בית החיים היהודי הישן בתוניס
אברהם הטל

עד ראשית שנת  , 1959זמן מועט לאחר עצמאותה של תוניסיה  ,יכול היה כל מבקר

זר שהגיע לתוניס להבחין בלב לבה של העיר האירופאית במתחם רחב  -ידים מוקף
חומה ששטחו הגיע לכדי

הישן של העיר .

דונם  .היה זה המקום שבו עמד בית הקברות היהודי

60

1

במפה עתיקה של תוניס משנת

מצוינים במתחם שבו עמד בית הקברות

1880

היהודי הישן פרדסים המוקפים מכל עבריהם שתי תעלות ביוב חשופות שירדו מן
העיר

העליונה .

שטח זה  ,שהיה בלתי מגודר  ,הלך

והתרחב ,

ככל שגדלה

אוכלוסייתה היהודית של העיר  ,באמצעות קניית אדמות סמוכות לו בידי ' טובי
העיר '  .שטרי הקנייה נשמרו בבנקים המקומיים של העיר  .בשל היות המתתם בלתי
מגודר הוא היה נתון למעשי שוד וביזה רבים

החל בשנת

1887

של מצבות האבן בידי ערבים .

2

נאסרה על פי חוק עירוני קבורת מתים בבית העלמין

הישן .

אתר קבורה חדש מחוץ לתחומה של העיר הוקצה לבני הקהילה היהודית  .עם זאת ,
כמה ממתקניו של בית העלמין הישן לא חדלו לשמש גם לאחר פתיחת בית הקברות

החדש  .טהרת המת וטקסי לוויה אחרים התקיימו בבית הקברות הישן  .משם יצא

מסע  -ההלוויה בדרכו לבית העלמין החדש  ,הידוע יותר בכינויו ' הבורג ' ל ' על שם

הרב חי אליהו בורג ' ל השני ( נפטר בשנת  , ) 1898שהיה הרב הראשי הראשון של

הקהילה שנטמן בבית עלמין זה .
1

3

המידע הקדום ביותר על בית קברות זה מצוי בחיבורו של דה לה מוט  ,מצב הממלכות  ,עמ '
 , 183וכן בחיבורו של שבליה ד ' ארביו  ,זכרונות  ,עמ '

חודש ניסן התקל " ד

( ) 1774

 . 18 - 17בבית

עלמין זה נשא החיד " א בראש

דברי הספד על הרב שמריה קאטאריואס  ,שד " ר מטבריה שמצא את

מותו במהלך שליחותו לעיר

;

ראה על כך

:

קרית ספר  ,כרך ה ( תרפ " ח )  ,עמ '

תמציתי מרגש של בית עלמין זה ראה נח  ,מסעות  ,עמ ' . 313 - 312

. 158

לתיאור

נח מתאר את ביקוריהן של

נשים יהודיות  ,מדי יום ששי  ,בבית קברות זה  .ביקוריהן התכופים שהלכו ונתארכו הביאו כשנת
לחתימתה של הסכמה בידי

1868

שלדבריהם
2

על

% 06

ראשי בתי אב בעיר במגמה לצמצם ביקורים אלה ,

פגעו בעבודות משק הבית של הנשים ; ראה  :הטל  ,אוטוגרפים  ,עמ ' . 1 1 9

הקשיים שהתעוררו כל אימת שביקשו יהודים לרכוש שטחי אדמה חדשים לקבורת מתיהם

ועל מעשי ההרס והשוד שעשו ערבים בבית הקברות  ,ראה  :הלבנון  ,כרך ג

. 168

על ההרס בבית העלמין ראה גם העלון בערכית  -יהודית מאת יוסף בונאן  ' ,כתאב מתייר

אלגאפלין  , ' . . .תוניס תרנ " ג ( ואסל ,
3

( תרכ " ו ) עמ ' - 167

הספרות  ,מס '

. ) 371

על אודות בית  -קברות זה חיבר פליקס ברבי קינה בערבית  -יהודית  ' ,קינת בית  -החיים אלג ' דידה '
( ואסל ,

שם  ,מס ' . ) 339

על אודות הקונפליקט בין הקהילה היהודית לעירייה סביב בין העלמין

,
~

.

,
,
,
עינע ייע

26
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מקומו

של בית הקברות היהודי בתוניס ,

1880

,

=

בשנים הראשונות לשלטון הפרוטקטוראט הצרפתי התפתח הרובע האירופאי של
תוניס התפתחות

ניכרת .

