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 קורות חיים –טוביה סולמי 
 

, למשפחה שעלתה 1939-אביב ב-טוביה סולמי נולד בשכונת התקווה של תל

בתיכון עירוני ה' בתל אביב ולאחר מכן התגייס לצבא . למד 1925-מתימן ב

ראשון באוניברסיטה תואר למד  1961-1963ושירת בהנדסה קרבית. בשנים 

העברית בירושלים )היסטוריה של ארצות האסלאם ומדעי המדינה(. 

במהלך לימודיו היה ממקימי "תא הסטודנטים למיזוג גלויות" שפעל נגד 

היה בין מקימי  1964-תופעות של אפליה וגזענות בחברה הישראלית. ב

עירים משכילים בראשות איש עיתון "אפיקים" שהוקם על ידי חבורה של צ

החינוך יוסף דחוח הלוי. רוב הפעילים היו סטודנטים, אנשי חינוך, אנשי 

נמנו גם: פרופ' יוסף טובי, ד"ר יהודה  הםציבור, סופרים ואנשי מחקר, ועלי

, שלום מדינה, יוסף כהן, עמיר, הסופרים נסים בנימין גמליאלי, עזרא כהן

, ואנשי ציבור טהצע-הלוי, שמחה זרמתי ד"ר זכריה דורי, המשוררים רצון

מרחבי  רבים אחריםמכל רחבי הארץ וביניהם טוב צדוק, חיים עמרני ו

 .להזכירם כאןמשתקצר היריעה הארץ 

את הסיסמה "לתחיה  ועל דגלרט "אפיקים" שח גשימש טוביה כעורך של העיתון והיה ממנהיגי חו 1964-1969בשנים 

ולמיזוג גלויות". היו אלו שנים סוערות בהן עשק הממסד בתחומים רבים את בני  רוחנית וחברתית, להגנת זכויות

עדות המזרח בשכונות ובעיירות הפיתוח והחברה שהייתה  אמורה להיות ישראלית התייחסה אליהם כאל בני 

מים יוצאי עדות המזרח ומן הפגיעה בהם בתחומהעיתונות והתקשורת התעלמו גם מעוטים שאינם תורמים לחברה. 

 השונים.

מיד, לאחר שתוך חודשים אחדים התרכזו בו עשרות תלונות של הורים מיוצאי תימן  ההעיתון התבררהקמת חשיבות 

יצא  1966הוקמה "הועדה ציבורית למציאת  ילדי תימן הנעדרים" וביוני  1966שהתלוננו על גניבת ילדיהם. באמצע 

הקמת הועדה וקריאה לציבור להפנות את תלונותיהם יע על הודאפיקים במאמר מערכת ובו חשף את היקף הפרשה, 

 לוועדה ולעיתון.

טוביה שהיה חבר הועדה הציבורית ונציג העיתון בתוכו שימש גם כדובר  ושותף במפגשים עם שרים, חברי כנסת 

 ועצרות מחאה ברחבי הארץ. 

עד לפרישתו לגמלאות לאחר  הביטחוןוהחל לעבוד כמזרחן במשרד תפקידו כעורך אפיקים  אתטוביה סיים   1969-ב

 . כשהוא מומחה לעניינים ערביים שנים רבות

חקר תרבות המשיך טוביה בפעילותו התרבותית במסגרת אפיקים ועמותות אחרות כשהוא עוסק  בבמקביל לעבודתו 

 בנושאים אלה, עריכת ספרים וסיוע להוצאת הספרים של אפיקים. יהודי תימן והמזרח, עידוד מחקרים 

ספרי שירה, שלושה ספרי מחקר,  7השירה בהיותו בתיכון ומאז פרסם  טוביה שהינו משורר ותיק התחיל את כתיבת

 שירתו יהודית וציונית הנושאת מחאה. וערך למעלה מעשרה ספרים.

