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אּומנות : תרבותי-עוסק במפגש בין "צורפות בכור ההיתוך"ספרה המרשים ורחב ההיקף של יעל גילעת 

, יהדות ועבריות, מפגש בין מזרח ומערב. הצורפות של יוצאי תימן עם התרבות הלאומית בארץ ישראל

זו עבודה של חקר תרבות במובן . תחומי- תחומי ובין- הדיון הוא רב. אמנות ואּומנות, גלותיות וילידּות

אך , מר אמנות פלסטית וכן מה שמכונה אּומנותכלו, קודם כול של תרבות חזותית: הרחב של המושג

, כלומר בתרבות חזותית, הדיון מתמקד בצורפות. היסטוריים ועוד, נכללים בו גם היבטים סוציולוגיים

לא מדובר . מייצגים ערכים ואמונות' הטכנולוגיה וכו, האיקונוגרפיה, הצורות, מתוך הנחה שהעיצוב

 .תרבותי המהווה חלק מארגון החיים ובכינון הזהותבתוצר אמנותי בלבד אלא גם ברפרטואר 

המצאת 'הובסבאום ורעיון (ביקורתיות -קולוניאליות וסוציולוגיות- המחקר נשען על תיאוריות פוסט

הומי באבא החביב עליי ', ההון הסימבולי'בורדייה עם ', קהילות המדומיינות'אנדרסון עם ה, שלו' התרבות

כגון , רוח גישות אלה מזהירה אותנו יעל מפני שימוש בלשון פטרנליסטיתב). שלו ועוד' המרחב השלישי'ו

או , שמקורו בתיאור שנותנים כובשים קולוניאליים לתרבות הנתינים המוכפפים', פרימיטיביות'המונח 

אלה הן תוויות . שהוא כינוי הניתן על ידי בני מעמד גבוה לתרבות המעמדות הנמוכים', פולקלור'

  .רומנטית למצבים של דיכוי ונחשלותהמעניקות הילה 

לאּומנויות  (Gerburn)שטבע נלסון גרבורן " אּומנויות העולם הרביעי"מונח חדש שלמדתי בספר זה הוא 

יעל קושרת מונח זה לצורפות של יוצאי תימן . של קבוצות מיעוט אתניות הנצרכות על ידי קבוצת הרוב

  . אחרּות ושל מיעוט בחברה הישראלית שדמותם בספר זה נתפסת בהקשר של, בארץ ישראל

והקים מחלקות לצורפות  1908-ואימץ את אּומנות יוצאי תימן כבר ב" גילה"בית הספר לאמנות בצלאל 

המהלל את המהלך , אך יעל מציגה תמונה שונה מזו שבנרטיב הרשמי. וביניהן מחלקת הפיליגרן, תימנית

ך שהצורפים עצמם נחשבו רק לפועלים ושמם לא הופיע על כ, בין השאר, כשהיא מצביעה, ואת תוצאותיו

בין השאר היא חוקרת את . מדריכי סדנאות וסטודנטים, בניגוד לשמם של אנשי בצלאל, על המוצרים

שלמה , ביניהם יחיא ימיני, צורפים תימנים 1910-ץ ליישב ב"המושבה שבה ניסה בוריס ש, פרשת בן שמן

, עגומה למדי ושונה מזו המתוארת בהיסטוריוגרפיה הציונית הרשמיתומציגה תמונה , מל'ר וסעדיה ג'נאג

  .   שאת הנרטיב שלה מערערת יעל בכל צעד של מחקרה

עודדו , של הסוכנות אשת חילאו פרויקט  ו"ויצ, שניגופים וארגונים כגון , לפני הקמת המדינה ולאחריה

התאימו מדריכות ומעצבים את רוב , מניותו היו הידיים תי"אף שבוויצ: "עדתיים-ייצור של מוצרים פסידו

, "לגזרות מערביות ובשביל העיניים המערביות, עבודות הרקמה והצורפות התימנית למסגרות מערביות

ונוצר מה , תוך הישענות על מסורת עדתית שוכפלו סטראוטיפים מזרחיים שהוגדרו ישראלים. אומרת יעל

ו את האּומנות המסורתית לכיוון של אמנות במובנה הגביה ומשכית בצלאל. 'קיטש- אתנו'שהיא מכנה 

. מגמה שהשפיעה על האמנות הישראלית בשנות השמונים', אתניות מומצאת'או מה שמכנה יעל , המערבי

וייצרו אמנות בעלת מאפייני כלאיים במרחב , אּומנים מסורתיים שלמדו בבצלאל פיתחו תודעת אמן

  .)מרחב שלישי(הביניים שבין שני הקטבים 
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ם ומציגה מראיינת אות, באחד מפרקי הספר לוקחת אותנו יעל למסע בסדנאות של צורפים יוצאי תימן

,  בין המרואיינים יעקב ובועז ימיני. פוליטי- לעתים בקונטקסט חברתי, ניתוח אמנותי של מעשי ידיהם