ב 1898 -

הוחל בהריסת הלקו הצפוני של בית העלמין

היהודי הישן  .רחובות נסללו בשטחו ובנייני מגורים הוקמו עליו  .עם זאת  ,שמונה
קברים של רבנים גדולים וידועי שם  ,שניצבו במרחק כמה עשרות מטרים זה מזה ,

ניצלו מן ההרס ונותרו על

כנם .

4

סביב כמה מהם הקימה הקהילה מבנים שניצבו

בתווך בין חנויות ובנייני מגורים  .מצב זה נמשך עד לשנת

. 1956

קודם שניגש לתאר כמה ממצבות קבורה אלה  ,מן הראוי לסקור בקיצור את
תולדותיו של בית

העלמין .

מיקומו של מתחם בית העלמין בלבה של העיר

האירופאית עורר לעתים את חמדנותם של הרשויות המקומיות שהחלו לוטשות
עיניהן לעברו  .אלה ניסו לנמק את הסתייגותן ממיקומו של בית העלמין במרכז העיר
בשיקולי תברואה או לחלופין בשיקולים כלכליים  .על רקע זה אין להתפלא על כך

שמחשבות בדבר הפקעתו של השטה מידי הקהילה היהודית לא איחרו לבוא  .ואכן

וסדר הקבורה  ,שהפך מכאן ואילך לסלע מחלוקת בין השלטונות ליהודים ראה צור  ,עמ '

- 274

. 288
4

קשה לקבוע אם כל הקברים או רק מקצתם נשתמרו בעקבות מעשי הביזה שאירעו במקום בשנת
1800

בקירוב ( כפי שעולה מדבריו של אליעזר אשכנזי  ,הלבנון  ,כרך ג  ,תרכ " ו  ,עמ '

 ) 168או

מאוחר יותר  .מכל מקום  ,אין ספק בכך שבזמן סלילת הרחובות ובניית הבניינים במקום קברים
אלה עדין עמדו על

כנם .

בית החיים היהודי הישן בתוניס
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פיתוח העיר תוניס סביב בית הקברות ,
ב 1907 -

1904

הועלתה במועצת העיר הצעה להפקיע את המתחם מידי

הקהילה .

ב 1913 -

פליקס כהן  -בולאקיה  ,פובליציסט ולוחם קנאי למען זכויותיה של הקהילה היהודית
ולמען שימור מורשתה  ,הגיש עצומה רשמית לסנאט הצרפתי בפריס במחאה על
הפקעת שטחים מבית העלמין הישן  .הוא הדגיש את העובדה שאדמות בית הקברות

-

נרכשו במלואן בידי יהודי העיר ולפיכך הם בעליו הבלעדיים וכל ניסיון להפקיען
מידיהם הוא פגיעה רשמית בזכויות הבעלות שלהם  .תשובתה של ממשלת צרפת
היתה ששום החלטה בעניין זה לא תתקבל בלא התייעצות מוקדמת עם נציגים
מוסמכים של הקהילה

היהודית .

מאידך גיסא ,

ב 1920 -

ז ' אק בתאר  ,פובליציסט

יהודי תוניסאי שהתגורר בפריס  ,הגיש עצומה לבית הנבחרים הצרפתי בער הפקעת

שטח בית הקברות מידי הקהילה היהודית .
עצומתו לשר הפנים 5 .

5

ממשלת צרפת החליטה לשלוח את

ראה ארכיון משרד החוץ הצרפתי  ,סדרה ק ( הכוללת חומר על מקומות פולחן ומבני דת יהודיים
ועניינים שונים )  ,קרטון

, 68

תיק מס '

1

( . ) 1 / 1 / 1917 - 31 / 12 / 1929
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בית הקברות בשנת

1950

וציון קברי הרבנים שנשתמרו במקומותיהם לאחר פיתוח

הסביבה  .ג  .ר ' אברהם הכהן באבא רבי
צמודים

:

ן .8

ר ' אברהם אבן מוסא ן )  .שלושה קברים

ר ' משה דרמון  ,ר ' אברהם טייב באבא סידי  ,ר ' יוסף בשמוט ן ם  .ר ' יצחק

לומברוזו ן  . 5ר ' מסעוד רפאל אלפאסי

ן

י

.

