
נעמי בהט-רצון 

מחול יהודי תימן – ביטוי של זהות, תרבות, ומסורת 

פורסם בקובץ תימן בעריכת חיים סעדון במסגרת הסדרה "קהילות ישראל במזרח במאות התשע-עשרה והעשרים"  

בהוצאת מכון בן-צבי, 2002: 106-100.   

יש לציין את דלותו חקר המחול של יהודי תימן בתימן. עם העליות הגדולות מתימן בשנות החמישים של 

המאה העשרים נעשו ניסיונות לתעד את המחול, אך רק בשנות השבעים נעשה מחקר זה בכלים מדעיים.  

שלושה מקורות מאפשרים כיום הכרות ראשונית עם המחול של יהודי תימן בתימן: 

* מחקרים במספר מועט, המתארים את המחול כחלק בלתי נפרד מחיי היהודים בתימן;  

* תיעוד חזותי של חיי היהודים בתימן בצילום, בקולנוע ובוידיאו – מקבץ מועט וחלקי שנאסף על ידי 

נוסעים, חוקרים אקדמיים וחוקרים לעת מצוא, אשר ליקטו מידע על חיי היהודים בתימן; 

* עדויות של מידענים יוצאי תימן או בנים ליוצאי תימן, הזוכרים מורשת אבות וממשיכים לקיימה (ולו 

חלק ממנה) גם היום. 

מחולות יהודי מרכז תימן היו שונים מאוד מאלה של אזוריה הכפריים. יהודי מרכז תימן שמרו על 

מסורת מוזיקה ומחול ייחודית, שהושפעה אך מעט ממסורת המחול של השבטים המקומיים. היהודים 

יושבי האזורים הכפריים, הרחוקים מהמרכז היהודי, היו מעורבים יותר בין יושבי הארץ וספגו השפעות 

רבות יותר מסביבתם. מן התיעוד המועט העומד לרשותנו ניתן ללמוד על אופי המחול, על מקומו בטקסי 

החתונה ועל ההתייחסות אל הרוקד בקרב יהודי מרכז תימן:          

[...]המשוררים המעולים, שהוזמנו מלכתחילה, פוצחים פיהם בשירה. מתחילים כרגיל ב"נשיד" ועוברים 

לשירות המושרות בנעימות עליזות ובקצב מרקיד. פעם בפעם משנים את הנעימה כדי לרענן את הקהל 

ולשעשעו. הרקדן עומד באמצע החדר ומרקד ולא כל אדם רוקד, לפי שאין זה כבוד להיות רקדן או רקדנית, 

אלא להפך. היו אומרים: "מן רקץ נקץ" (כל הרוקד מזדלזל). לא כן היחס אל הריקוד ואל הרוקדים בין 

יהודי הכפרים. הם חיבבו את הריקוד וכיבדו את הרוקד ולפיכך תמצא ביניהם אנשים בגיל זקנה ושיבה 

שלא יוותרו על ההזדמנות לעשות סיבוב של ריקוד בשמחת חתנים. [...] בזמנו היה יהודי זקן, בדחן ורקדן 

קל תנועה להפליא. [...] על אף עניו ודחקו לא נהנה בשווה פרוטה משום אדם כשבא לרקוד בחתונות ולשמח 

את הקהל, עשה זאת לשם מצווה בלבד (קאפח, 1969: 119-118). 
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מנחם ערוסי, יליד מנאכה במרכז תימן, הידוע כאמן השירה והמחול המקפיד לקיים את מסורת יהודי 

מרכז תימן ולהנחיל אותה לדורות הצעירים, אמר לנו:  

אדם לא יכול לקום סתם ולרקוד. זה  לא כבוד. [...] מה שעושים בנשיד זה עוד לא ריקוד, זו בקשה. [...] פה 

אני עושה את זה כמו שהיו עושים את זה הזקנים בתימן. אני זוכר איך הסבא שלי היה עושה את זה, באמת 

לשם שמים! [...] בנשיד לא רקדו ממש, [...] בשירות מתחיל הריקוד ממש. [...] בעיר צנעא לא נעים היה 

לרקוד. מי שרקד נחשב לאדם לא-רציני, אדם יותר מדי פשוט [...] (בהט,1995: 33-31).  

    

היחס אל הריקוד ואל הרוקד נקבע בתימן, כמו ברחבי העולם היהודי, על פי יחסה של המסורת היהודית. 

היה זה מצב של ניגודים: מצווה לרקוד, אך "לא כל אדם רוקד לפי שאין זה כבוד להיות רקדן או רקדנית". 

אלא שבמציאות תפסה שמחת הריקוד חלק חשוב בחגיגות החתונה. 

 אפשר לציין כמה מאפיינים למחול של הקהילה היהודית בתימן:  

א. המחול הוא מצווה כי יש לשמח חתן וכלה.  

ב. הפרדה בין המינים בשעת המחול: גברים ונשים רקדו בנפרד אלה מאלה. שונה הדבר באזורים 

הכפריים; בחלק מהם רקדו נשים וגברים יחדיו.  