שעליהם סיפר לאחרונה (ציונה - דוד מנס- דוד ומשה בן- חיים בן, חיים חבארה, שלום סעדיה, אברהם צדוק

', הארץ'בריאיון בעיתון  ,שנזרק מבצלאל וכבש את העולם, דוד- בן משפחתם הפסל הבינלאומי צדוק בן

5.12.09.( 

כמו צורפים אחרים , המספרת שאביה, לומדת יעל מפי בתו 1949- על הצורף חיים בוסאני שעלה לארץ ב

  :התקשה להסתגל

רובם העדיפו . שהטיל עליהם את אימתו, לא הסתגל בקלות למנגנון הממלכתי לגביית המסים
הרגשתם כי . במקום להיות עצמאיים[...] ת ו או משכי"כגון ויצ, לעבוד כשכירים במוסדות

המנגנון עוין אותם והימנעותם מלהתמודד אתו שייכים ללא ספק למערכת היחסים הסבוכה בין 
אונים - האין, מערכת המייצרת ומשכפלת את הרגשת הזרות: מהגרים ובין ארץ היעד החדשה

במגזר הפרטי פעלו סוחרים . יםעל פני החדש' ותיקים'עדיפות ל' משריינת'ועל ידי כך , והשוליות
; [...]כך קרה שמיעוט הצורפים היו לבעלי מלאכה עצמאיים . ממולחים אגב ניצול הרגשות אלה

מצב זה לא זו בלבד שעשה את עבודתם . העדיפו הסדרים אחרים, ובכללם בוסאני, רובם
אחרים אף  ובמקרים, אלא שבשל ניצולם, מעצם עיסוקם באומנות עממית, האומנותית אלמונית

המסומנת גם על ידי זיהוי בעל , כלומר מן היוקרה המקצועית, בשל נישולם מהונם התרבותי
בשל כל אלה נבלעו הללו כלא היו בין בתי , סגנון והיסטוריה אומנותית, המלאכה כאומן בעל שם

  ).319' עמ(המלאכה והסוחרים 

, ִּבְלסַנה, ַאְקַראט ְׁשִעיִריַאת: כמה מהםוהנה , לספר מצורף מילון מונחים עשיר של הצורפות התימנית

אפשר לקרוא את הספר כסאגה המתארת את תולדותיה של הצורפות כמייצגת את . ֻקְּבֵלה, ַחִניַׁשה, ִחְלֵקה

אפשר לקרוא . אך גם כקינה על שקיעתה של התרבות הזאת, תרבות יהודי תימן בתהליך קליטתם בארץ

וגם כמסה ביקורתית ואף זועמת על הדורסנות של התרבות , הזאתאותו כשיר אהבה לאּומנות הנכחדת 

. שבעטיין תישאר הצורפות התימנית רק בזיכרון ובמוצגים מוזיאליים, השלטת ושל האידיאולוגיה שלה

, לאופייה, שהיא גם אזרחית המדינה הזאת החרדה לתרבותה, וכל זאת בהתבוננות חדה של אשת תרבות

  .לעולם הערכים שלה

המפורט והמקצועי של עבודות הצורפּות למיניהן בעיני אמנית ובכלי מחקר ביקורתיים של  בתיאור

אך היא . בונה יעל למען הדורות הבאים תיעוד מדוקדק של עולם ההולך ונעלם, מומחית לתרבות חזותית

כדי שנזכור תמיד מה עשינו בדהרתנו לקראת הגשמת חזון האחדות , גם מציבה ראי בפנינו שלנו

  .פעמי- החד, הייחודי, לאומית באמצעות אותו כור היתוך המכלה באש את היפה- בותיתהתר

כידוע מדיניות כור : משמעי ואירוני- דו, הוא אפוא קופירייט מזהיר, "צורפות בכור היתוך", שם הספר

שכוונתה , ההיתוך הוא כינוייה המטפורי של מדיניות קליטת העלייה בארץ בשנות החמישים ואחריהן

, אך משמעותה בפועל הייתה שלילת הגולה. הרת הייתה מיזוג תרבויות ויצירת תרבות משותפתהמוצ

. הכפפת המזרחיות למערביות, כדברי יעל, וגם, מחיקת ערכים תרבותיים רבי שנים של קהילות שלמות

. בעוד צורפות היא עבודת מתכת עדינה, כור היתוך הוא בעצם תנור להתכת מתכות –אולם מילולית 

כך שכבר מהשם אנו לומדים על אופיו . הכניס עבודת צורפות לכור היתוך פירושו להרוס אותה כלילל

התכת אּומנות הצורפות התימנית בכור ההיתוך הלוהט מהווה  .החתרני והביקורתי של הספר הזה

ר יש בספ. מטונימיה למחיקת ערכי תרבות ייחודיים של שבטים שונים ומגוונים יחד עם מחיקת זהותם

  .על ספר מרתק ועל אמירה נוקבת, תודה ליעל על מחקר מעמיק. תובנות נוספות שעליהן לא עמדתי כאן

  

 


