאה הי " ט ,

האירופיים .

אלא שדגמיה המוסלמיים נסוגו בפני הדגמים

הד לתהליך זה מצוי

במספר תיקי ספר  -תורה תוניסאיים מן המחצית הראשונה של המאה הי " ט  .תיקים
אלו נדירים ביותר וידועים לנו רק עשרה מסוג

זה .

27

בשניים מהם יש עיטור בסגנון

מוסלמי  ,המאופיין ברצועות משתלבות היוצרות מסגרות לדגמים צמחיים  .בתיק
משנת
-

1840

יוצרות הרצועות מסגרות עגולות ומסגרות דמויות קשת פרסה ( תמונה

בעמודי הצבע )  .הדגם הצמחי שבתוך המסגרות מעוצב באופן סימטרי או

10

הרכזי ,

הוא דמיוני ועשיר בפרטים עיטוריים ויחד עם זאת סגנונו קווי ושטוח ( תמונה - 11

בעמודי

הצבע ) .

התיק השני  ,שבו יש עיטור בסגנון מוסלמי  ,שמור באוסף המשכן

לאמנות בעין חרוד ( יכונה להלן תיק עין חרוד א ' )  ,מורכב משרידים של שני תיקים
מוקדמים  .צירוף הפיאות בו נוצר כאשר שני תיקים בלו והנגר ששיפצנו השתמש
דגמי העיטור במבנה זה מגולפים בעץ  ,צבועים ומצופים זהב  -ראה  :רבו  ,בתים  ,עמ '  . 28אף כי

פרח הצבעוני מאפיין את האמנות השימושית בתורכיה  ,הוא מתואר כאן בגירסתו האירופית .
ראה

:

רבו  ,ארמונות  ,תמונות

ראה

:

רבו  ,מעונות  ,עמ ' . 244 - 242

מארמון באררו

99 - 71

תיקים תוניסאיים מצויירים  -ראה

:

רבו  ,בתים  ,עמ '

;

עין חרוד  ,משכן לאמנות  ,מס '

מוזיאון יהודי  ,מס ' 4568י ; אמנות יהודית ( ושם בתי  -הכנסת הבאים

ביה " כ אבוהב  ,צפת

הנביא .

ירוחם

;

;

ביה " כ עזרת אחים  ,מושב פורת

ואלנסי ויודוב " ן  ,עמ ' . 39

;

):

; 133 - 119

תמונה . 131

; 300 , 298 , 297

ניו יורק ,

ביה " כ אהליאב  ,ירושלים

;

ביה " כ שאולי  ,ירושלים ; ביה " כ אליהו

 _ 9קורות התקרה בקומת הקרקע של ' בית חוסין '  ,תוניס  , 1774 / 5עץ מצויי
רבו  ,מעונות  ,תמונה 88

בשתי פיאות מתיק ישן כדי לתקן תיק צעיר ממנו  .בשתי הפיאות של התיק הישן
מתגלה דגם צמחי בתוך מסגרת דמויית קשת פרסה מחודדת ( תמונה

הצבע) .

- 12

בעמודי

דגם זה דומה לדגם הצמחי שמצאנו בתוך המסגרת המלבנית המצויירת על

קורות תקרת ' בית חוסין ' ( תמונה

. )9

אולם בניגוד לעיטור המוסלמי של שתי פיאות התיק הישן  ,מסתבר כי שמונה
הפיאות של התיק ההדש המתגלות בצדו האחר עוטרו ברוח האופנה החדשה ( תמונה
13

-

בעמודי

הצבע ) .

העיטור של פיאות אלו אינו מחלק את הפיאה למשטחים

ממוסגרים  ,כמקובל בסגנון המוסלמי  ,אלא מאחד את הפיאות למשטח רצף  .תפישה
אמנותית זו מאפיינת עיצוב של משטחי רצף  ,כגון אריגים או נייר טאפטים לציפוי

קירות  .אכן נייר הטאפטים המאפיין את עיצוב הפנים באירופה היה לצו האופנה
במרכזים העירוניים בצפון  -אפריקה כבר בראשית המאה הי " ט  ,ויחד עם נייר
הטאפטים המיובא הופצו דגמי העיטור האירופיים והיו לדגם חיקוי בעיטור חפצים

שונים  .התיק המצוייר בדגמי נייר טאפטים מהווה דוגמה אחת מרבות לתופעה זו  .את
צורת הקשתות המצויירת בשוליו העליונים והתחתונים של התיק אפשר להסביר
באמצעות עיטור של תיק מצוייר אחד  ,משנת

. 1831

בחלקה העליון של כל אחת

מפיאות התיק מצוייר וילון המתפצל לשני צדדים ( תמונה

- 14

בעמודי הצבע ) .

ציור

זה מבוסס על סוג טאפטים המכוון לעורר אשליה של תדר מפואר ועשיר בוילונות ,
טאפטים המאפיינים

המתוארך לשנים

הצבע ) .

את תקופת הרסטוראציה

1825 - 1820

בצרפת .

נייר טאפטים מפארים

מאפיין את סוג הטאפטים הנידון ( תמונה

- 15

בעמודי

עיצוב תיקים לספרי  -תורה במגרב

ן

93

היתה תקופת רגיעה פוליטית  ,שבאה

תקופת הרסטוראציה ( שנות ) 1839 - 1814

עקב האירועים הסוערים של המהפכה הצרפתית ושלטון נאפוליאון  ,ובמהלכה  ,וגם
מאוחר יותר  ,התגבשה בצרפת אצולה חדשה  -המעמד הבורגני  .מעמד זה החזיר
לאופנה את הסגנון המלוכני בעיצוב הפנים  ,סגנון המאופיין בסממנים

ביניהם ריהוט עשיר בפיתוחים ווילונות מאריגי

פאר .

28

ראוותניים .

דגמי העיטור של סגנון

הרסטוראציה היו אותם דגמים נפוצים מימי לואי ה  , 16 -שעד למהפכה הכתיב את
אופנת אירופה  .עם חזרתם לאופנה בצרפת הם היו לצו האופנה גם באזורי השליטה
של התרבות הצרפתית שמעבר

לים .