ג. במרכז תימן רקדו תמיד בתוך הבית, כאשר קהל רב מקיף את הרוקדים. כך התפתח סגנון מיוחד של 

מחול המסתפק במרחב מצומצם ובמספר רוקדים קטן, עד ארבעה. באזורים הכפריים רקדו גם מחוץ 

לבית, ולפעמים היה מספר הרוקדים גדול יותר.  

ד. הריקוד לא היה מקצוע. רקדו כל גבר או אישה החפצים בכך, אף שהעדיפו את המיטיבים לרקוד. 

המחוללים והמשוררים לא קיבלו שכר על השתתפותם באירועים. הם הוזמנו לשיר ולרקוד כי שמם הלך 

לפניהם. בקרב הנשים מקובל כי בחגיגות החתונה יובילו את המחולות בנות המשפחה הקרובה.  

מחולות החתונה         

"ריקוד התהלוכה", זפה (ברבים: זפאת) הוא צורת המחול המרכזית בחגיגות החתונה. הרב קאפח מציין 

כי במסגרת "שבוע החתונה" מתקיימים אירועים מיוחדים מדי יום בבית החתן ובבית הכלה בנפרד: 

[...] כל אימת שהחתן יוצא עם פמלייתו מפתח ביתו להתארחות, או לאחד הביקורים המוטלים עליו עפ"י 

מנהגי החתונה [...] יוצאת "אל מג'נייה" – אשה נוגנת – המסתייעת בעוזרת אחת ומתלווית ע"י כמה מן 

הנשים הקרובות והקרואות, כדי להכות בתוף וצלצל (דף וצחן) לפני החתן ופמלייתו. ניגון זה יש לו קצב 

מיוחד והוא מיועד לחתונות בלבד. אם החתן יוצא באחד משלושת הימים הראשונים של השבוע הזה, כדי 

להתארח אצל חתן אחר – מכים לפניו בתוף וצלצל [...] ליווי זה של אנשים וכלי נגינה הוא הנקרא "זפת אל 
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חתן". אלא שבימים הראשונים זוהי "זפה" צנועה ותכליתה להבליט חשיבות החתן וחגיגיות הליכותיו 

וסביבתו. ואלו ה"זפאת" העיקריות הן אותן תהלוכות, הנעשות באור ליום רביעי וביום חמישי בבקר, מבית 

החתן אל בית הכלה, וחוזר חלילה וחוזר חלילה [...]  (קאפח,1969: 124).     

במחול של יהודי תימן היה סגנון משותף לצורת ההתקדמות ולצעדי ההליכה בהתאם למקצב ולשירה; אך 

בקרב החוגגים רבו המאלתרים שהוסיפו תנועות, שכללו והגדילו אותן כדי להרבות בשמחה ולהשפיע על 

הסובבים להצטרף אל החוגגים. 

[...]עתה הולך החתן ופמלייתו [...] חזרה אל בית הכלה. ה"מג'נייה" מנגנת לפניהם בתוף וצלצל בלי מילים, 

כשקבוצת נשים גדולה עוברת עמה לפני האנשים, ברווח מסוים, כדי להבדיל בין הגברים לנשים. הפעם 

משתתפים ב"זפה" אנשים מרובים, שכן מצטרפים אליה קרואי משפחת החתן וקרואי משפחת הכלה. כלי 

אורה ונרות רבים מאירים לפניהם את הדרך ורקדנים מרקדים לפני החתן ופמלייתו ומגבירים את 

החגיגיות (שם: 139). 

המובאות הללו יכולות להמחיש את מקומם של המחולות ליצירת אווירה חגיגית לכבוד החתן והכלה. 

תפקידם היה לחזק את קשרי המשפחה החדשים וליצור באמצעותם מסגרת ארגונית, חגיגית, מכובדת 

והולמת על פי המסורת והמנהגים הרווחים ומייצגים את הקהילה. המחול במשמעותו האתנית נותן ביטוי 

לזהות המשפחתית-קהילתית בקבוצה החברתית פנימה, ובה בעת מציג זהות תרבותית כלפי מי שאינם 

שייכים לאותה מסגרת חברתית-תרבותית.      

מחול הגברים  

בתימן לא נהגו לכנות את ריקודי הגברים בשמות. למחול הגברי מספר מאפיינים: 

א. שילוב של מסורת בכתב (הפיוט) ובעל פה (השירה והריקוד). בעוד הטקסטים של הפיוטים נשמרים 

בדיואנים שהועתקו בכתב, עברו הלחנים והמחול בדרך של למידה תוך חיקוי והתנסות, במסגרת מסורת 

שבעל פה שעברה מדור לדור. המחולות נרקדים לקולם של המלווים בזמרה, המחזיקים את הדיואן 

בידיהם בעת המחול. המשוררים פותחים בשירה, והרוקדים רוקדים בשעת ביצוע השירים המתאימים 

לכך. לכל פיוט אפשר להתאים לחנים אחדים, ולחן אחד עשוי להתאים לפיוטים שונים. יהודי תימן 

מצטיינים בהקפדה מלאה על המשקל הפיוטי: השרים מייחדים תשומת לב רבה להתאמת המשקל 

המוזיקלי למשקל הפיוטי. הדיואן מהווה מקור השראה ואוצר של דימויים במחול הגברים.  

