


דרוזים



כמעט  ייחודית.  דת  המקיימים  במזרח־התיכון  ערבית  דוברת  עדה  בני  הם  הדרוזים 
ומאופיין  ישראל,  וצפון  לבנון  סוריה,  את  הכולל  גיאוגרפי  באזור  חיים  הדרוזים  כל 

בהתיישבות הררית.

מקור השם דרוזים
הדרוזים נקראים "אל־ֻמאחדון" - בני אמונת 
"ַּבני  ובשם  אחד,  באל  המאמינים  הייחוד 
מערוף" - בני החסד. השם "בני מערוף" ניתן 
לעדה הדרוזית בשל הערכים הנעלים שאפיינו 
אותה, כמו: הכנסת אורחים, מסירות, נאמנות, 
סבלנות ומתן עזרה ומקלט לנרדפים. הסבר 
מ"מעריפה"  גם  נגזר  מערוף"  ל"בני  נוסף 
ברזי  הבקיאים  הדת  לאנשי  המכוון  שם   -
העליונים,  והעולמות  האלוקית  המיסטיקה 

בדומה לקבלה היהודית.

בחרו  שבו  הראשון  השם  הוא  "ֻמאחדון" 
זה  ולבני עדתם. בשם  מייסדי הדת לעצמם 
של  בתורתם  המרכזית  האידיאה  מגולמת 
האל.  ומופשט של  מוחלט  ייחוד   - הדרוזים 
"דין  הדת,  של  משמה  נגזר  "ֻמאחדון"  השם 

הגרסה  על־פי  הייחוד(.  )דת  )אל(תוחיד" 
הדתית, "אל־ֻמאחדון" והדת הדרוזית קיימים 
למעלה משלושת אלפים שנה, עוד מימי יתרו 
לפיה  ההיסטורית  מהגרסה  בשונה  ומשה, 
הדת הדרוזית נוסדה לפני כאלף שנה במאה 

ה-11.

היווסדה  מאז  בכתובים  מופיע  "דרוז"  השם 
של הדת הדרוזית בתחילת המאה ה-11. שם 
זה הופיע לראשונה בכתביו של ההיסטוריון 
הערבי־נוצרי יחיא בן סעיד אל־אנטאכי במאה 
המסורת,  על־פי  הדת.  להיווצרות  הראשונה 
אחד מהמצטרפים החדשים לדת "הֻמאחדון" 
היה נשתכין א־דרזי, הידוע גם בשם מוחמד 
א־דרזי  פעל  בתחילה  א־דרזי.  אסמאעיל  בן 
בתיאום עם חמזה בן־עלי בחצר מייסד הדת 
הפאטמי  הח'ליף  אללה,  באמר  אל־חאכם 
השישי במצרים )1021-996(. עם היעלמו של 

פתיחה
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אל־חאכם, ראה בעצמו א־דרזי את התגלמות 
האל והחליט להקים דת אחרת. המלחמה בא־
דרזי לא איחרה לבוא, והוא הובס בידי בן־עלי 
והוצא מכלל עדת המאמינים. השם "דרוזים" 
ניתן לבני דת "אל־ֻמאחדון" כשם גנאי על־ידי 
סוברת  נוספת  דעה  דרוזים.  הלא  שכניהם 
תמיכתם  בשל  זה  בשם  נקראו  הדרוזים  כי 
אל־דזברי,  אנושתכין  הפאטמי  במצביא 
שנלחם והביס את סאלח בן מרדאס, אויבם 

של הדרוזים, במאה ה־11.

האוכלוסייה הדרוזית
היו  הדת,  והפצת  העדה  קיום  מראשית 
נתונים הדרוזים לרדיפות קשות. הם התיישבו 
התיכון:  במזרח  גדולים  ריכוזים  בשלושה 
את  שקיבלו  השוף,  והרי  לבנון  דרום  אזור 
הכינוי "הר הדרוזים הלבנוני" )להבדיל מהר 
הדרוזים שבסוריה(; ריכוזי התיישבות באזור 
צפת שבגליל; ובַחלּב שבצפון מערב סוריה, 

ובפרברי דמשק.

מלחמותיהם  עקב  ה־17,  המאה  בסוף 
מהר  דרוזים  של  נדידה  החלה  המרובות, 
הלבנון לסביבות החורן בדרום מערב סוריה, 

לאזור הכרמל ולאזורים נוספים.

קשה  אחים  מלחמת  בעקבות  ה־18,  במאה 
החלה  הלבנון,  בהר  הדרוזים  בקרב  שפרצה 
הנדידה הגדולה של הדרוזים לאזור הר חורן, 
"הר   - דרוז"  "ג'בל  השם  את  קיבל  שמאז 
הדרוזים", ובו מתגוררת מרבית האוכלוסייה 

הדרוזית כיום.

מנתה  ה־20  המאה  של  ה־40  שנות  באמצע 
נפש.  אלף  כ־180  הדרוזים  אוכלוסיית  כלל 
ישראל  ארץ  בתושבי  הדרוזים  של  חלקם 

באותה תקופה היה קטן מאחוז אחד.

מיליון  כ־2  העולם  בכל  מפוזרים  כיום, 
בסוריה  מרוכזים  רובם  דרוזים.  מאמינים 
אלף.   400-300 )בין  ובלבנון  )כמיליון( 
המספר מוערך מכיוון שאין מפקד אוכלוסין( 
ומיעוטם בירדן )30 אלף(. במדינות נוספות 
כמו: אוסטרליה, דרום וצפון אמריקה, קנדה 
שהיגרו  דרוזים  מיליון  כחצי  עוד  יש  ועוד, 

מהמזרח־התיכון.

על־פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
נכון לסוף 2019 מנתה האוכלוסייה הדרוזית 

בארץ כ־145 אלף.

הדגל הדרוזי
דגל הדרוזים ייחודי, שכן הוא לא דגל לאומי 
כל  לדרוזים  שאין  מכיוון  זאת  דתי,  אלא 
משמעות  ולצבעיו  לדגל  לאומית.  שאיפה 
דתית עמוקה. בנוסף לטעם הדתי ניתנו לדגל 
דתיות.  שאינן  נוספות  פרשנויות  ולצבעיו 
לדגל שתי צורות: הראשונה רגילה והשנייה 
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קודקודים.  חמישה  בעל  כוכב  של  בצורה 
לפי  צבעים  מחמישה  מורכב  הדגל  כן  כמו 
ולבן.  כחול  צהוב,  אדום,  ירוק,  הבא:  הסדר 
צבעי הדגל מייצגים חמישה נביאים מרכזיים 
באמונה הדרוזית, שהופיעו כמורים רוחניים 
האנושית.  ההיסטוריה  במשך  וכפילוסופים 
הצבע הירוק מסמל את נביא ֻשֵעיב - יתרו, 
הנביא   - אל־ח'דר  את  מייצג  האדום  הצבע 
אבו־ נבי  את  מייצג  הצהוב  הצבע  אליהו, 
עבדאללה, הכחול את נבי סבלאן והלבן את 

נבי בהא אל־דין.

משמעות נוספת לצבעי הדגל קשורה לטבע, 
או ליתר דיוק, לאלמנטים הקשורים לטבע. 

הירוק מסמל את האדמה, טבע וריפוי. 

האדום מסמל את הכבוד והאהבה.

הצהוב מסמל את החיטה.

הכחול מסמל את המים. 

הלבן מסמל שלום, טוהר מידות וערכים.

שימש  הקונוונציונלית,  בצורתו  הדגל, 
ג'בל מדינת  האוטונומית  הישות   דגל 
 א־דרוז שהתקיימה בהר הדרוזים בין השנים
1925-1921. במאה השנים האחרונות החלו 
באירועים  בדגל  ולהשתמש  לחזור  הדרוזים 
שונים, וכיום ניתן לראות את הדגל בכל כפר 

דרוזי בישראל.

הדרוזים בארץ ישראל
על־פי המסורת הדרוזית, דרוזים חיים בארץ 
הדת  ייסוד  מאז  כבר  הגליל  באזור  ישראל 
ההתיישבות  מרבית  שנה.  כ־1,000  לפני 
המאה  בין  התבצעה  ישראל  בארץ  הדרוזית 
של  בתקופתו  ובייחוד  ה־13,  והמאה  ה־11 
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האמיר פחר א־דין השני )1590-1634( מבית 
הנכבדים הדרוזי בית מען.

עדויות מתועדות להתיישבות דרוזים בישראל 
ההיסטוריון  ה־13.  במאה  כבר  מוצאים  אנו 
כפרי  על  ב־1375  כתב  אל-עֹת'מאני  הערבי 
)פקיעין(,  אל־בקיעה  ובהם  בגליל  הדרוזים 
גדול  ריכוז  שבו  צפת  ליד  מסוים  אזור  ועל 

של דרוזים.

הדרוזי  היישוב  התרחב  וה־17  ה־16  במאות 
בארץ כתוצאה מקליטת מהגרים דרוזים רבים 
ממוצא לבנוני. באותה עת נוסדו 12 כפרים 
דרוזיים בכרמל. הכפרים היחידים ששרדו עד 
היום מאותם כפרים קדומים הם דאלית אל־

כרמל ועוספיה. 

הצרפתים  שנהגו  הקשה  היד  בשל  ב־1925, 
דרוז"  ב"ג'בל  הדרוזית  העדה  ריכוזי  נגד 
המרד  פרץ  בלבנון,  ובחצביה  בסוריה 
הדרוזי נגד הכוחות הצרפתים שאותו הוביל 

הגיבור הדרוזי המיתולוגי ֻסלטאן אל־אטרש. 
המרד  הסתיים  הגדולות,  ההצלחות  למרות 
של  ובהגלייתם  הצרפתי  הצבא  בניצחון 
דרוזים  לירדן. לא מעט  המנהיגים הבולטים 
בני  והתאחדו עם  בגליל,  היגרו אל הכפרים 

משפחותיהם.

תחילתה של ברית הדמים
ברית הדמים שהפכה לברית חיים בין היהודים 
ובין הדרוזים, נוסדה על־פי האמונה הדרוזית 
לאחר יציאת מצרים במפגש בין משה ויתרו 
כוהן מדיין - הנביא ֻשֵעיב, מייסדה של הדת 

הדרוזית. 

היחסים והקשרים בין הדרוזים ובין ההנהגה 
הציונית וההגנה החלו עוד בסוף שנות ה־20 
ב־1917  בלפור  הצהרת  ה־20.  המאה  של 
בית  בהקמת  בריטניה  תמיכת  על  וההכרזה 
לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, הייתה הזרז 
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לתחילת המאבק בין שתי התנועות הלאומיות: 
התנועה הציונית והתנועה הלאומית ערבית.

הערבית  התנועה  של  קריאותיה  אף  על 
לשורותיה,  הדרוזים  להצטרפות  הלאומית 
אף  היהודים,  נגד  לגייסם  הצליחה  לא  היא 
במקביל  אלו.  ממאורעות  סבלו  שחלקם 
לקיצונים  להיענות  הדרוזים  של  לסירובם 
שבערבים כמו המופתי הירושלמי חאג' אמין 
אל־ֻחסיני, החלו להיווצר קשרים ראשוניים בין 
ובין בכירים  ישראל  ההנהגה הציונית בארץ 
בעדה הדרוזית. זאת בעקבות התערבותו של 
יצחק בן־צבי, חבר הנהלת הסוכנות היהודית 
אל  פנה  בן־צבי  המדינה.  נשיא  ולימים 
הבריטים בבקשה למנוע את הוצאתם להורג 
הדרוזית  אל־חוסיין  משפחת  של  בתלייה 
מכפר מע'אר, שהואשמו ברצח שוטר בריטי 
בן־צבי  הוזמן  פנייתו  בעקבות  שוד.  במהלך 
על־ידי מוחמד אל־חוסיין, מראשי המשפחות 
בכפרים  לביקור  בגליל,  החשובות  הדרוזיות 

מע'אר וראמה.

האחריות  עברה  בן־צבי,  של  בקשתו  על־פי 
של  המדינית  למחלקה  הדרוזים  עם  לקשר 
שהיה  חושי,  אבא  של  ולטיפולו  הסוכנות 
מהפעילים המרכזיים של הסוכנות היהודית 

אבא  היה  תפקידו  במסגרת  ובצפון.  בחיפה 
מדאלית  בעיקר  הדרוזים,  עם  בקשר  חושי 
היה  מיוחד  קשר  ומעוספיה.  אל־כרמל 
לאבא חושי עם משפחת ֻמעדי מכפר ירכא, 
משפחות ח'נפיס ועליאן משפרעם ומשפחת 
למשימות  גויס  שבנה  מעוספיה,  רוקון 
במסגרת  "ההגנה".  ארגון  למען  מודיעין 
לכפרי  אבו־רוקון  חסן  לביב  יצא  זו  שליחות 
ובלבנון, על־מנת להשפיע  הדרוזים בישראל 
על המנהיגים לפעול נגד התגייסות בני העדה 

לכנופיות הערביות.

עם  "ההגנה"  אנשי  של  המפגשים  עיקר 
המנהיגות הדרוזית המקומית ביישובי הכרמל 
היה בקיבוץ יגור. אנשי ש"י )שירות הידיעות 
לדרוזים  בתחילה  התייחסו  "ההגנה"(  של 
כסוכנים  יתנהגו  כי  חששם  בשל  בחשדנות 
הדרוזים  כי  הבינו  מהרה  עד  אולם  כפולים, 
מדויקות  המועברות  והידיעות  נאמנים 

ואמינות.

המבחן הראשון לקשר עם הדרוזים היה בזמן 
נקראו  שבו   ,)1939-1936( הערבי  המרד 
הדרוזים על־ידי מנהיגי המרד לחבור אליהם 
והבריטים.  היהודים  נגד  לצידם  ולהילחם 
גוש  מפקד  שהיה  נחמני,  ויוסף  חושי  אבא 
טבריה של "ההגנה", נקראו לפעולה 
בסוריה  הדרוזים  ולפיו  מידע  בשל 
לאחר  הערביות.  לכנופיות  חברו 
ההגנה  נציגי  בין  שהתקיימה  ישיבה 
כי  נציגי הדרוזים, שבה הוסכם  ובין 
הדרוזים לא יתנו יד לפורעים, נשלחו 
בעדה  בכירים  מנהיגים  אל  שליחים 
להשפיע  על־מנת  ובלבנון  בסוריה 
על הדרוזים שלא להצטרף לקרבות. 
מאמץ זה הצליח באופן חלקי, למעט 
פלוגה דרוזית בפיקודו של חמד צעב 
אל־ ַפוזי  של  לכנופיות  שהצטרפה 

קאוקג'י. 
נכבדים דרוזים בפגישה עם אבא חושי
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ב־1938, בשלב השני של המרד הערבי הגדול, 
הערבים לא בחלו בכל אמצעי על־מנת לדרבן 
את הדרוזים להצטרף למערכה נגד היהודים, 
ואף חטפו והוציאו להורג כמה אנשים מנכבדי 
חסן  אבו-רוקון,  חסן  ובהם:  הדרוזי  הכפר 
משפחה  בני  ושני  ח'ניפס  חסן  ֵשיח'  עזאם, 
לתוצאה  הביאו  לא  אלו  אירועים  נוספים. 
את  השיגו  דווקא  הם  לערבים.  הרצויה 
המטרה ההפוכה, והכפרים הדרוזים המשיכו 
את הקשר עם אנשי "ההגנה" והיישוב היהודי 
- אבא חושי העמיק את קשריו עם הדרוזים 

גם מעבר ליישובי הכרמל. 

ב־1939, בזמן מלחמת העולם השנייה, דעך 
המרד הערבי לאחר שלא השיג את מטרותיו. 
הקשר של אנשי "ההגנה" בצפון ואבא חושי 
בראשם עם הדרוזים התרופף. עם זאת, ביוני 
1946, במהלך השבת השחורה, הצליח אבא 
במשך  והוסתר  מהבריטים  להימלט  חושי 
כמה שבועות על־ידי ֵשיח' לביב חוסיין אבו-

רוקון בעוספיה.

החלטת עצרת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947 
ובין  היהודי  היישוב  בין  הארץ  חלוקת  על 
השטח  את  הבעירה  ישראל  ארץ  ערביי 
מחדש. אנשי "ההגנה" פנו שוב לדרוזים על־

נייטרליות,  על  שישמרו  מנת 
ובתגובה סילקו תושבי שפרעם 
מהכפר את הקצין הסורי אדיב 
סוריה,  נשיא  לימים  שישכלי, 
הגדודים  אחד  על  שפיקד 
קאוקג'י  של  ההצלה  צבא  של 
תמיכתם  את  לבקש  והגיע 

במלחמה נגד היהודים.

קאוקג'י  פנה   1948 בתחילת 
מנהיג  אל־אטרש,  לסולטאן 
הדרוזים בסוריה, והחל ללחוץ 
גדוד  של  גיוס  לאשר  עליו 

דרוזי שיישלח לעזרת הדרוזים בארץ ישראל, 
וגוזלים  בדרוזים  טובחים  שהיהודים  בנימוק 
את רכושם ואת אדמתם. אל מול הלחץ הזה 
לחצו כמה דרוזים על אל־אטרש שיסרב, אך 
ללא הצלחה. אל־אטרש הסכים להקמת גדוד 
דרוזי, אך סירב שיקראו לו: "גדוד ג'בל דרוז'" 
בינו לבין העדה  ישירה  זהות  כדי לא ליצור 
היה  לגדוד  לבסוף  שנבחר  השם  הדרוזית. 
"ג'בל אל־ערב" - הגדוד הערבי, על אף שכל 

לוחמיו היו דרוזים.

למפקד הגדוד מונה שכיב ַוַהאּב, קצין דרוזי 
בכיר שהתפרסם כלוחם אמיץ במהלך המרד 
ולאחר  ב־1925  הצרפתים  נגד  הדרוזים  של 
ַוַהאּב ראה עצמו  מכן הצטרף לצבא הסורי. 
שכיר חרב, וברוח זו תדרך את לוחמי הגדוד.

שצוידו  לוחמים  כ־550  מנה  אל־ערב"  "ג'בל 
לארץ  הגיע  הגדוד  ישנים.  אנגלים  ברובים 
בשפרעם.  והתמקם   1948 במארס  ב־28 
למפקד  קאוקג'י  על־ידי  מונה  הגדוד  מפקד 

מרחב חיפה. 

לכבוש  ניסה קאוקג'י  בתחילת אפריל 1948 
לכיוון  ולהתקדם  העמק  משמר  קיבוץ  את 
כוחות  ונסוג.  נכשל  אך  זבולון,  ועמק  חיפה 
קאוקג'י  של  בכוחותיו  שנלחמו  "ההגנה" 

לוחמים דרוזים במלחמת העצמאות
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הערביים,  בשטחים  אחיזתם  את  העמיקו 
והגיעו עד לכפרים הסמוכים לוואדי ערה.

ב־11 באפריל, בשעה שסכנת כיתור והשמדה 
נשקפה לכוחו העיקרי באזור משמר העמק, 
למפקד  קאוקג'י  ההצלה  צבא  מפקד  פנה 
הגדוד הדרוזי בשפרעם, וביקש ממנו לתקוף 
זו  תקיפה  יוחנן.  רמת  קיבוץ  את  במקביל 
נועדה לגרום למפקדי "ההגנה" להסיט ולרכז 
ולאפשר לקאוקג'י  יוחנן,  כוחות באזור רמת 
מילק  ואדי  לעבר  כוחותיו  עם  להתקדם 

וחיפה.

בין 16-12 באפריל פתחו לוחמי הגדוד "ג'בל 
ועל  יוחנן  רמת  קיבוץ  על  באש  אל־ערב" 
האזור.  על  שהגנו  כרמלי  מחטיבת  הכוחות 
בקרב נהרגו שישה לוחמי "ההגנה". בעקבות 
כרמלי  חטיבת  החליטה  ההתקפה  כישלון 
לתגבר את הכוח ולנסות להפתיע את הגדוד 
הדרוזי שישב על הגבעה השולטת על השטח 
הפתוח שממנו הסתערו הלוחמים. ההתקפה 
נסיגה,  פקודת  וניתנה  צלחה  לא  הגדוד  על 
שבמהלכה נהרג מפקד המחלקה זוריק דיין, 
אחיו הצעיר של משה דיין. בנו של זוריק, עוזי 
דיין, שהיה רק בן ארבעה חודשים ביום שבו 
נהרג אביו, הפך לימים ללוחם מהולל בסיירת 

מטכ"ל ולסגן הרמטכ"ל. 

החליט  קשים  קרבות  של  ימים  כמה  לאחר 
משה כרמלי, מפקד חטיבת כרמלי, לחדש את 
ההתקפה ולשלוח לקרב שתי פלוגות נוספות 
בפיקודם של אהרון נחשון )אולק( מגדוד 22 
וחיים בן דוד מגדוד 21. בשטח גילו הלוחמים 
חלקם  דרוזים,  לוחמים  של  גופות  עשרות 
בלבוש אזרחי, עדות לקרב הקשה שהתנהל 
שאותם  הגדוד,  מפקד  רישומי  לפי  שם. 
איבד  זה  בקרב  "ההגנה",  למפקדת  העביר 
דרוזים  לוחמים  כ־30  מהם  לוחמים,  כ־120 

מכפרי האזור.

מוחלט,  לקרע  כמעט  הוביל  האמון  משבר 
מסר  הגיע  בצפון  "ההגנה"  למפקדת  כאשר 
מפקד  סגן  קבלאן,  ִאסמאעיל  מפתיע: 
הפלוגה, מוכן לקיים פגישה חשאית עם אנשי 
"ההגנה". ג'דעאן האני עמאשה, שהיה מודיע 
לוחמים  כי  זייד  לגיורא  סיפר  "ההגנה",  של 
מהגדוד  לערוק  מוכנים  הדרוזי  מהגדוד 
בין  לפגישה  היוזמה  בלחימה.  צד  ולהחליף 
גורמי הפיקוד של הגדוד ובין אנשי "ההגנה" 
את  שהכיר  ֻקנטאר,  בשיר  מחליל  הגיעה 
הלוחמים שחלקם היו חבריו הקרובים מ"הר 
הדרוזים" בסוריה. לאחר קרב רמת יוחנן בא 
ושכנע  קבלאן  עם  שוחח  חבריו,  את  לבקר 
אותם כי אין כל היגיון בלחימה עם היהודים, 
וכי מי שעוזר לדרוזים נגד הפורעים הערבים 

הם היהודים. 

ב־20 באפריל 1948 התקיימה פגישה בין נציגי 
הגדוד, ובהם סגן מפקד הפלוגה וקציניו, ובין 
ולוחמיו. מקיבוץ  זייד  גיורא  "ההגנה",  נציגי 
ההגנה  של  רכב  בכלי  נסעו  הם  יוחנן  רמת 
לקרית עמל הסמוכה לקרית טבעון, שם חיכו 
להם משה דיין ולביב חסן אבו־רוקון שפתח 
ודיבר על ההזדמנות ההיסטורית לפתוח דף 
חדש ביחסי הדרוזים והיהודים. קבלאן לחץ 
את ידו של משה דיין, התחייב שהדרוזים לא 
שהגדוד  והציע  היהודים  נגד  יותר  יילחמו 
הדרוזי יצטרף ל"הגנה". דיין בדק את הפנייה 
ויגאל  אביב,  בתל  ההגנה  מפקדת  מול  אל 
"ההגנה",  של  המבצעים  קצין  שהיה  ידין, 
מסר לדיין כי אין אישור. ואולם, ידין העביר 
התחייבותם  את  שיוכיחו   - מסר  לדרוזים 
לברית, בכך שיסייעו להגנה לכבוש את עכו 

המערבית.

לאחר הפגישה, בנו של מפקד הגדוד, כמאל 
ַוַהאּב, עדכן את אביו בנעשה ועל כך שהערבים 
במלחמה  להשתתף  הדרוזים  את  דוחקים 
שהם כלל אינם צד בה. מפקד הגדוד התרצה 
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לאחר  "ההגנה".  אנשי  עם  להיפגש  והסכים 
עמל,  בקרית  הישיבה  התקיימה  כשבועיים 
ובה השתתפו: ֵשיח' צאלח ח'ניפס; ֵשיח' לביב 
הש"י;  מפקד  פלמון  ג'וש  יהושע  אבו־רוקון; 
גיורא זייד; מרדכי שכביץ; אליהו ששון שהיה 
מראשי המחלקה הערבית בהגנה; ויצחק כתר 

מרמת יוחנן.

דרש  "ההגנה",  עמדת  את  שהוביל  פלמון, 
שהגדוד הדרוזי ייסוג באופן מידי חזרה ל"הר 
כי  חששו  את  הסתיר  לא  ַוַהאּב  הדרוזים". 
הסורים יעמידו אותו לדין על בגידה, והציע 
כי היהודים ימסרו לו את קיבוץ יחיעם כדי 
לגדודו.  שהוא  כל  הישג  על  להצביע  שיוכל 

הצעה זו נדחתה על הסף. 

