הצורמוה בקרב והודו הומו
תולדותיה והתפתחות אמנותה

אביבה קלייד  -פרבקה

יהודים וצורפות ברנימד במהלר  -הדורות
הצורפות לתת  -ענפיה הרבים היתה נפוצה מאוד בקרב יהודי תימן  ,והישגיה כמלאכת -
מחשבת עוררו התפעלות מצד רבים

;

על  -כן ראויה היא למחקר מקיף  .בכל הארצות

המוסלמיות פעלו צורפים יהודים שעיבדו ויצרו תכשיטים מכסף ומזהב ברמה גבוהה
מזו של

בני  -ארצם ,

ן

ונשאלת השאלה מה הוא הגורם לכך

בתימן  ,כבארצות אסלאם

?

הצורפות מאב לבן ונשמרה במשך לאות

אחרות  ,עברה

שנים במשפחה  .המיוחד לדרום  -ערב הוא הימצאותם של מכרות כסף וזהב בתחומה
עוד בימי קדם  .מכאן הקשר שנוצר בין ארץ  -ישראל לתימן מימי מלכות שלמה ( מל " א
ט

:

כח

;

י  :י  ,כב ; כב  :מט )  .כשם שהיתה שבא מפורסמת בזהבה  ,היתה ארץ  -ישראל

מפורסמת בצורפיה  .ירמיהו מזכיר בין הגולים בבלה  ,מיד אחרי שרי יהודה
את ' החרש והמסגר מירושלים ' ( ירמ ' כס
מיהודה .

2

 :ב) .

וירושלים ,

גם מקורות בבליים מזכירים את הצורפים

היהודים התבססו בהדרגה בדרום  -ערב ואף זכו בה למידה של חופש

ועצמאות בתקופת המלכים מבית חמיאר .

בתקופת מלכות חמיאר  ( :א ) בשנת

574

3

אציין שתי דוגמאות לעושרה של ערב

ביקש מלך חמיאר לכרות ברית  -הגנה עם פרס .

שליט פרס לא נענה לבקשה ופטר את מלך סמיאר בסיוע בן

6000

דרהם  .לקח מלך

חמיאר את הכסף וחילקו בין חייליו ואנשי פמלייתו  .משנשאל על  -ידי שליט פרס
מדוע נהג כך  ,השיב

:

כסף וזהב הם דבר נפוץ בתימן  ,ובכל הר יש מכרות עשירים

במתכות אלו  ( 4 .ב ) לאחר מיגור האתיופים בדרום  -ערב ( בעזרת הפרסים ) באו שליחים
 100גמלים ,

לברך את מלך חמיאר על 4צחונו  ,והוא כיבדם ושילחם למחוזותיהם עם
1

ראה  . 9 ; -ק Berlin 1922 ,

 . 322ק Philadelphia 1979 ,

..

האמנות של יהודי תימן  ,ירושלים
2

 . Borchard , Silberschmiedearbeiten ausק , .
Stillman , The Jews ofArabL
תש " א  ,עמ '

.

. 11

 . 15ק 1879 ,

;

s

Gold

'

והשוה גם מ ' נרקיס  ' ,מלאכת המתכת בארץ  -ישראל בימי

והמלאכה בא " י בימי קדם  ,ירושלים

.

ראה  -יצחק בן  -צבי  ,נדחי ישראל ירושלים

62

 . 77ק Bombay 1859 ,

.

,

Hungerford-Pollen

7.

קדם '  ,המסחר  ,התעשיה

תרצ " ז  ,עמ ' . 121

.

תשכ " ו  ,עמ '  ; 55ח " ז הירשברג ' יוסף מלך חמיאר

.

ועלייתו של מר זוטרא לטבריה '  ,בתוך  :כל ארץ נפתלי ירושלים
4

נרקיס  ,מלאכת

בלוחות בבל הוזכרו בהבלטה צורפים יהודים ובעלי  -מלאכה אחרים  ,שהיו בין השבויים שלקח
נבוכדנאצר בבלה  ,השוה Work London -

3

.א

;

וראה גס מ '

R.

 . History of Araba Felix or Yemenג

תשכ " ח  ,עמ '

Playfair ,

R. L .

. 140 - 139

ן

הצורפות בקרביהודי תימן

63

עשרים עבדים  ,שני גלילי זהב וכסף ושק אבני ענבר  5 .לקשר בין תימן לפרס בתקופה
זו נודעת חשיבות רבה גם לאוכלוסים היהודים  .יהודי בבל כיהודי תימן היו תחת
השלטון הפרסי  .בין יהודים מתימן  ,מפרס ומבבל נוצרו קשרי משפחה וקשרי מסחר .
באשר למלאכת הצורפות  ,חדרו מילים ומונחים פרסיים בתחום זה לשפה התימנית
ורווחו בה מאות שנים לאחר צאת הפרסים את תימן .

6

במהלך מלחמות מוחמד ביהודים נזכרת משפחת צורפים מפורסמת משבט
הקיינוקע במרכז ערב  ,שהיו ידועים גם כחרשי  -נשק  .משפחה זו שהיתה לה השפעה
על תושבי מדינה  ,היתה בין הלוחמים נגד מוחמד .
לבני  -חסות ,

היהודים מאדונים

7

עם נצחון האסלאם בערב הפכו

המשרתים את אדוני הארץ החדשים ומספקים את

צורכי המוסלמים בכל מלאכה  .וכך נוצרה תלות הדדית בתימן בין בעל  -האדמה

המוסלמי לבעל  -המלאכה היהודי  .תלות זו אפיינה את מערכת היחסים בין היהודים
למוסלמים בארץ זו מאז ועד העלייה ההמונית מתימן לישראל בימינו  .עד כדי

כך ,

שיציאת היהודים מתימן פגעה בכלכלתה באופן חמור  ,והאימאם אחמד עיכב כמה
מבעלי  -המלאכה היהודים המפורסמים להישאר בצנעא וללמד את אומנותם לבני

המקום .

והבטיח שירשה להם לעלות לאחר שיאשרך המתלמדים כי למדו את

המלאכה .

8

מקור חשוב על צורפים יהודים בתקופה שלאחר השתלטות האסלאם על ערב
מהוה ספרו של

חמדאני ,

9

שחי במאה העשירית והיה בן למשפחת צורפים שבידיה

היה המונופול על טביעת מטבעות בתימן  .באותו זמן הוסיפה תימן לקיים מסחר פורה
בכסף ובזהב  ,ומתכות אלו נכרו באדמתה או יובאו מהחוץ .
5

0ן

צנעא  ,כעיר ראשית על

על  -פי המסורת קיבל באותה הזדמנות סבו של מוחמד כפול משאר

האורחים  .בפי תושבי צנעא

.

היה שגור הפתגם  ' :ממכה באו לצנעא רק בגלל הזהב ' ללמד על מגמתם של תושבי מכה כיחסם
לתימנים  .השוה -

Eugen Mittwoch . Aus dem Jemen - Nermann Burchardrs ler~ re Reise

 . 58ק Leipzig 1926 ,
6

.

durch Sadarabien

ררגנוארת רבות למלים פרסיות הנוהגות בלשון התימנית ראה  . Allan , Persian -לן James
12

.

3

 .קק 1979 ,

Ox [ord

 .עע , .

 . 7( . .ג

.

Metal Technology 700 - 1300

.

.ז

7

רןה 102 , 111 -

8

בין הצורפים שנשארו בתימן היו סלימאן אל קארה  ,יעקב צאלה והארון בוטאני  .המתלמדים

'

Welch , Der Islam Stuttgart 19 0

המוסלמים לא היו צורפים במקצועם  ,ולאחר שלושה

ford

חודשים .

 . Montgomery Watt ,ל

הלימוד .

משראו שלא הועיל

שיחדו אותם לחתום שהם כבר מומחים  ,ואז הורשו הצורפים לעלות לא " י  -על סמך ראיון שלי
עם הצורפים חיים בוסאני וירושלים  ,מארס

] ) 198

וסלימאן אלקארה וירושלים  ,דצמבר . ) ] 981

.

.

השוה גם כן  -יוסף ש ' חבארה בחלאות תימן וירושלים  ,ירושלים תש " ל  ,עמ '  : 345גם ו " מ ונר
שמע כדברים הללו מפי תושבי תימן  .ראה -

ד . 3ע .

.

Yemen 1918 - 1966

Modern

Wenner ,

.

W.

ל . Baltimore 196סוורים מצייניב שאב ערך אפשר למצוא בשווקים עבורה עדינה של

תכשיטי כסף  ,הרי אלה שרידים מעבודות היהודים כתימן  .כי עתה אין בנמצא מומחים כמוהם .

.

השוה  . 51 -ק  the Threshold, Washington 1960חס
9

זהו ספר

יסוד .

Yemen

. Bethmann ,

הצורפים היהודים מתימן  .ראה התרגום הגרמני מאת Hamdani Die
Uppsala 1968
10

ן Erich

העוסק בטכניקות ושיטות  -עבודה של צורפים שחלקן נשתמר עד היום אצל

.

] Christopher Toll - 4

Beiden Edelmetalle Gold und Silber

על -פי חמראני .שב  ,עמ '  146כרר הפרסים במכרה הגדול ביותר בתימן  .בעדעד  1 .ע5ץ
זהב שהספיקה לייצר כמיליון מטבעות דרהם
בשנה .

'

75

)

כמות

64

ן

אביבה קליין  -פרנקה

הדרך היבשתית בין המערב למזרח  ,היתה המרכז למסחר בכסף  ,בזהב  ,בתכשיטים

יקרות  .יי

ובאבנים

.

המדאני מזכיר בספרו צורפים יהודים מפורסמים בזמנו שידעו

טכניקות מיוחדות של עיבוד חוטי כסף וזהב בתוך רקמה לבגד .

.

2ן

הוא מזכיר במיוחד

.

את הצורפים מקהילת בגדאד שהיו ידועים במומחיותם ומציין את הקשרים בין
צורפים יהודים בתימן  ,בפרס ובבבל  .הוא גם מתאר כיצד ידעו היהודים לעבד עלה -
זהב דק

שבדקים  .יי

על פעילותם של מכרות הכסף  ,הזהב והנחושת בתימן אין לנו ידיעות במקורות
שזמנם אחרי חמדאני  .נראה כי פעילותם נפסקה לא משום שהידלדלו  .יש לנו ידיעות
על יהודים שמצאו זהב בחול הנהרות  :ועל קדרים שחצבו במערות אדמה לעשיית
חרסים  ,וכאשר שרפו את הכלים קיבלו כיכרות זהב  . 1 .ן גם אחרי שהפסיקה תימן לסחור
במתכותיה ,

היא שימשה כשוק לחילופי סחורות וקישרה בין מערב אירופה להודו

והמזרח הרחוק  .המסחר פרח בזכות התפשטות האסלאם לארצות רבות  .צורפים
וסוחרים תימנים סחרו בתוואי שבין ספרד להודו  :בין היתר -

בברונזה  ,באבנים טובות  ,בפנינים

ובאלמוגים ' .