ב. שילוב דגמי יסוד של צעדים ואלתור בתנועה. מחול הגברים מתבסס על דגמי יסוד של צעדים. בחירת 

הדגם והתאמתו בין רוקד לרוקד מושפעים מהסביבה הגיאוגרפית, מאזור המגורים, ממסורת קהילתית 
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ומשפחתית ומנוסח אישי. הידע והניסיון האישי מאפשרים לרוקדים לרקוד יחד בצורה מתואמת, כמצופה 

מהם. בד בבד מרבים הרוקדים לאלתר בתנועותיהם – בידיים, בגו, בפנים ובראש.    

ג. סגנון התנועה. לצופה מן הצד ברור כי יש סגנון משותף בתנועות האלתור, המושפע כנראה ממחוות 

תנועתיות בשפת היומיום של הדיבור ומתנועות המלוות לימוד הקריאה בטעמי המקרא, אשר כל ילד רך 

(לא ילדה) בקהילת יהודי תימן מתנסה בה. במחול השתלבו תנועות אלה בצורה שאיננה חיקוי של המקור 

ואיבדו את משמעותן הלימודית, אך ניתן לזהות את מקורן.  

ד. מרחב המחול. תנאי המגורים – חדר לא גדול ומספר נוכחים רב – יצרו מחול קאמרי, בשטח מצומצם, 

ולכן עיקר התנועה בו אנכית, מופנית כלפי מעלה, מעודנת ומגוונת. מנחם ערוסי מעיד כי בתימן רקדו לכל 

היותר שני אנשים ואנשים נוספים הצטרפו רק כשהיתה מעין תחרות. רקדו רק בחדר, בפנים; לא היה 

מקום אחר, וכולם ישבו בחדר. לא היו כסאות וישבו על מזרונים שהיו מונחים על שטיחים מצמר עזים 

ומתחת להם מחצלות. כך ישבו מסביב, מסבים על כריות (מנחם ערוסי, בשיחה ביום 8.8.91). 

ה. מבנה המחול. נוסף על חומרי התנועה שהוזכרו יצרה צמידות המחול לפיוטים המושרים קשר ברור בין 

מבנה המחול לטקסטים של הפיוטים וללחנים שלהם. הזמרים בוחרים בתים מסוימים מתוך הטקסט 

הכתוב, לפי הצורך ונסיבות האירוע, הטעם וההרגל האישי. הלחנים מותאמים בקפידה למשקל הפיוטי, 

וניתן להתאים לפיוט מסוים מספר מנגינות. כך נוצר מגוון עשיר של לחנים תוך כדי הרצף הפיוטי-מחולי. 

המחול נפתח בהדרגה בנשיד, בתנועות של הזמנה של המנחה את בן זוגו. הלה נענה תוך משחק של סירוב 

והתרצות. כאשר עוברים לשירה, נעשות התנועות למחול של ממש, קצבי וסוער, ושפת התנועה שלו דורשת 

מיומנות גבוהה יותר ויותר. חלק מרכזי זה כולל בתוכו גם את התושיח, המצריך לרוב גם שינוי במשקל 

ובמפעם של המוזיקה. והזמרים מזהירים בדרך כלל את הרקדנים באומרם להם "תושיח", כדי שיסתגלו 

לשינוי. המקצב נרגע בהדרגה והמחול מואט לקראת ההלל, שהוא ברכה מושרת ללא מחול, בהשתתפות כל 

הנוכחים. 

ו. הנחיית המחול. למתבונן במחול ברור מיהו הרקדן המנוסה, המנחה ומשפיע על אופי הריקוד וביצועו 

במרחב, והוא מקובל כבחיר וכמומחה מביניהם מתוך הסכמה הדדית. המנחה והזמר מקיימים ביניהם 

שיתוף פעולה מלא באמצעות קשר עין. כך גם התיאום בין הרקדנים לבין עצמם נעשה בקשר עין ובעזרת 

סימני  ידיים: לחיצות של האצבעות, אחיזות מסוימות, מגע יד וסימנים להוראת הכיוון. ההתבססות על 

דגמים נתונים והאפשרות לבחור ביניהם הקנו למנחה תפקיד חשוב ומכריע בשעת המחול, וחייבו הן אותו 

והן את שותפו לתגובה מהירה ולרגישות רבה – האחד לריקודו של השני, וכן של הרוקדים אל המזמרים. 
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מחולות הנשים 

מחולות הנשים תופסים מקום מיוחד במכלול האמנותי במסורת יהודי תימן, ועל אף היותם נבדלים 

ממחולות הגברים, קיימת השפעה הדדית וזיקת גומלין ביניהם, שכן אין הפרדה מוחלטת בין הביטוי של 

החברה הגברית לבין זה של החברה הנשית.  

