
לק"י  ואילה מן המשפחות שעלו לא"י מעיר צנעא יע"א - רשימה חלקית

1
ּת - שם זה ניתן להם על שם אבי המשפחה שנולד עם  ַּאּבו ׁשֵ

שש אצבעות. היום שינו את שמם ל"אבישי."
ֲּאּבוְסעוד2 ּ ּ

ַיץ' – היום אותה המשפחה נקראת פעמים "אביעד" ופעמים 3 ַאּבְ
"לבני." גם בתימן נודע שמם בכתבים "אביץ' לבית הלבני."

ַראִהים  (אברהם)4 ִאּבְ
ַּאְדַואר (עטואר)5
אהרוני   (והם באו לצנעא מעדן)6

7
יך (הלוי) – הם הידועים בתימן, שבתחילה היו שמם "בית  ְַאְלׁשֵ

יצחק הלוי." נצר ממשפחה זו הגיע לתימן מעיראק, מבית ששון 
הלוי.

ַאְקַצ'ע8
ַאִריָכא – היום יש שקורין לעצמם טוילי.9

10
ַואל –היום יש מהם ששינו את שמם ל"אשל." ויש ששינו  ַאׁשְ

את שמם ל"ישראל."
אְסל11 ּבַ
ִדיִחי – ישראל בן חיים בדיחי (יליד צנעא) ספר לי שמשפחתו 12 ּּבְ
ּּבוַטה (בית אלבוטה)  (הם היו עושים שיד בתימן)13
ּּבוַסאִני14
ּּבוֵרה – היום נקראת משפחה זו ע"ש בורי, וכן "ברוך."15
אִני16 ְחׁשַ ּבַ

17
בית כהן אלעַראִקי – בתימן היה למשפחה זו הכינוי בית 
אלאוסטה, על שם חשיבותה. משפחה זו מקורה במצרים.

ַלס – פירושו "תאנה." היום נקראים "בלסי."18 ּבְ
אִרי19 ִבׁשַ
ְג'ַראַמה20
אִני  (גבני) – הגימל בשורק קבוץ.21 ּגֻּבַ
ִלי – היום נקראים "הררי."22 ּבְ ּגִ
ִני    (הגימל  בשורק קבוץ)23 ּבַ ּגֻ
ַהִסי24 ּגְ
י25 ְוּבִ ּגַ
ּגוִלי26

27
ִגַיאּת – מסורת בידם שהם הגרו לתימן מארצות גרמניה. ויש 

אומרים שישבו קודם במצרים. (אולי הכוונה היא שבדרך 
מספרד לתימן עברו בארצות האלו).
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ַמאל – היום נקראים "גמליאל."28 ּגְ
ִמיל29 ּגַ
ְסַפאן (גזפאן)30 ּגִ
ַראִסי31 ּגְ
רוִפי32 ּּגְ
י33 ֲרׁשִ ּגַ

34
אִני  - אחד מבני משפחה זו היה ספר בצנעא. וגם הוא  ַד'ֲהּבַ

היה מקרר מים בכדים בתוך ביתו בשביל אנשי צנעא.
ְד'ַמאִרי35
ּמול36 ַד'
ד'ערור37
ַּדאר38
ְּדַהאִרי39
ְּדַואִדי40 ּ
אן41 ּדוּכַ ּ
ּדוְמַראִני – והם ישבו בצנעא רק בזמן האחרון.42
ְּדחוְח (הלוי)43 ּ
י44 ַּדְמּתִ

45

ָּדן – משפחה מפורסמת בתימן, נזכרת גם בספרו של יעקב 
ספיר. כמה אחים היו בזמן העליה מתימן, אחד (סלימאן ז"ל) 

התיישב בהרצליה, ואחד (סאלם) בגבעת מרדכי בירושלים. 
משפחה זו מיוחסת לשבט דן.