מנהיגי  אליו  כשפנו  בהבטחתו.  עמד  ַוַהאּב 
את  דחה  עזרתו,  את  וביקשו  בעכו  הערבים 
בקשתם בנימוק שקאוקג'י לא סיפק לו נשק 
היהודים  של  הנשק  נגד  לעמוד  שיוכל  כבד 
בהגנת  לעזור  יכול  אינו  כן  ועל  כוחם,  ונגד 
בהפצת  הדרוזים  סייעו  בהמשך  העיר. 
שמועות ולפיהן כוח יהודי גדול נערך לתקוף 
את עכו והיהודים לא יחוסו על חיי המקומיים. 
לברוח  הערבים  לנכבדי  יעצו  הגדוד  אנשי 
והמסר  מדי,  מאוחר  שיהיה  לפני  מהעיר 
עבר בהצלחה - רבים מתושביה הערבים של 
עכו ברחו מהעיר, והיא נפלה בידי "ההגנה" 

כמעט ללא קרב.

בהמשך התפרק הגדוד הדרוזי לחלוטין וחדל 
חזרו  מהלוחמים  חלק  לוחם.  כוח  להיות 
הדרוזים  כפרי  בין  התפזרו  וחלקם  לסוריה, 

בגליל ובכרמל.

ניכר מרמת  ישראל חלק  כבשה  ביוני 1967 
בצפון  דרוזיים  כפרים  ארבעה  ובו  הגולן, 
בוקעתא  מסעדה,  שמס,  מג'דל  הרמה: 
הדרוזים  קניה(.  )עין  קנייא  ועין  )בקעאתא( 
המתגוררים בכפרים ברמת הגולן הם קבוצה 

נפרדת מיתר כפרי הדרוזים במדינת ישראל. 
הגיאוגרפי,  במיקומם  באופיים,  שונים  הם 
יותר  שנוטה  שלהם  הקשרים  ובמערכת 
ובין  בינם  השוני  לישראל.  ופחות  לסוריה 
מעצם  נובע  ובגליל  שבכרמל  הדרוזים 
מיקומם על קו הגבול הישראלי-סורי שברמת 
הגולן, ומחששם העמוק שמא ייאלצו לחזור 
על  וייענשו  הימים  מן  ביום  סוריה  לשלטון 
ישראל  ממשלת  עם  תקינים  יחסים  קיום 
בין  הבולטים  ההבדלים  אחד  ותושביה. 
שבכרמל  אלה  ובין  הגולן  שברמת  הדרוזים 
ובגליל - תושבי ארבעת הכפרים האלה אינם 

מתגייסים לצה"ל. 

את  שסיפח  הגולן",  "חוק  התקבל  ב־1981 
ברמת  הדרוזית  העדה  בני  לישראל.  הגולן 
הגולן קיבלו את החוק במחאה חריפה, שרפו 
על  והכריזו  הישראליות  הזהות  תעודות  את 
ברמת  הדרוזים  רוב  כיום,  כללית.  שביתה 
אולם  בישראל,  קבע  כתושבי  מוכרים  הגולן 
לא כאזרחים. מאז תחילת מלחמת האזרחים 
וחלק  זה,  במצב  איטי  שינוי  חל  בסוריה 
לקבל  מבקשים  הגולן  ברמת  מהדרוזים 

אזרחות ישראלית. 

מאז מלחמת ששת הימים ושחרור הגולן מידי 
סוריה, פעלו בארבעת הכפרים הללו מועצות 
ממונות מטעם מדינת ישראל ומשרד הפנים. 
הרב  הפנים  שר  החלטת  על־פי  ב־2018, 
בחירות  לראשונה  התקיימו  דרעי,  אריה 

צילום: משה מילנר, לע"מ
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מוניציפליות ביישובים הדרוזים ברמת הגולן. 
מנהיגי העדה התנגדו לבחירות אלה והכריזו 
על החרמתן ועל החרמת המצביעים. למרות 
הגישו  הבוטים,  והאיומים  העזה  ההתנגדות 
את מועמדותם לראשות המועצות הדרוזיות 

בגולן לא פחות מ־14 תושבים.

ייצוג בבית המחוקקים  לבני העדה הדרוזית 
הישראלי כבר מהכנסת השנייה, שבה כיהנו 
כחברי  ח'ניפס  וסאלח־חסן  ֻמעדי  ג'בר  ֵשיח' 

כנסת.

לשר  טריף  סאלח  ח"כ  מונה   2001 במאי 
הממשלה  ראש  במשרד  מיעוטים  לענייני 
על המגזר הערבי,  תיק הממונה  ללא  וכשר 
בישראל.  הראשון  הדרוזי  לשר  היה  ובכך 
והבה  מג'לי  ח"כ  כיהן  השבע־עשרה  בכנסת 
כמה  במשך  המדינה  נשיא  מקום  כממלא 

מקום  ממלא  קצר,  לזמן  היה,  ובכך  ימים, 
נשיא המדינה הלא יהודי הראשון בישראל. 

במהלך כהונת הכנסת השמונה־עשרה הגיע 
ייצוג העדה לשיא של 6 חברי כנסת, פי 2.5 

משיעורם באוכלוסייה.

הכרה בעדה הדרוזית כעדה 
דתית רשמית

המדינה,  הקמת  לאחר  שנים  תשע  ב־1957, 
רשמית  דתית  כעדה  הדרוזית  העדה  הוכרה 

בישראל.

ב־1962 נחקק חוק בתי הדין הדרוזים, ומכוחו 
פועלים בתי הדין הדתיים הדרוזיים לטיפול 
המעמד  בענייני  הנוגעות  לשאלות  ומענה 
כיום  פועלים  בארץ  העדה.  בני  של  האישי 
שלושה בתי דין דרוזיים בעכו )שני בתי דין, 
מהם אחד לערעורים( ובכפר מסעדה ברמת 

הגולן.

והיא  דרוזית  דתית  מועצה  הוקמה  ב־1995 
נבחרת  זו  מועצה  דת.  אנשי  כ־75  מונה 
לתקופת כהונה של חמש שנים, ופועלת על־
מונה  היא  הדרוזית.  העדה  ארגון  תקנות  פי 
בתי  מנהלי   - סאיסים  הכוללים  חברים   15
הדרוזיים.  היישובים  מכל  ונציגים  התפילה 

בית הדין הדרוזי

חתימותיהם של הנשיא יצחק נבון, ראש הממשלה מנחם בגין ושר 
הפנים יוסף בורג על חוק רמת הגולן )צילום: מתוך ארכיון המדינה(
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בראש המועצה עומד כיום ֵשיח' מַופק טריף, 
מנהיגה הרוחני של העדה.

הדמוגרפיה של היישוב הדרוזי 
בישראל

עם קום המדינה, עמד מספר הדרוזים בארץ 
על 14.5 אלף נפש. על־פי המידע של הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה, נכון ל־2019 מנתה 
דרוזים,  אלף   145 הדרוזית  האוכלוסייה 

שמפוזרים במחוז הצפון.

מאוכלוסיית  ל־95%  קרוב  מהווים  הדרוזים 
היישובים בית ג'אן, בוקעתא, ג'וליס, דאלית 
אל־כרמל, ח'ורפיש, יאנוח-ג'ת, ירכא, כסרא־
סמיע, מג'דל שמס, מסעדה, סאג'ור, עין אל־
אסד, ועין קניא. בשאר היישובים: אבו־סנאן, 
ושפרעם,  ראמה  פקיעין,  עוספיה,  מע'אר, 

הדרוזים חיים לצד נוצרים ומוסלמים.

נמצאים  בישראל  הדרוזים  היישובים  מרכזי 
היישובים  הגולן.  וברמת  בגליל  בכרמל, 
הדרוזים הגדולים ביותר הם דאלית אל־כרמל 

וירכא.

שיעור הפריון הכולל בקרב הנשים הדרוזיות 
נמצא במגמת ירידה מאמצע שנות ה־60. שיא 
ב־1964.  נמדד  לאישה,  ילדים   7.9 הפריון, 
לאישה,  ילדים   4.1 השיעור  היה  ב־1990 

ב־2000 3.1, וב־2010 2.5.

בכפרים  הדרוזים  גרו  שנים  מאות  במשך 
גדולות  הרריים קטנים המורכבים מחמולות 
וקטנות. הגירת הדרוזים מכפר לכפר או מן 
נדירה ביותר ובשיעורים  הכפר לעיר הייתה 
התקיימו  והמשפחות  החמולות  אפסיים. 

באותו יישוב במשך דורות רבים.

השנים  במשך  שהתחוללו  רבות  תמורות 
משמעותיים  לשינויים  גרמו  האחרונות 
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המסגרת  העדה:  בני  של  השונות  במסגרות 
ההתיישבותית,  התעסוקתית,  המשפחתית, 
ההנהגתית והחברתית־מסורתית, וזאת מכמה 

סיבות:

הדור 	  בני  של  ההשכלה  ברמת  העלייה 
הצעיר גרמה לשינויים בהלך המחשבה 
בפיתוח  המשפחה,  תפקיד  בראיית 
חלו  שינויים  כן  כמו  וכדומה.  האישי 
והתרבות  המדיה  החברה,  בהשפעת 
אינם  הדרוזים  הכפרים  המערבית. 
מבודדים כבעבר, ותושבי הכפר מעורים 

בחברה הישראלית. 

פנייתן של נשים ללימודי השכלה גבוהה 	 
החברתי־משפחתי,  המאזן  את  ערערה 
וכיום ניתן למצוא נשים משכילות רבות 
שונים  מקצועיים  בתחומים  שעוסקות 

ומגוונים. 

נקודת 	  הוא  גם  מהווה  בצה"ל  השירות 
החייל  פוגש  ובו  הדרוזי,  לצעיר  מפנה 
ושונה  מתירני  חיים  אורח  לראשונה 
וזיקתו  בכפרו,  בו  שהורגל  מזה  מאוד 

לחמולה נחלשת ומתערערת.

כמקור 	  החקלאות  של  משקלה  ירידת 
למקורות  ופנייה  העיקרי,  הפרנסה 
ליישוב  מחוץ  המצויים  אחרים  פרנסה 

הסולידריות  לשחיקת  גרמו  הדרוזי, 
החברתית והמשפחתית.

מתחולל 	  בישראל  הדרוזית  בחברה 
"אורבניזציה"-  של  מאוד  מהיר  תהליך 
שינוי פני הכפר לחברה עירונית. בעבר 
בקומפלקס  גרה  הייתה  המשפחה  כל 
המשפחה,  בני  כל  התגוררו  שבו  אחד 
אולם היום צעירים רבים בונים לעצמם 
הגרעין  גר  שבהם  מודרניים,  בתים 
וילדיו.  הזוג   - המצומצם  המשפחתי 
נוספו  המסורתי  הדרוזי  לכפר  כן  כמו 
היו  שלא  רבים  מודרניים  ציבור  מבני 
בעבר, כמו: מבני חינוך, רפואה, ספורט 
ותרבות. שינויים אלו אינם רק שינויים 
ארכיטקטוניים, אלא יוצרים מהות חדשה 
של שינוי תפיסה, ומעבר מחברה כפרית 

מסורתית לחברה עירונית מודרנית.

בהיבט 	  גם  שינוי  חל  הדרוזית  בחברה 
מבוגרת  ממנהיגות  המנהיגותי, 
משכילה  צעירה  להנהגה  ומסורתית 
הגיעו  רבים  דרוזים  צעירים  ומודרנית. 
בשירותי  בכירות  השפעה  לעמדות 
הביטחון, ובמקצועות חופשיים בתחומי 
יש ראשי מועצות  עשייה שונים, ומהם 
אמנים  סופרים,  כנסת,  חברי  מקומיות, 

ועיתונאים.
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מוצא הדת הדרוזית
בִאסמאעיליה  כתנועה  החלה  הדרוזית  הדת 
השנים  בין  במצרים  השיעי(  באסלאם  )פלג 
1043-1017, והתגבשה בתקופת שלטונו של 
באמר  "אל־חאכם  השישי  הפאטימי  הח'ליף 
בין  ששלט  האל(,  במצוות  )השופט  אללה" 

השנים 1021-996 ופעל להפצתה והגנתה.

תקופה זו הייתה מלאה ועשירה בחיי תרבות 
ומדע, ספרות ולימודים, והתחולל בה מפגש 
 - ומגוונות  שונות  ופילוסופיות  תרבויות  בין 
תרבות יוון, מצרים העתיקה, הלניזם, נצרות, 
האסמאעילית־ האסכולה  אסלאם,  יהדות, 
שיעית וזרמים נוספים שונים מהמזרח־התיכון 

והמזרח הרחוק.

הדת  צמחה  זה  עשיר  תרבותי  רקע  על 
רעיונית  והתפתחה  שהושפעה  הדרוזית, 
ורוחנית מכל אלו. הנביאים הדרוזים, שפעלו 

ברחבי  הדת  להפצת  עוזריהם  עם  ביחד 
הדת.  למייסדי  נחשבים  זמן,  באותו  העולם 
עקרונות,  לעצמה  פיתחה  הדרוזית  הדת 
ייחודית  זהות  וכן  ומצוות,  מנהגים  אמונות, 

ללא שייכות לדת אחרת או זרם כלשהו.

בדת  מדובר  אין  הדרוזית  המסורת  לפי 
חדשה, אלא רק בהופעה מחודשת של אמונה 
שהייתה  ומזוככת  עתיקה  מונותאיסטית 
כבר מבריאת העולם, ולפיה האל אחד ואינו 
ניתן לתפיסה בשכל האנושי. לאורך הדורות 
בתרבויות  בסתר  אלו  מאמינים  התגלגלו 
באל  האמונה  את  והטמיעו  שונים,  ובעמים 
למעשה  הם  ה־11  במאה  הנביאים  אחד. 
גלגול של דמויות מהדורות הקודמים, והשלב 
האחרון בהתפתחות האמונה היה בתקופה זו.

אמונתם  נביאי  הדרוזית,  האמונה  על־פי 
התגלו רק במקרים נדירים. הדרוזים מאמינים 
לשבע  מחולקת  האנושית  ההיסטוריה  כי 
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פעל  האלה  מהתקופות  אחת  בכל  תקופות. 
שהעביר  נסתר",  חכמת  "יודע  ולידו  נביא 
ליחידי סגולה את רזי הדת. שני זוגות כאלה 
המוכרים גם למי שאינו דרוזי הם: משה ויתרו 

)הנביא ֻשֵעיב(, וכן מוחמד והנביא עלי. 

אל־ של  בתקופתו  הדרוזית,  האמונה  על־פי 
ומטיפי  האמונה  נוסדה  אללה  באמר  חאִכם 
אחד  הדרוזית.  האמונה  את  הטיפו  דת 
בן־עלי.  חמזה  היה  לדת  המטיפים  מחשובי 
כשהיה בן 20, בא בן־עלי לחצרו של באמר 
ב־1017  אללה והתקבל מיד על־ידי המושל. 
בן־עלי כאימאם של  הכריז באמר אללה על 

דת אל־ֻמאחדון.

על־ אללה.  באמר  נעלם   1021 בפברואר 
מהרכיבות  באחת  הדרוזית,  האמונה  פי 
האל,  עם  והתייחדותו  סוסו  על  השגרתיות 
המאמינים  הרגיל.  מן  רב  לזמן  נעלם  הוא 
עומדים  בגדיו  את  רק  מצאו  לחפשו  שיצאו 
כי  אומרת  והמסורת  באוויר,  מכופתרים 
באמר אללה נעלם במתכוון וכי הוא מסתתר 

כמבחן לעמידתם של המאמינים.

במשך 24 שנים, בימי יורשו השני של באמר 
את  האחרונה  בפעם  השליט  נתן  אללה, 
חבר  אל  להצטרף  למעוניינים  ההזדמנות 
לדת  להצטרף  על־מנת  הדרוזים.  המאמינים 
גובשו ונכתבו תנאים בראשית המאה ה־11: 
על המצטרף להיות בוגר מעל גיל 15, בעל 
להיות  לו  ותקינים. אסור  בריאים  וגוף  שכל 
חופשי  להיות  ועליו  כרוני,  חולה  או  שתיין 
בעצמו  בדת  כדי שיבחר  ומשוחרר מעבדות 

מתוך חופש מוחלט וללא לחצים.

על־מנת לאפשר את הדבר פרסם באמר אללה 
באימפריה  העבדות  את  שביטלו  ומנשר  צו 
הח'ליף  חסותו.  שתחת  ובאזורים  הפאטמית 
קבלת  ובהן:  משמעותיות  רפורמות  העביר 
מסירות  על  המבוססת  דת  יתרו,  המלצות 

עבדות  איסור  הכפייה הדתית,  ביטול  וצדק, 
וסחר באנשים, משמעות הצדק האלוהי על־
ידי גלגול נשמות, התרחקות משבעה חטאים, 
שוויון בין המינים, איסור הפוליגמיה, איסור 
ארגון  רצון,  על־פי  נישואין  קטינים,  נישואי 
והזכויות  כלכלית  יכולת  על־פי  המשפחה 
ממנו,  להתגרש  זוגן,  בן  את  לבחור  לנשים 
להגיע  ואף  להתפלל,  הוריהן,  את  לרשת 
בהעתקת  ולעסוק  דת  כוהנת  של  לתפקיד 

ספרי הקודש.

באותה עת קיבלו חמשת "עמודי האסלאם" - 
מצוות היסוד של הדת המוסלמית - פרשנות 
אלגורית אחרת על־ידי מנהיגי הדרוזים, והם 
אל־חאכם  הח'ליף  היום.  עד  אותם  מקיימים 
בנה  ולמדענים,  לנזקקים  לעזרה  קרן  הקים 
בתי ספר וסמינרים וחילק את רכוש המדינה 
כתב  אל־חאכם  של  מעשיו  על  לאזרחים. 
ההיסטוריון הערבי־נוצרי יחיא בן סעיד אל־
מה  הצדק  מן  הראה  אל־חאכם  כי  אנטאכי, 

שלא נשמע כמוהו.

הדת  כשהחלה   ,1028-1021 השנים  בין 
הנוכחית,  במתכונתה  להתגבש  הדרוזית 
על־ידי  באכזריות,  לעיתים  מאמיניה,  נרדפו 
בסוריה  במצרים,  בעיקר  אדוקים  מוסלמים 
ובישראל, שטבחו בכ־1.5 מיליון דרוזים. לאור 
למצטרפים  הדת  שערי  לחלוטין  ננעלו  זאת 
׳׳רשאי׳׳  כדרוזי  שנולד  מי  שרק  כך  חדשים, 

להצטרף לדת. 

אל  שהצטרפו  הבולטים  השבטים  מן  אחד 
הדרוזים בתקופה זו היה שבט תנוח', ואמירי 

הדרוזים עד המאה ה־15 היו משבט זה. 

הדת הדרוזית אימצה את "התקיה" - החובה 
של הסתרת הדת בעת צרה ומשבר, בעזרת 
והידמות  חיצונית  מבחינה  האמונה  טשטוש 
לסביבתם. לסודיות של הדת הדרוזית שלושה 

הסברים: היסטורי־פוליטי, תאולוגי ורוחני.
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עם הופעת הדת הדרוזית על במת ההיסטוריה 
גורמים  החלו  ומוצהרת,  עצמאית  כדת 
פנטיים לרדוף את המאמינים, להתנכל להם 
ולרצוח אותם בניסיון להשמידם כליל, בסיוע 
אל־ אחרי  שבאו  ושליטים  מושלים  ובעידוד 
בדת  ראו  אלו  גורמים  אללה.  באמר  חאכם 
הדרוזית תופעה הרת אסון ומסוכנת לאסלאם 
הדתי הקיצוני, שעד היום אינו מכיר בדתות 

ובנביאים שבאו אחרי מוחמד והאסלאם. 

ואין  מושלמת  היא  הדת  האסלאם,  על־פי 
הנביאים".  "חותם  הוא  ומוחמד  לשנותה, 
בהם  ראו  הדרוזים  את  העוינים  הגורמים 
העלול  באזור,  חדש  ופוליטי  צבאי  גורם  גם 
את  חייבו  אלו  סיבות  מעמדם.  את  לסכן 
למחתרת  לרדת  מנהיגיה  ואת  הדת  מייסדי 
לפעול  אמונתם,  ואת  דתם  את  ולהסתיר 
כלומר  "התקיה",  את  לעצמם  ולסגל  בסתר 
להיראות בפרהסיה כמוסלמים, בעוד שבסתר 

ואת תפילותיהם.  הם מקיימים את אמונתם 
זהו אחד הגורמים לכך שהדרוזים שמרו את 
מהערים  הרחק  יישוביהם  את  והקימו  דתם 
יישוביהם  הגדולים.  האוכלוסיה  וממרכזי 
יכלו  שבהם  מקלטים,  להם  שימשו  בהרים 
יחסית  ובחירות  בשקט  חייהם  את  לנהל 

לאורך זמן.

מן  כמה  לפי  זו,  לסודיות  הרוחני  ההסבר 
את  לגלות  שאין  הוא  הדרוזים,  ההוגים 
הדת  שמכילה  האמיתות  כל  את  או  האמת 
הדרוזית, ואין לחשוף את חוכמת הדת אלא 
רק בפני יחידי סגולה המוכנים לכך מבחינה 
נותנים  שאין  כשם  ורוחנית.  שכלית  נפשית, 
בערכו  מכיר  שאינו  משום  יקר  יהלום  לילד 
הדת  סודות  את  להעניק  אין  כך  ומשחיתו, 
שהגיעו  לאלו  אלא  הרוחני  המיסטי  והידע 
ללימוד  )בדומה  הרוחנית  הבגרות  לשלב 
יכולים  הם  היהודית(, שבו  הקבלה במסורת 
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להבין את הנטל והעוצמה של האור האמיתי 
רק  בו.  הכרוכה  באחריות  ולשאת  והנצחי, 
הם יכולים להעבירו, כולו או חלקו, לאחרים 
ומסוגלים  זה  לחסד  זכאים  שהם  המוכיחים 

להמשיך בכך הלאה במשך הדורות. 

הדת הדרוזית היא חלק מהדתות האברהמיות 
- דתות מונותאיסטיות המדגישות את מקורן 
שלהן  הרוחנית  שהמסורת  או  אברהם  עם 
שהיו  מאמינים  הדרוזית  בדת  עמו.  מזוהה 
נביאים בתקופות שונות בהיסטוריה:  שבעה 
אדם, נח, אברהם, משה, ישו, מוחמד ומוחמד 
מהנביאים  אחד  כל  דברי  ִאסמאעיל.  בן 
מצטרפים  הם  וביחד  קודמו,  את  משלימים 
אדם  היה  תקופה  בכל  אחת.  אמונה  לכדי 
לדוגמה,  "המשכיל",  שהיה  הנביא  על  נוסף 

בתקופת משה, חותנו יתרו היה המשכיל.

על  כתב  מטודלה  בנימין  היהודי  הנוסע 
"האומה  כי  ב־1167  צידון  בעיר  ביקורו 
צידון  אנשי  עם  נלחמים  דרזיאן"  הנקראת 
בהרים  ויושבים  דת,  להם  ואין  פגנוש  "והם 
שולט  שר  או  מלך  ואין  הסלעים,  ובנקיקי 
עליהם ]...[ ועד הר חרמון גבולם". עוד ציין 
שהם מאמינים בגלגול נשמות, "הם אוהבים 

ליהודים" ו"אין אדם יכול להילחם עמהם".

תפוצת הדת הדרוזית
דרכה  בראשית  המסורת,  על־פי 
הצטרפו לדת כ־700 אלף מאמינים, אך 
ברדיפות שנמשכו  נהרג  הגדול  חלקם 
להרים  נמלט  מי ששרד  שנים.  כשבע 
יישובים אלו  במזרח אגן הים התיכון. 
הר  בארץ:  מוקדים,  בכמה  מצויים 
וסביבתו  החרמון  הר  וסביבתו,  מירון 
שבמורדות  אל־תים  בואדי  בעיקר 
אזור  בלבנון:  המערביים של החרמון; 
חצביא; בסוריה: "ג'בל דרוז" הנקרא גם 

בשם הרי חורן. גם אזור העיר חלּב שבצפון 
סוריה יושב על־ידי דרוזים רבים בראשית ימי 
הדת  הופעת  מאז  השנים  אלף  במשך  הדת. 
הללו,  המרכזים  בין  ומעבר  הגירה  גלי  היו 
והתפתחו מרכזים שוליים - הר הכרמל, צפון 

הירדן ועוד.

קברי  הם  לדרוזים  הקדושים  המקומות 
הצדיקים ומייסדי הדת. חלקם נמצא בישראל 

וחלקם בדרום לבנון.

הדת הדרוזית
סודית,  פילוסופית  דת  היא  הדרוזית  הדת 
דת  משלה.  בפרשנות  האל  דברי  ומפרשת 
סגולה  יחידי  בלבד,  הדת  לאנשי  שמורה  זו 
שאינם  האנשים  לעומת  "עוקאל",  הנקראים 
דתיים - "ג'והאל" - שהם מחוסרי ידע בדת 
ומנועים מלעסוק בה. מצווה על בני העדה 
הדתיים לשמור בסוד את הדת עד יום הדין 
רשאי  הדרוזי  המשיח  ורק  הימים,  באחרית 
את  ולבטל  מחדש  הדת  שערי  את  לפתוח 

סודיותה.