אחד מדגמי העיטור המאפיינים את ריהוט התקופה בצרפת הוא דגם פרה דמוי
חרצית בתוך תשלובות של מעגלים גדולים וקטנים ( תמונה

. ) 16

דגם פרה זה ,

29

שהופיע בצורתו המקורית בתוך תשלובת מעגלים  ,השתלב היטב בעיטור התיקים

התוניסאיים המאופיינים במעגלים המשתלבים במסגרות דמויות קשת פרסה  .בתיק
נוסף ממשכן האמנות בעין חרוד ( להלן

תיק עין חרוד

:

דמויי חרצית נתונים בתוך מסגרות עגולות ( תמונה

ב ),

- 17

ניתן להבחין בפרחים

בעמודי

הצבע ) .

במסגרת

הסמוכה  ,דמויית קשת הפרסה  ,יש גבעול נושא פרחי צבעוני  .השוואת עיטורו של

תיק זה לעיטור שתי הפיאות הישנות של תיק עין חרוד א ( תמונה

) 12

מלמדת על

מבנה דומה של עיטור הפיאות  -מסגרות עגולות ודמויות קשת פרסה משתלבות זו

בזו ורצועות עיטור צרות המקיפות את התיק  .לעומת הדמיון במסגרות  ,בולט ההבדל
בדגמים שבתוך המסגרות ובסגנון עיצובם

בשתי הפיאות הישנות בתיק עין חרוד א

;

מופיעים פרחים דמיוניים  ,שעיצובם שטוח וקווי  ,ואילו בתיק עין חרוד ב מופיעים
פרחים נאטוראליסטיים שעיצובם

מוחשי ( פלאסטי) .

שלב ראשון בקליטת ההשפעה האירופית

;

כלומר  ,בתיק עין חרוד ב ' מופיע

נטיעת הדגם והסגנון המיובאים בתוך

המבנה המסורתי של המסגרות המשתלבות .
אין בידינו נתונים כלשהם על בעלי  -המלאכה שיצרו את תיקי ספר  -התורה
מקבוצה זו ועל מקום ייצורם  ,בכל זאת מסורת הציור על עץ בתוניס רומזת על
אפשרות שגם התיקים המצויירים נעשו בעיר זו .

30

הראיה לכך היא שבארבעת

התיקים בעלי המסגרות המשתלבות אין התאמה של חלקי העיטור בין פיאות התיק
( תמונה

. ) 11

כלומר  ,עיטור הפיאות קדם לבניית התיק  ,וייתכן שהלוחות המצויירים

לא נועדו מלכתחילה לבניית תיק

ספר  -תורה .

חיתוך המסגרות של קשת הפרסה

באמצען וקומפוזיציה שאינה מותאמת למבנה התיק מתירים לנו להניח  ,כי הנגר

28

על הסגנון הבורגני בתקופת הרסטוראציה בצרפת

והמילטון  ,עמ '
29

-

ראה

:

פאלוס  ,עמ ' , 18

; 79 - 77

אומן

. 208

דגם זה  ,הראשון והרביעי מלמעלה בטור השמאלי בתמונה  , 16מופיע כדגם הדומינאנטי ביותר

בריהוט התקופה במדריך הפופולארי לעיצוב פנים  -ראה  :אנציקלופדיה לעיצוב  .תמונה
במאמרנו לקוחה מעמוד
30

ראה

:

רבו  ,בתים  ,עמ '

92

במדריך

; 133 - 119 , 28

זה .
רבו  ,אמנויות  ,עמ ' . 58

16
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 . 16דגמי ריהוט מתקופת הרסטוראציה בצרפת
מתוך האנציקלופדיה לעיצוב  ,פאריס

 , ! 964עמ ' 92

שבנה את התיק השתמש בלוחות מצויירים מן המוכן  .כיוון שיהודי תוניסיה עסקו
בנגרות  ,יש להניח כי תיק ספר  -התורה הוזמן מנגר יהודי  ,אלא שהלה לא היה מנוסה

בציור על עץ ולכן רכש קורות מצויירות מאומן לא  -יהודי שהיה מיומן בכך .
השימוש בקורות המצויירות לא היטיב עם עיצוב התיקים  ,כי עיטור הקורות לא
הותאם לעיצוב העטרה י 3ולא התחשב עם הנוהג המקומי לרשום את כתובת

31

העטרות

והדקל .

בתיקי קבוצה זו שונות זו מזו ורק בשני תיקים נשמרו הדגמים המסורתיים של השושן

עיצוב תיקים לספרי  -תורה במגרב

ן

95

ההקדשה סביב השוליים העליונים  .רק באחד מעשרת התיקים המצויירים שבידינו

נשמר מקום הכתובת  -בין שני חווקי העץ שבשוליו העליונים של גוף התיק

( תמונה  . ) 14כתובת ההקדשה של תיק זה צויירה על העץ  ,עובדה המתירה לנו להניח
כי רושם הכתובת  ,שהיה יהודי  ,גם היה מסוגל לעטר את התיק בציוריו  .נראה כי
עיצובו של תיק זה תוכנן בקפידה ; העטרה גולפה בדגמים המסורתיים של שושן ועלי
דקל  ,ואילו עיטור הפיאות התבסס על נייר טאפטים צרפתי  ,תוך התאמתו למבנה

התיק .

התעלמותו המוחלטת של המעטר מן המסורת המקומית של ציור על עץ

מתירה לנו להניח כי הוא היה יהודי וכי לא השתייך לאסכולת הציור

המקומי .

לאור נתוח עיצובם של התיקים אפשר לאמר  ,כי התרבות הצרפתית השפיעה על
עיצוב התיקים המצויירים בשני אופנים
( א)

:

באופן ישיר  -באמצעות אומנים יהודים שהתבססו על מוצרי עיצוב פנים

מתוצרת צרפתית .
( ב)

 -על  -ידי רכישת תוצרתם של אומנים מקומיים  ,ששילבו

באופן עקיף

במוצריהם המסורתיים גם דגמים צרפתיים .