ְַדנֹוך46 ּ
ְּדַראִמי47
דרדע48
ְּדֵרין49
ִהְזִמי50
ִרי – היום נקראים "הקרי."51 ִהּכְ

52
י. בצנעא היו  אׁש – היום מקצתם קורין לעצמם משפחת ׁשַ הׁשַ

חייטים ומוכרי בדים. יש מצאצאיהם שגרים ברמת-גן, בנתניה 
ובירושלים.

ַּואְדִעי53
ים54 ַוּגִ
ַוֲהּב אלַעאִקל55

56
ִצ'י)– היה אחד מבני משפחה זו שהיה מצחצח  ִצ'י (אלֻוׁשַ ַוׁשְ

נעלים לגברים.
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ַזאִיד57

58
יּב   - מבני משפחה זו יש שקורין לעצמם היום "ׂשֹוֵרק,"  ְזּבִ

ויש שקורין לעצמם "אשכול."
ְזִגיר59
ָזֵקן  - ויש מהם שעברו לגור בקרית ארבע (חברון)60
ַחאִזי61
ַחאִסר62
אַרה63 ֻחּבַ
יּב64 ַחּבִ

65
ׁשוׁש – לפנים, משפחה זו היתה נקראת "פתיחי." היום יש  ַּחּבְ

מהם הנקראים ע"ש חבשוש, ויש ששינו את שמם ל"חן."
י66 אּגִ ֲחּגַ

67
ַּחַדאד – יש ממשפחה זו היום שקורין לעצמם "ברזילי."  ויש  ּ

משפחה הנקראת "חדד.")

68
חֹוֵטר – בני משפחה זו כולה עלו לארץ קודם העליה הגדולה 

מצנעא בשנת 1949 – 1950.
ֲחַטּב69
י70 ַחְיּבִ
ַּחְיַדאִני71
ֲחַיט72
ה73 ִחְלּבֵ

74
ֲחַמאִמי – וכמו שאר המשפחות הרשומות כאן, היו מהם שגרו 

מחוצה לעיר צנעא.
ַּחְמִדי75
ְחַראִזי76
ֲחִריר77
אי78 ְחׁשַ

79
ַטאִסי  - אחד מבני משפחה זו היה חופר בורות בצנעא עד 

שמגיע למי תהום.
יּב80 ְטּבִ
ַטִויִלי81

82
י – כך קראו למשפחה בתימן, אבל בכתבים היו רושמים  ַטְיּבִ
י (וא"ו בשורק).  ּוהיום נוהגים לכתוב טוּבִ י (וא"ו בחולם),  טֹוּבִ

ואולי הם מבית צעדי.
ַטְיִרי83
ִיְחַיא84
ַיַמִני – היום הם נקראים ְיִמיִני.85
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ימני אלַעאִקל – הם גם פלג ממשפחת ימני.86
ְיַנאִעי87
ֵיֵפּת88
יצהרי – כ-10 שנים לפני העליה התישבו בעיר צנעא.89

90

ִּיְצָחק ַהֵלִוי – היום ידועים בשמותיהם השונים: יש מהם שעד 
היום הזה נקראים משפחת יצחק הלוי, ויש מהם ששינו את 

שמם ל"טוב." ויש שקורין להם "קאצ'י הלוי." נצר ממשפחה זו 
הגיע לתימן מעיראק, מבית ששון הלוי. בתימן נקראו גם "בית 

הלוי" (סתם).
ְיִריִמי91
ּישוָעה92
כ'אלף (כלף)93
כ'ועי94
ַכ'ְמִרי95
ַכ'ְמִרי96
כ'ריף97
ר98 אְשׁ ּכַ

99
כהן (סתם) – כגון שלום בן סלימאן כהן, אחיה של שושנה 

(שמעא) בדיחי. הוא ואביו היו מצפים בזהב טהור ובדיל.