אל־חכמה"  "רסאיל  הנקראים  הדת  ספרי 
)שבהם נדונים אמונת הייחוד, בריאת העולם, 
הנביאים, חובות האדם, העולם הבא, תחיית 
נדפסים  אינם  והם  ועוד(,  הדין  יום  המתים, 
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הדת  אנשי  על־ידי  יד  בכתב  מועתקים  אלא 
המומחים לכך. "העוקאל" אינם משתפים את 
וקבלה  הקודש,  בספרי  בקריאה  "הג'והאל" 
מסוימים  במבחנים  כרוכה  ה"עוקאל"  לחוג 
שעל "הג'והאל" לעמוד בהם. מי שאינו דרוזי 

אינו רשאי לעיין בכתבי קודש אלה.

הדרוזים מאמינים ומכבדים את כל הנביאים 
בנצרות  ביהדות,  שהופיעו  הראשונים 
הנביאים  בחמשת  ומאמינים  ובאסלאם, 
יתרו. הם מקיימים חופש  ובראשם  הדרוזים 
מוחלט בבחירת אורח החיים, וכל אחד בוחר 
את אורח חייו בכל גיל. כך נמצא במשפחה 
דתיים,  אינם  שילדיהם  דתיים  הורים  אחת 

אישה דתית שבעלה אינו דתי וכדומה.

לעיר  מדרום  הנמצא  אל־ביאדה  ח'לואת 
הדתי  למרכז  נחשב  לבנון,  בדרום  חצביא 
במזרח־התיכון  לדרוזים  ביותר  החשוב 

ללימודי הדת הדרוזית.

מצוות יסוד
לדרוזים שבע מצוות יסוד )"תעאלים"(:

את . 1 לשמור  מחויב  הדרוזי  אמת:  דיבור 
לשונו ולהיות נאמן ודובר אמת בדיבור, 
זה  יסוד  ובמחשבות.  בכוונות  במעשה, 
נחשב עיקר אמונה ומבליט את ההקפדה 
ובקהילה  בחברה  האדם  התנהגות  על 

בחיי היום־יום. על־פי הדת הדרוזית זהו 
סוד תיקונם של האדם והחברה, ומכאן 
מתחילה האבולוציה הרוחנית של נשמת 

האדם שהיא עיקר מהותו.

הגנה ושמירה על אחים: הדרוזי מחויב . 2
בעת  לעזרתם  ולבוא  אחיו  על  לשמור 
צודק  עניין  על  מאבק  ובשעת  צרה, 

כלשהו.

דחיית כל דת אחרת: הימנעות מעבודת . 3
אלילים, כפירה וכופרים. 

היבדלות מן השטן וממעשי רשע.. 4

שוללת . 5 אחד  באל  האמונה  האל:  ייחוד 
לפולחן.  אובייקטים  של  ריבוי  מראש 
אלוהים שהוא בורא עולם הוא כל־יכול 
וטרנסצנדנטי, כלומר אינו ניתן להגדרה 
או לתפיסה על־ידי שכל אנושי המוגבל 
לציין שאמונה ללא  יש  מטבע בריאתו. 
התנהגות חיובית וטובה היא חסרת טעם 
שההקפדה  מכאן  הדרוזית.  הדת  על־פי 
ובמעשה  בדיבור  האדם  התנהגות  על 
לפני  עוד  במעלה,  כראשונה  מופיעה 

האמונה באל שהיא יסוד הדת.

הכניעה לרצון האל: על הדרוזי להשלים . 6
מרצון עם גזרות אלוהים, ולקבל בהבנה 

ובסבלנות את הטוב ואת הרע. 

בגורל . 7 להאמין  בגורל:  האמונה 
הדרוזית  הדת  אחד  מצד  ובגזרותיו. 
אדם,  חיי  על  המשפיע  בגורל  מאמינה 
אך מצד אחר נותנת לאדם חופש בחירה 
מסוים בנוגע לחייו האישיים כך שהאדם 
עת,  בכל  בחייו  חדש  דף  להתחיל  יכול 
עצמי  לתיקון  רבות  הזדמנויות  לו  ויש 
ואולם,  ורוחנית.  שכלית  ולהתפתחות 
עניינים מהותיים כמו מקום ושעת לידה, 

או מוות - אינם בשליטת האדם.
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אחד  היא  נשמות  בגלגול  האמונה  בנוסף, 
הדרוזית,  בדת  הבסיסיים  העקרונות 
וחשיבותה בכך שהיא משפיעה בצורה ניכרת 
השקפת  ועל  חיים  אורח  על  המנהגים,  על 

העולם של הדרוזים.

זהו אחד המאפיינים הבסיסיים של הדרוזים. 
ממרכיבים  האדם  מורכב  זו  אמונה  על־פי 

שונים:

א. מרכיב רוחני - הנשמה.

ב. מרכיב תבונתי הכרתי - השכל.

ג. מרכיב רגשי אמוציונלי - רגשות ותשוקות.

ד. מרכיב חומרי גשמי - הגוף הפיזי.

אפשר להגדיר את האדם כחומר ורוח. חומר 
המתגשם בגוף משתנה באופן תמידי, נהרס 
ונבנה, ואילו הנשמה היא מרכיב נצחי, שלא 

חלים עליו חוקי הטבע החלים על החומר.

לעומתו  אך  בטבע  החומר  מקור  אמנם 
מקור הרוח בעל־טבעי - אלוהים. הרוח לפי 

תפיסת הדרוזים היא סוג מסוים של אנרגיה 
זמן  לתקופת  הפיזי  הגוף  את  המפעילה 
מוגדרת. בזמן המוות הפיזי הרוח עוזבת את 
שנולד  תינוק  של  לגוף  ונכנסת  שמת,  הגוף 

באותו זמן במקום אחר.

פיזיים  גופות  מחליפה  האדם  נשמת  בעצם 
במחזוריות עד אין־סוף. חיים ומוות אלה שתי 

צורות של אותו מטבע.

לפי האמונה הדרוזית ברא אלוהים מלכתחילה 
ביקום  נשמות  או  אנרגיות  של  קבוע  מספר 
כולו, ולא רק על־פני כדור הארץ, והן עוברות 
הרוח  של  מתמדת  בתנועה  למקום  ממקום 
מודעות  בשלבי  בו  ומשתקפות  בחומר, 

ותבונה שונים ומשתנים.

מכל  האדם  בני  בין  רק  קיים  נשמות  גלגול 
האדם  נשמת  ואין  והדתות,  והעדות  העמים 

מתגלגלת לבעל חיים, צמח או אבן.

מכונה  הדרוזית  בדת  הנשמות  גלגול  עקרון 
בגד  ללבישת  המדומה  "ַתַקמוץ",  בערבית 

צילום: רביע באשא

41 דרוזים < הדת הדרוזית



חדש - גוף האדם הוא בגד שהנשמה מחליפה 
כשהוא מתבלה.

מצטמצמת  אינה  נשמות  בגלגול  האמונה 
בלבד,  למיסטיקה  או  התיאוריה  לעולם 
הדרוזים.  של  היום־יום  חיי  על  ומשפיעה 
בקהילות הדרוזיות בנות ימינו קיימים מאות 
מחייהם  פרטים  לספר  היכולים  אנשים 
הקודמים, עובדה המהווה עבור רבים הוכחה 
ממשית לקיומה של תופעת גלגול הנשמות. 
כל  בקרב  וקיים  אוניברסלי  הוא  זה  עיקרון 
בני האדם. יש לו השפעה על מסורות ומנהגי 

קבורה, אבל ומוות.

ההנהגה הדתית
המנהיג הדתי של בית התפילה הדרוזי נקרא 
ביהדות  רב  של  לדרגתו  המקבילה  "סאיס", 
על־ מתמנה  הסאיס  באסלאם.  האמאם  או 
ידי הקהילה הדתית במקום למשך כל חייו, 
ומחליפו אינו נקבע בירושה אלא במינוי על־
פי מידת בקיאותו בדת ואורח חייו הצמודים 
להוות  ועקרונות הדת. על הסאיס  למצוות 

דוגמה אישית לכלל הציבור. 

האחרות,  המונותיאיסטיות  לדתות  בניגוד 
"כלי  של  בתפקיד  לשמש  יכולה  אישה  גם 
קודש", ויש נשים שאף זכו להגיע למדרגה 
דתית בכירה. מעמדן מכובד לעתים אף יותר 
גבוה  שביניהן  הדתיות  ואחוז  הגבר,  משל 
מזה של הגברים. האישה אף מועדפת על־
פני הגבר בהצטרפות ל"עוקאל". נשים אלו 
)בית  בִח'לוה  הדתיות  בהתכנסות  שותפות 
מעבר  בנפרד  יושבות  אך  הדרוזי(,  תפילה 
בקרב  הגברים.  לבין  בינן  המפריד  לפרגוד 
מכונים  והם  שונות,  דרגות  יש  הדת  אנשי 
הנרדף  "אג'אויד",  בשם  קרובות  לעתים 

למילה "עוקאל". 

מחיי  פורשים  הדת  שבאנשי  הקיצוניים 
הפולחן  בקיום  הוא  עיסוקם  וכל  הציבור, 
כלל  בדרך  כלולה  אלה  של  בלבושם  הדתי. 

גלימה מפוספסת. 

מנהיגות דתית
ֵשיח' אמין טריף )1993-1898( היה מנהיגם 
בית  ונשיא  בישראל  הדרוזים  של  הרוחני 
למשפחה  נולד  טריף  לערעורים.  המשפט 
מאז  הדרוזית  העדה  את  שהנהיגה  דתית 
טריף  ֵשיח'  אביו,  של  פטירתו  ועם   ,1753
בשנים  הדרוזית  העדה  את  שהנהיג  טריף, 
טריף,  אמין  ֵשיח'  בנו,  נבחר   ,1928-1889

להנהיג אחריו.

אמין טריף סיים בהצטיינות את לימודי הדת 
ב"אל־ביאדה"  הגבוהה  הדתית  במדרשה 
העדה  הוכרה  ב־1957  בלבנון.  )אל־ביאצ'ה( 

ֵשיח' אמין טריף
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הוקמה  וב־1961  בישראל,  רשמית  הדרוזית 
מועצה דתית דרוזית, בראשה עמד. ב־1962 
הדרוזיים,  הדתיים  הדין  בתי  חוק  נחקק 
לערעורים  הדין  בתי  לנשיא  התמנה  והֵשיח' 

עד ליום פטירתו.

במזרח־ הדרוזים  כל  על  מקובל  היה  טריף 
התיכון, ומעמדו התחזק עם הזמן עד שהוכרז 
בסוריה  בישראל  הדתית  ההנהגה  על־ידי 
ובלבנון "ֵשיח' אל־ג'זירה", העונה על התארים 
- "ֵשיח'", "רועה העדה", "צדיק", "אבי העדה" 
רבות  פעל  טריף  העדה".  בגורל  ו"השולט 
למען הזכויות של בני העדה, והביא לשיפוץ 
הנביא  קבר  לדרוזים,  הקדושים  המקומות 
)אליהו  אל־חד'ר  הנביא  וקבר  )יתרו(  ֻשֵעיב 

הנביא(.

ב־1990 זכה טריף בפרס ישראל על תרומה 
מיוחדת לחברה ולמדינה.

שלו  הלוויה  ובמסע   ,95 בגיל  מת  טריף 
ציבור  אישי  ובהם  אלפים  מאות  השתתפו 
רבים. הֵשיח' לא השאיר אחריו בנים, ולאחר 
פטירתו ועל־פי צוואתו נבחר נכדו ֵשיח' מַופק 

טריף להנהיג את העדה הדרוזית.

ג'וליס,  בכפר  בביתו  נקבר  טריף  אמין  ֵשיח' 
לדרוזים  לרגל  עלייה  למקום  מאז  שהפך 

מהארץ, מהגולן ומלבנון.

מַופק טריף
ומשמש  ג'וליס  בכפר  מתגורר  טריף  מַופק 
הדתית  המועצה  ראש  כיושב  בחירתו  מאז 
וכקאדי מד'הב  הדרוזית במשרד המשפטים, 
- שופט בבית הדין הדתי הדרוזי לערעורים. 
בספטמבר 2016 נבחר לכהן כנשיא בית הדין 

הדתי הדרוזי לערעורים.

ללימודי  הגבוה  הספר  בית  בוגר  הוא  טריף 
ובוגר  שבלבנון,  ביאד'ה"  "אל  הדרוזית  הדת 
האקדמית  הקריה  של  למשפטים  הפקולטה 
ב־2010 הוענק לו תואר דוקטור לשם  אונו. 
ובאפריל  חיפה,  אוניברסיטת  מטעם  כבוד 
לענייני  השרים  ועדת  על־ידי  נבחר   2018
בטקס  משואה  להדליק  וטקסים  סמלים 
להקמת  שנים   70 לציון  המשואות  הדלקת 

מדינת ישראל.

ִח'לוה - בית התפילה
ורק  "ִח'לוה"  נקרא  הדרוזי  התפילה  בית 
רשאים  הדת,  חכמי  הם  הלא  ה"עוקאל", 
להתפלל שם. ילדים דרוזים עד גיל 15 רשאים 
גם הם להיכנס אל הִח'לוה, מכיוון שכזכור רק 
בגיל 15 הם מחליטים אם לקבל על עצמם 

את עול הציוויים הדתיים.

מבחוץ.  מזהים  סימנים  נטול  התפילה  בית 
ידיים,  רחב  ריק  אולם  הוא  הִח'לוה  פנים 
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נטול רהיטים, תמונות או קישוטים. החפצים 
היחידים המצויים באולם התפילה הם ארונות 
הדת  כתבי  מוצבים  שעליהם  ושרפרפים, 

בשעה שמעיינים בהם.

ושטיחים  מזרונים  מכיל  הפנימי  האולם 
ומחולק  התפילה,  בשעת  עליהם  שיושבים 
לגברים  חלק   - חלקים  לשני  מחיצה  על־ידי 

וחלק לנשים, מחמת הצניעות.

הדרוזי הדתי נוהג לבקר בִח'לוה מדי ערב, אך 
מחויב בכך רק ביום ראשון בערב ובליל שישי. 
שעה  כחצי  המתחילות  אלו,  בהתכנסויות 
לאחר שקיעת השמש, נשמעים דברי הטפה 
והדרכה דתית על־ידי ה"סאיס". בית תפילה 
זה ממוקם בדרך כלל במקום המרוחק ממרכז 
הכפר, מטעמי זהירות ושמירת סודיות הדת. 
בכל כפר דרוזי יש כמה בתי תפילה בהתאם 

לגודלו.

יכולים  ההתכנסות  של  הראשון  בחלק 
שייכים  שאינם  העדה  בני  גם  להשתתף 
עוזבים  הערב  בהמשך  ה"עוקאל".  לחבורת 
נשארים  וה"עוקאל"  המקום,  את  ה"ג'והאל" 
לעסוק בענייני הדת, בקריאה בכתבי הקודש, 
בפירושם ועוד. בין היתר נקראים בהתכנסויות 
אלה "מַואעט" - שירי הטפה ומוסר המושרים 

בצוותא במנגינה קבועה. 

להפוך  ל"ג'והאל"  מניעה  אין  הדרוזית  בדת 
ל"ג'והאל",  להפוך  ל"עוקאל"  או  ל"עוקאל" 
אך ל"עוקאל" שהופך ל"ג'ואהל" אסור בשום 

אופן לגלות את עיקרי הדת. 

הדת,  ממצוות  אחת  על  עבירה  שעבר  אדם 
ובנידוי  בהרחקה  נענש  החברה,  או  המוסר 
למשך  אלו  שבועיות  דתיות  מהתכנסויות 
תקופה מסוימת שאורכה נקבע על־פי חומרת 
העבירה. אדם כזה נקרא "מבעוד" )מורחק(, 
רק  החברתיות  להתכנסויות  לחזור  ויכול 

צילום: רביע באשא
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עבירות  שלוש  מעשהו.  על  סליחה  בבקשת 
חמורות ביותר הן: רצח, זנות ואי־אמונה באל. 
בתפילה  מהשתתפות  מורחק  עליהן  העובר 
האיסור  גם  נוסף  לאחרונה  ימיו.  כל  למשך 

להשתמש ולסחור בסמים.

 - בתשובה  וחזר  כזאת  עבירה  שעבר  אחד 
"שראח" - יכול להיות דתי למחצה, להשתתף 
לא  אך  מסוימים,  ובכינוסים  תפילה  בקטעי 
מעבר לכך, ולא יוכל ללמוד את סודות הדת. 

איסורים, הלכות ומצוות
לאכול  שלא  האיסור  על  מקפידים  הדרוזים 
בהמה או חיה שאינה מעלה גרה או מפריסת 
פרסה. כמו כן מקפידים הדרוזים שלא לאכול 
כמו  טמא,  בשר  או  בבהמה  הנשה  גיד  את 
חזיר. הדרוזים מקפידים על קיום ברית מילה, 
ה'  שם  לשאת  ולא  הנשמה  קדושת  שמירת 

לשווא. 

בנוסף יש איסורים על רצח, התאבדות, ניאוף, 
נישואין בין־דתיים, פוליגמיה והחזרת גרושה.

בדת קבועות כמה הלכות בנושאים שקשורים 
על  איסור  כמו:  ובצניעות,  הנפש  בשמירת 
סמים,  ונטילת  משכרים  משקאות  שתיית 
איסור על עישון ועל משחקי קלפים והימורים, 
והסתפקות  סגפנות  ראוותנות,  על  איסור 
העולם  מתענוגות  והינזרות  צניעות  במועט, 
וכבוד  האישה  כבוד  על  שמירה  הזה, 
ועזרה  אורחים  הכנסת  נדיבות,  המשפחה, 
לנזקקים, הימנעות מדברי רכיל וניבולי פה. 

על הדרוזי להקפיד על טוהר המוסר, ובנוסף 
מלהישבע  להימנע  עליו  הקיימות  להגבלות 

בשם האל אפילו על דבר אמת. 

חל איסור לקבל טובת הנאה, בין אם טובת 
ההנאה ניתנה מאדם פרטי, מקבוצת אנשים, 
מדינה  מוסדות  כולל  כלשהו,  ממוסד  או 
להיזהר מלקבל טובת  עליו  כן,  כמו  וציבור. 

צילום: רביע באשא
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הנאה ממי שקיים חשש בנוגע אליו שהשיג 
אין  אם  או  הוגנות,  לא  בדרכים  רכושו  את 
שהעניק  מי  של  המוסרי  ביושרו  בטוחים 
את  לאכול  שלא  הדרוזי  מוזהר  עוד  אותה. 
ולפני שהוא מכניס  צמח המלוח )מלוח'יה(, 
דבר מאכל או משקה לפיו עליו להזכיר את 
אליו  לשאוף  שיש  האידיאל  אלוהים.  שם 

הוא הסתפקות במזון מועט המושג מעבודת 
אדמה.

שאינן  לשמחות  מללכת  נמנע  הדתי  הדרוזי 
מליטול  נמנע  וכן  מצווה",  "שמחת  בבחינת 
ומלהימצא  בידורי  אופי  בעלי  בכנסים  חלק 

בחברה מעורבת.
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הופעה ולבוש
מיוחדת,  חיצונית  הופעה  הדתי  לדרוזי 
פשטות  צניעות,  כאשר  והדורה,  מחויבת 
ואחידות הם העקרונות המנחים לבגדים אלו. 
לדרוזי שאינו דתי הופעה חיצונית, מערבית 

ומודרנית.

הדתיים חובשים לראשם "לפה אל־עמאמה" - 
תרבוש לבן עגול שחלקו העליון שטוח בגוונים 
אדומים. ה"לפה" עשויה לבד עבה, או סריג 
אישיות  עמילן.  על־ידי  המוקשה  עבה  צמר 
רמת מעלה, כמו ֵשיח' אמין טריף שהיה ראש 
 - "לפה מכולסה"  - העדה, חבש לפה בשם 
מצנפת גדולה יותר ומעוגלת מהיקף הראש 
מעל  "עמאמה".  הנקראת  מעלה  כלפי 
ה"לפה" חובש הגבר הדתי בדרך כלל "חטה" 
- שם נרדף לכאפיה לבנה, שתפקידה לסוכך 
השמש.  מפני  והצוואר  העורף  הראש,  על 
שעוטפת  לבנה  משי  מטפחת  היא  ה"חטה" 

שוליה  שלוש,  או  פעמיים  ה"לפה"  את 
העודפים  והקצוות  הקיפולים  לתוך  תחובים 
והצדעים.  תלויים בגנדרנות בשיפולי הראש 
בכך ה"חטה" יוצאת דופן, שכן בניגוד ללבוש 
מחומרים  והעשוי  מיסודו  הפשוט  הדרוזי 
היא  מכוון,  באופן  יקרים  ולא  מפוארים  לא 
עשויה משי ומהווה פריט המפאר ומכבד את 
ה"עוקאל". הצעירים הדתיים, לדוגמה, אינם 

חובשים את ה"לפה".

גברים שומרי מסורת, אך לא דתיים חובשים 
בשנים  הדרוזית.  הכיפה   - ה"טאקיה"  את 
לחבוש  צעירים  דרוזים  החלו  האחרונות 
קשר  המשלב  כסמל  צבעונית,  טאקיה 
למודרניות  והתקרבות  גיסא,  מחד  למסורת 

מאידך גיסא.

מסורתיים  שרוואל  הם  הגברים  מכנסי 
עשויים  אלה  מכנסיים  "א־לבאס".  הנקראים 
כהה,  כחול  או  שחור  בצבע  אטום  מבד 
אריג  בתוספת  מאופיינת  הרחבה  וגזרתם 
מוארך ועתיר־בד בין הרגליים ההולמים את 

התפיסה הדתית הדוגלת בצניעות.

חולצת הדרוזי הדתי היא בצבע כהה - שחור 
צווארון  בעלת  מכופתרת,  אחר,  או  חלק 
אין  הכהים.  השרוואל  מכנסי  מעל  ומונחת 
כלל  בדרך  כהה,  חולצה  ללבוש  מניעה 
מעורבת  מכותנה  או  מכותנה  משובצת, 

בפוליאסטר, ובתנאי שתהיה כהה וארוכה.

פריט לבוש נוסף הוא ה"עבאיה" - מעין אדרת 
ארוכה ורחבה המכסה את הגוף. ה"עבאיה" 
משמשת רק את אנשי הדת החכמים שיודעים 
את כל סודות הדת. אי לכך, משמשת אדרת 

זו לרוב את הדרוזים המבוגרים.

את  לגלח  החובה  הדתי  הגבר  על  בנוסף, 
שערות ראשו ולגדל שפם. אף גידול זקן רצוי, 

אך אין זו חובה.
צילום: רביע באשא
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מסורתי  ביגוד  יש  הדרוזיות  לנשים  גם 
האישה  ובפשטות.  בצניעות  המתאפיין 
הדתייה לובשת שמלה שחורה ארוכה וסגורה 
הנקראת "קומבאז". לשמלה שרוולים ארוכים, 
למניעת  הקרסוליים  עד  אורכה  רחבה,  היא 
הבד  סגור.  הצוואר  ופתח  רגליים  חשיפת 
שחור או כחול כהה ואטום למניעת שקיפות. 
מטעמי צניעות האישה הדתייה נוהגת ללבוש 
מתחת לשמלתה הארוכה "ליבאס" - מכנסיים 
ארוכים המגיעים עד אמצע השוק. המכנסיים 
שחור  בצבע  אטום  כותנה  מבד  עשויים 

)למבוגרות( או לבן )לצעירות(.

הדת  סודות  את  היודעות  הדתיות  הנשים 
נוהגות לכסות את ראשם ב"נקאב" - מטפחת 
מכותנה  העשויה  גדולה  לבנה  רעלה  או 
המכסה את הראש, השיער והכתפיים. שאר 
מתחת  אחר.  בצבע  מטפחת  עוטות  הנשים 
את  האוספת  קטנה  מטפחת  יש  ל"נקאב" 

השיער בצמוד לראש, ונקראת "לפליפה".

תמורות  חלו  האחרונות  השנים  בעשרים 
נוסף  לגברים  למשל  כך  המסורתי.  בלבוש 
החלו  הדתיות  והנשים  מותאם,  "קומבאז" 

לובשות שמלות שחורות וצנועות.

אירוסין ונישואין
מראשית היווסדות הדת ועד היום, בני העדה 
חדשים  מאמינים  מקבלים  אינם  הדרוזית 

ורואים בחומרה נישואי תערובת. לפיכך בני 
העדה נישאים בתוך העדה בלבד.

אדם מן העדה הדרוזית המתחתן עם אישה 
שאינה דרוזית - ילדיו ואשתו אינם נחשבים 
על־ידי  לרוב  מתקבלים  ואינם  דרוזים 
מגונה(.  )דרוזים במעמד  והחברה  המשפחה 
רשאי  אינו  הדרוזי  הגבר  הדת,  על־פי  אגב, 

להתחתן עם יותר מאישה אחת.