כאשר הוקמה עמותת  1982-ב. בראשות עובדיה בן שלום הצטרף לפעילותהוחברה עם הקמת האגודה לטיפוח תרבות 

 , הצטרף אליה וכיום הוא בין חבר ההנהלה ופעיל במסגרתה."לה בתמראע"

התמנה ע"י  1996-בעבר לגור בשכונת מחנה יהודה בפתח תקווה והשתלב בחיי התרבות והקהילה בעיר.  1975בשנת 

פ"ת יריית ראש עיריית פ"ת כמנהל בית יהודי תימן בפ"ת ומאז פעיל הוא בהתנדבות במסגרת מנהל התרבות של ע

 לקידום פעולות תרבות למען השכונות.

את התואר "יקיר העיר"  2011-וב את פרס שבזי לשירה ולמורשת 2005על פעילותו הציבורית והספרותית קיבל בשנת 

  פתח תקווה.

 חן, וסבא לים, סהר, שגב, ארי, אלמוג ועילם, יצ"ו. -שיר, אמיר ובת-נשוי לעליזה, וכיום הוא אב לבת 1975מאז 

המליצה ועדת ארז ביטון לצרף את שירתו  2016נכללו שירים אחדים של טוביה בתוכנית הלימודים, וביולי  מזה שנים

 לתוכנית הלימודים.

24.7.2016 
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 ראה נספח ספרים
 :ךכתב או ערטוביה סולמי שימת היצירות הספרותיות שר"ב ר

 יצירה סוגה שם היצירה שם ההוצאה  שנת הוצאה מס'

  שירה תפלה לגולים בעולמם הוצאת אפיקים 1974 1

  שירה שתי גדות למוצררה הוצאת אפיקים 1978 2

  שירה בטרם גשם הוצאת אפיקים 1978 3

  שירה עד עלות השחר הוצאת אפיקים  1980 4

  שירה אל הר ההר הוצאת אפיקים 1983 5

  שירה כרם היה לתימנים אעלה בתמר 2005 6

פלא ציוני  –מושב בטחה  אעלה בתמר 2011 7

 בנגב

 מחקר דוקומנטרי

  שירה ואף על פי כן אעלה בתמר 2015 8

      

   חלק מן ספרים שיצאו בעריכתי 

צפורה תלתל של כסף, מאת  הוצאת אפיקים 1974 1

 סולמי

  שירה

  שירה צפורה סולמישהות, מאת  הוצאת אפיקים 1981 2

שיחי צבר סבוכים, מאת  הוצאת אפיקים 1984 3

 חיים צברי

  שירה

 זכרונות דוקומנטרי יוסף דניןאל ישיב, מאת  הוצאת אפיקים 2003 4

יחי ראובן ואל ימות מאת  הוצאת אפיקים 2004 5

, בשותפות עם ראובן שרעבי

 מעוז-ד"ר דני בר

 זכרונות  דוקומנטרי

מבחר מסיפורי יהודי תימן,  הוצאת אפיקים  2006 6

 שלמה כוכבימאת 

 אגדות עם  דוקומנטרי

שירים בין גלות לגאולה,  הוצאת אפיקים 2010 7

 ,הרב חיים משה שקדי

 שירה  דוקומנטרי

תימן ומחנה גאולה מאת  אפיקים 2008 8

 ניסים בנימין גמליאלי

 עריכה דוקומנטרי

זאב את שומעת, אמא? מאת  אפיקים 2010 9

 רטנר

 שואה זכרונות

  שירים פנחסמזל שירי סבתא, מאת  אפיקים 2009 10

אהבת  –דיואן שירת הנשים  הוצאת אפיקים 2011 11

נסים בנימין תימן, מאת 

 גמליאלי

  דוקומנטרי

דוד סיפור חיי כשיר, מאת  אעלה בתמר 2013 12

 דוד

  שירה

ספר האגדות  –חדרי תימן  נוסח תימן 2016 13

של יהודי תימן מאת נסים 

 בנימין גמליאלי

 בדפוס עריכה

 
 