.2

גילוף העץ ויציקת הג ונו  -טכניקה  ,דגמים וסגנון איטלקייט

'

ההשפעה האיטלקית  -צרפתית על עיצוב תיקי ספר  -התורה בתוניסיה במחצית
הראשונה של המאה הי " ט  ,נוסף לקליטת דגמים ולשינוי סגנון  ,גם באה לידי ביטוי
בחומרים ובטכניקת

העיצוב .

השפעה זו היתה עקיפה  ,שכן הטכניקות והחומרים

החדשים חדרו לנגרות המקומית זה מכבר באמצעות הנגרים הסיציליאנים שעבדו

בתוניס  .אומנים אלה הביאו עימם מורשת איטלקית  -בארוקית  ,שסגנונה פלאסטי
ועשיר בתנועה  .שיטות העבודה שהלמו סגנון זה היו גילוף עץ עמוק ותבליטי וכן
עיבוד ג ' סו והזהבה  .באמצעות טכניקות אלו עוצבו קווים גליים ומסתלסלים והובלטו
פרטי עיטור ביחס

לרקעם .

דוגמה לשלב מוקדם בחדירת הגילוף הפלאסטי מצויה באחד התיקים המצויירים

 -שנידונו בסעיף הקודם  -המשוכן בבית  -כנסת בירוחם  ,ובו שולבו שתי טכניקות

עיטור  :טכניקת הציור המסורתית וטכניקת הגילוף התבליטי המיובאת ( תמונה
בעמודי

הצבע ) .

- 18

אלא שגם סגנון הציור השתנה  ,ופרח החרצית שבתוך המעגל מעוצב

גם הוא באופן תבליטי באמצעות הצללת העלים  .השוואת תיק זה לתיק עין חרוד ב
( תמונה

- 17

בעמודי הצבע ) מלמדת על השפעה איטלקית גם על דגם הגבעול נושא

פרחי הצבעוני  .תיאורו של הגבעול בתוך אגרטל בתיק מירוחם ממחיש את ההשפעה
האיטלקית  ,שכן דגם הצמח בתוך אגרטל הוא מן הדגמים הנפוצים ביותר באמנות
השימושית באיטליה מאז המאה הט " ז .

32

באריגי ברוקאד  -ראה

:

2

'

מארקובסקי  ,מס '

173 - 167

ורבים אחרים  .ברקמות פאר מתקופת

19

 . 19עטרה של תיק לס " ת ( פרט של תמונה  - 18ראה עמודי

צבע)

תוניסיה  ,המחצית הראשונה של המאה הי " ט

אף שטכניקת הגילוף ממלאת תפקיד משני בעיטור התיק מירוחם  ,יש לה חשיבות
בהקשר לדחיקת מקומה של טכניקת הניסור בעיצוב עטרות

התיקים .

עטרתו של

התיק מירוחם עוצבה  ,כמקובל  ,בטכניקת הניסור  ,שבאמצעותה נקרעים הפתחים
בלוח

העץ .

אך שלא כמקובל  ,נוסף לעטרה גם גילוף בסגנון תבליטי ( תמונה

. ) 19

במקרים אחרים ויתר האדמן כליל על הניסור ועיצב עטרה מגולפת חסרת פתחים
( תמונה

- 17

בעמודי הצבע ) .

הויתור על הפתחים המסורתיים בעטרות גרר ויתור על

דגמי השושן והדקל  ,אך סוג עטרות זה נשאר בבחינת תופעה

מוגבלת .

33

השפעת הסגנון התבליטי בעיצוב תיקים של ספרי  -תורה תוניסאיים בולטת

במיוחד בקבוצת תיקי הג ' סו  .מקבוצה זו ידועים לנו שמונה תיקים ,

נושאים תאריכים  ,ועל  -פיהם אפשר לתארך את
שבעה תיקים בקבוצה זו דומים מאוד בעיצובם

אחד מהם  ,שעטרתו שבורה  ,הוקדש בשנת
( תמונה

20

-

בעמודי

הרנסאנס ואילך -

דגמים ) .
33

תקופת ייצורם לשנות . 1839 - 1807
וייתכן שנעשו בבית  -מלאכה אחד .

1830

ומשוכן היום בבית  -כנסת בנתניה

התיק מעוצב על טהרת הסגנון האירופי  ,ללא כל

ראה  :יניב  ,פרוכות  ,כרך א  ,עמ '  ; 70ד  ,תמונות ב .

בריהוט  -ראה

:

אודום  ,תמונות

, 425

, 427

, 433

23 , 22

( תמונות מתוך ספרי

. 435 , 434

עטרה מגולפת ובה דגמי שושן ועלי דקל מצויה בתיק נוסף מאותה תקופה  -ראה  :ניו יורק ,
המוזיאון היהודי ( מס '

34

הצבע ) .

34

מהם חמישה

אם צבוע בגוון

חום .

תיקי ג ' סו -

ראה

:

4568ץ ) .

סביב תיק זה יש שתי רצועות מגולפות  ,אך אין הוא מצוייר  ,כי

ניו יורק  ,מוזיאון יהודי  ,מס ' בנגיאת

1832

( 8456 , 5503 , ) 48456ט ,

124 - 49אנ ; קלוני  ,פארים  ,מס '  ( 12331ראה  :קלאגסבאלד  ,מס '  ; ) 11סוחבי  ,מס '  ; 157אמנות
יהודית  ,ביה " כ היכל רפאל  ,נתניה ; ביה " כ שערי צדק ,

96

נתניה .