בניגוד לשירי הגברים מן הדיואן, שלשונותיהם הן עברית, ארמית וערבית ספרותית, שפת השירה של 

הנשים היא העגה המדוברת בפי יהודי תימן – ערבית-תימנית-יהודית – והיא משותפת לכל הנשים, בכל 

האזורים בתימן.  

מחולות נשים בחגיגות החתונה – בצמידות לאירועי החתונה משובצים המחולות לתפקודם. לדוגמא ניתן 

תיאורו של קאפח את אירועי היום השני בשבוע החתונה: 

ליום זה מזמינים נשים במספר רב וכן את הנוגנות והרקדניות. החגיגות מתחילות בשעה שלאחר הצהריים, 

ויש שהיו מזמינים כמה עשרות נשים לארוחת צהריים. אחרי שהנשים מתקבצות, מלבישים את הכלה בגדי 

פאר, [...] הנוגנת מזמרת ומכה בתוף ועוזרתה מכה בצלצל בקצב איטי, בהתאם לשיר; בדרך כלל שרות 

שירי אהבה, ומעלות בתוך שירתן גם את סדרי החיים של האישה הנשואה, זכויותיה וחובותיה, מעלותיה 

על הפנויה, ומגרעותיה, וכן חובותיה כלפי בעלה וילדיה. כל שירי הנשים נאמרים תמיד בעל-פה. הנוגנת, 

שהיא בעצמה גם החרזנית, מוסיפה תמיד חרוזים חדשים בהתאם למקום ולזמן (שם: 126).  

דעסה – מלשון דריכה, מקובל באזורי תימן השונים כמחול הפותח ברצף מחולות החתונה של הנשים 

היהודיות. זהו מחול מסוגנן מאד הפותח במפעם איטי במשקל שבע שמיניות, העובר בהמשך למחול 

במשקל זוגי במפעם מואץ בהדרגה, הנעשה מהיר יותר ויותר, עד שבסופו של המחזור הוא חוזר מחדש אל 

הדעסה. במחקר שנעשה במטרה ללמוד את השווה, המשותף והשונה במחול הדעסה אצל נשים קשישות 

יוצאות תימן, התברר לנו כי המשותף הוא בדגם הבסיסי של הצעדים, מסגרת המשקל של שבע שמיניות, 

ודרך התנהלותו של הריקוד. 

במחול בולטים יותר מכל קבלת הדין, האיפוק והצניעות, [...] ואלה מכתיבים את שפת התנועה ואת מבנה 

המחול כולו. [...] המחול מבוצע בצעדי רגליים בלבד, כאשר הגו והראש נעים בניעות קלות בתגובה לניעות 

הברכיים; ואילו הידיים – האחת אוחזת את ידה של בת הזוג והאחרת צמודה לגוף, כלומר, שתי הידיים 

הפנימיות של בנות הזוג אוחזות זו בזו ומורמות כלפי מעלה. [...] כל האיברים מגיבים בתנועת הד לצעדי 

הרגליים. [...] לאחר הדעסה, כאשר עוברים אל המחול במשקל זוגי בעקבות השינוי בנוסחת התיפוף, נעשית 

תנועת הרגליים מעט גדולה יותר, והיא מלווה לפעמים בקפיצות, בסיבובים וכדומה. ואולם גם כאן נשמר 
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האיפוק בשאר אברי הגוף, וגם מידת השחרור שהנשים מרשות לעצמן בתנועת הרגליים היא מוגבלת ביותר. 

[...] בחלק זה משנות הנשים את מיקומן זו ביחס לזו תוך כדי המחול (אברהם-בהט, 1999:  58). 

השוני בין גרסותיהן של המידעניות הקשישות היה בראש ובראשונה עניין לאישה לעצמה – תוספת תנועה 

ברגל, בהפניית האגן, דרך הנחת כף הרגל על הרצפה ועוד. הנשים למדו את הדעסה מבנות משפחה קרובות, 

בדרך כלל אמהות או דודות, וייתכן שיש כאן גם גרסות משפחתיות, שעברו מדור האמהות אל דור הבנות 

תוך כדי ריקוד. נוסף לכך נמצאו הבדלים באזורי המוצא בתימן, אך גם כאן רב הסמוי על הידוע ולא נעשה 

עדיין מחקר ממצה בנושא, וככל שהזמן עובר יקשה עלינו לעשותו. 