בכסף ,

בזהב ,

ן

.

בתקופה זו נעלמו בהדרגה הצורפים המומחים  ,הפרסים והערבים מתימן  ,וכנראה

החלה אז התבססות היהודים בתימן כצורפים  -אמנים עיקריים בענף זה  .שני גורמים
תרמו לביסום מעמדם
בכלים של כסף

:

( א ) האיסור שאסר מוחמד על המוסלמים לעסוק או להשתמש

וזהב  " .י

ובעקבותיו נתמעטו הצורפים המוסלמים

; (ב)

בטחונם של

היהודים כמיעוט בתימן היה מותנה בטיב החסות שנתן להם השליט  ,וכתמורה הם היו
חייבים לו נאמנות  .נאמנותם חיזקה את המגמה של מלכי תימן להפקיד בידי היהודים
את טביעת המטבעות  .כך עברה בהדרגה מלאכת הטבעת המטבעות מידי משפחות
מוסלמיות
בידיהם .

כמו משפחת

מיוחסות ,

לידי

חמדאני ,

יהודים ,

עד שהיתה למונופול

לן

ה 16 -

כיבוש תימן בידי התורכים במאה

הביא לצמצום דראסטי בהיקף המסחר

הבין  -לאומי שלה  .במצבם של היהודים בתימן תחת שלטון התורכים חלו עליות

.

.

בזמנו של חמדאני הגיע הזהב מגאנה  ,שהיה מפורסם בטיבו לתימן דרך מנגאל או חבש ומתימן
המשיך לשוקי פרס ובבל  .ראה  -ג ' יימס אלאן ( לעיל  ,הערה
השוה  -חמדאני

( לעיל  ,הערה  ) 9עמ '

.

אצל פלייפר ( לעיל הערה

 , )4ע

.

ראה  -חמדאני ( לעיל הערה

.

 . 63גלילי זהב נזכרים אצל חמדאני כעבודה יהודית וגם

' 144

"

.

 , ) 9עמ '

.

 , ) 6עמ ' . 16 - 5

יעקב ספיר ספר מסע תימן 1בעריכת א '

. 63

יערי ) .

ירושלים תשי " א  ,עמ ' קטז  .נראה שהיה אסור

.

מטעם השלטונות לחפש זהב ומפירי הפקודה נענשו .
התפתחות כלכלית חשובה זו היתה אפשרית בגלל כיבושי האסלאם 1גויטיין מגדירה Islamic
 ( mercantile civilizationוהפלת חומות המכס בין

המבוססים על הגניזה

הקאהירית .

"

מדינות השונות  .עיין בפרסומי ש " ד גויטיין

בערכים צורפים ותימן

Mediter . r ' anean

:

.

 : 14 . Lerrers ofMedieval Jel ~ ' ishל Foundations' Los Angeles 19

.

3ךT/ . aders Princeton 19
השרת -

. 5ע .

"

Heidelberg 1934

ראה  -ש " ד גויטיין נעורך

 jemenirischen Juden .י

ומתרגם )

'

"

)

,

) ] 11

0ח] ). 0

.

Goitein

D.

 . vol . 1 .יו "
'

S.

50 )1

Erich Brauer , Ethnologie

מסעות חבשוש  ,תל  -אביב תרצ " ט  ,עמ ' 0א 7 -א  :וכן -

הצורפות בקרב יהודי תימן

ן

65

וירידות  .אי  -יציבות פוליטית וחילופי שלטון תכופים בין התורכים לתימנים  ,פגעו
קשות ביהודים והביאו לחידוש גזירות ישנות עליהם  .הצורפים היהודים ביססו את

מעמדם במקצועותיהם  ,אך הסחר במתכות היקרות שותק כמעט כליל .
ה1 7-

בסוף המאה

חל שינוי לרעה במצב היהודים בצנעא  .בשנת תל " ט  -ת " מ הוגלו

היהודים מהבירה לאיזור מדברי בתיהמה

קהילת צנעא נפוצה לכל עבר ומאות

;

משפחות של יהודים נספו ברעב ובמגיפות  .המעטים שחזרו לצנעא יסדו בה את
הרובע החדש ליהודים מחוץ לחומות העיר  .התלות של המוסלמי בבעל  -המלאכה

היהודי היא שהיתה הגורם המדרבן להחזיר את היהודים מן הגלות לעיר  -הבירה  .יחיא
קורח מתאר זאת בספרו

' גם תכשיטי כסף וזהב לא מצאו עוד אומנים לעשותם ומה

:

שהתקלקל מהנמצא בידים אין מי

שיתקנו ,

אז ביקשו מהמלך להחזיר הגולים

ממאוזע "  " .יבין החוזרים מן הגלות היה מארי יחיא הלוי אלשיך

,

.

שהיה יחד עם

משפחות צאלח קאפח  ,מנזלי וחוברה ממייסדי הרובע היהודי החדש .

9ן

החוזרים מן

הגלות לצנעא  ,לא רק בתיהם ורכושם נשדדו וספריהם נשרפו  ,גם חנויותיהם וכלי -
עבודתם עוקלו והם נאלצו להתחיל הכל מהתחלה .

20

באותו פרק  -זמן נשללה מן היהודים הזכות לסחור בכסף ובזהב  .האימאם ציוה  ,כי

אל ליהודי להיות בר  -תחרות למוסלמי  ,וכיוון שיהודים ומוסלמים עסקו במסחר

זה ,

נאלצו היהודים לוותר  .וכך עבר רוב המסחר במתכות ובאבנים טובות לידי הערבים .
מצב זה היה בו צד של יתרון ליהודים  ,שנהגו לקנות מהמוסלמים כמויות מצומצמות

של חומר  -גלם לעבודתם  ,וכך לא הסתכנו בשוד ובחמס  .הגלות דלדלה את הקהילה
בתימן לא רק מרכוש אלא אף מאנשי  -רוח ומבעלי  -מלאכה טובים  ,וגם הצורפות
היהודית ניזוקה  .רק בהדרגה חזר הביטחון לצורפים

היהודים ,

עבודתם היתה

מבוקשת והם הוסיפו להיחשב לצורפים הטובים בכל ערב .
על מאת השנים שלאחר גלות מאוזע יש לנו ידיעות מעטות מאוד  .על צורפים

.

יהודים כתב קארסטן ניבוהר הראשון שערך בשנת

לדבריו .

1763

מסע מדעי לתוך תימן .

המלאכה החשובה ביותר בקרב יהודי תימן היא הצורפות בכסף ובזהב

;

עבודת הצורפות היהודית היא ברמה גבוהה ורמתם של הצורפים המוסלמים לא תשוה

לה  .הוא ציין עוד  ,שהיהודים העוסקים במלאכת המטבעות והצורפים המפורסמים
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.

על המוצאות את היהודים בתקופת גלות מאוזע ראה  -יחיא קרח סערת תימן ( בעריכת
גרידי )

.

ירושלים תשי " ד  .עמ ' יא  :והשוה  -יוסף קאפח  .קורות ישראל בתימן לר ' חיים

ש'

הבשוש ,

.

ספונות ב עמ ' רעג .
19

בראיון עם הרב י ' קאפח הוא הדגיש שמשפחתו גרה בביתה ברובע היהודי החדש שלאחר גלות

.

.

מאוזע בקאע ביר אל  -עוב מאז חזרתם לצנעא  :השוה גם כן  -חבארה ( לעיל  ,הערה
 : 26בראור

,

מאוזע '  ,ספר

20

ראה

-

לעיל ,

אסף .

הערה

. ) 16

ירושלים

עמ '  : 38ש " ד

תשי " ג  ,עמ ' 190

הבארה ( לעיל  ,הערה

,)8

גויטיין .
.

עמ ' . 29 - 28

' שטרות

,)8

עמ '

מן העיר צגעא קדומים לגלות

ן

66

אביבה קליין  -פרנקה

בצנעא הם רבנים וגדולי  -תורה  .י 2ניבוהר פגש בצנעא את הסוחר והצורף סאלם אל -

.

עיראקי  ,ששירת שני אימאמים  ,את מנצור ואת מהדי עבאס והיה אחראי על המכס
ועל ארמונות המלך ובהשגחתו נטבעו המטבעות בתימן  .בשנת

הוא הואשם

1761

במעילה והורד מנכסיו  ,ורק לאחר שהכיר האימאם בטעותו  ,שכן עיראקי היה קורבן

.

לקנאות של מוסלמים אדוקים שראו בנתינת סמכויות רבות ליהודי בגידה בהם הוחזר
היהודי לתפקידיו ופוצה על סבלו .

22

ניבוהר היה הראשון שהפנה שוב את תשומת  -הלב לצורפים היהודים בתימן  ,אבל
הגדיל לעשות ממנו יעקב

ספיר ,

שהגיע לתימן בשנת

שהה בה כתשעה

, 1858

חודשים  ,סייר בישובים רבים בה והיה עד לחילופי  -שלטון כתוצאה ממלחמות
התורכים והתימנים  .בספרו תיאר את הצורפים פליטי  -החרב מצנעא  ,שברחו על נפשם

ובן  -לילה הפכו מאמידים לפליטים חסרי  -כל  .י 2ספיר מצא ביהודי תימן מזיגה

אידיאלית בין תורה למלאכה  .הוא הרבה לתאר את המלאכות  ,ובמיוחד את

לרבות שיטות

העבודה .

הצורפות ,

הכלים  ,שמותיהם ותפקידיהם  .הוא תיאר את שוק עקיל

בצנעא כמרכז של כל תימן למסחר בתכשיטים ובכלי כסף וזהב .

24

ממנו אנו שומעים

.

כי שוב נתגלה זהב בתימן  .לדבריר יהודי קריית אל  -קבל עסקו בעבר בקדרות והנה -

אלה אשר ישבו בה מלפנים מצאו בחפירתם בטיט חומר מקום לזהב יצוקו

.

ובעת יתנו הקדרות לכבשן האש לשורפן היו מוציאים ככרי זהב שהיה נצרף
מהחומר  ,וכשנודע זאת לאלה אשר ישבו מהעבר השנ  :מההר הלשינו למלך .

אלה שהלשינו עליהם  -ברחו לעיר עדן  .י2

לאחר מסע ספיר התרבו השליחים לתימן והספרות שנכתבה בידי יהודי תימן ועליהום

מתרחבת ונעשית מגוונת  .החוקר אדוארד גלאזר  ,שביקר בתימן ארבץ פעמים בשנות
ושהה בה בסך  -הכל מספר

1893 - 1882

היה

21

הראשון

01 .ץ

 " ,יש

 . 422ק

שהפנה

שנים ,

פגש ביהודים רבים מרחבי תימן  .הוא

את תשומת  -הלב

לקדמות

"

.

ח  anderen anliegenden .1אחא א ןמם .וג

" ".

התיישבותם

בתימן

.

Carsten Niebuhr Reisebesch / ? ibung nach

 . 1 , Kopenhagen 1744השוה גם כן  -סטילמן

1לעיל .