לפי המסורת הדרוזית, נהוג שמשפחת החתן 
לעתיד בליווי של נכבדי המקום מגיעה לבית 
הורי הכלה לעתיד ומבקשת את ידה בשמו. 
נערך  בחיוב  נענית  הכלה  שמשפחת  לאחר 
משתי  נציגים  בהשתתפות  בביתם  מפגש 
הקרובים,  והמכרים  הגרעיניות  המשפחות 
החלטה  ובהם:  לחתונה  בתנאים  לדון  כדי 
וקביעת  הזוג  מגורי  המוהר, מקום  גובה  על 
המועד לחתימה על חוזה הנישואין - ה"עקד". 
אינם  הזוג  בני   - ה"עקד"  נערך  לא  עוד  כל 
רשאים להיפגש ביחידות. ה"עקד" נערך על־
ידי אימאם )ִאמאם( המקום, הרושם על טופס 
שנקבעו  התנאים  את  הצדדים,  פרטי  את 
הסכמתה  ואת  העדים  שמות  את  ביניהם, 
כלל  בדרך  לנישואין.  הכלה  של  המחודשת 
הפותח  הפרק  אל־פאתחה",  "סורת  נאמרת 
את הקוראן, ומכאן ואילך רשאי החתן לבקר 
אצל כלתו כל אימת שירצה בכך, אך כל עוד 
אין   - שנקבעו  התנאים  אחר  מילא  לא  הוא 

היא עוברת לביתם המשותף.

אירוסין וחתימה על חוזה 
הנישואין

טקס האירוסין הנקרא "ח'טובה" נערך בבית 
הכלה.  משפחת  בהשתתפות  החתן  הורי 
לעיתים מוזמנים לטקס בני משפחה רחוקים 
יותר וחברים של הזוג. במהלך טקס האירוסין 
נפרדים,  בחדרים  יושבים  והגברים  הנשים 

צילום: רביע באשא
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אל־ָפאְתָחה.  סורת  את  מקריא  והאימאם 
הארוס  לחתונה  שעד  התקופה  במהלך 
הצעיר  לזוג  חדשה  דירה  מכינים  ומשפחתו 
חדשה  בשכונה  או  ההורים,  לבית  בסמוך 

בכפר כמקובל בימינו.

חותמים  לאחריו  או  האירוסין  טקס  במהלך 
על ה"עקד", המעניק תוקף רשמי לנישואין. 
החתימה על הסכם הנישואין נעשית בנוכחות 
מטעמם  עדים  ושני  האימאם  הזוג,  בני  שני 
החותמים גם הם על ההסכם. לאחר החתימה 
לאחר  זוג.  בני  השניים  נחשבים  החוזה  על 
זהב,  תכשיטי  לארוסתו  עונד  החתן  הטקס 

ועורכים ארוחה חגיגית.

טקס הנישואין
נישואין לפי העדה הדרוזית כוללים את טקס 
הבאת הכלה לביתה החדש. בנוסף מתקיימות 
בני  משתתפים  שבה  חינה,   - כלה  מסיבת 
משפחת הכלה; ומסיבת חתן, שבה משתתפים 
סעודה.  ונערכת  וחבריו  החתן  משפחת  בני 

מטעם  האימאם  ממונה  החתונה  ביצוע  על 
בית הדין.

חתונה דתית המכונה חתונה שקטה וצנועה, 
כוללת סעודה ואת טקס הבאת הכלה. חתונה 
כוללת  והיא  שמחה,  חתונה  מכונה  חילונית 
סעודה, טקס הבאת הכלה וגם מוזיקה, שירים 

וריקודים.

כמה  להימשך  יכולות  החתונה  חגיגות 
לרגל  שונות  וסעודות  מסיבות  ולכלול  ימים 
הרשמי  הטקס  המקרים,  בכל  הנישואין. 
ייערך  והזוגי  החדש  לבית  הכלה  הבאת  של 
הטקס  סיום  לקראת  לחגיגות.  האחרון  ביום 
בהורי  מלווה  החדש  לביתה  הכלה  מגיעה 
החתן ונכבדים. בפתח הבית נהוג לבצע טקס 
בכניסה  בצק  להדביק  נהוג  שבו  "כמירה", 
לבית כסימן למזל טוב לבני הזוג. לאחר מכן, 
פניה  מעל  הכלה  הינומת  את  מרים  החתן 

ומסיים את הטקס.

פרידה וגירושין
על  חתימה  לאחר  האירוסין  את  לבטל  ניתן 
על  והכרזה  רשמי  טקס  בעריכת  ה"עקד", 
פרידה וסיום הקשר. דבר זה נעשה באמצעות 
פנייה לבית הדין הדרוזי. לאחר הנישואין, גם 

אישה יכולה לגרש את בעלה. 

גירושין חלים לצמיתות, ואסור לזוג להיפגש 
תחת  להימצא  ואף  ביחד  לחיות  לחזור  או 
אשתו  את  מגרש  הבעל  אם  אחת.  גג  קורת 
- הוא משלם לה 50%  ללא סיבה מוצדקת 
מכל רכושו, על אף שאשתו לא נשאה בנטל 
הכלכלי ולא השתתפה בבניית הבית ובקניית 

הרהיטים.

נערכים מסיבה מוצדקת, כמו  הגירושין  אם 
בגידה - הבוגד/ת חוזר/ת לבית הוריו/ה בלי 

לקבל דבר.
טקס כמירה
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הדתי  הדין  בבית  מתבצע  הגירושין  תהליך 
הגירושין  שיעור  הדרוזית  בחברה  הדרוזי. 

עומד על 14.7% בממוצע. 

מנהגי אבל וקבורה
הדרוזית  בעדה  והקבורה  האבל  מנהגי 
בגלגול  מהאמונה  רבה  במידה  מושפעים 
רק  הוא  לתפיסתם  הזה  העולם  נשמות. 
תחנת מעבר אל העולם הבא, אי לכך הדת 
של  קיומם  יפה  בעין  רואה  אינה  הדרוזית 
אין  הדרוזי  הקברות  בבית  וטיפוחם.  קברים 
אזכרה.  טקסי  בהם  מתקיימים  ולא  מצבות 
מעטים בלבד יודעים היכן קבורים סביהם או 
קרובי משפחה שעברו מן העולם, חוץ מאלה 
בחלקות  לביתם  סמוך  יקיריהם  את  שקברו 

פרטיות מסיבות אישיות.

את  לקבור  חובה  יש  הדרוזית  הדת  לפי 
המת במהירות, ואין להלין את גופתו. קודם 
אותו  ומלבישים  המת  את  רוחצים  הקבורה 
בתכריכים לבנים. אם המת דתי - הוא נעטף 

בחליפה דתית ומונח בארון מתים.

בעבר היו מניחים את ארון הקבורה בִח'לוה, 
העם  בבתי  הארון  את  להניח  נוהגים  והיום 
בכפר. בזמן זה נמצא ארון הקבורה בחברת 
נשים שרשאיות לבכות ולהספיד אותו. חשוב 
הקבורה,  בזמן  נוכחות  לא  נשים  כי  לציין 

מטעמים של צניעות והפרדה.

המלווים  הולכים  עצמה  ההלוויה  לצאת  עד 
ברגל לבית הקברות, תוך השמעת דברי שבח 
והודיה לאלוהים. בבית הקברות מניחים את 
ארון המת כשראשו כלפי מערב, סופדים לו 
ואומרים עליו תפילה מיוחדת. לאחר הקבורה 
עומדים בני המשפחה בשורה, בסמוך למקום 
הנאספים.  תנחומי  את  לקבל  כדי  הקבורה, 
נוהגים בני משפחת המת לחלק  במעמד זה 

לצוואתו.  בהתאם  נשמתו  לעילוי  צדקה 
בני  מחלקים   - צוואה  המת  השאיר  לא  אם 
הקבורה  לאחר  כרצונם.  צדקה  המשפחה 
בני המשפחה, יחד עם אנשי הדת שבמקום, 
מתרכזים בִח'לוה כדי לקרוא את צוואת המת.

צורות  שתי  הדרוזים  בקרב  נהוגות  כיום 
בחלקת  בורות  חופרים  בראשונה  קבורה: 
בית הקברות ששטחה פחות מדונם. בבורות 
עץ  העשויים  הקבורה  ארונות  את  מניחים 
שבתוכם גופת המת, ומכסים באדמה. לאחר 
קברים  אותם  את  שוב  חופרים  שנים  כמה 
הגופות  מן  נוספות.  גופות  בהם  וקוברים 
הקודמות נותרות בקבר רק עצמות הנשארות 
במשך  שיטה  באותה  ממשיכים  וכך  בקבר, 

מאות שנים. 

מכפרי  בחלק  הנוהגת  השנייה  בשיטה 
הדרוזים כל חמולה בונה לעצמה חדר גדול 
)מעין מקלט קטן( עם דלת נעולה מברזל, ובו 
בור גדול ועמוק שמעליו ומסביבו בונים כמה 
הגופות  מוכנסות  שאליהם  וכוכים  חדרים 
הריקבון  תהליך  גמר  עד  שם  ומושארות 
בשל  לבור.  השלד  שרידי  בנפילת  המסתיים 
צורות קבורה ייחודיים אלו, אין לבני העדה 

בעיה של שטחי קבורה.

ימי האבל
מתוך ההשקפה שהנשמה אינה כלה בכלות 
הגוף אלא ממשיכה במסעה הנצחי, וכי לכל 
אדם נקצבת תקופת חיים קבועה מראש שאי־
אפשר לשנותה, אין הדרוזים נוהגים להתאבל 
על מתיהם מכיוון שיש בכך משום התרסה 

כלפי שמיים.

מבחינה דתית לא צריכים להתקיים ימי אבל 
לנוהג  בהתאם  חברתית  מבחינה  אך  כלל, 
שהשתרש במשך דורות מהשפעות סביבתיות 
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הקרובים  המשפחה  בני  נוהגים  שונות, 
או  הקרובים  אחד  בבית  בביתם,  להסתגר 
מנחמים  לקבל  כדי  גדול,  ציבורי  באולם 
במשך שבעה ימים. בימים אלו משתדלים בני 
המשפחה הקרובים ביותר להימנע מלהתגלח, 

להסתפר או לאכול בשר. 

את הארוחות הראשונות לאחר טקס הקבורה 
כן  כמו  זרים.  בבתי  המשפחה  בני  אוכלים 
מלקיים  המשפחה  נמנעת  האבל  בתקופת 
יש צורך דחוף לקיים  ואם  וחתונות,  חגיגות 
טקס מסוים יש לוודא שבין המוות והאירוע 
המוות  אחרי  הראשון  בחג  אחד.  חג  עבר 
חגיגה.  של  סימן  מכל  המשפחה  נמנעת 
בנוסף, מבחינה דתית אסור לקיים ימי זיכרון 

שונים בעקבות המוות.

 בית עלמין צבאי
לחיילים הדרוזים

זוכים  משמרתם  על  שנפלו  דרוזים  חיילים 
מטעם המדינה ליחס של הערכה וכבוד, ובתי 
הקברות שלהם נשמרים בקפדנות ומטופחים. 

על  מצבות  יש  אלו  צבאיים  קברות  בבתי 
עלמין  בבתי  כמו  חלל  כל  עבור  הקברים 
צבאיים יהודיים. כמו כן ביום הזיכרון לחללי 

צה"ל מתקיימת אזכרה במקום.

עלמין  בתי  שלושה  הדרוזית  העדה  לבני 
צבאיים: בעוספיה, בחורפיש ובבית ג'אן. 

הגדול  הוא  בעוספיה  הצבאי  העלמין  בית 
והראשון שבבתי הקברות הצבאיים הדרוזיים, 
בבית  הקבורה  חללים.  כ־90  קבורים  ובו 
הקברות  בית  אולם  ב־1938,  החלה  העלמין 
הצבאי נוסד בראשית שנות ה־50 של המאה 
ה־20. בבית העלמין הצבאי בית ג'אן קבורים 
החלה  העלמין  בבית  הקבורה  חללים,  כ־40 
בחורפיש  הצבאי  העלמין  בבית  ב־1958. 
הראשון  כשהחלל  חללים,   30 מעל  קבורים 

שנקבר בבית עלמין זה נפל ב־1950.

מבני  חללים   429 יש   2019 לספטמבר  נכון 
השכולות  המשפחות  אך  הדרוזית,  העדה 
אינן פוקדות את קבר יקיריהן במהלך השנה 
ובתחיית  נשמות  בגלגול  לאמונה  בהתאם 

הנשמה.

צילום: רביע באשא
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לעדה הדרוזית חמישה חגים. 

חג הקורבן - עיד אל־אדחא, חג הנביא ֻשֵעיב, חג הנביא סבלאן, חג הנביא אל־ח׳דר, 
חג הנביא אל־יעפורי וצעדת הנביא אבו־ִאבראהים. את חג הקורבן ואת חג הנביא ֻשֵעיב 

מציינים כל בני העדה הדרוזית. את שאר החגים מציינים ה"עוקאל" בלבד.

את תאריכי החגים קבעו חכמי הדת עם מרווחי זמן ביניהם, וזאת על־מנת לאפשר קיום 
מפגשים מעת לעת של בני העדה.

חג הנביא ֻשֵעיב
של  לכבודו  הנערך  חג  הוא  ֻשֵעיב  נבי  חג 
יתרו  הוא  המסורת  שעל־פי  ֻשֵעיב,  הנביא 
חותן משה מייסד האמונה הדרוזית, ובו הם 

רואים את אבי הדת ואין בלתו.

ארבעה  במשך  העדה  בני  חוגגים  החג  את 
בימים  באפריל.   28-25 בין  שנה,  כל  ימים 
בקבר  ולבקר  לעלות  העדה  בני  נוהגים  אלו 
הנביא, כאשר היום הראשון מיועד לתפילות 
הנותרים  והימים  בלבד,  דתיים  על־ידי 
לשאר בני העדה. זמן הביקור מיוחד לאנשי 

דתיות  בשאלות  ולעיסוק  לתפילות  הדת 
למפגשים  המבקרים  ולשאר  אקטואליות, 
חברתיים וחגיגות. יום זה מוכר כיום שבתון 

לבני העדה.

דתיים  מנהיגים  מגיעים  החגיגות  במהלך 
רבים וכן מנהיגים פוליטיים, כדי לפגוש את 

ההמון ולברכם לרגל החג.

קבר הנביא ֻשֵעיב הוא המקום הקדוש ביותר 
לעדה הדרוזית. הקבר נמצא מעל ימת הכנרת 
לרגל.  עלייה  מקום  ומשמש  חיטין,  בכפר 
רואים  ובו  באבן  שקע  נמצא  לקבר  סמוך 

המאמינים את תבנית כף הרגל של הנביא. 

קבר הנביא שועייב כפר חיטים )צילום: רביע באשא(

פסיפס < דתות ועדות בצה"ל  54



חג הנביא סבלאן
חג הנביא סבלאן נערך במתחם הנמצא בראש 
כביש  כאשר  מטרים,   814 בגובה  זבול  הר 

הגישה למקום יוצא ממרכז הכפר חורפיש. 

האמונה  על־פי  בספטמבר.  ב־10  נחגג  החג 
ובחדר  במערה  והתפלל  למד  סבלאן  הנביא 
שמעליה. ניתן לראות את המערה ואת חדר 
אל  הכניסה  לפני  היום.  גם  במקום  הלימוד 
המקום  וליד  נעליים,  לחלוץ  יש  המערה 
הקדוש בנויים כיום שני בניינים גדולים שעל 

אחד מהם ארבע כיפות שהן סמל המקום. 

ביום החג מגיעים למקום נכבדי העדה, ואנשי 
ודנים  בִח'לוה  תפילות  מקיימים  דרוזים  דת 
בענייני העדה. שאר בני העדה שאינם דתיים 
מנצלים את השהות במקום למפגש חברתי, 

לחגיגות ולקיום נדרים.

לפי המסורת אימץ סבלאן חיי צנע וסגפנות, 
יצא  הוא  האל.  לעבודת  חייו  את  והקדיש 
עובדי  את  לשכנע  כדי  לחברון  ממצרים 
אבל  היחיד,  האל  דת  את  לקבל  האלילים 
בגלל התנגדותם נאלץ לברוח לגליל והתיישב 
זמנו  את  הקדיש  שם  זבול,  הר  על  במערה 
ללימוד כתבי הקודש תוך שהוא חי בסגפנות. 
החברונים עלו על עקבותיו, אך בדרכם היה 
עליהם לחצות את נחל כזיב המקיף את ההר. 
אז אירע נס - מי הנחל גאו וחסמו את דרכם. 
מאז נקרא חלק זה של נחל כזיב בשם "ואדי 
ועצירה(.  כליאה  מלשון  )בערבית:  חאביס" 
הדרוזים,  בהר  בחא  לכפר  עבר  ימיו  בערוב 

ושם נפטר.

חג הנביא אל־ח'דר
בדת  הנביא.  אליהו  הוא  אל־ח'דר  הנביא 
אבו־ִאבראהים",  "ִסדנא  מכונה  הוא  הדרוזית 

אחד מחמשת הנביאים החשובים והמרכזיים 
שייסדו את הדת הדרוזית במאה ה־11 וכתבו 

את ששת ספרי החוכמה והדת הדרוזית. 

החג נערך ב־25 בינואר, ואנשי הדת מציינים 
שעל־פי  הנביא  של  לקברו  בעלייה  אותו 
המסורת נמצא בכפר יאסיף בגליל המערבי, 
העדה  מבני  רבים  במקום.  תפילות  ובקיום 
ברכה  לקבלת  למקום  בהמוניהם  מגיעים 
מתקיימים  ובמקום  ומהנביא,  הדת  מאנשי 
מפגשים חברתיים וחגיגות ומוכר כיום שבתון 

לבני העדה.

הארץ,  בצפון  קדושים  מקומות  כמה  יש 
והשאיר  הנביא  עבר  המסורת  על־פי  שבהם 
מקום  משמשים  אלו  מקומות  ברכתו.  את 
עלייה לרגל של בני העדה לבקשות, לברכות 
ולנדרים, וביניהם: מקאם נבי אל־ח'דר בכפר 
אל־ בדאלית  אבו־ִאבראהים  מקאם  יאסיף, 
כרמל, מקאם אל־ח'דר )מערת אליהו( בחיפה, 

בבניאס ובבוקעתה ועוד.

חג הנביא אל־יעפורי
בערכיו  שנודע  קדוש  היה  אל־יעפורי 
בעל־פה  הועברו  ואלה  הגבוהים,  המוסריים 
מדור לדור. "נבי יעפורי" הוא אתר הקבורה 
בין  הגולן  ונמצא בצפון רמת  זה,  של קדוש 

מתחם קבר נבי סבלאן )צילום: מיכאל יעקובסון(
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הכפרים מסעדה ומג'דל שמס. הבקעה שבה 
שוכן מבנה הקבר מכונה "בקעת יעפורי" על 
שמו, המבנה במקום נושא כיפה לבנה ובמשך 

השנים הוקמו סביבו מבנים נוספים.

וביום  באוגוסט,  ב־25  חל  אל־יעפורי  חג 
אסיפות  הדרוזים  הדת  אנשי  מקיימים  זה 
היום  והעדה.  דת  בענייני  ודנים  ותפילות 
ולטקס  לרגל(  )עלייה  ל"זיארה"  גם  מנוצל 

התרת נדרים.

חג אבו־עבדאללה
אל־קורשי  והב  בן  מוחמד  אבו־עבדאללה 
הוא השני ממבשרי הדת, והשלישי ברשימת 
לדרוזים  ביותר  החשובים  הנביאים  חמשת 
מכיוון שהנהיג את ההכנה לגילוי הדת בשנים 

.1010-1003

המנהיג הדרוזי חמזה בן־עלי הנחה את אבו־
עבדאללה )996 לספירה( להורות למייחדים 
לעשות צדק ולהימנע ממעשים רעים, לסייע 
ולפעול  המדכאים  את  ולהעניש  למדוכאים 
אבו־ את  מינה  בן־עלי  העדה.  בני  לליכוד 
הרשאי  הראשי,  הדרוזי  לקאדי  עבדאללה 

למנות מטיפים מטעמו. 

ֵשיח'ים בני העדה חוגגים את חג ִסדנא אבו־
הקבר  במתחם  בנובמבר  ב־15  עבדאללה 
לתפילה  המפגש  את  ומנצלים  שבעוספיה, 
ולשיח על עניינים הקשורים לעדה. המקום 
לכיוון  דרומה  עוספיה  בכפר  בעמק  ממוקם 

מתחם נבי יעפורי )צילום: מתוך אתר תיירות מג'דל שמס(

צילום: רביע באשא
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עבר  האחרונות  ובשנים  אל־כרמל,  דאלית 
שיפוצים. הוא נקי ומסודר ויכול לאכלס אלפי 

מבקרים.

את  ששימש  טבעי  מים  מעיין  יש  במקום 
תושבי הכפר בעבר.

חג הקורבן - עיד אל־אדחא

אל־עושור )אל־ֻעֻשר(

מתחילים  הקורבן  חג  לפני  ימים  עשרה 
עשרת ימי תשובה. ימים אלו מיוחדים כימי 
חסד המשמשים להתבוננות אישית, לחרטה 
העדה  בעיני  נחשבים  אלו  ימים  ולתשובה. 
בני העדה, בדגש  ובהם  ומבורכים  לקדושים 
התפילה  בתי  את  פוקדים  ה"עוקאל",  על 
עניינים  על  ולהתדיין  לשוחח  להתפלל,  כדי 
חלק  אלו  בימים  העדה.  של  אקטואליים 
או  מלא  צום  לצום  נוהגים  הדת  מאנשי 
חלקי, שמטרתו לטהר את הגוף והנפש. היום 
יום   - אל־כבירה"  "אל־וקפה  נקרא  האחרון 
ביותר  הקדוש  היום  והוא   - )לדין(  העמידה 
בחג, שבו בני העדה נמנעים מלעבוד ולנסוע 

ברכביהם.

מקור החג

העדה  של  הרשמי  החג  הוא  אל־אדחא  עיד 
"אל־  - ובהתאם לחשיבותו מכונה  הדרוזית, 
עיד אל־כביר" )החג הגדול(. לחג אין תאריך 
קבוע, הוא משתנה כל שנה בכמה ימים לפי 
המוסלמי  השנה  לוח  ועל־פי  הירח  הופעת 
העשירי  מהיום  החל  ימים,  ארבעה  ונמשך 
חוגגים  הדרוזים  התשובה.  ימי  עשרת  של 
את חג הקורבן בתאריך הזהה לחג המקביל 
אינם  מהם  בשונה  אולם  המוסלמים,  אצל 

החג  מנהגי  שבערב־הסעודית.  למכה  עולים 
המוסלמים,  של  מאלו  שונים  הדרוזים  אצל 
ובמהלך החג מצופה מהמאמינים להיטיב עם 

הזולת, לחזור בתשובה ולכפר על חטאיהם.

אברהם  הנביא  של  לניסיונו  נקשר  החג 
להקריב את בנו למען האל )בדומה לעקדת 
את  להקריב  במקום  כאשר  בתנ"ך(,  יצחק 
בנו שלח האל לאברהם כבש להקרבה. מכאן 
קיבל חג זה את משמעות ההקרבה, נטישת 

החטא, טהרת הלב והמצפון וזיכוך רוחני.

מנהגי החג

כבש  לשחוט  העדה  בני  נוהגים  החג  בימי 
משפחה  יש  אם  המשפחה.  בחיק  ולאכלו 
שאחד מבניה נפטר באותה שנה, נוהגים ראשי 
הכפר לפקוד אותה ביום החג ולהזמינה ליטול 
חלק בסעודותיהם. על־פי הדת יש לחלק את 
הקורבן לשלושה חלקים: חלק למקריב, חלק 
מנוצלים  החג  ימי  לעניים.  וחלק  למשפחתו 
לביקורים של המשפחה המורחבת והחברים.

דתית  חשיבות  החג  לערב  שנודעת  מאחר 
מיוחדת, נוהגים רבים מבני העדה לשבות בו 
כבר  ממלאכה  השובתים  ויש  מלאכה,  מכל 

יומיים לפני תחילת החג.

בִח'לוה  ה"עוקאל"  מתכנסים  החג  במשך 
ומדברים על אחווה ונתינה. בימים אלו נוהגים 
לאשר את צירופם של אנשי דת חדשים, לאחר 
שהשלימו את לימודיהם ונמצאו ראויים לכך.

לתרום  העדה  בני  נוהגים  החג  ימי  במהלך 
אלו  ימים  מקודשים.  ולאתרים  לעניים 
בין  מריבות  לסיים  על־מנת  גם  מנוצלים 

אנשים באמצעות עריכת "סולחה".

מאפה,  ודברי  ממתקים  לקנות  נהוג  בנוסף, 
ובעיקר לאפות כעכים מיוחדים ומתוקים.
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חגיגיות  וסעודות  חדש  לבוש  קניית  מלבד 
להעניק  כיום  מקובל  החג,  את  המייחדים 

לילדים סכומי כסף ומתנות.

איש את רעהו באחת  זה  בחג  לברך  מקובל 
וִאנתום בח'יר" או "ּכֹל  מהברכות: "ּכֹל עאם 
סאנה וִאנתום סאלמין". משמעותה של ברכה 
בריאים  ותהיו  החג  יחזור  שנה  שכל  היא  זו 
ושלמים, החג מוכר כיום שבתון לבני העדה.