100
ּמוַגאִרי) – ספר יחוס היה להם בתימן שהם  כהן אלֻמַגאִרי (

ממשמר הראשון שלכהנים, יהויריב.
כהן סבולה101
ּּכֹוַלִיּב102
ֹכְחַלאִני103

104
ַסאר – היום "קיסר" או "קיסרי." מקור משפחה זו ממצרים. ּכְ

ִּלַדאִני105
ַמְד'מֹון106
ַּמַדאר הלוי107

108
ְּמִדיֵנה – אחד מבני משפחה זו היה כותב מזוזות בצנעא. 

מסורת היא שמשפחה זו ישבה במצרים קודם בואם לתימן.
מהדמי109
ַמֲהֵלא110
ְמָוִקי  ( אחד, יחיד, היה בצנעא, והוא פועל)111
מוְרִחי112
ַמְזַעִקי113
ַּמְחּבוּב   - מוצאם מחוץ לצנעא.114
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ַּמְחפוץ' (הלוי) – היום נקראים "מחפוד."115
ַּמימון116
ְמֵלִחי117

118
ְמִליְח – הם מאותה משפחה הנזכרת לעיל, מאותם שלא שינו 

את שמם.
ַמְנְזלי119
ְמַנֵחם   - והם לויים.120
ִלי121 ִמְנּכְ

122

ַּמְנצוֶרה   (ויש שקראו להם בית נסים, ע"ש האדם עצמו)– 
שלום בן יעיש (ישעיה) מנצורה היה מחותמי רצח האמאם, 

יחיא, ולכן ברח לאחר מות המלך. גם ממשפחה זו היה יחיא ן' 
ניסים מנצורה שהיה ממתפללי בית כנסת אלמסורי, אצל מורי 

יחיא אביץ'.
ַמְסַואִרי123
ִּמְסך124
ַּמְסעוד125 ּ
ֻמַעאִלם – פירושו "מלמד." (ִמם דמעאלם בשורק קבוץ)126
ִרי127 ַמְעּבַ
ְּמעוָצ'ה - יש מהם שנקראים היום "עמיהוד".128
ְּמׁשוָלם – והם כהנים.129

ְרִקי – היום הם הנקראים "מזרחי." בתימן נתחלקו לכמה 130 ִמׁשְ
משפחות, אחת שקראו לעצמה "בית משרקי אלדבּב."

ַנּגַאר – היום נגר.131
נד'אף – היום יש מהם שקורין לעצמם "נדב."132
ְנַהאִרי – היום כותבים את שמם "נהרי," והם לויים.133
ּנוִני –כגון שמעון ויחיא וחיים אלנוני.134

135
ַּנחום (הלוי) - מבני משפחה זו היו קצבים בצנעא (מוכרי בשר) 

וגם שוחטים. כשהם באו לא"י התיישבו בתל-אביב, והתחילו 
מוכרים בשר בשוק הכרמל.

ְנַקאׁש136
ִּסְדם (סדמי)137
ּסוְמּבול138 ּ
ִסַיאִני – היום סיאני, וכן ציוני.139

140
ַסְייִחי   - בני משפחה זו כולה עלו לארץ קודם העליה הגדולה 

מצנעא בשנת 1949 - 1950 .
ֵלה141 יְיּתְ ְסּכַ
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ַּסְלמון142
ְסִמין143

144

ה – לפנים, משפחת מליח היתה, ונקראת "סמנה" על שם  ְסִמּנָ
מעשה שהיה. אחד מבני משפחת מליח פרנס את כל קהילת 

צנעא בשנות הרעב ונתנו לו כינוי זה, זכר לאותו מעשה. 
"סמנה," פירושו "שמן בעושר." ואני הכרתי אחד מבני בניו, 
אברהם בן שלום בן ישראל סמנה. אבי ישראל הנזכר היה 

בעל אדמות הרבה והיה נותן לאריס שיעבוד את האדמה. וכך 
הוא אסף לאוצרו תבואה לרוב. רעב כבד פקד את תימן 

בשלוש השנים שבין 1903- 1905, בזמן שהאמאם מנצור מוחמד 
חמיד אלדין ובנו עשו מצור על העיר כדי להוציא ממנה שלטון 