הערה

.) 1

עמוד  : 322יהודה

רצהבי  ' .מלאכת המטבעות וקידוש השם בתימן '  ,הד המזרח  ,כרך ב  .גליון כא
עמ ' . 5
22

ראה  -חבשוש ( לעיל  ,קאפח  ,הערה

. ) 18

.

עמ ' רעג  :בראור ( לעיל הערה 16

צנעא .

סאלם עיראקי אף הורשה לרכוב על חמור בתוך העיר

",

ןל deufscher Forscher aus dem 18 und 19

129

 .ק  . Berlin 1962 ,לדברי

- 1731
23

24
25

1761

ספיר

. ) 14

( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ '

( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ '

. 241

קטז .

),

עמ ' : 40

איתו

.

 Or~ ienl Be -1וחן Herbert Scurla , Reisen

""

ש " ך גויטיין ( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ '

עמ ' קיח  ,קכט  :רצהבי

( תש " ג  -תש " ד ) ,

השוה ניבוהר בספרו של -

. 189

שירת אלעיראקי בשנות

.

ספיר ( לעיל  ,הערה
בראור

"

1

ולעתיקות

( לעיל .

הערה 21

),

עמ ' . 5

ן

הצורפות בקרב יהודי תימן

מקצועותיהם .
היהודים .

הצורפות ,

במיוחד

שאותה הגדיר כמלאכה הנפוצה

67

ביותר בין

26

הרמאן בורכארד הופיע בתימן ב . 190 1 -

ובסך  -הכל ביקר

פעמים בתימן  .גם הוא

3

הרבה לתאר את המלאכות של היהודים בערים הגדולות ואף השאיר תעודות ותמונות
רבות

לרבות תצלום של צורף בחדר מלאכתו בצנעא  .י 2יום  -טוב

מביקורו ,

צמח ,

שביקר בתימן זמן קצר לפני יבנאלי  ,כתב ביומנו על איכות עבודתם של הצורפים
היהודים בתימן

:

' ראיתי צורפי כסף מבצעים עבודות כסף פיליגראן נעימות מאוד

כסף ' " .

ואחרים חורטים בטעם רב נרגילה מנחושת משובצת

2

.

שמואל יבנאלי  ,שביקר בתימן בשנת תרע " א  ,בשליחות המשרד הא " י כדי לעורר
עלייה ממחוזותיה הכפריים  ,העריך שכשליש מכלל בעלי  -המלאכה היהודים בתימן

.

עוסקים בצורפות הכסף והנחושת  .הזהב לא היה נפוץ בזמנו לעשיית תכשיטים אלא
להזהבת התכשיטים .

29

יבנאלי מתאר ישובים שלמים של יהודים העוסקים

ולראשונה הוא מביא ידיעות על צורפים מאזורים רחוקים מן
החוגריה ( בדרום  -מערב

תימן )

הבירה ,

בצורפות ,

כגון אזור

וכן בירא וחצרמות שבדרום  -מזרח תימן  .בעת מסע

יבנאלי נהנתה מלאכת הצורפות בתימן מפריחה מחודשת  ,לאחר בצורת ומלחמה .
מלאכת הצורפות סבלה יותר מכל מלאכה אחרת מתנודות חריפות בגלל המצב

הפוליטי והכלכלי  ,אך היא גילתה יכולת להתאושש שוב ושוב למרות פגיעותה  .חמש
שנים קודם מסע יבנאלי לתימן היתה בצורת קשה  ,רבים סבלו רעב וכפרים שלמים

נעזבו  .רבים נדדו דרומה לעדן  .שנתיים לאחר מסע יבנאלי היו בקאע אל  -יהוד

צורפים .

לבד מהצורפים שישבו בשוק עקיל והחניכים והשוליות שעבדו בבתי -

המלאכה  -כל אלה בקהילה שמנתה אז

נפש  " .י

3000

נראה כי תור הפריחה של הצורפות היהודית בתימן היה בשנות
19

ובהתחלת המאה

המאה

ה 20 -

העלייה

כ 70 -

ה : 20 -

בצנעא בלבד היו

כ 400 -

בצורפות .

נידלדלו שורות היהודים העוסקים

לארץ  -ישראל ,

בשל המלחמות המרובות

ה 90 -

של המאה ה -

צורפים ברובע היהודי  .מראשית

באזור ,

מהרבה טעמים

בשל

:

במיוחד קודם מלחמת -

העולם הראשונה  ,כאשר הפכו מאות תושבי הכפרים בדרום להיות פליטים  ,וביניהם

26

.

.

 . 13ק  S~ darabiea Wien 1887חן

Ube )- meine Reise

,

 26 . 10 . 1886במסגרת החברה הגיאוגראפית המלכותית

26 . 10 . 1886
27

כראור

א2

אביב
29

תש " ה .

עמ ' . 300

ביבא -

.

שמואל יבנאלי מסע לתימן  ,תל אביב
הבארה

:

מתוך

( לעיל .

ובבצורת של שנות 1903

150

-

הערה

.

9א . 90 -

לתימן ' .
. 1963

שבות

עמ '

14

תימן .

.)8

י ' ישעיהו  ,א '

מהם עסקו בצורפות ( עמ ' 17

.

עמ '  : 85יבנאלי ( לעיל הערה

ובמצוק ' ,

בלבד

צדוק

( עורכים ) .

תל -

 .יבגאלי הכין טבלה סטאטיסטית של עיסוקי

משפחות יהודים 1 / 3 ,

 1 905 -נספו בצנעא

שותקו  .השווה י ' רצהבי ' במצור

. 69 - 68

-

עמ ' . 15

' מסע יום  -טוב צמח

היהודים בעיר דמאר
30

16ן .

הערה

אלמליח .

השוה -

 der K . K .תן Vortrag gehalten

( Geographischen Gesellschaft am

( לעיל .

אברהם

Eduard

( מתוך הרצאתו מתאריך

. ) 29

כ  6000 -יהודים והחיים

.

בואי תימן י ' רצהבי

נעורך )

).

עמ '  . 13במלחמות

החבריים והכלכליים

 .ביבא -

.

תל אביב תשכ " ז עמ '

-

ן

68

אביבה קליין  -פרנקה

צורפים רבים שחיפשו פרנסה בטוחה יותר  ,ומסיבות אחרות שאתעכב עליהן

להלן .

בשנות ה  30 -וה  40 -של המאה שלנו שוב פקדה פריחה יחסית את הצורפות היהודית .
לאחר השפל הגדול של שנות ה  : 20 -בצנעא בלבד היו כ  120 -צורפים יהודים  .ובשוק
כ 75 -

עקיל

חנויות של צורפים ותכשיטנים יהודים  ,אך ' תור הזהב ' של הצורפות

היהודית בתימן לא חזר שנית .
צנעא שימשה כמרכז לצורפות  ,היה בה המספר הגדול ביותר של צורפים והמגוון
הרב ביותר של תכשיטים בתימן  ,ומכל רחבי הארץ באו יהודים ומוסלמים להזמין
תכשיטים מצורפים יהודים שבה  .צורפי צנעא נתפרסמו בכל תימן כאמנים

גדולים ,

שמומחיותם היתה במיוחד בעשיית תכשיטים ובעיצוב נדנים לחרבות .

צורפים מדרגה ראשונה היו גם במקומות אחרים בתימן  ,במיוחד לסוגים מיוחדים

.

של עבודה אך שמם ופרסומם לא הגיעו לאלו של אמני צנעא  .באזורי צעדא ותעז היו
צורפים מומחים לנדנים ונרגילות  ,לטסים ולקישוטים לאוכף ועוד  .ואן דר

שביקר בתימן בשנות
יפים

לגברים .

ה , 30 -

מוילן ,

פגש בואדי נאוף ביהודים רבים ' שרובם עושים ג ' מביאת

וכן תכשיטים לבני המקום ' 1 .י .

לסיום פרק זה  ,ראוי להזכיר עוד שני חוקרים שתרמו רבות ללימוד המלאכות

בכלל .

והצורפות

בפרט .

בקרב יהודי

תימן ,

והם

:

האתנולוג

ד "ר

אריך בראואר ז " ל ,

שחקר בארץ  -ישראל את ההיסטוריה והתרבות של יהודי תימן  ,והרב יוסף קאפח

יל " א  ,יליד צנעא וממשפחת צורפים  ,שדן בפירוט במלאכת הצורפות  ,בכלי עבודתם
בתכשיטים ובשמותיהם 2 .י

המשבר במלאכת הצורפות
מנסיונם ומתלאותיהם למדו היהודים בתימן שכדאי ללמוד מלאכות מספר כדי להיות
מוכנים לכל פורענות

בצורת  ,רעב  ,כיבושים ומלחמות  ,גזירות וגירושים  ,שהביאו

:

לנדידות ממקום למקום  .ידיעת מלאכות מספר אפשרה לראשי  -משפחות גמישות
במציאת פרנסה ודיור עד עבור זעם בכל ישוב שהגיעו אליו ובו היה ביקוש

לכישוריהם  .מהם שראו בנדידתם תופעת ארעי וחזרו לכפרם ולמשלח  -ידם הקודם .

לעולם  ,בהיאלץ היהודי בתימן לנדוד הוא יצא לדרכו עם מקלו  ,לרבות פצירה  ,חוטים
ומחטים צרורים

באמתחתו  .יי

בכל מקום שעבר בדרכו  ,השתהה כדי להרוויח

אם הלך לשוק ופרס כלי  -עבודתו על

31

 . 37ק

32

בראור

.

London 1947

1לעיל .

הארץ ,

rhe Hadhra/nauth ,

הערה 16

),

עמ '

)0

en

לחמו ,

או הצטרף לבית  -מלאכה של יהודי

 Meulen ,וט

 ; 255 - 231יוסף קאפח ,

"

 . vanלן

הליכות תימן  ,ירושלים

תשכ " א  ,עמ '

. 244 - 227
33

גם

בין העולים לארץ  -ישראל בשנת תרמ " א ואילך  ,היו ששמרו על נוהג זה  .ראה  -יהודה

בדרך מתימן

לציון .

פעמים

. 10

עמ ' . 16

ניני ,

הצורפות בקרב יהודי תימן

ן

69

מקומי  .היותו נדרש בישוב מסויים נקבע על  -ידי צורכי האוכלוסים הלא  -יהודים .
גורם אחר למשבר בענף הצורפות בתימן היה חדירת המיכון  ,שהחלה עוד בסוף
המאה

ה , 19 -

בימי השלטון העות ' מאני  .התורכים פתחו לפני יהודי תימן אפשרויות

לקיים קשרים עם קהילות יהודיות במרחבי הקיסרות העות ' מאנית  ,הם גם עודדו יבוא
של מכונות וחומרי  -גלם לתימן  ,שהקלו רבות על בעל  -המלאכה היהודי  ,אף שלא
במתכוון תרמו לגוויעתן של טכניקות נדירות וקדומות  .עם המכונות ייבאו התורכים
לתימן בעלי  -מלאכה מסין ומהודו  .עם הצבא התורכי הגיעו גם צורפים צ ' רקסים
לצנעא ועבדו בשביל הצבא  .וכך לראשונה מאז מאות שנים קם לצורף היהודי בתימן
מתחרה בדמות צורפים זרים אלה .