. 10

תיק לספר  -תורה  ,תוניסיה  , 1840 ,עץ מצוייר  ,ג  , 75 :ק

אמנות

34 :

 . 11כנ " ל  ,פרט ( פאה )

יהודית  ,ביה " כ עזרת אחים  ,מושב פורת

13
 . 12תיק לספר  -תורה  ,תוניסיה  ,המחצית הראשונה של
המאה הי " ט  ,עץ מצוייר  ,ג  , 87 :ק

עין חרוד  ,מס '

 ( 298צד א )

35 :

 . 13כנ " ל ( צד ב )

15
 . 15נייר טאפטים  ,פאריס 1825 - 1820 ,
פלמינג והונור ,

_.ב__

14

נ

 . 14תיק לס " ת  ,תוניסיה  , 1831 ,עץ מצוייר  ,ג  , 90 :ק

עין חרוד  ,מס '

98

297

34 :

עמ '

 , 208מס ' 552

18

;  . 1תיק לס " ת  ,תוניסיה  ,המחצית הראשונה של המאה הי " ט  ,עץ מצוייר  ,ג  , 75 :ק

34 :

 :ין חרוד  ,מס ' 300
 . 11תיק לס " ת  ,תוניסיה  ,המחצית הראשונה של המאה הי " ט  ,עץ מצוייר  ,ג  , 89 :ק

36 :

,

מנות יהודית

 . 21כנ " ל  . ,פרט

20

 . 20תיק לס " ת  ,תוניסיה  ,המחצית הראשונה
של המאה הי " ט  ,עץ צבוע  ,ג ' סו והזהבה ,
ג  , 90 :ק 33 :
אמנות יהודית

22

100

ט
בשולי
המאה הי "
עיטור ג ' סו
איטליה ,
. 22
אודום  ,ב  ,תמ '

466

( פאה)

ן

עיצוב תיקים לספרי  -תורה במגרב

101

מאפיין מוסלמי  .לאורך פיאותיו  ,הצבועות בצבע ירוק  ,יש עיטור חוזר מג ' סו מוזהב

( תמונה

- 21

בעמודי

הצבע ) .

העיטור מורכב משלוש יחידות ; במרכז הפאה מעגל

ובתוכו חרצית ובשני צידיה יחידות מאורכות ובהן דגם צמחי מסוגנן ובקצותיו עלי

צבעוני .
בעמודי

עיטור זה מאפיין את הריהוט האיטלקי של המאה הי " ט ( תמונה
הצבע ) ,

22

-

ועיצובו בטכניקת הג ' סו האירופית מקנה לתיק מראה זר ביחס

לתיקים תוניסאיים אחרים .
תיקי הג ' סו  ,המהווים תופעה חריגה מכלל התיקים מתוניסיה ומלוב  ,יוצרו
בטכניקה בלתי ידועה לנגרים המקומיים  ,ועל אחת כמה וכמה לנגרים יהודים  .גם אם
עבד שוליה יהודי בבית  -מלאכה כזה  ,ברור כי אופיו של בית  -המלאכה היה רחוק
ממורשת העיצוב של תיקי ספר  -התורה  .עיצוב העטרות של תיקים אלה שונה מתיק
לתיק  ,עובדה המעידה על ריחוק

זה .

35

לעומת אופיו הזר של העיטור נשמר בהקפדה

מקומה המסורתי של כתובת ההקדשה סביב השוליים העליונים  .רישום הכתובת
בצבע על רקע לבן  ,או על רצועת קלף  ,רומז לאפשרות כי היא נוספה לאחר סיום
העבודה

בבית  -המלאכה .

 . 3עיצוב העטרה בדגם הנבל  -השפעת הריהוש האיטלקי
הביטוי הבולט והנפוץ ביותר להשפעה האיטלקית על עיצוב התיקים של ספרי -

התורה בתוניסיה הוא עיטור עטרת התיק בדגמי נבל  ,כמו בתיק מתוניס משנת
( תמונות

, 23

. ) 24

1931

דגם זה  ,המאפיין את עיצוב הכיסאות האיטלקיים החל מסוף המאה

הי " ח ( תמונה  , ) 25הועבר לתוניסיה באמצעות ריהוט איטלקי מיובא והתפשט באזור
באמצעות עבודות מ קומיות של נגרים איטלקים

וסיציליא נים .

36

בדרך זו הגיע דגם

הנבל גם לתיקי ספר  -תורה והוא נפוץ בתיקים רבים מן המחצית הראשונה של המאה
הכ '  .בתיקים אלו מעוצבת העטרה מיחידות דמויות נבל  ,המנוסרות או מגולפות
בחלקן העליון של פאות

הגוף .

דחיקת הדגמים המסורתיים של פרח השושן ועלי

הדקל על  -ידי דגם הנבל המיובא מצויה בתיקים מפוארים  ,אבל היא בולטת דווקא
בתיקים פשוטים אשר רמת הנגרות שלהם אינה גבוהה  .דגם הנבל לא הוכיח את עצמו
לאורך זמן  ,שכן במקרים רבים נשברו חלקים מן העטרות המעוצבות בדגם זה .
למרות חדירתו של דגם הנבל לעיצוב העטרות נשמרו ברוב התיקים התוניסאיים

דגמי העטרה המקורית  ,פרח השושן ועלי הדקל  .דגמים אלו  ,שהשתלבו במסורת
התיק התוניסאי עוד
התיקים
35

בימי  -הביניים  ,קבעו כבר אז את כיוון ההשפעה על עיצוב

מאיטליה  -סיציליה דרומה

:

העטרות

לתוניסיה .

בקבוצת תיקים זו שונות זו מזו  ,ואין להן כל קשר לעטרה המסורתית בעלת דגמי השושן

ועלי הדקל  .בהסתמך על קבוצת תיקי הג ' סו מונציה  ,זוהו כמה מתיקי הג ' סו התוניסאיים

שבספרות בתיקים איטלקיים  .אלא שפרט לטכניקה המשותפת אין כל דמיון בין שתי קבוצות
36

התיקים  .אני דנה על כך ביתר פירוט ב רק על התיק הים תיכוני בספרי העתיד לראות
דגם נבל בריהוט איטלקי  -ראה  :אודום  ,תמונות , 483 , 431 , 414
ראה

:

פאלוס  ,עמ ' . 18

"

אור .