יום שבתון
כמו  בשבוע  קדוש  יום  אין  הדרוזית  לדת 
שבת ביהדות. על־פי אמונתם בריאת העולם 
אין  כן  ועל  בתהליך,  ולא  בין־רגע  נעשתה 
צורך בייחוד מסוים ליום מנוחת הבורא. כיום 
בני העדה מקיימים את יום השבתון בהתאם 
למקום שבו הם נמצאים. בישראל ביום שבת, 
שישי  ביום  מוסלמי  רוב  נמצא  שבו  במקום 

ובמקום שבו רוב נוצרי ביום ראשון.
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דרוזים בצה"ל
לתפקיד  מונה  "ההגנה",  מראשי  זייד,  גיורא 
בכיר בממשל הצבאי. לאחר הקמת המדינה 
בכירי  ועל  הביטחון  מערכת  ראשי  על  לחץ 
העדה הדרוזית להקים יחידה דרוזית שתילחם 
בצה"ל  אולם  שקם,  החדש  הצבא  במסגרת 
דבר  של  בסופו  זה.  בעניין  הדעות  נחלקו 
להקים  לזייד  לאשר  הצפון  בפיקוד  הוחלט 
במסגרת  שתפעל  בפיקודו  מיעוטים  יחידת 
הבסיס  את  לצה"ל.  תשויך  לא  אך  צבאית 
מהגדוד  מיומנים  לוחמים  היוו  זו  ליחידה 
בסוריה  שגויסו  אל־ערב",  "ג'בל  הדרוזי 
ובלבנון על־ידי מפקד "צבא ההצלה" קאוקג'י 
במלחמת העצמאות ושירתו תחת פיקודו של 
ב־1948,  לחלוטין  פורק  הגדוד  ַוַהאּב.  שכיב 
בסוריה  לביתם  שבו  מהחיילים  חלק  כאשר 

וחלקם נשאר בכפרי הדרוזים בגליל. 

בנשק  להחזיק  אישור  קיבלו  אלו  חיילים 
אישי, והקצין הדרוזי הראשון ביחידה זו היה 
אף  שבביתו  מעוספיה  אבו־רוקון  סלימאן 
המתנדבים  היחידה.  להקמת  ההסכם  נחתם 
ומודיעין,  חבלה  במשימות  הועסקו  ביחידה 
ובמעצר של הערבים שניסו לחמוק מהסגר 
הגיוס  בגליל.  הערביים  הכפרים  על  שהוטל 
חבר",  מביא  "חבר  בשיטת  היה  זו  ליחידה 
מיון  של  תהליך  עברו  להצטרף  והמבקשים 
ובדיקה על־ידי זייד. למפקד מחלקה זו מונה 
אסף כץ, חבר קיבוץ יגור, וליחידה הצטרפו 
ומדאלית  מעוספיה  נוספים  דרוזים  לוחמים 
מבחינה  נחותים  היו  אלו  חיילים  אל־כרמל. 
צבאית מאלו שהגיעו מהגדוד הדרוזי, והדבר 

גרם למתחים פנימיים בתוך הגדוד.

ביולי 1948, בעיצומה של מלחמת העצמאות, 
הוחלט לצרף את היחידה לגדוד 89 מחטיבה 
8 בפיקודו של יצחק שדה. נוסף על המחלקה 
של כץ, הוחלט להקים מחלקה חדשה ביחידה 
מפקד  מעוספיה.  היו  בה  החיילים  שרוב 
המחלקה היה לוי פולה, והיא נקראה מחלקת 
עוספיה כשבסיס היחידה היה במחנה צבאי 
בריטי לשעבר בלוד. בהמשך הוחלט להרחיב 
למסגרת  ולהופכה  המיעוטים  יחידת  את 
גדודית. אחרי הדרוזים גויסו לצה"ל בדואים 
את  והיוו  שבצפון,  אל־הייב  משבט  בעיקר 
הבדואית  היחידה  של  הראשון  הגרעין 
צ'רקסים,  חיילים  גויסו  מכן  לאחר  בצה"ל. 

ֵשיח' אמין טריף וצמרת צה"ל בקבר הנביא שועייב יחידת המיעוטים בצה"ל 1949
)צילום: ארכיון ֵשיח' אמין ז"ל(
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שרובם פעלו בעבר במסגרת הצבא הבריטי, 
ולמפקדה מונה יוסף פיין, איש קיבוץ דגניה. 
בחודש אוגוסט מונה טוביה לישנסקי למפקד 
היחידה, והצנזורה הצבאית אסרה לפרסם כל 

פרט על היחידה החדשה.

התקבלה  מעורבת  יחידה  להקים  ההחלטה 
את  שטיפחו  הדרוזים,  בקרב  רבה  באכזבה 
היחידה  בהקמת  וראו  "ההגנה"  עם  הקשר 

המעורבת זילות בערכם הייחודי.

קשים,  היו  השונים  הפלגים  בין  היחסים 
ליצור  המפקדים  של  הניסיונות  ולמרות 
מסגרת גדודית לוחמת שנאו אלו את אלו - 
דבר שהביא באוגוסט 1949 לתקרית חמורה 
נעשה  שבה  נשר",  "תקרית  בשם  הידועה 
ערקו  המקרה  בעקבות  חם.  בנשק  שימוש 

כמה חיילים בדואים מהיחידה ושבו לביתם.

התעקשות הדרוזים להיבדל משאר המגויסים 
הובילה להחלטה שלפיה ארבע הפלוגות לא 
יהיו מעורבות, ובכל פלוגה ישרתו בני מיעוט 
אחר. בגדוד שהתגבש היו שש פלוגות: ארבע 
ופלוגה  בדואים  פלוגת  דרוזים,  של  פלוגות 
הראשוני  האימון  שלב  בסיום  צ'רקסים.  של 

של הגדוד הוא עבר למחנה נשר, והפך לחלק 
מהכוח הלוחם של צה"ל.

יחידת  חיילי  זכו   1948 בספטמבר  ב־7 
אישי  ובמספר  חוגר  בפנקס  המיעוטים 
ולראשונה  רב־רושם,  בטקס  להם  שהוענקו 
צבעי  חמשת  לצד  דוד  מגן  ובו  הדגל  הונף 
הדגל הדרוזי. בהמשך התקיים טקס השבעה 
בקרני  ֻשֵעיב  הנביא  בקבר  הלוחמים  של 
היחידה  הקמת  על  הפרסומים  חיטים. 
הדרוזית במסגרת צבא ההגנה לישראל הגיעו 
התקבלה  ושם  בדמשק,  הסורי  המטכ"ל  עד 
הדרוזיות  היחידות  את  להרחיק  ההחלטה 

דגל חמשת הצבעים, דגלם של הלוחמים הדרוזים בצה"ל

נכבדים דרוזים ובראשם ֵשיח' אמין 
טריף עם חיילים דרוזים בנבי שועייב
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שאלו  מחשש  הגבול,  מאזור  סוריה  בצבא 
הדרוזים  ללוחמים  ולהצטרף  לערוק  יעדיפו 

בישראל. 

גם המנהיגים הרוחניים של העדה כמו ֵשיח' 
מהגיוס,  בתחילה  מסויגים  היו  טריף  אמין 
הדרוזים  עם  בקשרים  לפגיעה  מחשש 
ומתוך  בסוריה,  הדרוזים"  ב"הר  היושבים 
הדרוזים.  החיילים  על  זרה  להשפעה  חשש 
מפקדי  נאלצו  השוטפות  למשימות  מעבר 
זכויות  היחידה לא אחת לטפל בשמירה על 
ולייצג  שונים,  מוסדות  מול  שלהם  החיילים 

את צה"ל מול נכבדי העדה.

קרב יאנוח
הדרוזית  הפלוגה  קיבלה   1948 באוקטובר 
במסגרת  בקרב  להשתתף  ראשונה  הזדמנות 
הגליל  את  לשחרר  שנועד  "חירם",  מבצע 
"צבא  כוחות  את  צפונה  ולגרש  המערבי 
ההצלה" של קאוקג'י שהתמקמו בכמה כפרים 
ערביים בגליל. המשימה שהוטלה על היחידה 

הייתה לכבוש את הכפר הדרוזי יאנוח, ועוד 
מודיעין  סוכני  העבירו  לקרב  היציאה  קודם 
 25 ביאנוח  יושבים  שלפיו  מידע  דרוזים 
חיילים מ"צבא ההצלה". נכבדי יאנוח העבירו 
מסר למפקדי צה"ל שלא צפויה בעיה בכיבוש 
נגד  ילחמו  לא  הדרוזים  ושהתושבים  הכפר, 

כוחות צה"ל. 

אזהרה,  קריאת  גם  הייתה  שהועבר  במסר 
ולפיה "צבא ההצלה" מתכנן לתקוף בקרוב את 
קיבוץ יחיעם, ואם צה"ל לא יפעל במהירות 
ויסתערו על הקיבוץ לאחר  יקדימו הערבים 

הרעשה ארטילרית.

תוכנית  את  להאיץ  הוחלט  הצפון  בפיקוד 
חטיבת   ,9 חטיבה  של  כוח  "חירם".  מבצע 
והפלוגה  תרשיחא,  הכפר  את  יתקוף  עודד, 
"צבא  של  המוצבים  על  תשתלט  הדרוזית 
ויאנוח.  ג'ת  הכפרים  על  ההצלה" שחולשים 
ההערכה הייתה שלא תהיה לחימה בכפרים 
את  בברכה  יקבלו  תושביהם  וכי  הדרוזיים, 
לשלוח  הוחלט  הקרב  לקראת  הלוחמים. 
שליח לנכבדי הדרוזים ביאנוח כדי להבטיח 

כיבוש הכפר סעסע במבצע חירם
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הדרוזים  ושהלוחמים  הפתעות  יהיו  שלא 
האמינו  בצה"ל  בהתנגדות.  יתקבלו  לא 
שהשליח העביר את המידע למוכתרי הכפר, 
על־ידי  נלכד  השליח  כי  ידע  לא  איש  אך 
"צבא ההצלה", עונה והסגיר את המידע על 

ההתקפה הקרובה.

התוכנית.  על־פי  נעשתה  הכפר  אל  התנועה 
לקראת הכניסה לכפר התפצל הכוח לשלוש 
כמה  ביניהם  המרחק  כאשר  מחלקות, 
הפלוגה  להתקדמות  במקביל  מטרים.  מאות 
את   9 חטיבה  של  אחר  כוח  תקף  הדרוזית 
את  לכבוש  הצליח  לא  אך  תרשיחא  הכפר 
היעד, וכוחות החטיבה קיבלו פקודה לסגת. 
הדרוזים,  ללוחמים  הגיעה  לא  זו  פקודה 
בלי  ליאנוח  מסביב  בעמדותיהם  שנשארו 
נסיגת  לאחר  ההתקפה.  כישלון  על  שידעו 
"צבא  של  גדול  כוח  חזר  החטיבה  כוחות 
על  להתקפה  ונערך  ליאנוח,  ההצלה" 

הלוחמים הדרוזים.

יאנוח  תושבי  של  קבוצות  החלו  בוקר  עם 
הדרוזים,  החיילים  של  לעמדות  להתקרב 
כאשר לפתע הגיחו מתוכן חיילים של "צבא 
עבר  אל  קרוב  מטווח  באש  ופתחו  ההצלה" 
המחלקה  מפקד  נהרגו  זו  מאש  הלוחמים. 
של  נוספת  קבוצה  נוספים.  לוחמים  וכמה 
אחרת.  מחלקה  לעבר  התקדמה  תושבים 
באו  אלה  שתושבים  בטוחים  היו  החיילים 
גם שם הגיחו לוחמיו  לקבל את פניהם, אך 
הדרוזים.  החיילים  לעבר  וירו  קאוקג'י  של 
אסף  המחלקה  מפקד  נהרגו  זו  אש  ממכת 
רופא  אברמסון,  יונתן  המבצעים  קצין  כץ, 
לוחמים  ו־11  מורלי  סלומון  ד"ר  היחידה 
דרוזים נוספים. אריה טפר, שהיה עם מחלקה 
אחרת, פתח באש נגד אנשי קאוקג'י, ומיהר 
הוא  גם  אך  עודד,  מחטיבת  לעזרה  לקרוא 
בעקבות  החטיבה.  של  נסיגתה  על  ידע  לא 
קריאתו נפתחה אש ארטילרית לעבר הכפר, 

למחרת צה"ל חזר ותקף את יאנוח וחטיבת 
עודד כבשה את הכפר תרשיחא לאחר הפגזה 
הושלם  "חירם"  במבצע  עזה.  ארטילרית 
כל הכפרים הדרוזיים.  ובכללו  הגליל  כיבוש 
וצה"ל  נסוגו מן הגליל  כוחותיו של קאוקג'י 

התייצב על הקו המנדטורי עם לבנון.

התוצאות העגומות של הקרב ביאנוח הסעירו 
במשך חודשים את העדה, ואף נערך מפגש 
צה"ל  מפקדי  בכירי  עם  דרוזים  נכבדים  של 
ברית  כי  להבהיר  שנועד  הצפון  בפיקוד 
וכי  תופר,  לא  ליהודים  הדרוזים  בין  הדמים 

האירוע נגרם כתוצאה מאי הבנה.

הסכם,  הושג  טריף  אמין  ֵשיח'  של  בתיווכו 
שבנה  הדרוזים  ממשפחות  אחת  כל  ולפיו 
לירות,   4,000 של  פיצוי  תקבל  בכפר  נהרג 
כך  זה,  סכום  זמנים.  באותם  עתק  סכום 
ממשפחות  ובג'ת  ביאנוח  ייאסף  הוחלט, 
לוחמי  של  לצידם  בקרב  השתתפו  שבניהם 
"צבא ההצלה" של קאוקג'י. משפחות שלושת 
הכסף,  את  לקבל  סירבו  היהודים  הלוחמים 

והוא הועבר למשפחות הדרוזיות.

הכישלון בקרב הציב סימני שאלה מחודשים 
של  המבצעית  וכשירותה  נאמנותה  סביב 
היחידה הדרוזית. הביטוי המידי לכך בפיקוד 
הצפון ובמטה הכללי היה הימנעות מלשלוח 
נוספות  משמעותיות  למשימות  היחידה  את 
מכן  שלאחר  בחודשים  המלחמה.  במהלך 
המסתננים  נגד  בפעילות  היחידה  המשיכה 

טקס הקבורה של חללי יאנוח

63 דרוזים < דרוזים בצה"ל



והמבריחים בכפרי הגליל, בסיורים ובמארבים 
ובין  בצפון  החדשים  הגבול  קווי  לאורך 

היישובים הערביים בגזרה.

בנובמבר 1948 הורה ראש הממשלה דוד בן־
גוריון למפקד הממשל הצבאי, אלוף אלימלך 
אבנר, להפוך את יחידת המיעוטים לז'נדרמריה 
- חיל ספר שיסייר בגבולות החדשים. בסוף 
1948 פוצלה יחידת המיעוטים לשני כוחות: 
כוח צפוני שבסיסו בעפולה בפיקודו של דב 
בפיקודו  הנגב  במשמר  דרומי  וכוח  ירמיה, 
של חיים לבקוב. ביחידת המיעוטים באותם 
כ־500  מהם  לוחמים,  כ־850  שירתו  זמנים 

דרוזים והשאר בדואים וצ'רקסים.

לאור פירוקן של חלק מיחידות צה"ל לאחר 
סיום מלחמת העצמאות, נשקלה האפשרות 
לפרק את יחידת המיעוטים. מול עמדת רוב 
קציני המטה הכללי שסברו שיש לפרק את 
מיוחד,  מבצעי  ערך  לה  אין  שכן  היחידה, 
התייצב שר החוץ משה שרת והסביר כי יש 
חשיבות מדינית ליחידה זו, שתמחיש לעולם 
הערבי את אחוות הלוחמים בין היהודים ובין 
את שר  גייסו  אף  הפירוק  מתנגדי  הדרוזים. 
קודם  שהשתתף  שפירא,  משה  חיים  הפנים 
ֻשֵעיב.  הנביא  בחגיגות  הממשלה  כנציג  לכן 
הוא  בן־גוריון  על  שהופעל  לחץ  בעקבות 

החליט על קיצוץ היחידה ולא על פירוקה.

גדוד  היה  שלה  שהתקן  המיעוטים  יחידת 
לוחם, צומצמה לפלוגה בלבד שרוב לוחמיה 
בשל  מהיחידה  ששוחררו  החיילים  דרוזים. 
ביחידת  והוצבו  מענק,  קיבלו  הקיצוץ 

המילואים החדשה של המיעוטים.

השני  למפקדה  ינאי  אמנון  מונה  ב־1951, 
את  היחידה  קיבלה  בתקופתו  היחידה.  של 
המספר 300, שהפך עם הזמן לשמה הרשמי 

- "יחידה 300".

הגבול  במאי 1953 החלו את הקמת משמר 
על בסיס חיל הספר. מראשית הקמת החיל 
הדרוזית  העדה  לבני  משיכה  מקור  היה 
הבולט  המבצעי  לכוח  הפכו  שנים  שבמשך 
מחורפיש  פארס  ֻחסין  הגבול.  משמר  בתוך 
אף הגיע לתפקיד מפקד משמר הגבול. לאור 
הדרוזית  העדה  בני  של  החיובית  היענותם 
לגיוס, קיבלה הממשלה בינואר 1956 החלטה 
היסטורית על גיוס חובה של צעירים דרוזים 

לצה"ל.

שהשתתפו  הדרוזים  החיילים  ראשוני  בין 
וסאלח  אבו־רוקון  יוסוף  היו  קצינים  בקורס 
מספר  הגיע   1956 מאי  ובחודש  ֻקנטאר, 

המתגייסים הדרוזים ל־105 חיילים.

גיוס החובה של צעירים בני העדה הדרוזית 
הפך לעובדה מוגמרת, וגם אלו שהתנגדו לכך 

מסדר בחיל הספר

רכב סיור בשירות משמר הגבול בשנות ה-50
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הדרוזית  היחידה  דעתם.  את  שינו  בתחילה 
עודף  עם  לראשונה  עצמה  את  מצאה 
בוגרי  דרוזים  וקצינים  לשורותיה,  מתגייסים 
בית הספר לקצינים הם אלו שקלטו ביחידה 

את המתגייסים החדשים.

זכתה   300 יחידה  של  המבצעית  היכולת 
להכרה רשמית, ולוחמיה זכו לשבחים בפיקוד 
הדרום על המוטיבציה הגבוהה שלהם. בזמן 
של  לשילובה  המפקדים  של  לחץ  החל  זה 
היחידה בפעילות מבצעית יזומה מעבר לקו 
באוגוסט  ב־31  שוטף.  ביטחון  במשימות 
במבצע  לראשונה  היחידה  השתתפה   1955
של  גדולה  תגמול  פעולת   - "אלקיים" 
יונס.  בח'אן  המשטרה  תחנת  נגד  הצנחנים 
אף שהתפקיד שמילאה בקרב היה שולי, עצם 
ההשתתפות של הלוחמים היה עבורם הכרה 

במעמדם.

היחידה  התמקדה   1955-1950 השנים  בין 
הדרום, בערבה  גבול  לאורך  בביטחון שוטף 
מפקד  פרש   1954 בקיץ  המצרי.  ובגבול 
יעקב  מונה  ובמקומו  ינאי,  אמנון  היחידה 
 245 ביחידה  היו   1956 באוגוסט  צביה. 

לוחמים, כאשר 197 מהם דרוזים.

מלחמת סיני
נותרה   1956 באוקטובר  סיני  במלחמת 
הישגיה  למרות  לקרב  מחוץ  היחידה 
המבצעיים בביטחון השוטף. צה"ל עדיין לא 
בכוחות  שמקומה  מבצעית  יחידה  בה  ראה 

המסתערים.

לאחר  השתנו  לא  היחידה  של  משימותיה 
סיני  האי  מחצי  והנסיגה  המלחמה,  סיום 

בתחילת 1957.

חוק גיוס החובה שינה את פרופיל המתגייסים 
על  שהשפיע  דבר  אליה,  שהגיעו  החדשים 
באמצע  הבאות.  בשנים  היחידה  של  אופיה 
את  לשנות  ההחלטה  התקבלה  ה־60  שנות 
שמה של היחידה מיחידה 300 ליחידת סיור 
לבני  הכללי  המטה  אישר  ומ־1962   ,300
העדה הדרוזית להתגייס גם ליחידות עורפיות 
נוספות, כמו: חיל הרפואה, אספקה, חימוש, 

משטרה צבאית ועוד.

מלחמת ששת הימים
עשור של פעילות מבצעית מוצלחת לאורך 
ליחידה 300 לא מעט  גבולות הדרום הקנה 
סיני  מלחמת  שלאחר  השנים  זכות.  נקודות 
בהן  הפעילות  ועיקר  יחסית,  שקטות  היו 
הגבול  ולאורך  בערבה  מבריחים  נגד  הייתה 
ראשונות  כשיחידות   ,1967 במאי  המצרי. 
של הצבא המצרי נכנסו לחצי האי סיני, גילו 
משובצים  שאינם  הפעם  גם  הגדוד  מפקדי 
מיחידת  פלוגה  הלוחמים.  הכוחות  בסדר 
אל־חק  עבד  סעיד  של  בפיקודו  המיעוטים 
נטוש  מוצב  לאייש  הכוננות  נשלחה במהלך 
של צה"ל בגלבוע. חשוב לציין כי באותו הזמן 
ירדן תצטרף ללחימה.  איש לא האמין שגם 
מטחי  ספגה  הפלוגה  שכנה  שבו  המוצב 
נהרגו  ממנו  וכתוצאה  כבדים,  ארטילריה 

לוחמי יחידה 300 במסע ים אל ים
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שניים מלוחמי הפלוגה. ביום שלישי בבוקר, 
בהיערכות  צה"ל  החל  ללחימה,  השני  היום 
לכיבוש הגדה המערבית. חטיבה 45 בפיקודו 
של משה בר־כוכבא קיבלה פקודה לכבוש את 
לכוחות  לחבור  אישור  קיבל  ג'נין. חק  העיר 
המשיכה  ג'נין  כיבוש  ולאחר  החטיבה, 
יריחו.  לכיבוש  בקרבות  והשתתפה  הפלוגה 
זכו  בלחימה  שהשתתפו  הדרוזים  הלוחמים 
בקרב  התסכול  את  הגבירו  שרק  לשבחים, 

מאות הלוחמים הדרוזים שנשארו מאחור.

סיירת 244
בר־לב  חיים  רא"ל  הרמטכ"ל  הטיל  ב־1968 
על סרן ֻמלא מוחמד להקים את יחידת הסיור 

של הדרוזים בצה"ל.

ִחרבאווי  הלוחם הראשון בסיירת היה חסאן 
מירכא, שהופקד על גיוס מתנדבים ליחידה. 
ֻמפיד עאמר  זמן לא רב, בעזרתו של  לאחר 
שהתנדב גם הוא ליחידה, היו 57 מתנדבים. 
השם  את  היחידה  קיבלה  הראשונים  בימיה 
השם  עם  נשארה  אבל  שחר",  "פלס"ר 
- סיירת 244.  שהנפיק לה המחשב הצה"לי 
נקבע כי הסיירת תהיה כפופה לפיקוד הצפון 
קו  לאורך  שוטף  ביטחון  במשימות  ותשולב 
הגבול בצפון, ובעת מלחמה תקבל משימות 

שיותאמו לאופי היחידה ולרמתה המבצעית. 
בשומרה  יהיה  הסיירת  בסיס  כי  נקבע  עוד 
בשנות  הבריטים  שהקימו  טאגרט  במצודת 
תהיה  היחידה  של  הפעילות  ושגזרת  ה־30, 
הפכה  היחידה  לבירנית.  ועד  הנקרה  מראש 
מבצעית במקביל לשינויים שחלו מעבר לגבול 
פעילותה  בשל  רבה  להערכה  זכתה  בצפון, 
ואף ניתן לה האישור לקיים משימות מעבר 

לקו הגבול.

קו  איישה הסיירת את  במשך כמה חודשים 
הצפון לצידה של סיירת אגוז מחטיבת גולני, 
ובאותם חודשים חיסלה כ־50 מחבלים שניסו 
לחדור לשטח ישראל. לסיירת היה הרוג אחד. 

ב־1971 שינה צה"ל את מדיניותו, ופתח בפני 
המתגייסים הדרוזים את האפשרות להתגייס 
לכל חילות השדה: צנחנים, גולני, שריון ועוד.

מלחמת יום הכיפורים
ב־1973 הייתה יחידת המיעוטים תחת פיקודו 
של סא"ל עמוס גלבוע, וכשהחלה המלחמה 
הפיקודי  החפ"ק  בהקמת  לסייע  נתבקשה 
מחלקת  על־ידי  אותו  ולאבטח  המאולתר 

לוחמים מהיחידה.

סיירת 299 בסיני לאחר מלחמת ששת הימים
טקס הענקת צל"ש הרמטכ"ל למפקד הסיירת
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לאחר שנראה שאין עוד צורך באבטחת חפ"ק 
הפיקוד, הציע מפקד היחידה לרמ"ט הפיקוד, 
תא"ל יקותיאל אדם, שחיילי היחידה יאבטחו 
הגולן  ברמת  הטנקים  חניוני  את  בלילות 
אחר  כוח  לנוח.  הטנקים  לצוותי  ויאפשרו 
סורי  מוצב  בתקיפת  השתתף  היחידה  של 
שחיל  מוקשים  שדות  ובסריקת  במובלעת, 
ההנדסה הסורי פיזר בשטח. לאחר מכן ניתנה 
ולאסוף  השטח,  את  לסרוק  לכוח  משימה 
גופות של חללי צה"ל שנפלו בקרב בחרמון. 
המלחמה  הייתה  הכיפורים  יום  מלחמת 
ולוחמים  קצינים  נלחמו  שבה  הראשונה 
דרוזים במסגרת יחידות לוחמות אחרות של 

צה"ל, בדגש על חטיבת גולני.