המכונות שהובאו לתימן הקלו על הצורפים בתהליכי  -הייצור  .הכוונה למכונות

למתיחת חוטי כסף  ,או לשיזור חוטים בחוזקים שונים  .מתיחת חוט הכסף על  -פי
השיטה הידנית המסורתית בתימן היתה עבודה מפרכת

:

הצורף חוגר עצמו בחבל שבקצותיו קשורות שתי טבעות ברזל  .לתוך הטבעות
משחיל הוא את הצבת האוחזת בקצה מטיל הכסף  .קצה המטיל נתון בתוך
המחררה ( מו ' וה ) התפוסה בשתי כפות רגליו  .הוא מרתיע את גופו לאחור ועם
הירתעותו מושכת הצבת את מטיל הכסף  .בידיו הוא נתמך בקרקע כדי להגביר
כח המשיכה .

34

צורפים שיכלו להרשות לעצמם לרכוש מכונות עשו זאת וייבאו אותן דרך עדן  .אולם
בצד הברכה שהביאו המכונות הן חשפו מקצוע זה לאבטלה  .שכן ההספק המרובה של

המכונה הביא לחיסכון בכוח  -אדם ובזמן  .י ' קאפח נותן דוגמה מרוקעי החוטים

והפחים  ,בציינו כי המכונות ' עושות בשעה אחת מה שיעשה האומן במשך כמה ימים ' .
גם צורפים שלא קנו מכונות נזקקו להן  .הם שילמו לבעל המכונות תמורת השימוש
בהן  ,על  -פי תשלום לשעת  -עבודה  ,וכך הכינו לעצמם מלאי של חוטים שזורים או
מתוחים

לצורכיהם .

35

המעבר למיכון גרם לנשירה של צורפים מבוגרים רבים  ,אם משום שלא השכילו

להשתלב בעבודת המכונה ואם משום שהתשלום בעבור עבודת  -יד היה מועט יחסית
לזמן הרב שהושקע

בה  ,והתמורה שוב

לא הספיקה למחיה  .רבים מהצורפים הצעירים

שהשתלבו בעבודת המכונה זנחו את המלאכה כשנאלצו לוותר על המיכון ולעבוד
שוב בשיטה הידנית המסורתית .

שכן  ,כאשר תפס

האימאם יחיא את השלטון על תימן

כולה לאחר מלחמת  -העולם הראשונה  ,נקט מדיניות של סגירת ארצו בפני השפעות
חיצוניות ושל הרחקתה מקדמה טכנולוגית אשר עודדו הבריטים את החדרתה מעדן

34

א ' צפרוני  ' ,פרקים מחיי היהודם

35

במכונותיו  -ראה חבארה

בתימן ' ,

.

תיאור כיצד בא הצורף ר ' פנחס בן שלום אלעראקי אל הצורף גיאת כדי למשוך חוטי כסף

בואי תימן עמ '

( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' ; 60

. 145

וכן קאפח ( לעיל  ,הערה

 , ) 18עמ '

. 231

70

ן

אביבה קליין  -פרנקה

לתימן  .מדיניות זו  ,שגרסה שאין לשבור מסורת  -חיים בת מאות

בשנים ,

36

פגעה קשות

במלאכת הצורפות  .מעתה שוב לא היה אפשר להזמין חלקי  -חילוף למכונות שכבר
היו בשימוש ועל  -כן צעירים שלמדו צורפות בשיטה הממוכנת לא יכלו לעסוק בה  .רק

.

מעטים מהם הוסיפו לעבוד בצורה ידנית כי לאחרים לא היתה הסבלנות הדרושה
לכך  .גם מהצורפים המבוגרים שזנחו את העבודה הידנית המסורתית בגלל המיכון
שחדר לענף  ,חזרו רק מעטים לשיטה הקודמת  ,אם מפני שזקנו וכהו עיניהם ואם
משום שאיבדו את זריזות הידיים  .גם הנוהג לא לרשום

שיטות  -ייצור  ,דוגמאות או

.

טכניקות תרם בעקיפין לכך  ,שצורפים שזנחו את המלאכה הידנית המסורתית שכחו
את שיטות  -העבודה ולא יכלו לשחזרה  ,גם אם ניתן להם תכשיט ישן כדגם ליצור על -

פיו ; כך נפסקה גם כן מסורת ארוכת  -שנים של העברת המקצוע מאב לבן  .יותר ויותר
נפתחו מלאכות אלו ללימוד לשוליות

ולחניכים  ,אשר הצורפות

לא היתה עיסוק

מסורתי במשפחותיהם מדורי  -דורות  .הנוהג החדש הביא למוביליות חברתית מרובה
יותר ולשינוי הדימוי של הצורף המסורתי .
נוסף לשיבושי המיכון  ,סבל ענף הצורפות גם מגזירות ישנות  -חדשות שהערים

האימאם יחיא על הצורפים  .הוא כפה על היהודים לשלם דמי  -שכירות באמצעות
הוקף בעבור חנויות בשוק עקיל שהיו שלהם ושהוחרמו מהם קודם לכן  .הוא אף
חידש את הפיקוח מטעם השלטונות על טיב הסחורה שמכרו הצורפים  .הפיקוח היה

קיים בעבר  ,ולדברי חבשוש חודש מוסד עתיק זה לאחר שהיה חשש לזיוף ולמעילה
במטבע  ,שרבו בו

הסיגים והנחושת על הזהב או הכסף  .או כלשונו  ' :ואין נמכרים עוד

כלי כסף בשווקים אלא אחרי שנבחנו באש המצרף ואחרי שנטבעו בחותם הכליפה

ואחרי שנכתב עליו שם הצורף '  .קודם לכן היו בוחנים את טיב העבודה על  -ידי
והיא ' בחינת הכסף עם שפשוף בחור האבן השחורה והמצרף ' .

37

גרידה ,

חבשוש מסביר גם כן

כי הגורם לויכוח שהתעורר בדבר טיב החומר והעבודה של הצורפים היהודים הוא
שלאחר הנדודים הרבים שכחו הצורפים את שיטות העבודה  .הצורפים המומחים

שזקנו נפטרו  ,ולא העבירו לצעירים את רזי המקצוע ; והצעירים לא ידעו כיצד לעשות

תכשיטים ללא סיגים  .על  -כן הוחלט בעצה עם היהודים לחדש מוסד עתיק זה  ,פיקוח
השלטונות על הצורפים  .חבארה מביא תקנה מר " ח כסלו קע " ג

( תרנ " ב , ) 1892 -

בה

הוחלט שנשיא או ממונה אחר מטעם השלטונות יהיה אחראי להוצאת ההחלטה
לפועל  .אז החלו גם צורפים יהודים לחרוט את שמם על כמה מעבודותיהם .

שהסדר זה הופסק  -מחמת המלחמות התכופות
האימאם יחיא בשנת

בתימן ,

ועם תפיסת השלטון בידי

הוא חידש מוסד ביקורת זה  .גם גזירות אחרות שחידש

1919

36

ראה  -ונר ( לעיל  ,הערה

37

חבשוש ( לעיל  ,הערה 1 , ) 17מ '  . 86הבדיקה עם האבן השחורה ( אבן  -הבוחן

שיטת הבדיקה  .השוה -
38

השוה  -חבארה

(

38

כנראה

,)8

עמ ' . 82

 . 1ע London 1954 ,

.

לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 381 - 380

?)

ralwork~ :

מלמדת על קדמות

,

Herbert:

המביא את התקנה ותרגומה בעניין הצורפים

בשוק עקיל בצנעא  .התקנה נתקבלה פה אחד לאחר אסיפה של כלל הצורפים  ,לפיה הם גם
התחייבו במהירים אחידים .

הצורפות בקרב יהודי תימן

ן

ו7

האימאם הכבידו על הצורפים  ,אפילו לא היו מיוחדות אך להם  .כגון  ,שעל הסוחרים

ובעלי  -חנויות לשלם מס לשלטונות חלק העשרים מרווחיהם  ,וכן איסור על יהודים
לעסוק במסחר שבו עסקו מוסלמים

39 ,

לבל יתחרו במוסלמי  .כתוצאה מגזירות

האימאם נאלצו יהודים רבים לוותר על חנויותיהם בשוק עקיל  .ומתוך

צורפים יהודים בשוק נותרו כ . 30 -

300

חנויות של

ס4

משברים אלו היו בין הגורמים לשקיעת המסורת בת מאות שנים של הצורפות
היהודית

:

נזנחו ונשתכחו טכניקות מיוחדות ועתיקות  ,שחשיבותן בנדירות תפוצתן

בעולם כולו  ,כגון  ,עבודת הניילו בתימן  -הקורוק ; יציקות  -החול  -הקמל ; קליעת

השרשרות מחוט  -כסף  -המגשיה

;

וסריגת  -סרט הכסף  ,שהיה כענף משני בין

הצורפות והרקמה .

הצורף ומעמדו
הצורף בעל  -המלאכה מכונה צואג ( ברבים -

אלציאגין ) ,

שפירושו צייר ; והמומחה

מכונה טל  -יבטא  .הכינוי צייר ניתן בשל אופי העבודה  ,שיש

בה  ,במיוחד בעיצוב עם

פיליגראן  ,משום ציור של חוט הכסף על המתכת  ,אם בקמיעות ואם במוטיבים מעולם

.

החי או הצומח  .בתימן לא היה נהוג לייצר את החפץ התכשיט או המוטיב על  -פי

.

שרטוט שנעשה מראש גם לא היתה מסורת של ציור כפי שהיא כיום  .ואמנם המונח

.

ציאג הוא עתיק יומין ובעבר הוא שימש כינוי לא רק ליהודים במקצוע הצורפות ; גם
חמדאני השתמש בו .

ן4

הכינוי אל  -אצטא ניתן לבעלי  -מקצוע מורגה ראשונה בלבד ,

והוא שימש כתואר לשם הצורף .

.

אל  -אצטא פירושו המומחה והוא ניתן לראשונה

42

לצורף סאלם אלעיראקי על  -ידי האימאם אל  -מהדי .

43

אולם הוא משמש לא רק כתואר

בית  -הכנסת של משפחת אל  -עיראקי בצנעא נקרא כניס אלאצטא .

לצורפים ,

44

הצורפים נהגו בינם לבין עצמם לתת כינויים שונים לבעלי עיסוקים שונים  ,או דרגת
מומחיות שונה בענף הצורפות .

בשווקים .

כך  .למשל .

נקראו ב ? לזול מלחימים .

הצורפים הכפריים או אלה שנדדו

45

הצורפות על כל ענפיה היתה מלאכה שדרשה מהעוסקים בה התמחות  ,מומחיות
ראה  -משה צדוק  ,יהודי תימן  ,תל  -אביב
בראור ( לעיל  ,הערה 16

),

עמ '

 , 1969עמ '

. 104

הערה . 1

, 241

השוה חבארה ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '  ; 380ספיר ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ ' קמט  :קאפח ( הערה

עמ ' 229

הערה , 6

;

.