ר ' אליהו גאביזון

~

מכאן ואילך לא ירדה שאלת בית העלמין מסדר היום  .בין העיתונים היהודיים
המקומיים היו שצידדו בהפקעת בית העלמין מתוך ראיית התועלת הכלכלית

הצפויה מכך לקופת הקהילה  .אחרים  ,לעומת זאת  ,לתמו בכל מאודם כנגד רעיון
ההפקעה ולמען כבודם של הנפטרים הקבורים במקום ועיגנו את התנגדותם
בנימוקים

הלכתיים .

6

מלחמת העולם השנייה וימי הכיבוש הנאצי של תוניסיה הביאו לדחיקת הפרשה

כולה לקרן זווית  .בימי הכיבוש הגרמני נחפרו במתחם בית העלמין תעלות שאליהן
נמלטו התושבים הגרים בקרבת מקום  ,יהודים וערבים כאחד  ,מפני ההפצצות
האוויריות הקשות של בנות הברית  .ראוי לציין שבמרחק כמה עשרות מטרים מבית

6

ראה  La Petite Tunisieמיום
מתאריכים מאוחרים יותר

. 24 / 5 / 1946

מיום

Egalit
; 6 / 7 / 1920

; 10 Ga~ tte d 'Israil

 7 / 12 / 1928ו 20 / 12 / 1929 -

וכן

L

מיום

 ; 14 / 4 / 1939שרועע voix

סו מיום

בית החיים היהודי הישן בתוניס

העלמין עמד בית המלון היפה ביותר בעיר 5101 ' ,א

CLe hdajestic

ן

29

שהוחרם בידי

1

מפקדת הכוחות הנאצים  ,ה ~ , Koaaandantur -אשר הפכה אותו למשכנם של קציני
הצבא הבכירים  .מובן שבשל כך הפך המקום  ,לצד נמלי הים והאוויר של העיר ,
ליעד ראשון במעלה

להתקפות האוויר של כוחות הברית .

הקמת מדינת ישראל והמאורעות שהתרחשו בתוניסיה בעקבות זכייתה בעצמאות
( בחודש מארס

) 1956

העמידו את יהדות ארץ זו בפני מצב חדש

:

חוסר שלווה

ודאגה להמשך הקיום  ,מחד גיסא  ,ותקווה לעתיד טוב  ,מאידך גיסא  ,שימשו

בערבוביה .
בחורש פברואר

1958

הועלתה הצעה לרשום את בית העלמין היהודי הישן תחת

בעלותה של העירייה  .כל מאמציה של הקהילה היהודית למנוע את הפקעתו של בית
העלמין מידיה עלו

בתוהו .

ביוני  , 1958לאחר שמאמציהם של הרב הראשי

7

והקהילה לא נשאו פרי ואף ההבטחה שגופות הנפטרים שיוצאו מן הקברים יועברו
לישראל בוטלה  ,החלה הוצאת הגופות מן הקברים  .גופותיהם של רבנים אחדים
הועברו לבית הקברות החדש  .כל אלפי הקברים האחרים נותרו במקום ועליהם ניטע

גן ציבורי רחב  -ידיים  .כל זאת בלא ששולמו פיצויים כלשהם לקהילה .

8

קנר 9הרבנים שהושארו על כנם9

כפי שצויין לעיל  ,במהלך עבודות הפיתוח וההרחבה של העיר האירופאית שלצורכן
הופקע בשנת  1898חלקו הצפוני של בית העלמין  ,הושארו באתרם שמונה קברים
של כמה מגדולי רבני
שנטמנו בהם

העיר .

להלן סקירה קצרה אודות קברים אלה והאישים

:

א) רבי אברהם הכהו ' באמא

רבת

הקדום ביותר בין קברים אלה הוא קברו של רבי אברהם כהן  ,דיין בעל שם  ,שנודע
בכינויו ' באבא רבי '  .הוא נפטר בשנת

. 1775

10

מעל קברו נבנה מבנה מקורה  ,כדי

על המאמצים שעשתה הקהילה בפנייתה לממשלה ולעירייה ראה חדאד דה  -פז  ,עמ ' . 215 - 197
ראוי לציין שכאשר הופקע לפני מלחמת העולם השנייה חלק קטן משטח בית הקברות הישן