הקמת החטיבה הדרוזית
ב־1974 מונה אל"ם פואד בן־אליעזר למפקד 
קודם  שהציב  התנאים  אחד   .300 חטיבה 
המינוי היה שיאפשרו לו להפוך את היחידה 
תהיה  מרחבית  שחטיבה  כך  מבצעי,  לכוח 
אחראית על הביטחון השוטף בגבול הצפון. 

היחידות  תקני 
הוגדרו  בחטיבה 
גדוד  במהרה: 
 ,244 יחידה   ,299
יחידת הסיור וגדוד 
מילואים של חיילים 
דרוזים שהשתחררו 
מן השירות הצבאי. 

פנה  בן־אליעזר 
סאלח  האיל  לסרן 
מ"פים,  בקורס  מדריך  זמן  באותו  שהיה 
הסתיים  כמדריך  שתפקידו  לו  והודיע 
גדוד  את  איתו  להקים  היא  שלו  והמשימה 
299 שיהיה מבצעי, וכן להקים גדוד מילואים 
שני לחטיבה. סאלח מונה למפקד גדוד 299, 

ולאחר כשנתיים בתפקיד העביר את הפיקוד 
לוואליד מנצור.

סאלח היה הקצין הראשון מהעדה הדרוזית 
שיצא לקורס מפקדי חטיבות, ולאחריו הפך 
עלה  לימים  בערבה.   406 בחטיבה  למח"ט 

לדרגת תא"ל ושימש מפקד אוגדה 85.

מלחמות לבנון הראשונה 
והשנייה

ב־1982, ימי מלחמת לבנון הראשונה, לחמה 
הסיירת בלבנון בעיר צור ובמחנה הפליטים 
רשדיה הסמוך, שהיה מקיני הטרור הגדולים 
לחם  מכן  לאחר  לבנון.  בדרום  פת"ח  של 
"ציר  הנקרא  במקום  סוריה  בגזרת  הגדוד 
הפיתולים", וכך במשך שנים לחם נגד כוחות 

חזבאללה בלבנון. 

הגדוד  על  פיקד  השנייה  לבנון  במלחמת 
סא"ל ואג'די סרח'אן, כשבפרוץ המלחמה היה 
לכיוון  לצאת  מוכן  כשהוא  באליקים  הגדוד 
תקף  הלחימה,  תמונת  כשהתבררה  זרעית. 
סמוך  חזבאללה  של  מטרות  מספר  הגדוד 
מחבלי  מול  פנים  מול  פנים  ונלחם  לגדר, 
משימה  הגדוד  קיבל  מכן  לאחר  הארגון. 
חטיבה  פיקוד  תחת  המרכזית  לגזרה  לעבור 
את  א־ראס  מרון  השיעי  בכפר  ולהחליף   ,7
שערך  בסריקות  הצנחנים.  של   101 גדוד 
חזבאללה  של  חמ"ל  נמצא  במקום  הגדוד 
יקרי ערך למודיעין.  ובו מחשבים ומסמכים 
משימה  הגדוד  קיבל  בישראל  מנוחה  לאחר 

לתקוף את הכפר עיתרון ומקומות נוספים. 

אלוף  צל"ש  הוענק   2007 בספטמבר  ב־10 
נכתב:  וכך  "חרב"  לגדוד  הצפון  פיקוד 
הגדוד  לחם  השנייה  לבנון  "במהלך מלחמת 
מארון  מרַוחין,  בגזרת  ברציפות  ימים   29
יאהון.  ובית  ג'ביל  בנת  עיתרון,  א)ל(־ראס, 

תג היחידה
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עליו  שהוטלו  המשימות  בכל  עמד  הגדוד 
לו.  שנקבעו  זמנים  ובלוחות  מקצועי  באופן 
הצליח להוביל להישגים מבצעיים מרשימים 
איתור  מחבלים,  בעשרות  פגיעה  ובהם 
מצבורי נשק ואמל"ח של חזבאללה במארון 
לאיתור  הביא  הגדוד  ובמרַוחין.  א)ל(־ראס 
חומר מודיעיני חשוב ששימש את כוחותינו 
בהמשך הלחימה. ההישגים המרשימים בקרב 
בוצעו ללא נפגעים מקרב חיילי הגדוד. גדוד 
רוח  הלחימה  שלבי  כל  במשך  הראה  חרב 
ויכולת עמידה  יוזמה  לחימה, חתירה למגע, 
מכן  לאחר  עליו".  שהוטלו  המשימות  בכל 
קיבל הגדוד משימה להילחם גם בפלסטינים 

ביהודה ושומרון.

מול הפלסטינים
הגדוד מזוהה על־פי רוב בלחימה בקו הצפון, 
המלחמה  בחזית  מלא  שותף  היה  אולם 

נביה  אל"ם  עזה.  וברצועת  שומרון  ביהודה, 
נורה  עזה,  אוגדת  מפקד  סגן  שהיה  מרעי 
ונהרג ב־27 בספטמבר 1996 בזמן עימותים 
הכותל  מנהרת  מאירועי  חלק  שהיו  ברפיח 
בכפר  נקבר  מרעי  לוהט".  "ברזל  שכונו 
חורפיש, ובביתו שבכפר הוקם חדר הנצחה. 
אל"ם מרעי הוא הקצין הדרוזי הבכיר ביותר 

שנפל במהלך קרב. 

של  הראשון  בשבוע   ,2000 ספטמבר  בסוף 
האנתפאדה השנייה, הגיעו מג"ד חרב סא"ל 

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל
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נצרים,  למוצב  לוחמים  ועשרה  פארס  ִנזאר 
שהחזיקו  גבעתי  לוחמי  את  לתגבר  במטרה 
את המקום. במשך שמונה ימים של לחימה 
על־ידי  הפסקה  ללא  המקום  הותקף  רצופה 
הפורעים הפלסטינים, ובסופם פרץ כוח של 
גולני, שריון והנדסה לשטח, הסיר את האיום 
תפקודו  על  מהמוצב.  פונו  וחייליו  והמג"ד 
וקור רוחו של המג"ד הוענק לו צל"ש אלוף 
ב־2012,  השתחרר  פארס  הדרום.  פיקוד 
עוצבת  מפקד  סגן  היה  האחרון  ובתפקידו 

הגליל.

סגירת הגדוד
ב־2015 החליט הרמטכ"ל רא"ל גדי איזנקוט 
היה  פירוקו  בעת  "חרב".  גדוד  פירוק  על 
וסוכם  דרוזים,  חיילים  מ־400  הגדוד  מורכב 

על שילובם ביחידות היבשה השונות. 

במשך השנים מילאו עשרות קצינים דרוזים 
בעיקר  כמג"דים.  ומטה  פיקוד  תפקידי 
בגדוד "חרב 299", אבל גם בגולני, בגבעתי, 
קצינים  שימשו  כן  כמו  ובמודיעין.  בשריון 

גדודי  מרחביות,  חטיבות  כמפקדי  דרוזים 
כמפקדי  ובסדיר  מטה,  ובתפקידי  מילואים 
אוגדות סדירות ומרחביות ומפקדי פיקודים. 
לתפקידים הבכירים הגיעו הקצינים הדרוזים 
וסגן  מנהל  ראש  ראשי,  חיל  קצין  בדמות 
ראש  בשטחים,  הממשלה  פעולות  מתאם 
עזה,  חבל  ואזור  באיו"ש  הביטחוני  התיאום 
ששימשו  גם  והיו  המדינה  נשיא  מזכיר 

אלופים במטכ"ל. 

הדרוזית  העדה  בן  הוא  משלב  יוסף  אלוף 
הראשון בצה"ל שהועלה לדרגת אלוף, כאשר 
בשטחים  הממשלה  פעולות  מתאם  שימש 

ומפקד פיקוד העורף. 

הגבול  משמר  ישראל,  משטרת  בשורות  גם 
ושב"ס ניתן למצוא מפקדים מצטיינים מבני 
ניצב  כמו:  מפתח  תפקידי  הממלאים  העדה 
גונדרים  הגבול,  משמר  מפקד  ותת־ניצב, 

ומפקדי מחוזות.

בשירות  גם  דרוזים  משולבים   2005 מאז 
דרוזיות  לנשים  גם  מאפשר  והדבר  הלאומי, 

אלטרנטיבה לשירות צבאי.

טקס סגירת גדוד 299מפקד הגדוד סא"ל ניזאר פארס
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הדרוזים יושבים בישראל על־פי המסורת מאז המאה ה־11, אולם התבססות היישוב 
הדרוזי חלה בעת שלטונם של הדרוזים בלבנון ובצפון ארץ־ישראל, ובייחוד בתחילת 
המאה ה־17 בתקופתו של האמיר פחר א)ל(־דין השני מבית הנכבדים הדרוזי בית אל־

מען.

בסוף 2019 נמנו כ־145 אלף דרוזים מבין תושבי הקבע בישראל. כ־127 אלף מתוכם 
אזרחים ישראלים, והיתר חלק מתושבי רמת הגולן המסרבים לקבל אזרחות ישראלית.

היישובים הדרוזיים נמצאים בארבעה ריכוזים עיקריים. כולם בצפון הארץ:

א. הכרמל - דאלית אל־כרמל ועוספיה.

ב. גליל תחתון - שפרעם, מג'אר, ראמה וסאג'ור.

פקיעין,  אל־אסד,  עין  ג'וליס,  ירכא,  כסרא,  ג'ת,  יאנוח,  ג'אן,  בית   - עליון  גליל  ג. 
חורפיש, כפר סמיע, אבו־סנאן וכפר יאסיף.

ד. רמת הגולן - מג'דל שמס, בוקעתא, מסעדה ועין קנייא.

דאלית אל־כרמל
מכונה בקיצור דאליה, היא מועצה מקומית 
במחוז חיפה בישראל. היא הוכרזה כמועצה 
מקומית ב־1951, שוכנת בלב פארק הכרמל 

ומתגוררים בה כ־17 אלף תושבים.

הכרמים  על־שם  נקרא  היישוב  השם:  מקור 
המקיפים אותו )"דאליה" בערבית היא גפן(.

במקום  הדרוזית  ההתיישבות  היסטוריה: 
החלה בתקופת שלטונו של האמיר הלבנוני 
א)ל(־דין השני במחצית הראשונה של  פח'ר 

המאה ה־17.

דברים ייחודיים: בכפר נמצאים מקאם הנביא 
אבו־ִאבראהים, מתחם מקודש לאחד מנביאי 
על־שם  הדרוזית  המורשת  בית  הדרוזים, 

הֵשיח' יוסוף נסר-א־דין ומוזאון.

עוספיה
על  השוכנת  חיפה  במחוז  מקומית  מועצה 
הכפר  זהו  הכרמל.  בפארק  וגובלת  הכרמל 
הדרוזי השני בגודלו בישראל, ומתגוררים בו 

כ־12 אלף תושבים.

במקום  מצויים  השאר  בין  השם:  פירוש 
שהתקיים  חוסיפה  בשם  יהודי  כפר  שרידי 
בתקופה הביזנטית, ובהם פסיפס גלגל מזלות 
ועליו  במקום  שנמצא  הכנסת  בית  בשרידי 
לעובדה  כנראה  המתייחס  "חוסיפה",  השם 
שהיישוב חשוף לאיתני הטבע מחמת מיקומו 
מעמק  לעין  נראה  כך  ועקב  הכרמל  ברכס 
יזרעאל. הכפר חוסיפה מוכר יחד עם חיפה 
יהודיים  כפרים  חורבן  על  שנכתבו  מקינות 

צילום: יעל שגב
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בארץ  הביזנטית  התקופה  בשלהי  באזור 
הערבית  בשפה  הכפר  ששם  ייתכן  ישראל. 
אף הוא מתייחס לתכונה הזאת של מיקומו 
ברכס וחשיפתו לרוחות, ושמקורו מן המילה 
המתארת  סוער,  שפירושה  "עסף",  הערבית 

את מזג האוויר בחורף במקום.

היסטוריה: לפי שרידים ארכאולוגיים, המקום 
מיושב מאז תקופת הברונזה, אך ההתיישבות 
הדרוזית הנוכחית החלה בעוספיה לפני כ־400 
הלבנוני  הדרוזי  האמיר  של  בתקופתו  שנה 
פח'ר אל־דין אל־מעני השני. הנסיך, שמרכז 
באימפריה  מרד  הלבנון,  בהר  היה  שלטונו 
העות'מאנית והקים אמירות. עוספיה הייתה 
אחד מתוך 17 כפרים שהוקמו בתקופתו בהרי 
הכרמל לביצור גבולה הדרומי של האמירות. 
רק שני כפרים שרדו ברבות השנים - עוספיה 

ודאלית אל־כרמל השכנה. 

ב־1960 נמצא במקום מטמון מטבעות כסף 
למאה  שמתוארך   - עוספיה  מטמון   - גדול 

הראשונה לספירה. 

מעוספיה יצאה במלחמת העצמאות מחלקת 
דרוזים  מגויסים  של  הראשונה  המתנדבים 

בקרבות  נהרגו  הכפר  מבני  שמונה  בצה"ל. 
בצה"ל  הגיוס  הפך  וב־1956  הגליל,  שחרור 
לחובה על כל בני העדה. שני קצינים מאנשי 
קבלאן  אסמאעיל  ומונה  מנצור  כרם  הכפר, 
הדרוזים  המתנדבים  גדוד  במסגרת  )שהגיע 
הראשונים  הדרוזים  הקצינים  הם  מסוריה( 

בצה"ל.

בעוספיה נשמר הפן הדרוזי האותנטי ואורח 
הפתיחות  גדלה  זאת  ועם  המסורתי,  החיים 
של  העיקריים  הפרנסה  מקורות  לתיירות. 
תושבי הכפר הם עבודות מחוץ לכפר כמו: 
שירותי הביטחון, שירותים קהילתיים, עסקים 
שירותי  בעוספיה  חקלאות.  ומעט  מקומיים 
וחנויות  מסעדות  ובהם  רבים,  פנים  תיירות 

מסוגים שונים.

תיאטרון  פועל  ביישוב  ייחודיים:  דברים 
וכמה  ועבריים,  מוצגים מחזות ערביים  שבו 
יצאו  והעברית  הערבית  בשפות  משוררים 

מהיישוב.

עוספיה היא כפר מגוון ביותר מבחינה דתית, 
ומצויים בו שלושה מקומות תפילה דרוזיים 
וקתולית(,  )מארונית  )ִח'לואת(, שתי כנסיות 

צילום: אורי
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של  קברו  שוכן  בכפר  כן  כמו  ומסגד.  מנזר 
המנהיג הדתי הדרוזי אבו עבדאללה, שנמנה 

עם מייסדי הדת הדרוזית.

שפרעם
על  המשתרעת  בישראל  הצפון  במחוז  עיר 
 22 הוא  שלה  השיפוט  ושטח  גבעות,  שבע 
של  הגיאוגרפי  והמיקום  המבנה  דונם.  אלף 
שפרעם כנקודת המפגש בין הרי הגליל ובין 
העמקים הפכו אותה לאורך תולדותיה לעיר 
כ־41  מתגוררים  בשפרעם  באזור.  המרכזית 
הגדול  הדרוזי  היישוב  וזהו  תושבים,  אלף 

ביותר בישראל.

לראשונה  מוזכרת  "שפרעם"  השם:  מקור 
בתוספתא מסכת מקוואות, ולאחריה בתלמוד 
בכמה מקומות: במסכת עבודה זרה מוזכרת 
מימי מרד בר־כוכבא כעיר הסמוכה לאושא, 
ובמסכת ראש השנה מוזכרת שפרעם כמקום 
לה  הסמוכה  מאושא  הסנהדרין  של  גלותה 
לראות  הנוטים  יש  לספירה(.  ב־150  )בערך 
שפר  העבריות  המילים  של  צירוף  בשמה 
מקומית  אגדה  זאת,  למרות  עם.  )שופר( 
המילים  צירוף  את  "שפרעם"  בשם  ראתה 
כרמז  עמר,  הבראת  כלומר  עמר"  "שפא 
אל־ בן  עמר  המוסלמי  המנהיג  על  לאגדה 
עאץ )נולד ב־580( ששתה ממי המעיין בעיר 
והבריא מחוליו, ואולי משום כך שונה שמה 

בהגייה המקומית לשפא עמר.

שנים,  אלפי  קיימת  שפרעם  היסטוריה: 
רבות  שנים  מאות  עד  מעמיקים  ושורשיה 
לפנה"ס. בין החוקרים יש הסכמה שהיישוב 
הקדומים  ותושביו  הכנענית,  בתקופה  הוקם 
שרידים  אחריהם  הותירו  היישוב  של 
הביזנטית  הכנסייה  משרידי  ארכאולוגיים. 
ביישוב  כי  ללמוד  ניתן  העיר  שבמרכז 
התגוררו, נוסף על היהודים, גם נוצרים. עם 

התיישבו  ישראל  ארץ  של  הערבי  הכיבוש 
או  ה־12  המאה  בסביבות  מוסלמים.  בעיר 
גם  עליהם  נוספו  הצלבנית,  בתקופה  ה־13, 

דרוזים.

היסטוריים  אתרים  בעיר  ייחודיים:  דברים 
מצודת  הביזנטיים,  הקברים  בהם  רבים. 

הסראיה, כנסיות ובית כנסת עתיק.

מע'אר
במחוז  נמצאת  או מראר(  מג'אר  גם  )קרויה 
מקומית  כמועצה  והוכרזה  בישראל  הצפון 
על  לכרמיאל  מזרחית  שוכנת  היא  ב־1956. 
העליון  והגליל  התחתון  הגליל  בין  הגבול 
נוצרים  ערבים  דרוזים,  בה  ומתגוררים 
שכונת  נמצאת  מע'אר  במזרח  ומוסלמים. 
מנסורה, שהייתה בעבר כפר נפרד, ובמע'אר 

כולה מתגוררים כ־22 אלף תושבים.

השם  מקור  כי  האומרים  יש  השם:  מקור 
מע'אר במילה "מערה", בשל המערות הרבות 

שביישוב. 

עתיק  יישוב  היה  מע'אר  היסטוריה: 
זהו  כי  ייתכן  "זאר".  לו  קראו  שהרומאים 
ובתקופה  הרומאית  בתקופה  שנקרא  הכפר 
של  מגוריה  מקום   - "מעריה"  הביזנטית 
היוו  ב־1852  בילגה.  הכוהנים  משפחת 

צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של שפרעם
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הדרוזים שני שלישים מן התושבים, והשליש 
התושבים  ומוסלמים.  נוצרים  היו  הנותר 
ההיסטוריה  אורך  לכל  התפרנסו  במע'אר 
אחרים,  חקלאות  ומענפי  זיתים  ממטעי 
מע'אר  של  השמן  נודע  ההיסטוריה  ולאורך 
ישנות  מערות  כאשר  ביותר  משובח  כשמן 

וחפירות בסלעים שימשו לייצור יין ושמן.

רבים מבני מע'אר הדרוזים משרתים בשירות 
חובה בצה"ל, ומתגוררים בה קצינים בכירים 

בצה"ל ובכוחות המשטרה בעבר ובהווה.

ראמה
בישראל  הצפון  במחוז  מקומית  מועצה 
מכרמיאל,  קילומטרים  כחמישה  הנמצאת 
בבקעת בית כרם )בקעת שגור( בלב הגליל. 

ב־1954,  מקומית  כמועצה  הוכרזה  היא 
ומתגוררים בה כ־7,500 תושבים.

אדוארד  האמריקני  החוקר  השם:  מקור 
רובינסון שביקר בארץ ישראל ב־1838, זיהה 
כמקור  אשר  שבט  בנחלת  רמה  היישוב  את 

שמו של הכפר.

היסטוריה: היישוב הנוכחי הוקם לפי המסורת 
הכפרים  בין  והיה  ה־17,  במאה  המקומית 
הגדולים ביותר בגליל בתקופה העות'מאנית, 
אך מממצאים ארכאולוגים עולה שהיה יישוב 

במקום כבר במאה ה־3.

סאג'ור
בישראל  הצפון  במחוז  מקומית  מועצה 
שהוכרזה ב־1992. כל תושבי המקום, כ־4,000 

במספרם, משתייכים לעדה הדרוזית.

שם  על  הוא  היישוב  של  שמו  השם:  מקור 
"שזור", אשר ככל הנראה  עיר קדומה בשם 
חי  ובה  המשנה  בתקופת  באזור  התקיימה 
התנא רבי שמעון שזורי, שהקבר המיוחס לו 

מצוי בתחומי היישוב.

היסטוריה: מחרסים שנמצאו בסאג'ור עולה 
כי המקום היה מיושב מאז תקופת הברונזה 
מקומה  אולי  זהו  כן  ועל  ואילך,  המאוחרת 

צילום: נורה עותמאן

צילום: אריאל פלמון
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של "סגור" המוזכרת ברשימת רעמסס ה־2. 
במקום  שכנה  הרומית־ביזנטית  בתקופה 
הצלבנית  ובתקופה  שזור  היהודית  העיירה 
נקרא המקום סייסור. בימי הביניים נהגו עולי 
רגל יהודים לפקוד את קברי החכמים ביישוב, 
והוא נזכר אצל מנחם החברוני )1,215( ואצל 
הנוכחי  היישוב   .)1,322( הפרחי  אשתורי 

הוקם במאה ה־18.

בית ג'אן
בלב  העליון,  הגליל  בהרי  דרוזי  יישוב 
שמורת הרי מירון. היישוב ממוקם כחמישה 
מירון,  להר  מערבית  דרומית  קילומטרים 
ובכפר מתגוררים כ־12 אלף תושבים. הכפר 
משתרע על כמה רכסים גבוהים: הר צפריר 
או  הארי,  והר  הים(  פני  מעל  מטר   1,047(
מעל  מטר   1,048( ַחידר  ג'בל  הערבי  בשמו 
כמועצה  היישוב  הוכרז  ב־1,964  הים(.  פני 

מקומית במחוז הצפון בישראל. 

ככל  נובע  היישוב  של  שמו  השם:  פירוש 
סברה  בו.  שנּטעו  הרבים  מהגנים  הנראה 
כי במקום שכנה בעבר העיר  גורסת  נוספת 

בית דגון.

ה־18 על־ידי  היסטוריה: הכפר הוקם במאה 
דרוזים שהגיעו מלבנון. במאה ה־19 התיישבו 
שבמקום  ידוע  אולם  יהודים,  גם  במקום 
הייתה התיישבות כבר מתקופת הבית השני.

יאנוח־ג'ת
בישראל  המערבי  בגליל  מקומית  מועצה 
כשכל  ב־1,990,  מקומית  כמועצה  שהוכרזה 
תושביה משתייכים לעדה הדרוזית. המועצה 
המקומית מורכבת משני כפרים - יאנוח, שבו 
וג'ת.  המועצה,  מתושבי  כ־70%  מתגוררים 

ביאנוח-ג'ת מתגוררים כ־6,500 תושבים.

מקור השם: לפי מסורת תושבי המקום, מקור 
הדרך  אם  על  במיקומו  הוא  "יאנוח"  השם 
היו  דרכים  ושעוברי  הגליל,  למרכז  מלבנון 

נחים בו.

העיר  את  המזהים  חוקרים  יש  היסטוריה: 
המקראית ינוח הגלילית באתר סמוך ליאנוח, 

שבו נערכו חפירות ארכאולוגיות.

דברים ייחודיים: ביאנוח שוכן קברו של סתי 
שניהם  ערוס,  אבו  של  קברו  ובג'ת  שמסה 

קדושים של העדה הדרוזית.

צילום: יעקבצילום: ד"ר אבישי טייכר
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ִכסרא־סמיע
בישראל  הצפון  במחוז  מקומית  מועצה 
בגליל העליון. היא הוכרזה כמועצה מקומית 

ב־1,990.

דרוזים  כפרי  הם  וסמיע  כסרא  הכפרים 
ממערב  העליון  הגליל  במרכז  מבודדים 
בכסרא־סמיע   .854 כביש  על  לפקיעין 

מתגוררים כ־8,500 תושבים.

היו  העצמאות  מלחמת  במהלך  היסטוריה: 
ההצלה",  "צבא  בשליטת  באזור  הכפרים 
פעולה  לשתף  שלא  הייתה  נטייתם  אולם 
שהותוותה  הדרוזית  למדיניות  בהתאם  עמו 

מג'וליס שהיה תחת השפעה ישראלית. 

ללא  הכפרים  התנהלו  רבות  שנים  במשך 
סירב  הפנים  משרד  מוניציפלית.  רשות 
בגלל  מקומיות  מועצות  בכפרים  להקים 
מיעוט התושבים, והצעה לכלול את הכפרים 
במועצה אזורית מעלה הגליל נדחתה על־ידי 
במועצה  מיעוט  להיות  רצו  שלא  התושבים 
אזורית  מועצה  הוקמה  ב־1,968  יהודית. 
צורפו  וסמיע  כסרא  והכפרים  הגליל,  מרכז 
האזורית,  המועצה  פורקה  ב־1,990  אליה. 
כסרא חברה לסמיע והשתיים הקימו מועצה 

מקומית אחת.