 . 511 , 489בריהוט צרפתי -

102

ן

ברכה יניב
 . 23תיק לס " ת  ,תוניס  ,תוניסיה , 1931 ,
עץ מגולף  ,ג  , 86 :ק

:

לא נמדד

אמנות יהודית  ,ביה " כ עולי תומס ,
קריית שמואל
 . 24כג ' ל  ,פרט

( עטרה )

 . 25כיסא  ,איטליה  ,סוף המאה
אודות  ,ב  ,תמ ' 431

24

הצח

עיצוב תיקים לספרי  -תורה במגרב

ן

103

ד  .ומושפעה איטלקית על עיצוב יפר  -התורה בלוב
את ההשפעה האיטלקית על עיצוב התיקים הלוביים יש לבחון לאור השינויים
החברתיים והכלכליים שעברו יהודי לוב בסוף המאה הי " ט ובראשית המאה הכ ' .
הכיבוש התרבותי והפוליטי של לוב בידי איטליה השפיע בעיקר במרכזים

העירוניים .

בעיר הבירה טריפולי התפתחה כלכלה מודרנית והיא משכה אליה את תושבי
הכפרים  ,שהיגרו אליה בהמוניהם בחיפוש אחר מקורות פרנסה .
מספר יהודי העיר  .בראשית המאה הכ ' התרכזו בה

12 , 000

37

בד בבד עלה גם

יהודים  ,שהיוו

 60 %מכלל

יהודי לוב ושליש מכלל אוכלוסיית העיר  .עם הקמת העיר החדשה עזבו האמידים
שבקהילה היהודית את שני הרבעים היהודים בעיר הישנה ועברו לאזורי מגורים

מודרניים בשכנות עם איטלקים  .באזור החדש נבנו עשרה בתי  -כנסת חדשים
והוקדשו בהם תשמישי קדושה חדשים .

38

בשאר ישובי לוב היו קהילות יהודיות

קטנות  .הקהילה בבנגאזי מנתה אלפיים נפש ובישובים הקטנים לאורך החוף ובקרבת
טריפולי היו פחות מחמש מאות נפש בכל קהילה .

39

ריכוז רוב יהודי לוב בטריפולי

הביא להתהוות מרכז ליצור תיקים בעיר  ,וממילא לגיבוש מתכונת אחידה לרוב
התיקים הלוביים  .תיקים אלו יוצרו באזור השווקים שבדרום  -מזרח העיר  ,שבו עבדו
נגרים וצורפים יהודים  ,מהם רבים שהוכשרו בתנאי חונכות אצל אומנים איטלקים .
הללו  ,היהודים  ,סיפקו את צרכי הקהילות הקטנות וגם את צרכי בתי  -הכנסת
המקומיים  ,ביניהם בתי  -הכנסת של העיר

החדשה .

על רקע זה שיגשג יצור תיקי ספרי  -התורה בטריפולי  .מקדישי ספרים אשר מצבם
הכלכלי היה איתן נתנו ביטוי למעמדם בהזמנת תיקים מפוארים  ,מצופים לוחות כסף .
כאן נפתח כר פעולה נרחב בפני הצורפים היהודים  ,שעד אז תפקידם בעיצוב תיקי
ספר  -התורה הצטמצם להכנת לוחית ההקדשה

בלבד .

40

ציפוי התיקים בלוחות כסף

העביר באחת את התפקיד המרכזי בייצור התיק מן הנגר אל הצורף  ,לתחום שבו לא
היתה כלל מסורת בעיצוב תיקים  .בנסיבות אלו היה הצורף חופשי בבחירת דגם
העיטור ופחות מחוייב ביחס למבנה

התיק .

על רקע זה אנו עדים לשינוי לא רק

בעיטור התיק כי אם גם במבנהו .
נסקור עתה את תהליך השינוי שעבר על התיק הלובי .

37

במחצית השנייה של המאה הי " ט שקע סחר העבדים הלובי ובעקבותיו חל משבר כלכלי שגרם

לנטישת ישובים קטנים ולהגירה לטריפולי  -ראה

:

הגיד מרדכי  ,עמ '

38

ראה

:

גולדברג  ,עמ ' . 80

39

ראה

:

סימון  ,עמ '  . 70לפני מלחמת  -העולם השנייה מגו יהודי טריפולי

. 16 - 15

16 , 000

נפש  -ראה

:

גולדברג  ,עמ ' . 82
40

צורפות הזהב והכסף בטריפולי רוכזה בידי יהודים  ,שעבדו בשוק הצורפים ( סוק

אלצייאגה ) .

הצורפים היהודים נתנו שירות לכלל המוסלמים  ,ובין לקוחותיהם היו מושלים ערבים ואחריהם
מושלים
טריפולי

איטלקים  .ראה  :זוארץ  ,עמ ' . 19
 -ראה  :עלפון  ,עמ ' . 194 - 190

על מקצועות הצורפות והחומרים בשוק הצורפים של

% 04

ן

ברכה יניב

 . 26תיק לס " ת  ,טריפולי , 1863 ,
עץ ועיטורי כסף  ,ג  , 77 :ק 37 :
אמנות

יהודית

 . 27כנ " ל  ,פרט ( עיטור פיאת החזית ,
כסף מנוסר)
 . 28כנ " ל  ,פרט ( לוחית הקדשה ,
כסף מנוסר

וחקוק )

28

עיצוב תיקים לספרי  -תורה במגרב

ן

% 05

 . %המעבר מלוחיות כסף בודדות ללוח כסף שלם והשיגה במבנה התיק
התיק הלובי המסורתי עשוי עץ חשוף  ,שמעטפת בד רקומה שימשה לו כעיטור

( תמונות , 1

. )3

על  -פי המסורת נכתבה כתובת ההקדשה סביב השוליים העליונים של

התיק או על לוחית מתכת שנקבעה בחזיתו  .בעלי היכולת בחרו בלוחית כסף ,
והמהדרים עיצבוה בצורה קשתית או באמצעות מסגרת עיטורית  .דוגמה לעיטור

מסורתי באמצעות לוחית כסף ורצועות עיטור משמש תיק מטריפולי משנת , 1863
שהוקדש על  -ידי הרב שלום לביא ( תמונות