לצורך הרחבת כביש בקרבת מקום  ,שילמה עיריית תוניס פיצוי לקהילה .
מרבית הרבנים הטמונים בקברים אלה נזכרים אצל החיד " א  ,שהתוודע אליהם מקרוב בימי

ביקורו בתוניסיה בשנת תקל " ד (. ) % 774
גדולתם בתורה ועל נדיבות לבה של הקהילה  .ראה על כך חיבורו מעגל טוב  ,עמ ' . 65 - 55

החיד " א נכח בשיעוריהם ורחש להם כבוד רב על

הכתובות שעל גבי מצבות אלה פורסמו בידי הרב רפאל ארדיטי ב  -ש ""

עמ '  , 193 % ; 266 - 261 , 98 - 94עמ '  , 1932 ; 410 - 404 , % 19 - 105עמ ' " ". "111 - 99

עז , 1920 , Revue

על רבי אברהם כהן ,

ראה  :מלכי תרשיש  ,דף קפ .
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להגן על המקום שעל פי תכנית המתאר של העיר עתיד היה להימצא בקרבת מדרכה

על הדרך הציבורית  .לימים  ,משהופקע שטח בית הקברות כולו מידי הקהילה בשנת
 , 1958הועברו עצמותיו לבית קברות

משמש כיום סדנה של

' בורג ' ל ' .

11

המבנה שהוקם סביב קבר זה

שרברב .
מצבת

זאת
קבורת
הרב הגדול

מעוז ומגדול

המקובל האלהי כמהר " ר
אברהם הכהן זצ " ל
דידיע באבא הרבי
נתבקש בישיבה של מעלה
בשנת התעייה
ת ' נ' צ ' ב ' ה '

11

ראה

La Presse :

תוניס מיום

. 14 / 12 / 1958

בית החיים היהודי הישן בתוניס

ן

ב) רבי אברהם אבו מושא
מוצאו של ר ' אברהם בן מוסא ממארוקו  .הוא היגר לתוניס ובה נפטר  .הדעות אודות
שנת מותו חלוקות  .על מצבת קברו מופיע התאריך התק " א

שאבן מוסא נפטר בתק " ף .

12

( . ) 1741

קאזס סבור

מאיר בניהו  ,בסקירה על תולדות חייו של רב זה  ,קובע ,

לעומת זאת  ,ששנת פטירתו היא תצ "ג .

13

סקירתו של בניהו כוללת תיאור של

חיבוריו של אבן מוסא שכולם עודם בכתבי  -יד  .אציין עוד שכתב היד הכולל את

12

ראה  :קאזס  ,עמ ' . 185

13

ראה  :בניהו  ,עמ ' טז.
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חידושיו של אבן מוסא על מסכת סוטה צולם מן המקור על ידי כותב שורות אלה

בתוניס בשנת תשט " ו  .צילום זה הובא לספריית מכון בן  -צבי .
זאת

14

מצבת
קבורת

הרב המפורסם מתנהג
בחסידות נר המערבי
המקובל האלהי כמהר " ר
אברהם אבן מוסא
זצ " ל נתבקש בישיבה
של מעלה בשנת התק " א
ת' נ' צ ' ב ' ה '

ג) רבי משה דרמוו
רבה של הקהילה הפורטוגלית בתוניס  .למד בישיבתו של הרב יוסף בשמוט  .הרב

דרמון נפטר בשנת תק " א ( . ) 1741

15

זאת
קבורת

מצבת

הרב הגדול
מבצר עוז

ומגדול

המקובל האלהי
כמהר " ר משה דרמון זצ " ל
בישיבה

נתבקש

של מעלה
בשנת התק " א
ת'

נ'

צ'

ליצירה
ב'

ה'

14

ראה עליו מלכי תרשיש  ,דפים תקל " ד  -תקל " ה ; על כתב  -יד של חידושיו על מסכת סוטה  ,ראה

15

אביב " י  ,עמ '  , 64סימן . 144
שם  ,דף קנא .

קברים צמודים של שלושה רבנים  :רבי משה דרמון  ,רבי אברהם טייב  ,רי יוסף בשמוט

ד)

רבי אברהם טייב 'באבא סידיי

הרב אברהם טייב המכונה ' באבא סידי ' ( = סבא ) היה נשיא בית הדין ואחר כך רבה

הראשי של תוניס  .הוא היה מורו של הרב יצחק לומברוזו  .בחיבור בני יוסף 16מאת
תלמידו יוסף כהן טנוג ' י מובאים כמה פירושים על הרמב " ם מפרי עטו של ר '

אברהם טייב  ,שאותם מצא התלמיד בשולי ספרים השייכים לרבו  .הרב טייב נפטר
בשנת תק " א

( 741ן ) .