מחולות משחק   

זו צורה אחרת של מחול. אלה מופיעים כדרך ביטוי מיוחדת של הנשים בתוך החברה הנשית בפני הנשים 

בלבד, ופה ושם השתלבו גם בחגיגות החתונה, כשרקדו נשים שנודעו במומחיותן זו. השירים והמחולות, 

הטקסטים, הלחנים והתנועות, משמשים – במסווה של איפוק וצניעות – כלי ביטוי למאוויים ולרגשות 

בדרך עקיפה, על פי דרכי התנהגות מוסכמות, המבוססות על ההשקפה  שאין זה מוסרי ואין זה הולם 

וראוי לחשוף את תשוקות הנפש. השירה, המחול והמשחק שילבו סגנון של תנועה, הומור, יכולת שירה 

ומשחק דרמטי וביטאו לעיתים קרובות יכולת אמנותית רבה מאוד. 

מספר נושאים חוזרים על עצמם בגרסאות שונות בריקודי משחק אצל הנשים היהודיות בתימן. הרווח 

ביניהם הוא שיר-מחול על ה"צרה", האישה השנייה, אשר הבעל לקח לעצמו על פני האישה הראשונה. דרך 

המחשה בשירה ובתנועה של משחק, פנטומימה וריקוד, מתפלמסות הנשים עם הבעל ומתארות את מותה 

הנכסף של הצרה. 

הרקדניות-שחקניות מתארות את מותה של הצרה באופן סמלי, על ידי דריסתה-מעיכתה בכפות הרגליים על 

סף הדלת, בתנועות תמציתיות ומשעשעות. מי שאינו מבין את המילים יתקשה לדעת כי תוכן השיר רציני ועצוב 

מאד  (שם, 1999: 49). 

ראוי להדגיש כי במסגרת המסורתית, שבה נאלצת האישה לציית לבעלה ולנהוג על פי כללי החברה 

הגברית, ניתנת לה כאן הזדמנות נדירה למדי לקנטר את הבעל ולהתפלמס עמו, להשתחרר ממועקה תוך 

ביצוע דרמטי-הומוריסטי של מחול-משחק ותיאטרון-מחול.  
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ריקוד הפנים והידיים  

ריקוד משחק אחר, הקרוי לפעמים "ריקוד הפנים והידיים" אופייני למרכז תימן ולדרומה.[...] בינן לבין 

עצמן שרות הנשים ורוקדות ריקודי-משחק, שבהם הן מתארות את חייהן הקשים בדרך מלאת הומור 

ובאמצעות חילופי תפקידים, המאפשרים להן להלין על הגבר בצורה בלתי ישירה: האישה חורזת, רוקדת, 

שרה ומשחקת כגבר, המתאר את מר גורלו ומספר כיצד שידכו לו אישה רודנית, המעבידה אותו בעבודה 

קשה והוא חייב לקושש עצים, לשאוב מים, לטחון חיטה ועוד כהנה וכהנה עבודות מפרכות. האישה 

המבצעת את הריקוד נכנסת אל מרכז החדר, שבו יושבות הנשים במעגל, ועל נוסחה בסיסית של  טקסט 

ותנועה היא מוסיפה את גרסתה שלה למחול, המתאפיין בתנועות ידיים הלקוחות מחיי היומיום (שם, 

  .(50-49 :1999

כל המחקרים על מחולות נשים יהודיות בתימן נעשו עם מידעניות ילידות תימן, אשר חיו בה פרק זמן 

משמעותי, אך מסרו את גרסתן ותועדו בישראל. לא ידוע לנו על עבודת מחקר או תיעוד שנעשתה עד היום 

בתימן גופא. נחום טשרנוביץ תיעד ריקוד של הנשים מאזור ברט ואל-ג'וף  שבצפון-מזרח תימן:  

[...] נשות קהילת הכלה נוטלות את מגשי החיטה משליחי הארוס וצועדות תוך שירה אל אחד החדרים 

הפנימיים של הבית. דלתות החדר ננעלות היטב וחלונותיו מוגפים. מגשי החיטה מונחים במרכזו של החדר, 

וסביבם מודלקים נרות. לאחר זאת מסירות הנשים הנוכחות את כיסוי ראשן, ופורעות את שערן. וכאשר 

נותנות המשוררות והמנגנות את האות, סובבות הנשים סביב מגשי החיטה, בריקוד הנאוויש. במהלך 

הריקוד מזמינה אם הכלה את הנשים – תוך קריאה בשמותיהן – ליטול, כל אחת כפי יכולתה, מן החיטה. 

הנאוויש הוא ריקוד ארוטי; החושניות בו מושגת על ידי פיתול הזרועות, תנועות סיבוביות של המותניים. 

המרקדות משתמשות בשיער ככלי ביטוי, הן אוחזות בשערן ומנפנפות בו. לקראת סיום הריקוד מנסה כל 

אחת מן המרקדות, על ידי הגברת תנופת השער להביא לכיבויים [של הנרות]. היסוד הראשוני לביצועו של 

ריקוד זה בקרב נשות אל-ג'וף היה בצנעה. נעילת החדר נעשתה משום חששן של הנשים להיחשף בגילוי 

ראש. לפי עדויות המסרנים בוצע ריקוד זה בסביבתם המוסלמית, בפומבי, על ידי גברים במהלך טקסי 

חתונה, לידה או ציון ניצחון על יריב (טשרנוביץ, תשמ"ד: 185).  