כפר יאסיף
בישראל,  הצפון  במחוז  מקומית  מועצה 
כשמונה קילומטרים מצפון־מזרח לעכו. היא 
הוכרזה כמועצה מקומית ב־1925, ומתגוררים 

בה כעשרת אלפים תושבים.

על  מעידים  רבים  שרידים  היסטוריה: 
שראשיתו  יומין  עתיק  יישוב  של  קיומו 
מצויים  במקום  והפיניקים.  הכנענים,  בימי 
שרידים של יישוב יהודי משנאי־תלמודי מימי 
שנהרסו  והצלבנים,  הביזנטים  הרומאים, 

ברובם או נטמנו. 

התיישבו  ה־18  המאה  של  ה־40  בשנות 
יהודיים  בית  משקי  עשרה  יאסיף  בכפר 
עבאדי,  שלמה  הרב  של  הרוחנית  בהנהגתו 
כשאליהם הצטרפו יהודים נוספים שעזבו את 
רעידות  בעקבות  ה־60  שנות  בראשית  צפת 
בין  בכפר  היו  ה־19  המאה  בסוף  האדמה. 
מוסלמים  כרבע  מתוכם  תושבים,   600-350
יאסיף  כפר  יוונים־אורתודוקסים.  והשאר 
היחידה  הערבית  המקומית  המועצה  היא 

שהמשיכה לפעול אחרי הקמת המדינה.

דברים ייחודיים: בתחומי הכפר נמצא מקאם 
נבי אל־ח'דר המקודש לעדה הדרוזית.

צילום: תמר הירדני
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ירכא
שהוכרז  בישראל,  הצפון  במחוז  יישוב 
כמועצה מקומית ב־1959. רוב תושבי המקום 
אלף  כ־17  מתגוררים  וביישוב  דרוזים,  הם 

תושבים.

ה־11, עם התפצלות  היסטוריה: כבר במאה 
הדת הדרוזית מהאסלאם השיעי, הוזכר כפר 
בשם ירכא ככפר דרוזי, אך עד המאה ה־19 

אין עליו פרטים רבים.

בתחילת התקופה העות'מאנית בארץ ישראל 
בגליל  הגדולים  הכפרים  אחד  ירכא  היה 
המערבי, וב־1596 גרו בו 712 תושבים, רובם 

דרוזים שעסקו בחקלאות.

אל־ ִח'לות  נמצא  ביישוב  ייחודיים:  דברים 
על  ירכא,  של  המזרחי  בקצה  השוכן  ֻרג'אב 
ההר. הבניין נבנה ב־1927 על־ידי איש הדת 
אל־ביאדה"  ה"ִח'לוה  בדמות  ֻמעדי,  מוחמד 
שבבקעת  בחאצביא  הלבן(  התפילה  )בית 
שבצידו  גדול  מרובע  מבנה  במקום  הלבנון. 
גדולות  פתוחות  מרפסות  והמערבי  הדרומי 
המוקפות בעמודים וקשתות. במשך עשרות 
עזוב,  הכפר  מן  המרוחק  הבית  היה  שנים 
והתושבים העדיפו להתפלל בִח'לוה שבמרכז 
ירכא. ב־1980 שופץ הבית והיום הוא משמש 
תצפית  נקודת  ואף  דת,  ולימוד  תפילה  בית 

יפה על הגליל המערבי.

הוקם  רמון:  אילן  ע"ש  הדרוזי  החלל  מרכז 
ומכיל  למדעים,  הדרוזית  העמותה  ביוזמת 
פלנטריום משוכלל ובו טלסקופ שמש וכמה 
טלסקופים לכוכבים ומעבדת ניסויים. במרכז 

מתקיימים גם כנסים בין־לאומיים.

ג'וליס
בישראל  הצפון  במחוז  מקומית  מועצה 
כל  ב־1967.  מקומית  כמועצה  שהוכרזה 
בה  ומתגוררים  דרוזים,  הם  ג'וליס  תושבי 

כ־6,000 תושבים.

מקור השם: מקור השם כנראה בכינוי "יוליוס" 
שהיה בשימוש על־ידי יוליוס קיסר ושלושת 
אוגוסטוס,  רומא:  של  הראשונים  הקיסרים 
טיבריוס וקליגולה - דבר שמעיד על תקופת 
הראשונה  המאה  מאמצע  הראשונה  הבנייה 
לפנה"ס עד אמצע המאה הראשונה לספירה. 
מקור נוסף ניתן לייחס למילה "ג'לס" בערבית 
"יושב" על  שפירושה "ישב", היות שהיישוב 
ההרים  לעומת  ונמוך  שטוח  יחסית  אזור 
השכן  היישוב  במיוחד  ממזרח,  המתנשאים 

ירכא.

היסטוריה: היישוב הנוכחי הוקם במאה ה־16, 
כי  אבל לפי תעודות בארכיון הטורקי עולה 
התלמוד  בתקופת  יישוב  בג'וליס  התקיים 

ובימי הביניים.

פסל אבן בכניסה לג'וליס )צילום: ד"ר אבישי טייכר(צילום: ד"ר אבישי טייכר
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מושבו  מקום  היא  ג'וליס  ייחודיים:  דברים 
של ֵשיח' מַופק טריף, ראש העדה הדרוזית, 
וֵשיח' נעים כאמל הוא קאדי בית הדין השרעי 

הדרוזי בישראל.

בכפר נמצא קבר ֵשיח' עלי פארס וביתו וקברו 
של ֵשיח' אמין טריף, שהיה שנים רבות מנהיג 

העדה הדרוזית בישראל.

עין אל־אסד
כפר דרוזי בגליל העליון ממזרח לבקעת בית 
הכרם, בתחום המועצה האזורית מרום הגליל 

ומתגוררים בו כ־900 תושבים.

מקור השם: הכפר שוכן למרגלות הר כפיר, 
בחלקו הדרומי של גוש הרי מירון ושמו נקרא 
על שם מעיין הנובע בתחומו, "עין אל־אסד" 

)בעברית "עין האריה"(.

על־ידי  ב־1899  הוקם  הכפר  היסטוריה: 
בו  התיישבו  ב־1949  ג'אן.  מבית  דרוזים 
כמה משפחות של ערבים מוסלמים שגורשו 
בשל  אולם  אל־פארדיה,  הסמוך  מהכפר 
סכסוכים שנתגלעו בינם ובין תושבי המקום 

וכיום  מכן  לאחר  קצר  זמן  מרביתם  עזבו 
נותרו רק שתי משפחות מהם בכפר.

הנשקף  היפה  הנוף  בזכות  ייחודיים:  דברים 
הגדולות  הטבע  לשמורות  וקרבתו  ממנו 
בגליל, התפתח בעין אל־אסד בראשית המאה 
פועלים  וכיום  הפנים,  תיירות  ענף  ה־21 
דרוזי  בסגנון  ומסעדות  אירוח  בתי  כמה  בו 

מסורתי.

פקיעין
בישראל  הצפון  במחוז  מקומית  מועצה 
שהוכרזה כמועצה מקומית ב־1958. בפקיעין 

מתגוררים כ־6,000 תושבים.

פקיעין שוכנת בגליל העליון, מערבית לבית 
ג'אן ודרום־מזרחית למעלות־תרשיחא, כאשר 

אוכלוסיית היישוב כיום דרוזית ברובה.

החל  עשירה.  היסטוריה  ליישוב  היסטוריה: 
בשנות 4,500-3,500 לפנה"ס התיישבו באזור 
תושבים מאגן הים התיכון. בתקופת בית שני 
יהודי בשם פקיעין המוזכר  היה באזור כפר 
וביישוב  ובתלמוד,  במשנה  פעמים  כמה 
יהודי קדום. תחילתו של  בית קברות  נמצא 
היישוב המוסלמי והדרוזי במקום הוא במאה 
תחילתם  עם  אליו  הגיעו  כשהנוצרים  ה־11, 
ב־1955  של מסעי הצלב בסוף אותה מאה. 
נבחרת,  מקומית  מועצה  בפקיעין  הוקמה 
ענייניו של  לאותה העת התנהלו  עד  כאשר 
באמצעות  שמונה  המוכתר  על־ידי  הכפר 

הממשל הצבאי הישראלי.

של  העתיק  הכנסת  בית  ייחודיים:  דברים 
עתיקים  אבן  לוחות  שני  נתגלו  שבו  פקיעין 
ובהם תבליטים של מנורת המקדש - שופר 

ומחתה מצידה האחד, ולולב מצדה האחר.
צילום: אמנון שביט
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חורפיש
הצפון  במחוז  דרוזית  מקומית  מועצה 
בישראל, השוכנת בהרי הגליל העליון באזור 
זהו  מירון.  הר  הטבע  שמורת  באזור  הררי 
הכפר הצפוני ביותר מכפרי הדרוזים בגליל, 

ומתגוררים בו כ־6,500 תושבים.

למעלות־תרשיחא,  מזרחית  נמצא  הכפר 
הר  שמורת  בצפון־מערב  ג'אן  לבית  צפונית 
 1,008 שגובהו  אדיר  הר  למרגלות  מירון, 
זבול.  הר  בקרבת  הים  פני  מעל  מטרים 
ב־1967.  מקומית  מועצה  הוכרז  היישוב 
מטרים   854-700 שבין  בגובה  שוכן  היישוב 
מעל פני הים, נהנה מאוויר הרים קריר ונקי 
לאחד  ונחשב  גבוה,  הררי  לאקלים  האופייני 
היישובים הדרוזים הגבוהים ביותר, יחד עם 
ג'אן. מהיישוב ניתן לצפות אל הכרמל,  בית 

החרמון, לבנון והים התיכון.

מקור השם: מקור השם "חורפיש" הוא בשבט 
אל־חרפוש שהיו מתגוררים באזור במאה ה־5 
לספירה. השם גם מקושר לצמח גדילן מצוי, 

או ברקן סורי ששמו בערבית חורפיש.

נרשמה  הביזנטית  בתקופה  היסטוריה: 
ראשית ההתיישבות בכפר, אז שימש המקום 
מרכז פעילות לאמירי "אל־חראפשה" ששלטו 

באזור.

צילום: מתוך עמוד הבית של חורפיש בפייסבוק

צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של בית זינאתי
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אבו־סנאן
בישראל,  הצפון  במחוז  מקומית  מועצה 
בגליל  שוכנת  אבו־סנאן  ב־1964.  שהוכרזה 
המערבי, כעשרה קילומטרים צפונית־מזרחית 
לעכו. היא גובלת במועצה אזורית מטה אשר 
בדרום,  יאסיף  ובכפר  במזרח  בירכא  בצפון, 
ומתגוררים בה כ־14 אלף תושבים. הדרוזים 
שרובם  התושבים,  מכלל   42% מהווים 

מוסלמים.

מקור השם: משמעות שמו של היישוב הוא 
שם  על  כנראה  הוא  והשם  השיניים",  "בעל 
באז,  ֵשיח'  של  החודים  שני  בעלת  החרב 

מייסד הכפר.

היסטוריה: לפי המסורת הוקם היישוב במאה 
ה־13 על־ידי ֵשיח' באז. במחצית השנייה של 
 400-250 בין  בכפר  התגוררו  ה־19  המאה 
נפשות, כמחציתם דרוזים וכמחציתם נוצרים, 
של  הגבוה  האחוז  מעטים.  מוסלמים  וכן 
הדרוזי  לאזור  מהקרבה  נבע  בכפר  הדרוזים 
ממזרח, שכלל את ירכא, ג'וליס, יאנוח וג'ת. 

מקור המים בכפר היה מי בורות בלבד.

מג'דל שמס
בישראל,  הצפון  במחוז  מקומית  מועצה 
הר  במורדות  הגולן  לרמת  צפונית  השוכנת 
לגבול  מערבית  מטרים  מאות  כמה  חרמון, 
עד  המוכר  היישוב,  הוכרז  ב־1982  הסורי. 
היום בכינוי כפר, כמועצה מקומית. במג'דל 

שמס מתגוררים כ־11 אלף תושבים.

מקור השם: מקור שמו של הכפר הוא בארמית 
הערבית(,  בהשפעת  השתנתה  )ההגייה 
מאחר  זאת  השמש",  "מגדל  ומשמעותו 
)בין 1,230-1,120  היישוב  של  גובהו  שבשל 
קרני  אותו  מאירות  הים(  פני  מעל  מטרים 
השמש, עם הזריחה, קודם לשאר היישובים 
הגבוה  היישוב  הוא  שמס  מג'דל  בסביבה. 
זה בא  כי שם  יש הסוברים  ביותר בישראל. 
לשמר את שמה של "בית שמש" המקראית, 
הנזכרת בספר שופטים כאחת הערים בנחלת 

שבט נפתלי.

היסטוריה: היישוב נוסד ב־1595 על־ידי שליט 
האזור, האציל הדרוזי פחר א)ל(־דין אל־מעני 
השני, על אדמות שהיו בבעלות תושבי הכפר 
המוסלמי הסמוך, ֻג'בתה א־זית, )על אדמותיו 
הוקם נווה אטי"ב(, מתוך מטרה לעבות את 

היישוב הדרוזי באזור.

בית המועצה המקומית אבו סנאן )צילום: אלמוג(
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חלק מן הכפר נבנה על חורבותיו של יישוב 
מהמאות  שרידים  בו  ונתגלו  קדום,  יהודי 
השנייה והשלישית לספירה, בהם גם מערת 
קבורה המכונה בפי המקומיים; "מקברת אל 

יהוד" - קברי היהודים.

עד 1967 היה היישוב חלק מסוריה. במלחמת 
ששת הימים הוא נכבש, חלק גדול מתושביו 
שליטה  תחת  היישוב  ומאז  לפליטים,  הפכו 
נשלט   1981-1967 השנים  בין  ישראלית. 
על־ידי  ומאז  צבאי,  באמצעות משטר  הכפר 

שלטון אזרחי.

היא  התושבים  של  העיקרית  פרנסתם 
תפוחים  גידול  היתר  ובין  מחקלאות, 
במורדות  הממוקמים  במטעים  ודובדבנים 

הכפר, בעיקר בבקעת יעפורי. 

בוטיק,  מלון  נבנה  בכפר  ייחודיים:  דברים 
נוספות  ואטרקציות  מסעדות  מלבד 
המיועדות לתיירים, כשבחורף מושכר במקום 
החרמון  להר  הבאים  לתיירים  גלישה  ציוד 

הנמצא בסמוך לכפר.

גבעת הצעקות: במלחמת ששת הימים עבר 
היישוב לשליטה ישראלית, וקו הגבול נקבע 
מעבר  ליישוב.  מזרחית  מטרים  מאות  כמה 
לניתוק  הוביל  ישראלית  לשליטה  היישוב 
תושבי הכפר מהעדה הדרוזית בסוריה, עמה 
מצאו  כן  על  ענפים.  משפחה  קשרי  קיימו 
בני משפחות דרוזים המתגוררים משני עברי 
ב"עין  גבעה  על  תקשורת  של  שיטה  הגבול 
באמצעות  הכפר,  שבמבואות  )אל(־תינא" 
צעקות לקרוביהם שבעברו הסורי של הגבול, 
לעתים בסיוע מגאפונים, מה שִהקנה למקום 
לאחרונה  הצעקות".  "גבעת  הכינוי  את 
התמעטו פגישות כאלה לאור המצב הבלתי 
יציב בגבול, ולאור התפתחות אמצעי המדיה 

ברשת האינטרנט. 

מסעדה
מועצה מקומית ברמת הגולן שבמחוז הצפון 
מקומית  מועצה  הוכרזה  היא  בישראל. 
משתייכים  המקום  תושבי  וכל  ב־1982, 
לעדה הדרוזית. במסעדה מתגוררים כ־3,500 

תושבים.

 1967 עד  שמס,  מג'דל  כמו  היסטוריה: 
נכבש  הוא  מסוריה.  חלק  היישוב  היה 
מתושביו  גדול  חלק  הימים,  במלחמת ששת 
שליטה  תחת  היישוב  ומאז  לפליטים,  נהיו 
נשלט   1981-1967 השנים  בין  ישראלית. 
החלת  ומאז  צבאי,  משטר  באמצעות  הכפר 
חוק  חקיקת  עם  הגולן  על  הישראלי  החוק 
על־ידי  הכפר  נשלט  ב־1981  הגולן  רמת 

שלטון אזרחי.

בוקעאתא
מועצה מקומית במחוז הצפון בישראל. היא 
הוכרזה כמועצה מקומית ב־1982, ומתגוררים 

בה כ־6,500 תושבים.

היישוב ממוקם בצפון רמת הגולן בגובה של 
1,070 מטרים מעל פני הים בין הר חרמונית 
נמצאת  חרמונית  הר  שמורת  ורדה.  והר 
מהכפר  ומערבית  לכפר,  מזרחית  דרומית 

נמצאת שמורת יער אודם.

צילום: מתוך ויקיפדיה
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על־ידי  ב־1886  הוקם  היישוב  היסטוריה: 
ב־1888  ונהרס  שמס,  ממג'דל  משפחות 
בעקבות סכסוכים בין היושבים באזור, ושוב 

במהלך מרד הדרוזים ב־1925.

גידול  על  מתבססת  היישוב  כלכלת  עיקר 
תפוחים, ענבים ועל עבודות ביישובי הסביבה.

מקודש  אתר  בבוקעאתא  ייחודיים:  דברים 
לנבי אל־ח'דר וכן שני בתי תפילה.

עין קניא
כפר דרוזי ברמת הגולן. הכפר הוכרז כמועצה 
כ־2,000  בו  ומתגוררים  ב־1982  מקומית 

תושבים. הכפר שוכן על מורדות רכס החרמון 
מעל נחל סער, בגובה של 750 מטרים מעל 

פני הים.

"תעלת  פירושה  "קניא"  מקור השם: המילה 
מים" - בשל תעלות המים הרבות באזור.

החל  זה  במיקום  קיים  הכפר  היסטוריה: 
מהמאה ה־14.

דברים ייחודיים: בכפר נמצא קבר שעואנה. 
על־פי המסורת הדרוזית, קבורה בו בת ישראל 
ללמוד  שתוכל  כדי  כבן,  מתלבשת  שהייתה 

את דרכי האלוהים מחבורה של קדושים.

Leif Knutsen :צילום

צילום: מתוך ויקיפדיה
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דאלית אל־כרמל

בית אוליפנט

כדי  ב־1884  אוליפנט  לורנס  על־ידי  נבנה 
למפלט  בית  אליס  ולאשתו  לו  שישמש 
בבית  התגוררו  כשבחורף  הקיץ,  בחודשי 
יחד  בחיפה.  הגרמנית  שבמושבה  אוליפנט 
כותב  אימבר,  הרץ  נפתלי  בבית  גר  איתם 
מזכירו  ששימש  "התקווה",  הלאומי  ההמנון 
הוכרזו  סביבו  והשטח  הבית  אוליפנט.  של 
ל־2012,  נכון  אולם  לאומי,  כאתר  ב־1981 

ההכרזה עדיין לא אושרה סופית. 

היישוב,  הישן של  הכפר  במרכז  שוכן  הבית 
מהבית  אבו־ִאבראהים.  הנביא  למקאם  קרוב 
תצפית לכיוון נחל בוסתן, עין הוד, בית אורן 
הבית  הוסב  ב־1981  עתלית.  של  הים  וחוף 

לשמש בית "יד לבנים" הדרוזי. 

דרכי הגעה: האתר נמצא בחלקה המערבי של 
העיירה  למרכז  להגיע  יש  אל־כרמל.  דאלית 
דמון(,  צומת   - אליקים  )צומת   672 בכביש 
הכפר  לגרעין  במקום  השילוט  לפי  ולפנות 
"יד  לבית  שילוט  יש  הכפר  בגרעין  הישן. 
מטרים  כ־800  הוא  הנסיעה  מרחק  לבנים". 
כשהקטע  אוליפנט,  בית  עד   672 מכביש 
האחרון הוא דרך ללא מוצא )המובילה לבית 

אוליפנט ולמגרש החנייה שלו, ולא מאפשרת 
גישה לכביש ההיקפי(. החזרה לכביש הראשי 

היא בכביש מקביל.

בית "יד לבנים" הדרוזי

של  הכניסה  בקומת  אוליפנט,  בבית  שוכן 
אודות  כתוב  חומר  הכוללת  ספרייה  הבניין 
הנופלים. לצידה אולם הנצחה שאליו חייבים 
בסיס  על  האולם,  במרכז  בכפיפה.  להיכנס 
על  חצובה.  על  מברזל  זיכרון  לפיד  שחור, 
קירות האולם המחופים עץ תמונות הנופלים 
עמוד  התמונות  שורות  כשבין  ושמותיהם, 
שחור ועליו המילה "יזכור" ופרטי ההנצחה. 
על הקיר בהמשך לתמונות פסוק מקינת דוד: 
תרגומו  כולל  גברו",  מאריות  קלו  "מנשרים 
לשפה הערבית. במגרש בחזית הבית הוקמה 
ועליה  התיכון,  הים  אל  המשקיפה  אנדרטה 

שמות כל החללים הדרוזים.

עוספיה

 כרמל - מרכז מבקרים
למורשת הדרוזית 

חזונה של האישה הדרוזית רג’אא ֵקיס מנסור, 
המורשת  את  הרחב  לקהל  להציג  המבקשת 
והתרבות הדרוזית המפוארת, את סיפורו של 

צילום: ד"ר אבישי טייכר מתוך אתר פיקיויקי
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הכפר עוספיה ב־100 השנים האחרונות ואת 
סיפור הקשר היהודי-דרוזי בכרמל לפני קום 
מועלה  המבקרים  במרכז  ואחריה.  המדינה 
מן  וחלוצות  חלוצים  של  האישי  סיפורם 
במשפחה  האישה  של  מיקומה  ועל  הכפר, 
הדרוזית וקידומה עם השנים. הביקור במרכז 
וסיפורים  בהסבר  מלווה  מהנה  חוויה  הוא 
אומנותי  שחזור  הכפר,  מחיי  נוסטלגיים 
אותנטיים  כלים  של  מרהיבה  תצוגה  הכולל 
האזור  תושבי  היום־יום של  מחיי  ואלמנטים 
העתיק  הבד  בבית  וביקור  ובהווה,  בעבר 

הנמצא בסמוך בתוך מערה. 

מטיילים,  משפחות,  בפני  פתוח  המרכז 
תיירים, קבוצות מאורגנות, בתי־ספר ועוד.

הביקור בתשלום ובתיאום מראש. 

לתיאום ביקור: 054-4665617.

שפרעם

מצודת הסראיה ובית הכנסת העתיק

מסלול הסיור: הסיור יתחיל במצודת הסראיה 
- מבנה גדול ומרשים שנבנה בשנת 1761 על־
ידי דאהר אל־עֹמר שהיה מושל באזור זה. מן 
הסראיה ניתן לרדת באופן רגלי לבית הכנסת 

העתיק "מחנה השכינה" שחודש לפני כֿ 250 
שנים, על ידי ר' חיים אבולעפיה בעידודו של 
נבנה  הכנסת  בית  המסורת  על־פי  אל־עֹמר. 
על שרידי בית הכנסת העתיק שהיה במקום 

עוד מימי תקופת בית שני.

היהודים  נגד  המאורעות  במהלך  ב־1920 
היהודים  אחרון  שפרעם  את  עזב  בארץ, 
מפקיר  כשהוא  אל־עזרי,  אברהם  במקום, 
משפחת  אצל  הכנסת  בית  מפתח  את 
על  שומרת  המשפחה  בסמוך.  הגרה  ג'עברי 
מבקש  לכל  אותו  ומוסרת  בקפידה  המפתח 

לבקר במקום.

לתיאום ביקור: 04-9865615. לאחר הביקור 
במקום, ניתן ללכת לקבר ר' יהודה בן בבא, 
החכם שסמך את תלמידי ר' עקיבא להוראת 
תורה בזמן גזרות השמד ושילם על כך בחייו.

דרכי הגעה: שפרעם נמצאת על כביש 79 בין 
צומת סומך וצומת המוביל. 

מע'אר ראמה

פינת הנביא ֻשֵעיב

על־פי המסורת הדרוזית במקום זה נח הנביא 
ֻשֵעיב וסעד את נפשו בדרכו לחיטין. אישה 
ערביה שגרה במקום ועברה לחיפה הקדישה 

צילום: אחמד עודי
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את המקום כווקף דרוזי, וב־1910 נבנה מעל 
למקום מבנה מקומר ויפה.

סאג'ור
שמעון  רבי  התנא  של  קברו  נמצא  בכפר 
קברי  מספר  עוד  נמצאים  באזור  שזורי. 
צדיקים נוספים, בהם קברים המיוחסים לרבי 
ישמעאל בן אלישע כוהן גדול ולרבי שמעון 
בן אלעזר. לקבר של רבי ישמעאל מייחסים 
תושבי המקום סיפורי ניסים ואף משתתפים 
בהילולה שלו, הנחגגת בכ"ה בסיוון בכל שנה.