, 27 , 26

. ) 28

לוחית ההקדשה ורצועות

העיטור מעוצבות בסגנון קווי ושטוח  .דגם העלים המסתלסלים  ,המעוצב באמצעות
חוט כסף שקוע בחריצי העץ  ,ממחיש סגנון זה

;

כך גם צמד הדגים המתוארים מעל

כתובת ההקדשה  ,שקשקשיהם חקוקים בצורת רשת מעויינים  .סביב התיק נתלתה ,
כמקובל  ,מעטפת בד רקומה  ,שחסרה בצילום שלפנינו אך המתלים המיועדים
לנשיאתה נראים בו היטב סביב השוליים העליונים .
אלא שעם עליית רמת החיים  ,בסוף המאה הי " ט ובעיקר בראשית המאה הכ ' ,

עיטור כגון זה כבר לא סיפק את מקדישי ספרי  -התורה  .הם לא הסתפקו בעיטור צנוע

מכסף אלא ביקשו לצפות את כל התיק בלוח כסף  .תיק לובי משנת
מוקדם בתהליך השינוי שעבר עיצובו ( תמונות

, 29

1926

משקף שלב

 . ) 30בשלב זה עוצב מבנה התיק

המנסרתי בהתאם למסורת  ,והוא בעל  12פיאות  .לאורך הפיאות מחוברות לוחיות
כסף ערוכות בשלשות  ,זו מעל זו  ,והן זהות בעיטורן ובדגם החוזר בהן  :צמח בתוך
אגרטל הניצב על בסיס דמוי זוג

שבלולים .

למרות השימוש בדגם המיובא של

האגרטל  ,בולטת ההקפדה על שמירת המבנה המנסרתי של התיק  .מבנה זה נשמר
בזכות ארגון הלוחיות בטורים  .הרצון לשמר את צורתו המסורתית של התיק בולט

באופן מיוחד בציפוי העטרה  .לוח הכסף גזור בהתאם לצורת העטרה המסורתית

בעלת דגמי השושן ועלי הדקל  .אף בסגנון הצורפות נשמר האופי המקומי  ,והאגרטל

מתואר באופן קווי ושטוח ( תמונה . ) 30
תיק לובי ובו לוחיות כסף זהות  ,שאמנם הוקדש כמה שנים קודם לכן  ,בשנת
מייצג שלב מתקדם יותר בתהליך הנסקר ( תמונות

, 31

. ) 32

, 1918

גם בתיק זה מאורגנות

לוחיות הכסף זו מעל זו בצורת טורים  ,אלא שבמקום המבנה המסורתי בעל עשר
הפיאות יש מבנה גלילי לתיק וגם לעטרה שמעליו  .ולא רק מבנה העטרה שונה כי אם
גם דגמיה  .במקום מעשה המשרגת בדגמי שושן ועלי דקל יש יחידות אטומות ובהן
דגם צמח בתוך אגרטל  ,זהה לדגם הלוחיות שבגוף

התיק .

שני החידושים בתיק זה  ,המבנה הגלילי ודגם הצמח בתוך אגרטל  ,היכו שורש
בעיצוב התיקים הלוביים במחצית הראשונה של המאה הכ '  .המבנה הגלילי נעשה

מבנה מקובל בתיקים מצופים כסף  ,והיוקרתיים שבהם צופו בלוח כסף שלם  -כגון
זה שמצפה תיק לובי משנת

1935

מעשה ידי הצורף רפאל עטון ( תמונה

. ) 33

צורף זה

ידוע לנו מכמה תיקים של ספרי  -תורה מצופים כסף  ,שכן חתימתו צויינה על מסגרת
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 . 29תיק לס " ת  ,לוב ,
אמנות יהודית  ,ביה " כ אגודת שלום  ,נתניה

 , 1926עץ מצופה לוחיות כסף רקועות  ,ג  , 67 :ק 36 :

 . 30כנ " ל  ,פרט ( לוחית  ,כסף )

הלוח מתחת ללוחות הברית  .יוקרתו של תיק זה  ,לפחות בחלקה  ,נובעת מכך ששני
לוחות הכסף שהוא מצופה בהם יובאו במיוחד מאיטליה  ,כי לוחות בגודל זה לא היו
בנמצא בטריפולי .

ן4

המעבר לציפוי בלוחות כסף גדולים ביסס את המבנה הגלילי ,

ועם זאת גם שינה את מבנה העיטור  .בלוח השלם נעלם כליל מבנה הטורים והדגם

החוזר של הלוחיות ובמקומו עוצב מוטיב מרכזי  .בתיק שלפנינו מתואר זוג לוחות
הברית ומעליהם כתר

תורה .

מוטיב זה היה נפוץ ביותר בבתי  -הכנסת באיטליה

ובארצות אירופה כבר במאה הי " ט  ,והחל מראשית המאה הכ ' הוא הופיע בבתי -

הכנסת בצפון  -אפריקה .

42

לוח הכסף הגדול אמנם איפשר לעצב את התיק והעטרה

כיחידה אחת  ,אולם נראה כי דגם הצמח בתוך האגרטל שנעשה מתכונת לעיצוב
עטרות כסף הוא ששמר על ייחודה של העטרה ביחס לגוף התיק  .למרות המבנה

41

כך העיד מר יהודה לביא  ,גבאי ביה " כ עולי לוב  ,שבו משוכן תיק זה  -ראה

:

אמנות יהודית ,

תיק ביה " כ עולי לוב תל  -אביב .
42

מוטיב זה בתשמישי קדושה בצפון  -אפריקה  -ראה
אלכסנדריה

;

ביה " כ שער שמים  ,קאהיר  ( .בתיקי

( מעיל לספר  -תורה

ממארוקו ) .

:

אמנות יהודית  ,ביה " כ אליהו הנביא ,

ספר  -תורה ) :

ביה " כ זכרוני לאברהם  ,נתניה .