בראור כותב  ( Sajeghלעיל הערה 16
עמ ' ) 12

ראה קאפח

)  ,עמ ' ; 239

גם אצל חמדאני ( ראה אלאן  ,לעיל ,

צורף הוא . Saigh

( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ '

. 227

האימאם עבדולה אבן אחמד  ,המכווה אל  -מהדי  ,מלך על תימן בשנות

פלייפר

( לעיל  ,הערה  , ) 4עמוד

השוה ספיר
187

ו : 239 -

, ) 32

, 1834 - 1817

ראה -

. 178

.

( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ ' קסט  :וכן יהודה רצהבי ' תעודות ומקורות '  ,בואי תימן  ,עמ '

צדוק

( לעיל  ,הערה  , ) 39עמ '

. 75

על  -פי ראיון בעל  -פה עם חבארה  ,ירושלים  ,קיץ . 1974

72
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וניסיון רב  .היו משפחות שהעבירו את ידיעותיהם מדור לדור  ,לבניהם ולבני בניהם ,
וגם היו מקרים שצורפים קיבלו לעבודה שוליה שלא ממשפחת צורפים .

46

על אף

העברת המקצוע מאב לבן  ,לא היוו הצורפים קאסטה פרט לענף ייצור המטבעות

47 ,

מפני שברוב המקרים לא היו סודות מקצועיים שעברו בירושה או בשבועה  ,כפי
שקרה במקרים מסויימים באירופה  ,שמשפחה שמרה טכניקת ייצור מסויימת כסוד
משפחתי  ,לדורי דורות  ,וכך קיימה מונופול משפחתי  .תעשיית המטבעות היתה ענף
מיוחד בצורפות מכל הבחינות  ,והאיסור להעסיק בו עובדים לא מורשים מקורו
בשלטונות  .חבארה מספר על משפחות שכדי לשפר את מעמדן  ,מסרו את בנן לשמש
כשוליה אצל משפחת צורפים  .אין ספק שבנים של אופה או של נפח ביקשו ללמוד
צורפות בראש וראשונה כדי לשפר את מעמדם החברתי  .הקידום המקצועי היה חשוב
לא רק מן הבחינה הכלכלית  ,אלא קודם כל מן הסיכוי הטמון בו למוביליות
חברתית .

אם הגביל צורף את הקידום המקצועי של השוליה שלו היה זה בגלל

48

דאגתו לפרנסה יותר מאשר רצונו לשמור על מונופול  .חבארה מספר על צורף של

נדני  -חרבות בצנעא  ,שהיה גא במלאכתו ובטכניקה שפותחה במשפחתו במשך דורות .
חניכים רבים קיבל אותו צורף ולימד כל אחד מהם רק שלבים מסויימים בייצוב  ,כך
שחניך אחד לא ידע מה עושה החניך האחר  ,כי הם לא עבדו תחת קורת  -גג אחת  .בכך
מנע מהם להיות עצמאיים במלאכתם  ,שמא יתחרו בו בעתיד ויפגעו בפרנסתו .

הקושי בלימוד הצורפות טמון גם במורכבותה של מלאכה זו  .קאפח מחלקה

49

ל7-

ענפים  ,וחלוקה זו אינה לפי טכניקות בלבד  ,אלא גם על  -פי העיסוק של הצורף בקרב
אוכלוסיות שונות  .מכאן שהיתה חפיפה מסויימת בין סוגי עבודה של צורפות

לשכבות באוכלוסים  .צורפים שהכינו תכשיטים ליהודיות נקראו ישקה מן חג אליהוד .
ואלה שהתמחו בייצור תכשיטים ללא  -יהודיות כונו בשם ישקה חק אלקבאןל .
הם מושגים

כלליים ,

50

אלה

שלא בכל המקרים תפסו  .כך למשל סיווג הצורפים על  -פי

החלוקה האתנית של לקוחותיהם לא תאם את המציאות
התכשיטים לנשים היהודיות היו גם צורפי המלך

;

ובני  -ביתו ,

שהרי מיטב צורפי
או ייצרו תכשיטים

ואבזרים לעילית המוסלמית  .חלוקה אחרת בין הצורפים הבדילה בין צורפות

לחרושת  -הברזל  ,כגון אלה שעסקו בקישוטים על כלי  -נשק  ,או בשיבוצים של כסף על

בסיס הנרגילה  ,או בהכנת סוגרים לספרי  -תורה ולכתבי  -יד  ,וכן רוקעי

הפח  -הצארב ,

.

שהיו מכינים את העלה או את הפח מכסף מזהב  ,או מנחושת  .סוג לעצמו היו צורפים

שעסקו בריקוע  ,שהוא עבודת הכנה לצורפים מומחים מהם  .וי
46

בשל הנוהג ללמוד מלאכות רבות ככל

האפשר .

כדי לקדם פני צרה בעתיד  ,וגם בשל הרצון

לקידום חברתי .

. ) 16

47

ראה בראור ( לעיל  ,הערה

48

חבארה ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

49

שם  ,עמ '

עמ ' . 237

. 60

. 61

. 87 - 86

( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ '

50

קאפח

51

קאפח נותן רק חלק מהפירוט של עיסוק

. 230
זה ,

ראה -

שם  ,עמ '

. 231

הצורפות בקרב יהודי תימן

החוט ,

צורפים אחרים עסקו בשיזור

או בהטבעתו

( דמגה )

ן

11

כדי לקבל חוט

בדוגמאות שונות  .היו צורפים שהכינו את גרגירי הגראנולאציה בגדלים שונים  ,והיו
אחרים שהכינו מהם מוטיבים עם צירופים בני

7 ,5 ,3

או

9

גרגירי כסף .

2

'

היו שהתמחו

במתיחת החוט בעובי שונה  .צורפים אחרים הכינו שרשרות למיניהן וכדומה  .גרגירי

הכסף נמכרו במשקל  ,לפי עלות החומר בתוספת

10

אחוזים שכר  -עבודה  .השרשרות

נמכרו במידת אורך  ,או לפי יחידת שרשרת .
גם מקום  -עבודתו של הצורף השפיע על מעמדו  .היתה אבחנה בין צורפים שעבדו

.

בבתיהם בין אלה שעבדו בחנות בשוק  ,ובין אלה שנדדו בכפרים .
צורפים שעבדו ברובע היהודים או בבתיהם נהנו מסטאטוס גבוה יותר  .היו צורפים
שבית  -המלאכה שלהם היה באגף אחד של בית  -המגורים  ,ולא עם כל אחד הם סחרו .

היהודים היו באים לבית הצורף כל אימת שרצו ממנו משהו  ,ואלו המוסלמים לא באו

בדרך  -כלל בעצמם אל

הצורף  ,אלא שלחו סוחר ערבי או מתווך

יהודי שהזמין את

התכשיט המבוקש או העבודה המבוקשת ואף שילם בשם הלקוח  .היהודי נטה
להימנע מקשר עם כל ערבי  ,והיו לכך כמה סיבות  ( :א ) היהודי לא רצה שביתו יהיה
פרוץ לכל זר ; ( ב ) היהודי חשש לבטחון חייו ורכושו ואולי גם לעין הרע  ,שמא יחמוד
הלקוח את רכושו או את בנותיו

;

( ג ) היהודי נמנע מלהסתבך בענייני כספים עם

.

ערבים  ,שמא ייעלם הלקוח או ישנה את דעתו  ,או לא ישלם את יתרת הסכום וכדומה .

שכן  ,בכל בירור משפטי היתה ידו של המוסלמי על העליונה  ,והיהודי היה יוצא נפסד
בממונו ואף ביוקרתו האישית המקצועית  .על  -כן נהגו הצורפים ידועי  -השם לעשות
עסקיהם עם מוסלמים באמצעות מתווכים .
צורפים שהחזיקו חנות או דוכן בשוק התכשיטים של צנעא היו יוצאים מהבית עם

שחר  ,עם הסחורה וכלי  -העבודה  ,ונשארים בחנות עד ערוב היום  .צורפים אלה לא

יכלו לבצע עבודות גדולות ומסובכות בחנות  ,ובה הם התרכזו בדרך  -כלל במכירת

.

עבודות מוכנות או בתיקונים ובהלחמות של כלי  -כסף ושל תכשיטים לעוברי  -אורח .
הצורפים הנודדים היו משני סוגים
ואלה

בכפרים

שהסתובבו

:

אלה שיצאו לימי השוק השבועיים בלבד

במשך שבועות ואף

משפחותיהם פעמיים בשנה בלבד  ,בעיתות החגים ' .
יכלו הצורפים הנודדים לשאת עמם תכשיטים

5

חודשים

רבים

;

וראו את בני

מחמת סכנות  -השוד בדרכים  ,לא

וחפצי  -ערך ,

ובדרך  -כלל הם היו

52

 . 25ק Nahum Pundak, 'The Jewish Silversmiths [rom Yemen ' , Ariel 15 ) 1966 ( ,

53

גויטיין מציין  ,כי ליהודים בארצות האסלאם  ,שמבחינה מוציו  -אקונומית היו קבוצה

חלשה ,

היתה הנדידה גזירה של מצבם  .על  -מנת להתפרנס היה עליהם לנדוד למקומות  .שעדיין לא נתפסו
 Islamic HistolחS . D . Goitein , Srudies 1
בידי אנשי  -מקצוע  .ראה and Insriruri~ NS, -
 . 262ק  : Leiden 1966 ,גם בבבל הקדומה נהגו ~
להבחין בין סוחר לרוכל  -ראה ב ' מייזלר ,

' המסחר הבבלי  -אשורי במזרח הקדמון '  .המסחר  .התעשיה והמלאכה כארץ  -ישראל בימי

.

ירושלים תרצ " ז עמ '

. 26 - 25

קדם ,

ן

74

אביבה קליין  -פרנקה

תמונה ו

:

נדן חרב וחגורה עם קישוטי תליונים

ותמונה זו ובן תמונות

14 , 13 , 9

באדיבות מוזיאון ישראל ,

הן מאוסף רטיאגס -

ירושלים )

מתקנים כלים ותכשיטים  ,או מעטרים את החרבות והפגיונות בקישוטים ובתליונים

( תמונה

.) 1

54

בתימן היתה רווחת התופעה  ,שרבנים ומנהיגי  -ציבור  ,גדולי  -תורה ואבות בית  -דין
יעסקו בצורפות  .מעמד הצורפים של צנעא היה רם ונישא על כל שאר הצורפים
שבמדינה  .רבים עלו לרגל לצנעא לשחר את פני הצורפים המהוללים ולהזמין אצלם
מעבודותיהם  ,במיוחד תכשיטים לנשים  .פרסומם הגיע למרחוק  ,אם בזכות גדולתם
בתורה ואם בזכות מומחיותם בצורפות  .בראואר וקאפח מונים כמה סיבות לעיסוק של
רבנים ומנהיגים רוחניים בצורפות

( :א )

היא אפשרה לעבוד בבית  .במיוחד בערים

הגדולות חשוב אי  -הניתוק של המנהיגים מהציבור שלהם  ( .ב ) העבודה היתה קלה

יחסית  ,נקייה ומאפשרת פרנסה בכבוד  ( .ג ) היא אפשרה לראש  -המשפחה למלא אחר
המצוה החשובה ביותר בעיני יהודי תימן  -ללמד את הבנים תורה ומלאכה  .הבן

.