!7

מצבת

זאת
קבורת
נר ישראל

וקדושו

הרב הגדול
מופת הדור כמהר " ר
אברהם טייב זצ " ל
נתבקש בישיבה של מעלה
ביום

16

17

ש'

החיבור נדפס בליוורנו בשנת תקנ " ג ( . ) 1793
ראה  :מלכי תרשיש  ,דפים קע  -קעא .

התק " א

קבר רי יצחק לומברוזו

:

למעלה  -לאחר השיפוץ  ; 1995 ,למטה  -תצלום מלפני

 ; 1994צילום  :ברנאר אללי

השיפוץ ,

בית החיים היהודי הישן בתוניס

ן
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ה) הרב יצחק עומברחו
הרב יצחק לומברוזו היה תלמידם של הרב צמח צרפתי והרב אברהם טייב  .הוא היה
הרב הראשי הראשון של הקהילה הפורטוגלית בתוניס  .הוא כיהן בתפקיד זה במשך

ארבעים שנה  .הרב לומברוזו היה עשיר והרבה לסייע לתלמידיו  .הוא נודע בספרו
' זרע יצחק ' הכולל את פירושיו לתלמוד  .ספר זה היה החיבור הראשון שנדפס

בתוניס .

8ן

הרב לומברוזו נפטר בשנת תקי " ב

( . ) 1752

בשנת תשנ " ד החלו קרובי

9ן

משפחת לומברוזו בצרפת לטפל בשיפוץ הקבר שהיה מוזנח כשמסביבו גלי אשפה

וגרוטאות .

20

מצבת

זאת
קבורת

ורבבו

מורינו

ועטרת ראשנו
ר " מ ור " מ

כמהר " ף

יצחק לומברוזו

זצ " ל

בעל המחבר ספר זרע יצחק
נתבקש בישיבה של מעלה
בשבת התק " " ב

ו) רבי מיעוד רפאל אלפאסי
ר ' מסעוד רפאל אלפאסי היה רבה הראשי של הקהילה החל משנת תק " א
ועד יום מותו בראש חודש טבת תקל " ה

( . ) 4 / 12 / 1774

21

( ) 1741

לאחר פטירתו הוצאו

חידושי תורתו יחד עם אלה של בניו שלמה וחיים בספר אחד שנקרא משתא

דרבותא  ,ראשי תיבות של מסעוד  ,שלמה  ,חיים אלפאסי  .עניינו של הספר הוא

חידושי הלכה על השולחז ערוך וכז הוא כולל כמה שאלות ותשובות .

18

22

על השתלשלות העניינים שהביאה לכך שחיבור זה נדפס דווקא בתוניס בשנת תקכ " ח ( ) 1768

19

אחרי מותו של המחבר  ,ראה  :הטל  ,הדפוס  ,עמ ' . 122
ראה  :מלכי תרשיש  ,דפים רב  -רד.

20

על עבודות השיפוץ של קבר זה שנסתיימו בשנת תשנ " ה  ,ראה

כפי שנחקק בטעות על גבי המצבה .

21

ולא ינואר

22

הספר נדפס בליוורנו בשנת תקנ " ה  .ראה עליו

1775

:

מסע תרבותי ,עמ ' . 2

:

מלכי תרשיש  ,דפים צ  -קב .

36

ן

אברהם הטל

מצבת

זאת

קבורת
האדם הגדול בענקים
מופלא שבסנהדרין

סבא קיישין הסייא

ופרישא

מורינו הרב
מסעוד
ז'

רפאל

צ'

נתבקש

ו'

אלפסי
ק'

ל'

בישיבה של מעלה

ביום ר " ה טבת שנת התקיל " ה
ת'

נ'

צ'

ay) hael Alfassj

ב'

ה'

Messaoud

~ Rabbin
Grand1775

060446 mois de:
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ז) יוסף בשמוט
יוסף בשמוט היה קאיד היהודים והממונה על האוצר של הביי  .הוא נפטר בשנת

. 1775
כאמור

אף כי נפטר
ב ) 1741 -

34

שנים אחרי הרב אברהם טייב והרב משה דרמון ( אשר נפטרו

מצוי קברו בין קבריהם  .על פי מסורת עממית נעוצה סיבת הדבר

בצוואתו של יוסף בשמוט  .מתוך הערצתו כלפיהם והכבוד שרחש להם עוד בימי

חייהם  ,ביקש בצוואתו להיטמן בקרבתם .