 . 31תיק לס " ת  ,לוב  , 1918 ,עץ מצופה
לוחיות כסף רקועות  ,ג

, 73 :

ק

32 :

אמנות יהודית ,

ביה " כ עולי לוב  ,תל  -אביב
. 32

כנ " ל  ,פרט ( לוחית מתוך

הגלילי של התיק והעטרה  ,נשמרה החלוקה ליחידות עיטוריות  ,שריד מן המבנה
המנסרתי של

העטרה .

כדי שציפויי הכסף המפוארים ייראו לעין כל  ,ויתרו מקדישי הספרים על מעטפת
הבד הרקומה  ,שהיתה חלק בלתי נפרד של מסורת תיק ספר  -התורה הים תיכוני
107
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 . 33תיק לס " ת  ,לוב ,

 , 1935עץ מצופה בלוח כסף שלם  ,ג , 8 :

ק 32 :
אמנות

יהודית  ,ביה " כ עולי לוב  ,תל  -אביב

 . 34כנ " ל  ,פרט  ,חתימת הצורף

( תמונה . ) 3
גוף התיק .

.2

עטית

:

רפאל עטון

בתיקים מצופים כסף נעלמו כליל מתלי המעטפת משוליו העליונים של

הכסף  -כתר תורה כחפץ נפרד

ביטוי נוסף להשפעה האיטלקית הישירה והעקיפה הוא התפתחותו של כתר תורה

כחפץ נפרד  -עטרת הכסף  .העטרה התפתחה כבר בסוף המאה הי " ט  ,בד בבד עם
התפתחות ציפויי הכסף של תיקי

ספר  -התורה .

עיצובה של עטרת כסף נפרדת ,

הנקבעת אל עטרת העץ המסורתית  ,נתן מענה למי שחפץ בהידור תיק קיים  ,או שידו
לא השיגה כדי ציפוי תיק שלם בלוח כסף  .על רקע זה התגבשה תוך כמה עשרות
שנים מסורת חדשה של כתר תורה  ,שדוגמה טיפוסית שלה היא עטרה משנח

( תמונה

. ) 35

1918

כתר תורה זה מעוצב כעטרת כסף מנסרתית שפיאותיה מעוצבות

כיחידות נפרדות  ,מחוברות זו אל זו באמצעות צירים  .באופן זה הותאמה עטרת הכסף
למבנה המנסרתי של עטרת העץ המסורתית  ,והדגם האיטלקי של צמח באגרטל
התמזג בעיצוב המקומי של טיפוס כתר תורה

43

על

דגם הצמח באגרטל ראה לעיל הערה

ספר  -התורה ממצרים  -ראה

:

. 32

חדש .

43

בכתר זה אף ניכרת השפעת

דגם זה מופיע גם בלוחיות כסף המצפות את תיקי

אמנות יהודית  ,ביה " כ עדם ,

ירושלים .

עיצוב תיקים לספרי  -תורה במגרב

הסגנון

ן

% 09

האיטלקי והצמח בתוך האגרטל מעוצב באופן תבליטי  ,יחסית לעיצובו של

דגם זה בתיקים שהוזכרו לעיל  .כתובת ההקדשה שרוקעה סביב שוליה התחתונים של

העטרה השלימה את עיצוב כתר התורה ההדש ונתנה לו אופי מסורתי  -על  -ידי
העתקת נוסחי הכתובות שעל התיקים אל הלוחית הקדמית או סביב השוליים

העליונים .
עטרת הכסף משנת

1918

נושאת סממן זר נוסף  ,המופיע בחלק מעבודות הצורפות

בעידן הקולוניאליזם האיטלקי  ,והוא גושפנקת הכסף המוטבעת על כל אחת מיחידות

העטרה ( תמונה

. ) 33

השימוש באותיות הלועזיות

HB

( ראשי התיבות של שם

הצורף )

מלמד על הזדהות הצורף עם התרבות האיטלקית  ,הזדהות בולטת על רקע קיומן של
גושפנקות מקומיות באותיות

35

ש
44

,

ערביות " .
4

,

גושפנקה עם אותיות ערביות בתיק שבתמונה  . 29תמונת הגושפנקה ראה  :אמנות יהודית  ,ביה " כ
אנרדת מלרם

נתניה
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37

 . 37תיק לספר  -תורה  ,תוניס  ,תוניסיה  , 1930 ,עץ מצופה לוחות ורצועות כסף  ,ג

אמנות יהודית
 . 38כנ " ל  ,פרט

 , 77 :ק 37 :

( פאה )

שתי התופעות שנסקרו בסעיף זה  ,ציפויי הכסף ועטרת כסף נפרדת  ,מאפיינות את
תיקי ספר  -התורה מלוב  ,אולם הן גם קיימות  ,במידה מוגבלת  ,בתוניסיה  .דוגמה לתיק
מצופה כסף מתוניסיה הוא התיק שהוקדש לזכר הנערה חביבה מסיקה בשנת

1930

( תמונה  . ) 37ציפוי הכסף מותאם למבנה המסורתי של התיק והוא כולל יחידות
מלבניות הצמודות לשתים  -עשרה פיאותיו  .לוחיות הכסף מעוטרות בתערובת דגמים ,

הכוללת מגן דוד ופרח אירופי מסוגנן ( תמונה  . ) 38בתוך מגיני הדוד רשומים לסירוגין

ראשי התיבות של שם הנפטרת בלועזית . H / hf :

בעטרה בולט הדגם המיובא של

הנבל  ,ומתחתיו דגם אירופי נוסף של זר פרחים

תלוי .

ייחודו של תיק זה מאפיין את תופעת התיקים התוניסאיים המצופים כסף  .מספרם
הקטן וייצורם במקומות שונים מנעו היווצרות מתכונת מגובשת  ,כך שכל אחד
מציפויי הכסף  ,וגם עטרות הכסף  ,מהווה מקרה ייחודי  .תופעה זו נובעת מפיזור
האוכלוסייה היהודית

בתוניסיה ' .