שעזר ליד אביו במלאכה היה לא רק לומד את המקצוע אלא בו  -בזמן גם שונה פרק

בגמרא או משנן את פרשת השבוע  ( .ד ) מקצוע זה אפשר לראשי  -הציבור לשרת את

.

קהלם בישיבה בדין בעיסוקיהם הרבניים בתחום נישואין וגירושין או בבית  -הכנגאל ,

ועוד  .שכן  ,בתימן לא היה משרד קהילתי או שעות  -קבלה לעניין מסויים  ,וכל אימת

שהתעוררה מחלוקת  ,בעיה או בירור הילכתי  ,הפסיק הרב אומנותו והתפנה לשבת

54

השוה  -בראור  ' ,החקלאות והמלאכה אצל יהודי תימן '  ,שבות תימן  ,עמוד
( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ '

צט .

; 81

השוה גם ספיר

הצורפות בקרב יהודי תימן

כדיין יחיד

הלכה .

;

ן

75

אם נזקק ליותר  ,היה קורא לשני רבנים נוספים לשבת כבית  -דין ולפסוק

55

בספרות על תימן מצויות דוגמאות רבות
מהרי " ץ  ,לדוגמה ,

לאיש  -תורה ,

שהיה גם צורף אמן .

ששילב תורה ומלאכה בחייו  ' ,היה גדול בחכמת הקבלה  ,ובעל

מופת לרבים  .גם סופר היה ואמן היה  . . .בקר בקר אחרי התפילה והשילוש  ,היה עוסק
במלאכת הצורפות כשעתיים  .אחר  -כך היה יוצא לאלשריעה ( בית  -הדין של

העדה )

ומעיין בשו " ת ובמשפטים שהוגשו לו  .כל מה שהיה מרוויח מן הצורפות היה משקיע
בקניית עורות לספרי  -תורה שכתב בעצמו ' .

56

הנוסעים שביקרו בתימן ציינו אף הם  ,כי מלאכת הצורפות היתה בידי היהודים
המשכילים ולא רק בערים הגדולות  ,אלא גם בכפרים ובאזורים המרוחקים  .הצורפים

המפורסמים היו גם רבנים וגדולי  -תורה  ,במיוחד בצנעא  .ספיר תיאר כיצד משתלבת
עבודת ה ' בעבודת ידיים לצורכי פרנסה

:

הצורפים היו מלחימים תכשיט או מתקינים

פיליגראן ומתבלים עבודתם בפסוקים מן התנ " ך .

57

בפירוט רב תיאר יבנאלי את

מלאכת הצורפות והזכיר שהיא בידי המשפחות הכי מכובדות

:

' אחד החכמים

הגדולים בצנעא הוא כיום גדול הצורפים המצטיין בכשרונו הנפלאי .

58

גם חבארה

מתאר שהלך ללמוד צורפות מפי תלמידי  -חכמים ורבתם גדולים ומכובדים בצנעא

59 ,

והוא מזכיר את גדולי הצורפים של צנעא בזמנו  ,את בית צאלח  ,בית גיאת  ,בית

בוסאני  ,סעיד אל משרקי  ,סעיד אלקאפח ואהרון אלעראקי  .וכך גם גלוסקא  ,שתיאר
את משפחתו שחיתה בצפון תימן  ,והיתה אחת המכובדות באזור  ,והכוונה למכובדים
שהיו גדולים בתורה וגם צורפים מפורסמים .

60

החומר והשכר
מטבעות אוסטריים וספרדיים שימשו לתעשיית התכשיטים כחומר  -גלם  .אין אנו

יודעים מתי בדיוק יובאו לראשונה מטבעות לתימן  ,אך ידוע שמאז המאה
הטאלר

האוסטרי ,

, M1
aria-TheresieI -Taler

ה 18 -

שימש

הנקרא בפי אנשי המקום גם

ריאל ,

כמטבע עובר לסוחר  ,כחומר לעבודת הצורפות וגם

או בלי אלמוגים וענברים .

55

ן6

.

ספיר מרמז כי יבוא מטבעות כסף לשימוש הצורפים החל

.

ראה  -בראור ( לעיל הערה

רצהבי .

לקישוטים לקרקוש וכמחרוזת עם

56

יהודה

57

ספיר

58

יבנאלי ( לעיל  ,הערה  ) 29עמ '

 , ) 16עמ ' : 240

( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ '

קאפח

' מהרי " ץ וספרו פעלת צדיק '  ,שבות תימן  ,עמ '

( לעיל  ,הערה  , ) 14ערך צורפים  ,ועמ '

גז  ,קלח

;

. 229

. 101

בראור ( לעיל  ,הערה

 , ) 16עמ '

. 240

. 14

.

( לעיל  ,הערה  ) 8עמ ' . 61

59

הבארה

60

זכריה גלוסקא  ,למען יהודי תימן ( בעריכת ש ' גרידי )  ,ירושלים  , 1974עמ ' . 91

61

בכל ארצות ערב נהגו להתיך נאפוליונים וטאלרים בתעשיית התכשיטים  .ראה במבוא של -

. Hanau 1974

Nachbargebieten

 -ספיר ( לעיל  ,הערה

, ) 14

 Klaus Brisch, Schmuck aus islamischen! Lוגם
nderlund' den
(
,

עמ ' נו וקמז

;

~
בראור ( לעיל  ,הערה

 , ) 16עמ '

. 92

ן

76

אביבה קליין  -פרנקה

במיוחד כאשר שרר מחסור בחומר  -גלם ליציקת המטבעות למלך ( שנקראו ריאל ,

ברבים  -ר  :אלאת  ,ראה  :תמונה

. )2

קודם לכן סיפק  ,כנראה  ,המלך את חומר  -הגלם

ליציקת המטבעות .
המלך התפאר שיתן להם כסף למדי למלאכת המטבעות  ,כי יודע ( הוא ) מעשי
הכימיה לעשות מבדיל כסף ומנחושת זהב וכו '  .וכן היה שנתן להם מראשית

דמות כסף  ,ועשו מטבעות  .אבל לא עמדה יומים ושבה והיתה לסיגים  .וכראותו

שלא נעשתה עצתו  ,בקש מהם להשיג להם הלואות שקלי כסף ספרדיים
ואוסטריים ולהתיכם ולהסיגם ולעשות מטבעות קטנות על שמו  ,בערך ששים
בשקל אוסטרי .

במקום אחר כותב ספיר  ,שלא נותר להם עוד כסף והשתמשו בתותח מנחושת לעשיית
המטבעות הקטנים

( הבוקשה ) .

ועוד כותב הוא

:

' אין להם כסף בארצם להטביע

המטבעות ויתיכו שקלי כסף ספרדים ואוסטרים ויסיגום בבדיל ונחושת למחצה
ולשליש ' .

62

ל

תמונה

:2

, ,,

15

- ,, , , , ,, ,
ל

, , , , ..,

-

מטבע ריאל ( מאריה תרזה טאלר

על מטבעות הריאל  ,הטאלר  ,מוטבעת שנת ההטבעה

. % 780

יבנאלי מציין  ,שכאשר

אזלו המטבעות העתיקים החלו טובעים מטבעות חדשים בדמות העתיקים  ,לרבות
שנת

, 1780

שכנראה בה החלו לייבא טאלרים לתימן  .יבוא המטבעות היה מסחר ענף

ועסקו בו חברות גדולות באוסטריה וגדולי הסוחרים בעדן ובחודידה  .בתימן עסקו

ביבואו סוחרים מוסלמים בדרך  -כלל  ,ומהם קנו אותו הצורפים היהודים  ,ורק הצורפים
הגדולים ייבאוהו ישירות מסוחרים יהודים בעדן .

63

זוהי התפתחות

מעניינת  ,משום

.

62

שם  ,עמ ' קכט ריס .

63

יבנאלי ( לעיל  ,הערה

) 29

עמ ' 131

;

ראה גם  -בראור

( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ '

. 262

הצורפות בקרב יהודי תימן

ן

77

שהטאלר חדל זה כבר לשמש כמטבע עובר  -לסוחר באוסטריה  .מטבעות עתיקים
שנשאו תאריך מהמאה

ה 8 -ן

היו עניין לאספנים בלבד  .אך מאחר שהצורפים התימנים

לא רצו לסחור במטבעות לא  -מוכרים  ,והיה להם ניסיון חיובי עם הטאלר האוסטרי
משנת

, 1780

הם דבקו במטבע זה  .החל משנות

ה 30 -

למאה שלנו ייבאו לתימן חומר -

גלם לתעשיית הצורפות והמטבעות גם מחבש ומהודו  ,בצורת מטילי כסף וזהב  .יבוא
זה נעשה בידי סוחרים באניאנים בצנעא  .הצורפים היהודים הוסיפו להעדיף את
הטאלר  ,שהיה יותר זול ולדבריהם אף בטוח יותר מהמטיל בהרכבו .
בעוד שלמטבעות  -כסף

הוסיפו נחושת בשיעור שהגיע

לכ 5 -

64

ל , 1000 -

הרי

בתכשיטים היה הרכב הסגסוגת נתון לשיקול הצורף וליכולת המזמין  .תכשיטים
מכסף לנשים יהודיות כללו בדרך  -כלל לא פחות
שתכשיטים למוסלמיות כפריות כללו

כללו חמישים אחוז כסף

בלבד " .

850

מ 925 -

פרומיל של כסף  ,בעוד

פרומיל כסף  .אצעדות ותכשיטים לבהמות

הזהב שימש לתכשיטים המיועדים לבית  -המלוכה

או להזהבת תכשיטי כסף  .אשר לאבני  -חן  ,היהודים לא ייבאון  ,לא סחרו בהן ולא

חיתכו אותן  ,אלא נהגו לקנותן מוכנות בשוק  ,על  -פי משקל .

"~

כאר  ,הוא החומר המשמש להלחמת

חבארה

:

חלקי התכשיט יחד  ,הוכן בדרך זו  ,לפי

התיכו פעמיים כסף  ,נחושת ובדיל בחלקים

שווים  ,בפעם

השלישית הוסיפו

עופרת לתמיסה  .כאשר התקרר גוש מתכתי זה  ,כתשו אותו ואת האבקה שמרו בכלי
סגור  .לפני ההלחמה סידרו את חלקי התכשיט כפי שהוא צריך להיות כתוצר

מוגמר ,

הניחו אותו על פח  ,פיזרו עליו את האבקה הנזכרת והניחו על האש  .האבקה נמסה
והתאחדה עם החלקים השונים .

66

השכר ששולם לשוליה ולחניך היה  ,כנראה  ,קבוע  ,שוליה מתחיל השתכר עד ריאל
לשבוע  ,חניך שעיבד באופן עצמאי שלבים וחלקים של תכשיט השתכר ריאל עד
שניים לשבוע  .צורף עצמאי שסיפק תכשיטים ללקוחות השתכר

8-7

ריאל לשבוע .