ריקודים אלה מצביעים על מקור פולחני של המחול. שילוב תנועות הראש והשער תוך כדי מחול מוכר 

במסורות אתניות של עדות שונות מן המזרח ובמסורות לא יהודיות שונות.  

יעל שי הזכירה ותיעדה מספר מחולות של הנשים במסגרת אירועי החתונה במסורת יהודי חבאן 

(אין בידינו עדויות על ריקודים אלה אצל יוצאי אזורים אחרים בתימן):  
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אירועי החתונה נותנים ביד הנשים הזדמנות להוכיח את כישרונות הריקוד והשירה החבויים בהן, ואגב כך 

לתת ביטוי לרגשות הכלואים בלבן כל ימות השנה. לריקוד החבאני שלושה סוגים. לכולם צעדים קטנים, 

החוזרים על עצמם בצורה סימטרית, והם נחשבים יפים כאשר הם מתבצעים בתנועות גוף מרוסנות:  

זפיפה – ריקוד איטי במעגל. שתיים-שלוש נשים פותחות בריקוד ואליהן מצטרפות בזו אחר זו נשים 

נוספות. הרוקדות אוחזות זו ביד רעותה, או מחבקות זו את כתפי רעותה, תוך כדי ריקוד: צעד ברגל ימין 

לכיוון פנים המעגל וכיפוף קל של הברכיים, צעד ברגל שמאל לכיוון חוץ המעגל וכיפוף קל של הברכיים. 

בסיום כל מחזור כזה – צעד קדימה וצעד אחורה – מסתובבות כל הנשים, בסיבוב קטן של חצי גוף לצד 

ימין.  

זפנה – ריקוד איטי בזוגות. הרוקדות אוחזות זו ביד רעותה, פרט לריקוד שבו אחת הנשים, או שתיהן, 

אוחזות בכלי כלשהו – קערת החינא, כלי קטורת וכדומה – ורוקדות עמו. אז אוחזת יד הרוקדת האחת ביד 

רעותה והיד השנייה אוחזת בכלי, כך שהכלי מונח במרכז כף היד ומורם קמעא עד מעל לכתפיים. יש 

שהרוקדת מניחה את הכלי על ראשה ורוקדת עמו. והריקוד – שני צעדים ימינה ושמאלה לכיוון פנים 

המעגל, הרמה קלה של הידיים ועם הורדתן – כיפוף קל של הברכיים. לאחר מכן – שני צעדים דומים לכיוון 

חוץ המעגל, וגם בסיום מחזור כזה – שני צעדים קדימה ושני צעדים אחורה – מסתובבות הרוקדות, 

בסיבוב קטן של חצי גוף, לצד ימין. 

רקצה – ריקוד מהיר בזוגות או במעגל. צעדיו דומים לאלה של קודמו, אלא שכאן מבצעות הרוקדות שניים 

עד ארבעה צעדים לכל כיוון, והצעדים הללו מהירים יותר. שני סוגי ריקוד נוספים אינם נותנים ביטוי 

לשמחה הכללית דווקא, אלא מכוונים אל בני הזוג הנישאים עצמם: 

נעיש – ריקוד המבוצע למול פני הכלה או החתן, ועיקרו – הלל ושבח לכלה. הרוקדת עומדת כשצד גופה 

מופנה אל הכלה, תוך הקפדה שגבה לא יופנה לא אל הכלה ולא אל הקהל. היא מסובבת את ראשה מספר 

פעמים מצד לצד ומנפנפת בצמותיה למול פני הכלה. נזכיר כי בחבאן נהגו הנשים לענוד בצמותיהן שרשרות 

– ספיף – שפעמונים קטנים בקצותיהן. כאשר הונפו הצמות, צלצלו הפעמונים, והוסיפו חגיגיות לריקוד 

עצמו. 

"מעין ריקוד" – אישה אחת, או מספר נשים, עומדות מול פני הכלה, מניפות את שתי ידיהן ומניעות אותן 

מצד לצד. יש שלתנועות הידיים מצטרפים גם הראש והגוף, הנעים לעבר הידיים. כל אלה, ובעיקר 

תנועותיהן של כפות הידיים, משמשים ביטוי לכבוד ולהערכה (שי, 1993: 160-157).  

בשתי דוגמאות אלה, מאזורי ברט וחבאן, שבהן משתלב נפנוף השיער בריקוד, אנו מוצאים משותף  ושונה, 

המעיד על וריאנטים שונים אשר התפתחו מיסוד דומה שיש לו כנראה בסיס טקסי-פולחני הקשור עם 

רחצה והתקשטות לפני החתונה ועם גירוש היסודות השליליים-המזיקים והאדרת הבריא והיפה. ניתן 

!  8



להיווכח כי יש כאן מחולות המבוססים על יסודות משותפים במסורות אתניות-עממיות יהודיות ושאינן 

יהודיות. 