התורכי. הבצורת והמצור הביאו למותם של 6,000 יהודים 
בצנעא. ולאחר מכן נותרו בעיר כ-2,000 נפש יהודים לבד 

מערביים.
ָסְעַואִני145

146
"סהר." ויש שקורין להם ַסִרי (סמ"ך בפתח). רוב מבני משפחה 

זו הם לויים. אבל חלק מבני משפחת סרי הם ישראל.
ִרי147 ַעאׁשְ
ַעַד'אִקי   - בני משפחה זו עלו לארץ בזמן התורכים.148
ַּעְדִוי149
עדני – אחד מבני משפחה זו היה עושה שיניים טוטפות.150
ֹעַואִמי151

152
ֲעַואץ' –  היום הם נקראים משפחת עובד. כמה אחים היו 

ממשפחה זו, אחד (חיים) התיישב בירושלים ואחד (מורי דוד) 
בשכונת עמידר שברמת-גן.

עֹוֵמיִסי153

154
ֹעֵזיִרי – כדי להבחין בין משפחה למשפחה, לאחת כינו לה 
ּׁשוְגִרי" ולחבירתה כינו לה "סמין," דהיינו שמן. (היום יש  "

שקרו לעצמם "עוז-ארי.")
ֲעַטִרי155

156
ַעְמר – עוד משפחה נודעת בשם זה בצנעא, והם אינם לויים, 

אלא ישראל יחשבו. ואחד מבני משפחה זו היה לו כינוי 
"אלְכַרם."
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157

ַעְמר (הלוי) – היום יש מבני משפחה זו הנקראת עמר, ויש 
שקורין להם בניהו ויש מהם עמיר. כולם בני בניו של הסופר  
בניה בן סעדיה בן זכריה בן בניה בן מרגז שחי בתימן לפני כ-
500 שנה. והשם ַעְמר הוא כינוי לפי שמצאו כתוב "אני בניה 

המכונה עמר." והם מבני לויים המיוחסים למררי בן יעקב.
עְמַראן – היום משפחה זו נקראת "עמרם."158
עְמַראִני – היום "עמרני."159
ין160 ַעְפּגֵ
ה161 ֲעַצּבַ
ַעַצִרי162
י163 ַעַקּבִ
ה (משרקי ערבה) – הם  פלג מבני משרקי.164 ֲעָרּבָ
ֵעְרּג – היום קורין להם "ארז."165
ַּערוִסי – יש ממשפחה זו שהיה להם הכינוי "בית אלחאפי."166

167
ֵעְרק – משפחה זו כבר לא היתה בצנעא בזמן העליה הגדולה, 

ויש שסוברים שנכחדה בזמן הרעב הגדול שפקד את צנעא 
בשנים 1903 – 1905.

י  (העין בשורק קבוץ)168 ֻעְרַקּבִ
י169 ַעְרׂשִ
ֲעַתאִרי170
ּפוַצ'ִיל  - והם באו לצנעא משבאם171
ֵפייִחי – הם היו כדרים בצנעא.172
ִפיְנָחס (הכהן) – כגון יחיא בן יוסף מבית פינחס הכהן.173
ַצ'אְהִרי174
ַצ'אְהִרי – הם באו לצנעא מרדאע בזמן האחרון.175
ַצ'אְלִעי176
צ'וראני177

178

ַצאְלח – היום יש מהם הנקראים צאלח, ויש מהם ששינו את 
שמם ל"צדוק." בצנעא היו כמה משפחות צאלח, ולכן לכל 

אחת היה כינוי משלה, כגון "בית צאלח "זהב,"  או בית צאלח 
ייִלי," ובית צאלח "ברטי" וכו' "פריטה," ו"בית ּגֵ