צורפים שלא מכרו ללקוחות אלא מכרו על  -פי הזמנה לצורפים גדולים  ,שהיו גם
סוחרים או סיטונאים בתכשיטים  ,היו מצויים בצנעא בלבד  .צורף כזה קיבל אחוזים

משווי תוצרתו או על  -פי משקל החומר שבמוצר המוגמר בתוספת שכר עבודה .

67

צורפי צנעא סחרו על  -פי מחירון רשמי לתוצריהם  ,במיו ד  :לתכשיסים ; המחירון

"

היה מוסכם על הצורפים ועל השלטונות  .היה בו טור מחירים לתכשיטי נשים יהודיות
וטור לתכשיטי נשים מוסלמיות  .המחיר נקבע על  -פי החומר וזמן העבודה שהושקעו
במוצר  .על כל ריאל תומר נדרש ריאל כשכר  -עבודה  .היו תכשיטים סטאנדארטיים ,
שמחיריהם היו קבועים  .מחיר שרשרת היה ריאל אחד  ,ענק -

ירושלים אפריל . 1981

64

על  -פי ראיון שלי עם הצורף צאלח

65

קאפח נותן פירוט של סגסוגות הכסף לתכשיטים ולמוצרים אחרים בליווי מונחיהם  ,ראה -

.

קאפח ( לעיל  ,הערה
66

חבארה

(

לעיל .

הערה

.

חבארה ( לעיל הערה

. 231

 , ) 32עמ '
,)8

עמ ' Yehoyachin Eilon , Yemenite Jewelry, The Jews of : 347

 . 13ק Yemen, Chicago 1976 ,
67

צדוק ,

3-2

ריאל  .תכשיטים

. )8

;

ראה גם אלן ( לעיל  ,הערה  ) 6עמ ' . 20

עמ ' ד. 88 , 8

ן

78

אביבה קליין  -פרנקה

יקרים כמו הלבה או המענקה הגדולה  ,שחייבו עבודה עדינה והשקעת זמן מרובה ,
עלו עד  40ריאל  .מחירי התכשיטים לנשים מוסלמיות היו נמוכים יותר מאלה של

.

היהודיות כי אחוז הכסף בהם היה נמוך יותר וגם איכות הפנינים והאלמוגים ירודה
יותר  .כדי למנוע מריבות וויכוחים  ,ולהקטין את ההתחרות  ,הכירו הצורפים היהודים

במחירון שחובר בידי מארי יחיא צאלח ונתקבל ללא ערעור  ,כמו פסק  -דין  .הקודקס
הזה הוא מתוך ספר התעודות  ,הנקרא בפי יהודי תימן אל  -מסודה  .הוא הכיל מידע
חשוב גם על חנויות היהודים בשוק עקיל מן התקופה שלפני גלות מאוזע .

8

"

מוטיבים ועיטרררמ בר2כשרטרם
ישנו שוני רב בין תכשיטי המוסלמיות לתכשיטי היהודיות  .השוואתם אלה לאלה
מחייבת דיון

מפורט ,

שהיריעה שלרשותי קצרה מלכלול אותו ועל  -כן אתרכז

בתכשיטי הנשים היהודיות  ,ובמיוחד במרכז תימן  .התכשיטים הם לרוב בעלי סגנון
אחיד  ,וברובם חוזרים מספר מוטיבים  ,רק בצירופים שונים  .השמרנות וחוסר  -הגיוון
שבתכשיטים אלה

מקורם .

בקשר החזק לישן והזיקה המיסטית  -כמעט

כנראה ,

למסורת  .ואכן בתכשיטים של היהודיות חלו שינויים מזעריים מדור לדור .

ידועות ארבע שיטות ייצור של התכשיט התימני

בריקוע או בלוחות ישרים .

( )2

) 1( :

9

"

עיבוד פח  ,המעוצב

בכיפוף ,

יציקה  .פרט

ליציקה ,

פיליגראן  ) 3 ( .גראנולאציה .
.

()4

בתכשיט .

שלוש שיטות  -העיבוד האחרות עשויות להיות מרכזיות ובלבדיות

70

או

לשמש כאפליקאציות עיטוריות וכאלמנטים דקוראטיביים  .ואפשר שתכשיט ייעשה

בדרך של שילוב כמה מהשיטות הנ " ל  -פח עם פיליגראן  ,גראנולאציה עם פח  ,או
עלי  -פח עם פיליגראן וגראנולאציה  .ייצור בכל אחת מן השיטות הללו דרש מומחיות

של בעלי  -מקצוע מיוחדים  ,שכל אחד מהם עסק בדרך  -כלל רק באחת מהן .
אין כללים קבועים  -מה מייצרים לפי איזו שיטה  .רימונים מיוצרים בכל אחת מן
השיטות ( תמונות

. )4 , 3

.

גם אין חלוקה ברורה אלו מוטיבים עיטורים או אפליקאציות

יופיעו על התכשיטים  .אפשר למצוא את כל המאפיינים גם יחד על תכשיט אחד .

ן7

העיטור בגראנולאציה הוא הנפוץ ביותר בתכשיטים מתימן  .הגראנולאציה מופיעה
בהרכבים שונים
תמונה

5א ) .

:

יחידים בצורת מעוין  .אשכול ובהקבצה של

עיבוד החוט כ ' רקמת ' פיליגראן מופיע במגוון רחב של צורות ואפיונים .

הנפוץ ביותר הוא

68

,5

.7

,9

. 13

25

( ראה

הלחטה ( תמונה

הכדור ,

שם  ,שם  ,עמ ' ; 377

ועל  -פי ראיון עם

5ב )

העשוי פיליגראן  ,או עם עיטור

סלימאן אלקארה בינואר . 1982

שבבית אביובצנעא נמצאו

מאות מתעודות המסוודר  ,בטרם נכרכו יחד .
69
70

השוה  -יהודה לוי
השוה

ראה
71

-

מ'

נחום ,

יהויכין אילון

מצפונות יהודי תימן  ,תל  -אביב

( לעיל  ,הערה

נרקיס ( לעיל  ,הערה

.

,)2

. ) 66

תמונות , 2

,6

עמ ' . 119

השוה  -לוי נחום ( לעיל הערה

, ) 69

עמ '  , 69צילום

 , 1962עמ '

. 59

 . 8על תיאור עיבוד הפח בזמן העתיק
. 13

הצורפות בקרב יהודי תימן

ן

79

תמונה

:3

רימונים עתיקים מצנעא

תמונה

:4

רימונים משובצים באבני  -חן ובפעמונים

 -עבודת פיליגראן

פיליגראן מעליו

(

תמונה . ) 6

72

ועלי  -הכותרת  ,העלים והפרפרים עשויים במילואים של

פיליגראן  .האופייני לעבודת הפיליגראן התימניתי 7הוא צפיפותה ואי  -אווריריותה
( תמונה

. )7

חוט הכסף  ,כשהוא שזור  ,משמש בסיס לעבודת הפיליגראן  ,הוא גם מופיע

כקישוט בעצמו  .החוט  -בין שהוא
זוויתי או במעגלים  ( -תמונה

5ג )

חלק ,

שזור בצפיפות שונה  ,רקוע .

שטוח  ,גלי ,

משמש גם כמסגרת למילוי הפיליגראן  .מרכיב

נפוץ נוסף הוא העיטור באפליקאציות מפח

:

,

במעויין ( תמונה

.

)8

המופיע בגדלים

ראה אביבה לנצט ' תשבוך לולו  -עטרת הכלה היהודית בצנעא '  ,בקובץ הראל  ,י ' רצהבי  ,י '

72

שבטיאל

( עורכים ) ,

תל  -אביב תשכ " ב  ,עמ ' . 185

תיאור שיטות עבודה של פיליגראן תימני והכנת גראנולאציה  ,ראה oppi Untracht, .Metal -

73

.

 . 196 - 203קק  1975ולץ city New

5ב

 5א
מש

;* 2

שונות

;

5ד

5ג

ן44ע 1נ
""-

ש

תמונה 5א

(Jarden

Technigue for Craftsmen,

:

הקבצות גראנולאציה

;

תמונה 5ב

:

כדור פיליגראן

;

4

תמונה 5ג

:

44

חוט כסף בצורות  -עיבוד

תמונה 5ד  :המיזמיר  -משולשים אופיינים  ,המופיעים בקצות רבידים וענקים

ן

80

אביבה קליין  -פרנקה

.

שונים ותמיד בצורה הארמונית ביחס לגודל הפריט או התכשיט שעליו הוא מולחם

או מהווה חלק ממנו  ,כסהרון  ,כמגן  -דוד חלול ואטום , 74כציפור וכשעורה ( תמונה

'.)9

7

יש מרכיבים של חלקי תכשיט  ,המופיעים בתכשיט אחד כחלק אינטגראלי שלו

ובתכשיט אחר כעיטור  :אלה הם המשולשים ( תמונה

הסהרונים

77 ,

5ד ) בקצות הענקים ' .

התליונים הפעמוניים  ,הרוזטות  ,אבני  -החן ( תמונות

שנהב ( תמונה

. ) 12

7

או חצאי -

, ) 11 , 10

עצם או

והדיסקיות  ,המופיעות גם מקומרות ובגדלים שונים  .יש עבודת

.

צורפות המשולבת עם חומר אחר כמו כד מי  -הוורדים שחלקו חרס וחלקו קישוט
פיליגראן או פח ( תמונה

. ) 13

על רנארור התכשיט התימני
קשה לתחם את אומנות הצורפות של יהודי תימן בזמן  ,גם קשה להצביע על התפתחות

המוטיבים של התכשיטים  .שכן  ,לא נשתמרו תכשיטים עתיקים  ,בני מאות שנים  ,וזאת
מכמה סיבות  .ראשית  -בשל הנוהג הנפוץ להתיך תכשיטים 78ישנים  -נוהג זה

מחזק את ההנחה  ,שהזיקה הערכית והרגשית לתכשיט היתה רופפת  -והתכשיט
הגימש פעם שנייה ושלישית כחומר ביד היוצר וכסחורה עוברת לסוחר .

79

תכשיט

הובא להתכה מחדש כשנשבר או התיישן  ,כלומר הוא נתקבל מקרובת  -משפחה

שנפטרה  ,ועתה ביקשו ליצור ממנו כמה תכשיטים לקטנים  .יש שהרכיבו מתכשיטים

שבורים תכשיט לתינוק  ,או אפילו תכשיטים לבובה של התינוקת ( תמונה

. ) 14

תכשיט

שהיה אופייני לאזור הצפון או הדרום בתימן  ,לא היה אופנתי במרכזה  ,ולכן כאשר

.

החליפו אנשים את אזור מגוריהם  -מחמת בצורת מלחמה  ,או נישואין  -לא

העבירה האם את תכשיטיה לבתה  ,אלא מסרה אותם לצורף  ,כחומר לתכשיט חדש .

.