4

אמנם בתוניס הבירה התרכזה הקהילה הגדולה

ביותר בתוניסיה  ,אבל היו גם קהילות תוססות וגדולות למדיי בסוס  ,בספאקס

45

ראה

:

פריזל  ,עמ ' . 72

עיצוב תיקים לספרי  -תורה במגרב

ן

111

ובג ' רבה  .בערים אלו היה ייצור מקומי של תשמישי קדושה  ,שסיפק את צרכי הקהילה
וגם את צרכי הקהילות הקטנות שבקרבתן  .ההזמנות המעטות לציפוי כסף לא הגיעו
לכלל התגבשות של מתכונת  ,וכל צורף בפני עצמו בחר את דגמיו .
דוגמה לכך מהוות עטרות הכסף שנוצרו בבית  -מלאכה משפחתי בקונסטאנטין
שבצפון מזרח אלג ' יריה  .בעיר זו היתה מקובלת מסורת התיקים הים תיכונית  ,ותיקי
העץ שיוצרו בה דומים לאלו שיוצרו בקהילות תוניסיה  .יהודי קונסטאנטין אמנם לא
ציפו את תיקיהם בכסף  ,אבל נהגו להשתמש בעטרות כסף נפרדות כבר בשנות
השמונים של המאה הי " ט  .בהעדר מסורת מחייבת  ,שילבו הצורפים דגמים ממקורות

שונים  :מוסלמיים  ,איטלקיים ואשכנזיים ויצרו עטרות אקלקטיות  ,שאין להן אח ורע
בקהילות אחרות בתוניסיה או

בלוב .

46

סיכום
סקירת ביטויי

ההשפעה האירופית על עיצוב התיקים של ספרי  -התורה בלוב

ובתוניסיה מלמדת כי ראשיתה של השפעה זו בימי  -הביניים  ,תחת שלטון

מוסלמי .

באותה תקופה עוצב כתר התורה בהשראת מסורת הכתרים הנוצרית בסיציליה

השכנה  -מסורת שכללה יסודות ביזאנטיים  -צרפתים והועברה דרומה בגלל העדר
מסורת של עיצוב כתרים בתרבות המוסלמית  .היא הועברה  ,כנראה בידי יהודים  ,רק
לצורך עיצוב כתרים של ספרי  -תורה .

במאה הי" ט חזרה על עצמה ההשפעה התרבותית מאותו מקור  :איטליה

וצרפת .

אלא שהשפעה זו הגיעה לעיצוב תיקים של ספרי  -התורה באופן עקיף  ,כחלק מן
הכיבוש התרבותי של תוניסיה ולוב בידי צרפת ואיטליה  .בתהליך זה גם בו היו
היהודים מעורבים באופן פעיל  ,אלא שהתרבות שנקלטה בעזרתם נועדה לכלל

האוכלוסייה  .חיקוי עיצוב הפנים האירופי בידי נגרים וצורפים מהגרים ומקומיים הוא
ששימש צינור להעברת דגמים  ,טכניקה וסגנון לעיצוב תיקים של ספרי  -התורה  .רק
בשלב שני  ,לאחר הטמעת השפעה זו  ,חלו השינויים המהותיים בעיצוב התיקים -
המבנה המנסרתי בתיקים מצופי כסף השתנה למבנה גלילי  ,כמו כן התפתח סוג חדש

של כתר לספר  -תורה  -עטרת כסף נפרדת  .שינויים אלו בולטים יותר בתיקי ספר -
תורה

מלוב .

למרות האמור יש לציין  ,כי ההשפעה האירופית ניכרת רק בחלק קטן של התיקים

ורוב התיקים עוצבו במשך המאות הי " ט  -הכ ' על  -פי המתכונת המסורתית  .זאת למרות
התהפוכות התרבותיות והפוליטיות שעברו יהודי תוניסיה ולוב בתקופה זו  .הנאמנות
46

אוסף של תשמישי קדושה מקהילת קונסטאגטין משוכן במוזיאון לאמנות יהודית ע " ש סר אייזיק

ואדית וולפסון בהיכל שלמה  ,ירושלים  .תודתי לגב ' קלודי קובוט שחקרה אוסף זה  ,הכולל

עטרות כסף נפרדות וחשפה לפניי את ממצאיה  .אינני מפרסמת במאמרי את העטרות הנ " ל ואני
מפנה את תשומת הלב למחקרה של גב ' קובוט  ,כדי שתוצאותיו יובאו

לפרסום .

12ג
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ארצה .

למסורת עיצוב התיקים היתה לנחלת הרוב בקהילות אלו גם אחרי עלייתן

ההוכחה לכך היא המשך ייצורם של תיקים אלה בישראל בסוף המאה הכ '  .המבקר
בבתי  -הכנסת של קהילות אלו בארץ יופתע לגלות תיקים חדשים בעלי מבנה מנסרתי
ועטרה ובה דגמי שושן ועלי דקל  ,תיקים הממשיכים מסורת בת מאות שנים .

הפניות ביבליוגראפיות
אברהמי  -פואה

ח ' אברהמי  -פואה  ' ,יהודי ליוורנו וקשריהם עם תוניס
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך של אוניברסיטת בר  -אילן  ,רמת  -גן

אודום

New York 1919 .

אונגרליידר  -מאירסון

ork 1986 .

אומן והמילטון

1982 .

.

Furniture

~
London

אטינגהאוזן

)

Geneva 1962 .

.

Paris 1964 .

בוטארי

,

Milano 1963 .

M.

3.
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 . Hamilton , Wallpapares .נ ש

.

. 1979

Odom , , 4 History of

 ; ,זג Jewish Folk

New

אנציקלופדיה לעיצוב
בורנשטיין  -מקובצקי

.

במאות הי " ז  -י " ח ' ,

Oman

c.c.

1) . Ettinghausen , Arab Painting

.

 de'corationם1

de

L 'encyclope'die

5 . Bottari , Mosaici Bilantini della sicila

ל ' בורנשטיין  -מקובצקי  ' ,הקהילה ומוסדותיה '  ,תולדות יהודי מצרים בתקופה
העות ' מאנית  ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ '

,

. 216 - 129

ביורקמאן

, 11 ,

בן  -ששון

מ ' בן  -ששון  ,יהודי סיציליה

ברונר

 der Scha ~kammer derזל
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