ַּצארום179
ַטאִני180 ַצּבַ
ִרי181 ַצּבַ
יִרי – היום יש ממשפחה זו הקוראים לעצמם "צוריאל."182 ּצוּבֵ
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ַצְנַעאִני183
ַּצְעִדי – היתה גם משפחה בצנעא בשם "טייבי לבית צעדי."184
צפירה185
ַקאַעה186
ַקאְפח – לפנים, היו קורין למשפחה זו "לדאני."187
ַקאֶרה – היום הם נקראים "קארו."188
ַקאְרַטה189

190
ַקאְרִני – וכמו שאר המשפחות הרשומות כאן, היו מהם שגרו 

מחוצה לעיר צנעא.
י191 ּבִ ַקּבַ

192

ְקֵהא (ְקֵהה) – היום יש שנקראים קאהה ויש נקראים קהתי. 
לפנים נודעה משפחה זו בשם "עוזירי" ומשום מעשה שהיה 

שינה את שמם. שפעם היה שוחט מבני משפחת עוזירי וטרם 
ששחט את הפרה היא ברחה לו והיה צועק "תמצא אותה! 

תמצא אותה!" היינו אלקהא.
ְקַהַלאִני193
יִסי194 ּקוּבֵ

195
קֹוַרח (קרח/הקרחי) –מבני משפחה זו התיישבו בבני ברק ובעיר 

ביתר-עילית.
קֹוֵריׁש196
ֻקְחַטה  (הקוף בשורק קבוץ)197
ְקִטיִעי198
ְקַלאַזן – היום כותבים שם המשפחה "קלזן."199

200
ִּקְנּבור – מתי מעט בצנעא לא הרבה. אשה אחת משרידי 

המשפחה קראו לה "בנת קנבור."
ַּקְנִדל (בית אלקנדיל)201
ה202 ַקְעׁשַ
ְקַצ'ִעי203
ַקְרַואִני204
ַקַרִמי205
ִקְרַנאן206
ְקַרִצ'י207
י208 ַראְיּבִ
ּרַדאִעי – משפחה זו הגיעה לצנעא מקרוב, מעיר מנאכ'ה.209

210
י – כמה אחים היו בצנעא, ומהם התישבו בקרית יובל  ַרֲחּבִ

בירושלים.
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ִריַעאִני211
י212 רַצאּבִ

213
אֵער – משפחה מכובדת היתה. והיא מיוחסת לפייטן  ׁשַ

והמשורר המפורסם, מורי שלם בן יוסף שבזי. היום יש מהם 
ששינו את שמם והם נקראים: שער, אביזמר, משורר, אלדורף. 

אם אכן משבזי הם, אזי הם כולם מבני בניו של זרח בן יהודה.
ּׁשוִנם214
ֵחּב – היום משפחה זו נקראת "שבח."215 ׁשְ

216
יְרַיאן – משפחה מכובדת היתה, והיום שינו את שמם  ׁשִ

ל"שריון."
ר                 (השין בשורק קבוץ)217 ֻשּכְ

218
לֹוִמי – משפחה זו לא נותרה לה שריד בצנעא, ואולי נכחדו  ׁשְ

מן הרעב.
ִליט – יש אומרים שמשפחה זו מצאצאי יוסף הצדיק.219 ׁשָ
ֶמן – והם היו ממתפללי בית כנסת "כניס אלחג'אג'י."220 ׁשֶ
ֶמׁש)221 ְמס (ׁשֶ ׁשַ

222
ְמעֹון – כמה אחים היו ממשפחה זו. כשהם עלו ארצה,  ׁשִ

התישבו ליד שוק מחנה יהודה, שבירושלים.
אל (הלוי) – היום שינו את שמם ל"שאלתיאל."223 ְעּתַ ׁשַ
ֵקִדי224 ּׁשְ

225
י – היתה גם משפחה בצנעא בשם "הבה-שרעבי." בני  ְרַעּבִ ׁשַ

משפחת שרעבי נקראים ע"ש מחוז בתימן.
ַרִפי226 ׁשַ
אם227 ּתַ
ְנַעִמי228 ּתַ
ְעִסי229 ּתַ
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