למזלנו יש במוזיאון ישראל אוסף תמונות של תכשיטים שהיו מיועדים להתכה
וצולמו בידי החוקר הגרמני רטיאנס בעת שהותו בתימן  .הוא ביקר צורף

בצנעא ,

בשעה שעמד להתיך תכשיטים ישנים ושבורים  .הוא הצליח לעכב את ההתכה במשך

.

שעה בלבד בערך כדי לצלמם  .רוב התכשיטים שבתצלומי רטיאנס הם בסגנון של
אזור צעדה שבצפון .

80

התכשיטים העתיקים ביותר המצויים כיום במוזיאון ישראל ובידיים פרטיות גילם
אינו מעל מאתיים שנה  .בחינה השוואתית מדוקדקת של התכשיטים העתיקים ושל
ראה  -לוי נחום ( לעיל  .הערה  , ) 69צילום  - 15טבעת לגברים בצורת מגן  -דוד .

השוה  -קאפח ( לעיל  ,הערה  , ) 32צילום  25מופיע כקישוט בקצה הקרקוש .
השוה  -לוי נחום ( לעיל  ,הערה  , ) 69עמ '  , 70צילומים . 4 , 3 , 2

השוה  -יהויכין אילון

( לעיל  ,הערה , ) 66

בכל ארצות האסלאם נהגו להתיך

ציור . 5

תכשיטים  ,השוה

-

בורכרד ( לעיל  ,הערה 1

),

עמ ' . 7

בצורת ומלחמות הביאו לא  -אחת לידי התרוששות  .אנשים מכרו תכשיטים ורכוש רב בעבור חופן

חיטה או דורה  ,השוה  -רצהבי

( לעיל  ,הערה  , ) 30עמ '

. 74

אני מודה לגב ' א ' לנצט  -מולר על שאפשרה לי לעבוד על תצלומי רטיאנס .

שי
,
ל
:,

'

"

,

,

1
4

5

תמונה

: 9

ענק זהב עם צורות של עלים  ,פרחים וציפורים

;

עליהם אפליקאציות של סהרונים מפח

משושים דמויי מגן  -דוד ( אטום ) וגרעיני שעורה  -עבודת פיליגראן

תמונה

: 10

ענק מורכב מאבני  -חן  ,לוח מלבני ורוזטות

תמונה

: 12

כותוב מלבני  ,אופייני לסגנון

של אזור צעדא ( צפון

תימן ) ,

מעליו

קישוט שנהב כסגולה נגד עין הרע

תמונה

: 11

מקוראלים .

מחרוזת מורכבת

כדורי

פיליגראן

וכותוב ( קמיע ) בצורת צילינדר

תמונה

: 13

כדים למי  -ורדים

תמונה

: 14

תמונה

בובה לתינוקת  ,מקושטת משברי תכשיטים

: 15

כלה מקושטת  -בסגנון צנעא וסביבתה

( מוזיאון ישראל ,

תמונה

: 1 6

ירושלים )

סלסלה עם עיטור של ציפורים וענברים

תמונה

: 17

תמונה

84

: 18

הרוזטה בקצה הקרקוש

עיטור מעל הסוגר של צמיד השומלאת

תמונה

: 19

עגילים בסגנון אזור צעדא ( צפון

תימן )

הצורפות בקרב יהודי תימן

אלה שנעשו בתהילת המאה  ,בשנות

ה 40 -

ן

ואפילו עוד היום בישראל  -למשל

.

השומיאלאת המענקה או הלבה ודוקק ( תמונה

 ) 15תגלה ,

85

:

של

כי למרות הפרשי הזמן .

ביצוע התכשיטים השונים הוא מדוייק ועקבי  .הצורף מבצע את העבודה לפי המסורת ,
נאמן לעיצוב הקבוע שעבר בירושה מדורי דורות  .התכשיט המבוצע בידי צורפים

תימנים בארץ והקרוי ' תכשיט תימני מודרני ' יש בו לפעמים דמיון לתכשיט התימני
המסורתי  ,אך לא ישוה לו .
גם העובדה שהצורף התימני לא עבד על  -פי שרטוט  ,ציור  ,דוגמה או הוראות
כתובות של שיטות עבודה  ,מקשה על המחקר ההיסטורי של התפתחות הסגנון של

תכשיטים אלה  .משנתבקש צורף בתימן להכין תכשיט  ,הוא קיבל הוראות מדוייקות
מה לעשות  ,או קיבל תכשיט לדוגמה ליצור כמותו  .היו תכשיטים שסגנונם היה קבוע

ומוחלט בקרב היהודים  ,והיה די לאמר לצורף את שם התכשיט  ,כדי שיצור בדיוק

.

בדומה לו  ,כגון תכשיטי המענקה הלבה וצמידי השומיאלאת  .באותה שיטה גם למדו
החניכים את המקצוע

;

' כזה ראה ועשה כמוני ' אמרו לשוליה .

.

מן האמור לעיל אפשר להסיק את המסקנה שהצורף היהודי בתימן היה מבצע

יותר מאשר יוצר של תכשיטים  .הוא לא המציא סגנון חדש  ' ,מודרני '  ,אלא עבד

במסגרת המסורתי והמקובל ועל  -פי הדגם
מלאכה

אחרים ,

הישן  .עבודות צורפות כעבודות של בעלי -

הן אנונימיות ברובן  .לעיתים רחוקות מוצאים את שם הצורף או

ראשי  -תיבות אחרים  ,בעלי משמעות יהודית .

ן8

מאגית או פרופילאקטית  ,טבועים על

צמיד  ,על נארגילה  ,על טס או על רימונים  .תכשיט שטבוע עליו שם עשוי לגלות או

לרמז היכן ומתי הוא נוצר  ,על  -ידי מי ולמי נועד .

על הסגנון
אם נקבל כי אמנות יהודית היא ' כל יצירה שצמחה מתוך האווירה הרוחנית היהודית

ושנוצרה בידי יהודים '  " .הרי מיטב הצורפים היהודים בתימן היו רבנים ואנשי  -תורה .
2

ועל  -כן פרי  -עבודתם הוא אמנות יהודית  ,אפילו נועדה זו ללקוחות מוסלמים  .אולם

.

יש דעה אחרת הגורסת כי אמנות יהודית היא רק יצירה עם סמלים

דתיים  .י '

לפי

גירסה זו  ,יצירתם של יהודי תימן היא אמנות יהודית מעורבת  ,חילונית ודתית  .שכן יש

.

בה סמלים יהודיים לאומיים מובהקים גם אם הם מופיעים על תכשיטים שנעשו
למוסלמים

;

מפני שהמוסלמי לא ביקש מהצורף היהודי ליצור לו לפי סגנון

מיוחד ,

העונה על עולם הסמלים והערכים המקומי או המוסלמי דווקא  .ל " א מאיר מסביר זאת
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הכוונה לראשי  -תיבות כמו יצ " ו  ,החקוקים בצמידים  ,במיוחד הכיילו .
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בכך שהערבי  ,כצרכן של תוצרי תרבות  ,לא ייחס חשיבות ליוצר אלא לתוצר .

84

ולכן

לא התעניין בזהותו הדתית של יוצר התכשיט ולא הכתיב את פרטי עיצובו  .המוסלמי
לא התנגד שעל תכשיט המיועד לו יהיו פרטים דקוראטיביים כמו  :מגן  -דוד  ,אותיות

עבריות .

ואפילו מילים כמו ' ציון ' או מקבץ בגראנולאציה של

7
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או

שיש להם

משמעות יהודית  ,סמלית ולאומית .
חוקרי הסגנון של אמנות הצורפות היהודית בתימן חלוקים לגבי המקורות שמהם
שאבו האומנים היהודים  .רטיאנם

הדרומית הפרה  -אסלאמית .
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שיש לראותה כחלק מהתרבות של ערב
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אריך בראואר טוען שניכרת השפעה הודית ברורה מאוד

על סגנון התכשיטים התימניים ומחזק את טענתו בכך שהצורף מהודו משתמש
ברושמה
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תימני 86 .

דומה לנו של צורף

מרדכי נרקיס מביא דוגמאות רבות

של השפעה הלניסטית על אמנות הצורפות היהודית של תימן  .הוא סבור  ,כי הסלסלה
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המופיעה בראש

או כמרכיב מרכזי בענקים  -הם פרי השפעה

של תדמור  .גם עלי הגפן והאשכול הם תדמוריים .
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ואלו תליון העגיל בצורת
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הקרקוש .

השבלה ,

השימוש בסמל

אבל הוא מופיע גם על ראשי הנשים התדמוריות .

המופיע במקבץ גראנולאציה של חמש  ,מקורו בסביבה
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הצורפות בקרב יהודי תימן
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קלועה עם עיטורים של חצי  -סהר גראנולאציה

ופיליגראן ,

87

ושייך אותה לתקופה

הקאטבנית בדרום ערב  .י 9בצמידי הניילו מצא מ ' נרקיס יסוד יהודי  .גם בעיני עמים
אחרים נעשו צמידים אלה על  -פי ידע ועבודה יהודיים .

צמידים מסוג קובור שנוצרו

94

במארוקו דומים דמיון מפתיע בעיצובם הארכיטקטוני לאלה שנוצרו במארוקו ואלה
שנוצרו בתימן  .גם הפוקוש
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הכדורים העשויים פיליגראן או פח ועליהם

גראנולאציה שהיא עבודה סטאנדארטית של צורפים בתימן והיא מוגדרת כעבודה
יהודית טיפוסית  -נמצאה עבודה בדומה לה במארוקו .
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קשר והשפעה בין האמנויות בתימן ובמצרים במאה
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גם בעבודות המיזמיר המשולשים  ,סגנון הרוזטה והעגילים ( תמונה

אנו מוצאים מקבילות במרכז  -אסיה  ,בכורדיסתאן ובאפגאניסתאן .
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אולם למרות מקבילות אלו קשה לאמר בודאות מה הם המקורות שהשפיעו על
הסגנון ועל שיטות העבודה של הצורפות היהודית בתימן  .לשם כך חסרות לנו חוליות
מקשרות בהיסטוריה של דרום  -ערב בכלל ושל היהודים בתוכה בפרט  .מה שברור

הוא  ,שתימן לא היתה מנותקת מסביבתה  ,היו לה מגעים עם תרבויות קרובות ורחוקות
והיא היתה נתונה להשפעות תרבותיות  .עם זאת גורס מ ' נרקיס  ,כי אמנות הצורפות
היהודית בתימן ( תמונה

96

.

of Yemen Metropolilan

1931
97

June

.

. part 2 .

the Rasulid Sulrans

,

0

8 . Dimand, (/npublished Meralwork

4 .א

Museum Studies, Vol . 111

 . Alfred Janata , Schmuck aus Afghanisran , Graz 1980 , Photos 2 3 , 4והשוה גם כן

בורכארד
98

) 20

אינה אסלאמית לפי
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98

( לעיל  ,הערה , ) 1

עיין נרקיס ( לעיל  ,הערה

תמונה . 2

, ) 87

עמ ' . 29 , 12

-