23

מצבת

זאת
קבורת

הגבר הוקם על סגולת מלכים
ותהלת הנסיכים
השר הגדול החו " ן כמה " ר
יוסף בשמוט
זצ " ל
עלה לישיבה עליונה
בשנת התקל " ה
ת'

ח ) רב9

נ'

צ'

ב'

ה'

אליהו גאבחוו

לפי הרב עוזיאל לחאייך  ,בעל החיבור הנודע ' משכנות הרועים '  ,היה לר ' אליהו

גאביזון בית מלאכה לצמר והוא עסק בכך ברשיון מיוחד מאת המלך  .הרב גאביזון
נפטר בשנת תקנ " ה

( . ) 1795

24

23

ראה  :מלכי תרשיש  ,דף קלג .

24

ראה  :מלכי תרשיש  ,דף קלי .

38

ן

אברהם הטל

מצבת

זאת
קבורת

הרב גדול מעוז ומגדול
המקובל האלהי כמה " ר
רבי אליהו גאביזון זצ " ל
בישיבה

נתבקש

של מעלה בחדש
שנת
ת'

איר

התקנ " ה
נ'

צ'

ב'

ה'

%

.,.. .
,

"

,1

,,,

,
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ן

39

רשימת הקיצויים הביבליוגרפיים
אביב " י

י ' אביב " י  ,כתבי  -היד של יהודי המגרב כמכון בן  -צבי  ,ירושלים תשנ " ג .
מ ' בניהו  ' ,ר' אברהם אבן מוסא ובנו ר' משה '  ,מיכאל  ,ה ( תשל " ח ) .

בני יוסף
דה לה מט  ,מצב

יוסף כהן טנוג' י  ,בני יוסף  ,ליוורנו תקנ " ג .
! ש Tunis

הטל  ,אוטוגרפים

signatures 4 Jaifs tanisiens, J rusalern

בניהו

6 . de 18 Motte, Etat des Royaumes 4 Barbarie,ץ

Tripoly,

הממלכות

,

 1703 .ת1000

 , . . . . ,שעג

ש 1) . Attal , Autographes

~

1988 .

אפריקה '  ,ממזרח וממערב  ,ספר ב '  ,תש " מ .

הטל  ,הדפוס

א ' הטל  ' ,הדפוס העברי בצפון

ואסל  ,הספרות

aris , 1904 -

חדאד דה  -פז ,

 -ת pays de Bo~ rguiba, Aix - 0עם  Arabesא Haddad ee Paz, Juts

Vassel, La litt(irature populaire des Israilites tunisiens ,

~

1907 .

זכרונות ,

Mimoires . . . du Chevalier d 'Arvieux , Varis 1735 .
Provence 1977 .

מלכי תרשיש
מסע תרבותי
מעגל טוב
משכנות הרועים

בנימין רפאל כהן  ,מלכי תרשיש  ,תל  -אביב תשמ " ו .
! סם  au 22נ  /ע

"

Voyage culturel sur I 'histoire des Juifs de Tunisie
1995 , Paris 1995 .

חיים יוסף דוד אזולאי  ,מעגל טוב  ,ברלין תרפ " א .
עוזיאל לחאייך  ,משכנות הרועים ,

ליוורנו תר " ך .
.א

נח  ,מסעות ,

States . . .

צור

צרפת ויהודי תוניסיה  ,המדיניות הצרפתית כלפי יהודי המדינה ופעילות

Barbary

ש England, France, Spain and ) 4מן Noah, Travels

 , New York and London 1819 .נ / 4 and /

ג

the Year / 8 /

"

העילתות במעבר משלטון מוסלמי עצמאי לשלטון קולוניאלי , 1888 - 1878

האוניברסיטה העברית ,ירושלים תשמ " ח .
קאזס

littirature juive tunisienne ,

מן ,.

Cazis, Notes bibliographigues su

 .נו

Tunis 1893 .

כל הצילומים במאמר זה פרט לצילומי קבר לומברווו נעשו על -ידי

אברהם הטל בשנת . 1956