סיכום 

יהודי מרכז תימן שמרו על רפרטואר מחולות ייחודי להם בלבד. הפיוט הוא חלק בלתי-נפרד מהשלמות 

פיוט-לחן-מחול, והעברית היא חלק מרכזי בלשון הפיוטים השוזרים ערבית, עברית וארמית וכתובים 

באותיות עבריות. בחברה הגברית היהודית-תימנית התקיימה והתפתחה תרבות של שירה ומחול שהעברית 

היא חלק מהותי בה, אשר מעולם לא חדלה מהיות אחת מלשונות השירה של הגברים בבית – נוסף על 

היותה לשון קודש, לשון התפילה. במחול הגברים היהודים במרכז תימן, מתקיים אפוא רצף 

תרבותי-מסורתי מיוחד להם בלבד אשר את ראשיתו אינה ידועה. 

אף שמסורות הזמר והמחול הן מסורות דינמיות ונתונות לשינויים והשפעות, נשמרו בהן אפיונים 

מרכזיים המעידים על דבקות במסגרת אמנותית-מסורתית כביטוי של זהות אישית וקהילתית. אין ספק כי 

בקהילת יהודי תימן בולטים במיוחד היכולת האמנותית, וכן הרצון והכישורים לתת לכך ביטוי. 

במארג התרבותי-האמנותי של ישראל בולט חלקם של יוצאי תימן בשטחים רבים. במחול הישראלי 

ניתן לזהות בברור שיבוצם של יסודות אתניים ממסורת יהודי תימן ברבדים שונים. בזכות אהבתם של 

יוצאי תימן לפיוט, לזמר ולמחול שנהגו בארץ מוצאם, פרץ המחול היהודי-התימני את גבולותיו האתניים. 

הרלוונטיות למקום ולזמן הניעה את יוצאי תימן לחזור אל מסורת חיה שלא נס לחה, להמשיך ולקיימה, 

ולהיפתח אל התרבות הישראלית הכללית. אנו מוצאים יסודות ממסורת יהודי תימן במחולות העם 

בישראל, במחולות שנוצרו למופעי בימה – ביצירות של תיאטרון המחול "ענבל" מיסודה של המשוררת, 

המלחינה והכוריאוגרפית שרה לוי-תנאי, והעיקר – הזמר והמחול ממשיכים להיות חלק בלתי נפרד מחיי 

קהילת יוצאי תימן בישראל.  

כתובים 

אברהם, לאה; בהט-רצון, נעמי, 1999 – "השירה והמחול כאמצעי ביטוי לעולמה הפנימי של היהודיה 

בתימן" בתוך: ברגל יחפה – מסורת יהודי תימן במחול בישראל, עורכת: נעמי בהט-רצון, ״אעלה  בתמר", 

"ענבל", תל-אביב: 63-43.   

בהט, נעמי ואבנר, 1995, ספרי תמה – שירי הדיואן של יהודי מרכז תימן, פיוט-לחן-מחול, בהוצאת  בית 

התפוצות, "אעלה בתמר", תל-אביב. 
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בהט- רצון, נעמי, 1999 – "מחול יוצאי תימן ודרכי שיבוצו בתרבות הישראלית", ברגל יחפה – מסורת 

יהודי תימן במחול בישראל, עורכת: נעמי בהט-רצון, "אעלה בתמר" , "ענבל", תל-אביב: 43-19. 

בהט- רצון, נעמי; ספיר, תרצה; בן-זינו, קרן, 1997 – "תנועות המסייעות לזיכרון בלימוד טעמי המקרא 

כגורם משפיע על סגנון שפת התנועה אצל יהודי תימן", בתוך: מחול בישראל 11, אוגוסט 1997, עורך: 

גיורא מנור, משמר העמק: 18-10.  

טשרנוביץ, נחום, תשמ"ד –  "מנהגי נישואין של יהודים בצפון ובמזרח תימן, בתוך: ישראל – עם וארץ, 

א' (19) תל-אביב: 200-185. 

לוינסקי, ד"ר יום-טוב, 1970  –  אנציקלופדיה של הווי ומסורת ביהדות, דביר, תל- אביב: 223-221.  

פרידהבר, ד"ר צבי, 1999 – "ראשית חקר מסורות-הריקוד של יהודי תימן בישראל", ברגל יחפה – מסורת 

יהודי תימן במחול בישראל, עורכת: נעמי בהט-רצון, "אעלה בתמר", "ענבל", תל- אביב: 164-151.  

קאפח, הרב יוסף, 1969 –  הליכות תימן – חיי היהודים בצנעא ובנותיה, מכון בן- צבי, האוניברסיטה 

העברית, "קריית ספר", ירושלים. 

שי, יעל, 1993 –  "שירת הנשים באירועי החתונה של יהודי חבאן", בת תימן, עורך: שלום סרי, "אעלה 

בתמר", תל- אביב: 163-155,  

שער, יוסף, עורך, 1985 – צנעא וסביבתה בצילומי יחיאל חייבי, רומה חייבי, בני ברק, ישראל. 

Bahat, Avner; Bahat-Ratzon, Naomi – 1998 “Ethnic Dance in Israel”, in International 

Encyclopedia of Dance, ed. S.J. Cohen, Oxford University Press, New York, vol. 3, pp. 

535-539.

סרטים 

יהודי צנעא – תמונות מחיי יומיום, בית התפוצות, 15 דקות. לקט ממקורות שונים, במשך כחמישים שנה, 

משנות השלושים של המאה העשרים. 

תימן – בסדרה: "עם וצליליו", יוצרת ומפיקה: ציפורה יוכסברגר, 30 דקות. לקט צילומים ממקורות 

שונים, מתקופות שונות החל מסוף שנות הארבעים במאה העשרים. 

סוף גלות תימן – תסריט וצילום: ז'ק אונגר, 54 דקות. צולם בתימן בשנות התשעים של המאה העשרים. 
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תקליטורים 

The Yemenite Jews – Les Juifs Yéménites, Unesco Collection, CD D8024, Auvidis, Paris, 

1990, renewal of LP Jewish-Yemenite Diwan, Philips 6586 037, 1978 

הקלטה ועריכה: נעמי ואבנר בהט 

אהבת הדסה, שירים מן הדיואן, מסורת מנאכה,BTR 9001 , תקליטי בית התפוצות, 1990. הקלטה 

ועריכה: נעמי ואבנר בהט.  

אהוב לבי, שירים מן הדיואן, מסורת מנאכה, קלטת, BTR 9004, תקליטי בית התפוצות, 1990. הקלטה 

ועריכה: נעמי ואבנר בהט. 

  , 9503BTR ,1995 ,נוה מדבר – שירי נשים של יהודי תימן ושירים ישראליים, תקליטי בית התפוצות

זמרה – לאה אברהם.  

מורשה – שירי הווי וטכס אותנטיים מאוצר הנגינות של קהילות בישראל – CBS 63437 . ליקוט ועריכה: 

אמנון שילוח.  

יענו בקול שירים – שירי הדיואן של יהודי מרכז תימן – ספרון בעברית ובאנגלית עם שני תקליטורים 

במסגרת הסדרה אנתולוגיה של מסורות מוזיקה בישראל בהוצאת המרכז לחקר המוזיקה היהודית של 

האוניברסיטה העברית בירושלים. 

מונחים 

 נשיד – שיר, ברבים נשווד – צורת שיר רווחת בדיואן יהודי תימן. הנשיד מושר כמבוא לרצף 

נשיד-שירה-הלל או כצורה עצמאית. במחול הגברים משמש הנשיד קטע פותח בתנועה חופשית, בעיקרה 

מאולתרת, מעין מבוא למחול עצמו. 

שירה – ברבים שירות  – סוגה בשירי הדיואן. מבחינה מוזיקלית אופייה קצוב ונמרץ. השירה היא החלק 

האמצעי והמרכזי ברצף נשיד-שירה-הלל, היחיד שבו מקישים הגברים ורוקדים.     

זפה – ברבים זפאת – ריקוד תהלוכה לליווי החתן והכלה בחגיגות החתונה וגם להובלת ספר תורה אל ארון 

הקודש. כך מכונה גם השיר המלווה את המחול.  

צחן – טס נחושת מקובל ככלי ההקשה בשירת הנשים. הנשים נוהגות להקיש בצלחת הנחושת באצבעות 

מטובעות, מה שמפיק צליל חד ומיוחד.         
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מחול אתני – מחול של קבוצה חברתית בעלת זהות תרבותית משותפת, המייצג אותה כלפי פנים ומזהה 

אותה כלפי חברות אחרות. 

דיואן – ספר השירים הפרליטורגי של יהודי תימן. בספרד בימי הביניים נתייחד המושג לספר שירים של 

משורר אחד, ואחר כך לקובץ שירים של משוררים שונים. בתימן כונה כך גם חדר האורחים, שבו הסבו 

הנוכחים ובו הושרו ונרקדו שירי הדיואן.      

דגמי יסוד (Patterns) – נוסחאות יסוד של צעדים המוכרות לקהילה כולה והרוקדים אמונים על ביצוען 

כמצופה מהם. 

אלתור – יצירה תוך כדי ביצוע, למעשה – תוספת ייחודית אישית על בסיס נוסחאות יסוד נלמדות 

ומסורתיות. אלתור במחול מתבצע על בסיס דגמי היסוד ברגליים, אך בעיקר בתנועות הגו, השכמות, 

הפנים, הראש והידיים. 

מחול קאמרי – מחול הנרקד בחדר, ומכאן שמו, ומבוצע על ידי קבוצה קטנה של אנשים או נשים. 

הלל (ברבים – הללות) – ברכה המושרת בפי הגברים בסיום הרצף נשיד-שירה-הלל או באופן עצמאי. זו 

שירת מענה, שבה פותח זמר אחד ובפסוקים הבאים מצטרפים אליו כל הנוכחים.  
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