בית ג'אן

מקאם בהאא’ אל־דין

הנביאים־ מחמשת  אחד  הוא  אל־דין  בהאא' 
מטיפים של הדת הדרוזית, שחי מספר שנים 
הכפר.  נבנה  שעליו  ַחידר  הר  על  במערה 
מעל  נבנו  ה־20  המאה  של  ה־70  בשנות 
להרצאות  המשמשים  בניינים  כמה  המערה 
מוקמה  עצמה  המערה  ואף  לימוד,  ולחדרי 
למקום  להגיע  יש  כיפה.  בעל  בניין  בתוך 
יש  נעלים.  לחלוץ  ובכניסה  צנוע,  בלבוש 
לשים לב שאפשר להיכנס למערה רק בזחילה 
הר  פסגת  על  ממוקם  והמקום  בשפיפה,  או 

הארי שממנה תוכלו להשקיף על האזור.

יאנוח - ג'ת

אלון הברכה של אבו־ערוס

הדת  מפיץ  על  מספרת  הדרוזית  המסורת 
עוד  הגבעה  על  שחי  אבו־ערוס,  הדרוזית, 
במאה ה־11, מאות שנים לפני שהוקם עליה 
ופגש  במערה  חי  הוא  הגלילית.  ג'ת  הכפר 
בחמשת חבריו מן האזור, מפיצי הדת אף הם, 

צילום: מתוך עמוד הפיסבוק עמותת בית המורשת הדרוזית ג'וליס

צילום: מתוך עמוד הפיסבוק עמותת בית המורשת הדרוזית ג'וליס

פסיפס < דתות ועדות בצה"ל  88



תחת אלון ליד מערתו או ליד זיתים שצמחו 
נאספים  היו  הזיתים  או  האלון  בצל  בסמוך. 
מפיצי הדת חדורי האמונה כדי לשמוע את 
דברי התבונה של אבו־ערוס, ולדון בעניינים 
של קדושה ורוח. כיום נמצא קברו של אבו־
ערוס במקום שבו הייתה מערתו, מעליו כיפה 

וצמוד אליו נמצאת הִח'לוה של ג'ת.

האלון הסמוך הפך לעץ מקודש וגדול מידות, 
עץ   - "אל־ֻמבארכה"  ומכונה  ברכה  המביא 
נוהגים  המאמינים  ברכה.  המביא  מקום  או 
לשבת תחתיו כדי להתברך בו, לנשק את גזעו 
העבות ולהוביל חתן ביום חתונתו סביב העץ. 
לא רחוק מן האלון נמצאים שלושה עצי זית, 
הם  וגם  ומרשים,  זקן  ואחד  צעירים  שניים 

מקודשים ומביאים ברכה.

ִכסרא־סמיע

פארק הסלעים בִכסרא

ניתן להתרשם  ובו  נמצא בשמורת הר סנה, 
משכבות הסלע המונחות זו על זו, כשאחדות 
שונות  בצורות  ענקיים  אבן  כגושי  נראות 
עמודים,  פטריות,  ענק,  חיות  ומשונות; 
צנירים, מחילות, מערות ועוד. ברקע הפארק 
נוף חורש ים תיכוני סבוך של עצי אלון מצוי, 

קטלב,  התולע,  אלון  ארץ־ישראלית,  אלה 
כליל החורש, אחירותם ועוד.

שני  לעשות  ניתן  במקום  הטיול:  מסלול 
מסלולים; מסלול מעגלי קצר ומסלול ארוך 
לנקודת  הרכבים  "הקפצת"  המחייב  יותר, 

הסיום. 

מסלול  קטלב־יערון(  )שביל  קצר:  מסלול 
מעגלי המסומן בצבע שחור, המתחיל ב"שביל 
הקטלב" ליד חניון הרכב, עובר בינות לסלעים 
ובחורש די צפוף ומוביל לשלושה עצי קטלב 
חובר  המשכו  במקום.  המצויים  מרשימים 
הניזון  המכרסם  )על־שם  היערון"  ל"שביל 

מבלוטי האלון(. 

כאן ניתן לתצפת לעבר רכס פקיעין ובקעת 
פקיעין מצד אחד, ותפן וכפר ורדים מן הצד 
האחר, וליהנות מהפריחה המרהיבה בעונות 

החורף והאביב.

להתרווח  נוכל  הפסלים  לרחבת  בהגיענו 
שנחזור  לפני  הסלע  צורות  משלל  וליהנות 

לרכבים.

קטלב־יערון  שבילי  את  לבצע  ניתן  הערה: 
המעגליים בנפרד.

משך ההליכה בקטע כשעה. 

מרחבת  הממותות(  )שביל  ארוך:  מסלול 
הפסלים ממשיכים במסלול המסומן באדום, 

פארק הסלעים בכיסרא )צילום: שלומית סדן(
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עוברים בינות לחורש צפוף וליד סלע מעניין 
מאוד. השביל נוח וחלקו מוצל. כעבור כ־15 
דקות מגיעים לשטח פתוח, וכאן ניתן לראות 
מגוון פרחים גדול ומאובנים. מהשטח הפתוח 
לכביש  ומגיע  לחורש,  שוב  השביל  נכנס 
העולה מכפר ורדים לפארק התעשייה תפן. 
בכביש פונים ימינה וצועדים עד תחנת הדלק, 

שם משאירים את הרכב.

משך ההליכה: כשעתיים.

דרגת קושי: משפחתי.

כרמיאל- כביש  על  למסלול:  הגעה  דרכי 
קילומטרים  כארבעה  אחרי   ,)854( מעלות 
מגיעים לצומת הכניסה לִכסרא, פונים ימינה 
לתוך הכפר וחוצים אותו. על הכביש שממשיך 
יש פניה  בין שני הכפרים,  אל הכפר סמיע, 

שמאלה לפי שילוט אל "פארק הסלעים".

ג'וליס

בית המורשת הדרוזית בג'וליס

הדרוזית  הוקם במטרה לשמר את המורשת 
ולהעבירה מדור לדור, לטובת הקניית ערכים 
לנוער וכמובן העברת הידע, ההווי והפולקלור 

לשאר העדות בארץ ובעולם. 

חוויה  הוא  הדרוזית  המורשת  בבית  הביקור 
במסגרת  והן  פרטית  במסגרת  הן  מהנה 
ומרהיבה  ענפה  תצוגה  בבית  קבוצתית. 
העדה  של  היום־יום  מחיי  רבים  מוצגים  של 

הדרוזית ובמשך התקופות השונות.

הבית פתוח בכל ימות השבוע, ובמקום מדריך 
צמוד לליווי קבוצות.

לתיאום: 050-6204457.

קבר ֵשיח' אמין טריף ז"ל

מי שהיה מנהיגה של העדה הדרוזית במשך 
הכפר.  במרכז  בביתו  ונקבר  כחמישים שנה, 
לדרוזים,  קדוש  מקום  כיום  משמש  הבית 
לבוא  מתבקשים  המבקרים  לכול.  ופתוח 
לפני  נעליהם  את  ולחלוץ  צנוע  בלבוש 
הכניסה לבית. בחדר אחד נמצא הקבר כאשר 
קבלת  חדר  לשעבר  לקברו,  הסמוך  בחדר 
האורחים, יש תמונות של טריף עם כל מנהיגי 
ישראל. בחדר נוסף בבית נמצא מוזאון קטן, 

ובו מוצגים חפציו האישיים של טריף.

פקיעין

בית הכנסת העתיק בפקיעין

שוכן בלב גרעין הכפר ושימש על־פי המסורת 
כבית מדרשו של רבי יהושע בן חנניה, רבו 
של רבי עקיבא, ומאז לאורך הדורות התפללו 
יהודי פקיעין. בבית הכנסת העתיק שתי  בו 
מירושלים  הובאו  המסורת  שעל־פי  אבנים 
על־ידי יהודי פקיעין המקוריים - כוהני בית 
המקדש שנדדו למקום. על האבנים מסותתים 
סמלים יהודיים, כשבארון הקודש ספר תורה 

עתיק בן מאות שנים.
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על־ הכנסת  בית  שופץ   )1873( ב־תרל"ג 
מביירות,  עשיר  יהודי  הלוי,  רפאל  רבי  ידי 
הכנסת.  בית  במשקוף  מונצחת  ותרומתו 
כנסת  בית  חורבות  על  נבנה  הכנסת  בית 
עתיק ממנו, שניזוק ברעידת אדמה ב־1837. 
ח"כ  בסיועו של  הכנסת  בית  שופץ  ב־1950 
יהודי  את  כיום  משמש  והוא  בן־צבי,  יצחק 
בכפר  המתארחים  את  לשמחותיהם,  הגליל 
בית  פופולרי.  תיירות  וכאתר  לתפילותיהם 
שנים  עשרות  מזה  ומטופל  נשמר  הכנסת 
על־ידי מרגלית זינאתי, בת לאחת ממשפחות 

הקהילה היהודית העתיקה בפקיעין.

חזית בית הכנסת מופיעה על צדו האחורי של 
שטר של מאה שקלים, המנציח את פועלו של 

יצחק בן־צבי.

בית רחל ינאית בן צבי

מרכז המבקרים, הנקרא גם בית רחל ינאית 
במרכז  יש  כיום  מחסן.  בעברו  היה  בן־צבי, 
המבקרים מוזאון הכולל חפצים שונים בבית 
מתחום  חפצים   - הגלילי  היהודי  הפלאח 
וכדומה(,  מחרשה  עבודה  )כלי  החקלאות 
)אבני  השונות  המטבח  ממלאכות  וחפצים 

רחיים, כדי שמן עתיקים(.

ניתן לצפות במיצג אורקולי בפקיעין - המוצג 
ובו  זינאתי,  בית  של  העתיק  החלל  בתוך 

במשך  היהודית  הקהילה  היסטוריית  מוצגת 
ועד  רשב"י  מימי  ההיסטוריות  התקופות 
מרגלית זינאתי. המיצג ערוך בצורה חויתית 
פקיעין  באתרי  המטייל  שחקן  באמצעות 
פוגשת  מרגלית  המיצג,  ובסיום  העתיקה, 

בקהל למפגש קצר. 

משך המיצג רבע שעה, ומשך הביקור כולו 
כ־30-20 דקות + תרגום לאנגלית.

 ;16:30-9:00 ראשון-חמישי  פתיחה:  שעות 
מראש  בתיאום  או   ,13:30-9:00 שישי 

לקבוצות בטלפון: 04-9997197.

מערת רבי שמעון בר יוחאי 

הסתתר  בפקיעין  במערה  המסורת  על־פי 
רבי  בנו  עם  יוחאי  בר  שמעון  רבי  התנא 
אלעזר מפני הרומאים במשך 13 שנים ושם 
התגלו לו סודות חוכמת הקבלה. ליד המערה 
נמצאים עץ החרוב העתיק והמעיין, והמקום 

צילום: מיכאל יעקובסון
מרגלית זינאתי )צילום: מתוך פייסבוק בית זינאתי(

צילום: שמוליק כהן
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נחשב לקדוש גם בעיני תושביה הלא יהודים 
של פקיעין. תושבי הכפר הנוצרים והדרוזים 
מכנים את המערה בשם "בני יעקב", ויהודים 
ומניחים  נרות  מדליקים  כאחד  וערבים 
ופכי שמן בפתח המערה.  מדרגות  מטבעות 

אבן מוליכות למקום מהכביש הסמוך.

מעיין הכפר

בפי  נקרא  הכפר  במרכז  שנובע  המעיין 
הכפר".  "מעיין   - אל־בלד"  "עין  המקומיים 
עץ  ולידו  עתיקים,  אבן  בתי  המעיין  סביב 
התות המפורסם המהווה עדות לגידול תולעי 
דגל  ליד המעין מתנוסס  בעבר.  באזור  משי 
העדה הדרוזית וניצבים פסלי כמאל ֻג'נבלאט 
העדה  ממנהיגי   - אל־אטראש  וסולטאן 

הדרוזית. 

חורפיש

קבר הנביא סבלאן

נמצא בפסגת הר זבול במרומי הכפר חורפיש, 
ונחשב  הים  פני  מעל  מטרים   814 בגובה 
לדרוזים.  המקודשים  מהמקומות  לאחד 
ולהיכנס  נעליים  לחלוץ  יש  למבנה  בכניסה 

ניתן  המקום.  כבוד  מפאת  ראש  כיסוי  עם 
לשמוע הרצאה מפורטת על האתר מהֵשיח' 

שמתחזק את המקום. 

הכניסה למקום היא ללא תשלום, אולם ניתן 
להשאיר תרומה כספית סמלית בקופה.

מזאר ֵשיח' מוסטפה באדר 

בית התפילה הראשון בחורפיש הקרוי על שם 
ֵשיח' מוסטפה באדר, שנחשב לפוסק הלכה 
והיה  ניסים,  סיפורי  בשמו  שנקשרו  ולצדיק 
זה שהקים את בית התפילה. מעל שרידיו של 

בית התפילה הוקם מבנה. 

ותושבי המקום  ביוזמת המשפחה, מכובדים 
שופץ המבנה, וב־2015 נחנך המקום הקדוש 
כיום  ומשמש  הדתית  המנהיגות  על־ידי 

כמקום עלייה לרגל. 

השלום  מרכז  את  מנהל  באדר  קאסם  ֵשיח' 
ֵשיח' קאסם  וההידברות העולמית הדרוזית. 
בעברית,  הדרוזים  בנושא  שיחות  מעביר 
ערבית ואנגלית ובנוסף מנהל את האתר על־

שם ֵשיח' מוסטפה באדר.

לתיאום ביקור/שיחה: 052-9511550.

צילום: מתוך אתר בית זינאתי
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חדר ההנצחה לאל"ם נביה מרעי

אל"ם נביה מרעי מחורפיש. נהרג בעימותים 
בן  בעודו  ב־1996,  ברצועה  שהתרחשו 
העלמין  בבית  הצבאית  בחלקה  ונקבר   ,42
הדרוזי  החלל  הוא  מרעי  אל"ם  בחורפיש. 
שנהרג  בצה"ל  ביותר  הגבוהה  הדרגה  בעל 
הנצחה  חדר  הוקם  בחורפיש  ובביתו  בקרב, 

ובו תערוכה לזכרו.

 טלפון ליצירת קשר:
04-9977256 או 050-7397820.

כפרי הדרוזים ברמת הגולן

מסעדה ובוקעתה

ברכת רם

אגם מים טבעי שנמצא בין הכפרים הדרוזים 
הגולן.  רמת  שבצפון  ומסעדה  שמס  מג'דל 
כיום הבריכה מתפקדת כמאגר מים, ובמימיה 
המקובל  השם  באזור.  גידולים  משקים 
על־ מסעדה״  ״בח׳ירת  הוא  למקום  בערבית 
בבריכה  מסעדה.  הסמוך  הדרוזי  הכפר  שם 
נמצאה צלמית חשובה ביותר - "ונוס מברכת 
רם", שנחשבת לייצוג העתיק ביותר של דמות 

אנושית הקיים בתיעוד הארכאולוגי.

באזור הכפרים נמצאים הר ורדים והר ורדה. 
אודם,  יער  שמורת  נמצאת  לכפר  מערבית 
ובה ניתן לבקר ביקב הר אודם המצוין וביער 

האיילים. 

עין קנייא

קבר שעבנה

חזורי,  נבי  של  בתו  של  הקבר  נמצא  בכפר 
הקדוש לדרוזים.

קבר ֵשיח' עות'מאן א)ל(־חזורי 
והמערה.

מצפון לכפר עין קניא, בצד הכביש המעפיל 
קברו  נמצא  הגבעה,  בפסגת  אטי"ב  לנווה 
של ֵשיח' עותמאן א)ל(־חזורי, ומסביב לקבר 
נמצאים קברים של נכבדים שביקשו להיקבר 

בסמוך.

לפי המסורת הדרוזית א)ל(־חזורי היה אוהב 
תקופת  בין  קדומה:  בתקופה  שחי  שלום 
האגדות  המאוחדת.  לממלכה  האבות 

צילום: אבישי טייכר

צילום: ר. הרטוב
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נתקלו  מלחמה  מחרחרי  שכאשר  מספרות 
בֵשיח' - סופם היה מר. א)ל(־חזורי נהג לחלק 
לעוברי אורח מלח בעל סגולה מיוחדת: הוא 
שלום,  ושוחרי  אוהבי  של  לחיכם  ערב  היה 
אבל אם טעמו ממנו אחרים - אבדו. המקאם 
במרכז  נמצא  והקבר  אחת,  מקומה  נבנה 
לשימוש  נוספים  חדרים  שני  במקום  החדר. 

המבקרים.

מערת ֵשיח' עותמאן א)ל(־חזורי

מדרום לקבר נמצאת מערה קדושה לדרוזים 
והיא מיוחסת לֵשיח' זה.

המערה חצובה בסלע, וכוללת כניסה ממנה 
עוברים לשני חדרים. לפי המסורת הדרוזית, 
להתגורר  והלך  ביתו  את  עזב  א)ל(־חזורי 

במערה זו. 

 חורשת שבעת החסידים
ליד עין קניא

קרוב לקבר יש חורשה של 73 עצי אלון מצוי 
כמאה  רוב העצים  וגיל  במסורת,  שנתקדשו 
לשבעת  מיוחסת  החורשה  בנוסף,  שנים. 
היו  ובחורף  בקיץ,  בה  שהתגוררו  החסידים 
עוברים להתגורר בחורשת העשרה - חורשת 
טל. בשל קדושת המקום חל איסור מוחלט 
היבשים  בענפים  לגעת  או  בעצים  לפגוע 

שלהם.

בסביבות הכפר עין קניא מעיינות רבים, וניתן 
לבקר גם במפל סער השוצף בחודשי החורף.

	 	 	

בשביל הבנים

הכפרים  בין  המחבר  מסומן  טיולים  תוואי 
ובגליל, מדאלית אל־כרמל  הדרוזיים בכרמל 
של  אורכו  ֻשֵעיב.  נבי  קבר  עד  ועוספיה 
השביל כ־250 קילומטרים, ובו סומנו 18 אבני 

מרוץ שביל הבנים )צילום: רביע באשא(

פסיפס < דתות ועדות בצה"ל  94



פינה ראשונות שבעקבותיהן יוקמו מצפורים 
שיספרו את סיפורה של העדה הדרוזית.

לטייל  הרחב  לציבור  לאפשר  נועד  השביל 
להתארח  הקסום,  הנוף  מן  וליהנות  באזור 
ואת  העדה  בני  את  ולהכיר  הדרוזים  בכפרי 

אורחות חייהם.

הבנים"  "בשביל  מרוץ  מתקיים  שנה  מדי 
הדרוזית,  העדה  בני  הלוחמים  של  לזכרם 
גווני  מכל  רבים  אנשים  משתתפים  ובו 
הקשת הישראלית ובהם אנשי צבא, לוחמים 

ומפקדים מהעבר וההווה.
תא"ל )מיל'( אמל אסעד הוא היוזם והמייסד 

של פרויקט זה.
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מקלובה
מתכון ל־6 מנות

מרכיבים
אורז בסמטי - 3 כוסות. 	 

עוף שלם טרי. 	 

כרובית בינונית מטוגנת.	 

מלח - כפית שטוחה.	 

פלפל שחור - 1/2 כפית שטוחה.	 

קינמון - 1/4 כפית שטוחה.	 

מוסקט טחון - 1/4 כפית.	 

מים - 4 כוסות גדולות.	 

שליש 	   - רגילה  כוס   2/3  - סויה  שמן 
לכרובית ושליש לאורז.

ציר עוף - 4 כוסות קטנות. 	 

אופן ההכנה
גרני  בתוך הסיר שמים את העוף עם בוקה 
רק   - וסלרי  גזר  בצל,  כמו:  שורש  )ירקות 
שהעוף  עד  מים  ומוסיפים  העוף(  לבישול 

מכוסה.

מבשלים את העוף עד שעה.

אחרי שהעוף מוכן, מקררים אותו ומתחילים 
לפרק אותו מעצמות.

כ־2  גדולים,  מפרקים את הכרובית לראשים 
סנטימטרים כל ראש.

מחממים במחבת ווק שליש כוס שמן לטיגון 
עמוק, ומטגנים את הכרובית עד לקבלת צבע 

זהבהב קרוב לחום.
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הנספג  השמן  שכל  כדי  למסננת  מוציאים 
ייצא. 

בינתיים מוסיפים את שליש כוס השמן השני 
אל הסיר, מחכים עד שיתחמם ואז מוסיפים 
שהאורז  עד  לערבב  ומתחילים  האורז  את 
מוסיפים  מכן  לאחר  השמן.  בכל  מצופה 
את בשר העוף שבושל קודם, ומוסיפים את 

המלח עם הפלפל, המוסקט והקינמון.

הכרובית  את  מוסיפים  היטב,  מערבבים 
וממשיכים לערבב למשך 30 שניות. 

לאחר מכן מוסיפים את המים, מנמיכים את 
עד שהאורז  דקות  ומבשלים 20-18  הלהבה 

סופג את כל המים.

מומלץ   - בצלחת  מגישים  הגשה:  הצעת 
להגיש עם סלט ערבי או טבולה.
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אורז דרוזי עשיר בתנור
מתכון ל־10 מנות

מרכיבים
אורז פרסי 2 כוסות. 	 

בצל - 2 יחידות בינוניות - בצלים קצוצים 	 
גס.

שימורים 	  קופסאות   2  - שלם  חומוס 
מסוננות.

כוסברה - צרור כוסברה קצוצה.	 

שום - כף שום כתוש.	 

כמון טחון - 1.5 כפות שטוחות.	 

כורכום - כף שטוחה.	 

חוואג' למרק - כף שטוחה.	 

פפריקה 	  שטוחות,  כפות   2  - פפריקה 
אדומה גרוסה גס.

מלח - קורט.	 

פלפל שחור - קורט.	 

קינמון - קורט.	 

שמן קנולה - 3/4 כוס קטנה. 	 

מים - לפי הצורך.	 
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אופן ההכנה
)חוץ  מאוד  גדולה  בתבנית  הכול  מערבבים 

מהשמן והמים( שתכיל הכול בנוחות.

מים  כוסות  וארבע  שמן  כוס   3/4 מוסיפים 
רותחים ומערבבים קצת.

לתנור  ומכניסים  כסף  בנייר  היטב  אוטמים 
שחומם ל־220 מעלות.

ל־140  החום  את  מורידים  דקות   45 אחרי 
מעלות וממשיכים לאפות עוד שלוש שעות.

פעם אחת באמצע החימום פותחים בזהירות 
מים  כוס  חצי  מוסיפים  הכסף,  נייר  את 
שהאורז  על־מנת  קצת  ומערבבים  רותחים 
ולהיפך, אוטמים שוב  יירד למטה  שלמעלה 
 4 אפייה במשך  לאפות. סך־הכל  וממשיכים 

שעות.

הצעת הגשה: אפשר להוסיף מלמעלה כרעי 
עוף מתובלים, כבדי עוף, בשר טחון שטוגן 

קלות עם מעט בצל.
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פיתה דרוזית ביתית
מתכון ל־12 מנות

מרכיבים
קמח חיטה מלא - 1.5 כוסות - מנופה.	 

קמח לבן - 2.5 כוסות - מנופה.	 

סוכר - כף שטוחה.	 

מלח - כף שטוחה.	 

שמרים יבשים - כף שטוחה.	 

שמן קנולה - כף.	 

מים - לפי הצורך, עד ליצירת בצק חלק 	 
ולא דביק.

אופן ההכנה
מערבבים את כל המצרכים יחד ולשים כ־5 
דקות עד לקבלת בצק חלק ולא דביק )אפשר 

במיקסר ואפשר באופן ידני(.

שמן  מעט  שמים  בצק,  שמתקבל  לאחר 
בקערה ומניחים בה את הבצק להתפחה של 

כחצי שעה.

ל־12  הבצק  את  מחלקים  ההתפחה  לאחר 
של  למנוחה  בצד  ומנחים  מכסים  כדורים, 

כ־10 דקות נוספות.

את  מרדדים  העבודה,  משטח  את  מקמחים 
כדורי הבצק ומותחים עם הידיים כל כדור עד 
לקבלת בצק דק מאוד. ניתן לעשות שימוש 
בקערה הפוכה ועליה למתוח את הבצק, עד 
לפיתה  הסוד  )זה  במיוחד  דק  נהיה  שהוא 
מסביב  השאריות  את  הדרוזי(.  מהמטבח 
חוזר בכדורי הבצק  ועושים שימוש  חותכים 

הנוספים.

אופים את כדורי הבצק המרודדים על גריל 
חשמלי, או מטגנים במחבת הפוכה גדולה על 
ולהפוך  לפיתה  הזמן  כל  לב  לשים  יש  הגז. 
אותה באמצע האפייה או הטיגון )היא צריכה 

להיות מוכנה משני הצדדים(.

לכסות  יש  מוכנה  הדרוזית  שהפיתה  לאחר 
אותה במגבת.
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 באבא גנוג'
חציל קלוי עם טחינה

מרכיבים
חציל - יחידה בינונית. 	 

טחינה גולמית - 1/2 כוס. 	 

רימון - 10 כפות.	 

שום - 3 שיניים.	 

מלח גס - קורט, לפי הטעם.	 

לפי 	  שטוחה,  כפית   1/4  - שחור  פלפל 
הטעם.

מיץ לימון - מלימון אחד. 	 

 	 - בינוניים  גבעולים   2  - פטרוזיליה 
לקישוט.

צנוברים קלופים - 10 גרם, לקישוט.	 

מים - 1/2 כוס רגילה. 	 

אופן ההכנה
את  ומכניסים  קטנים  חורים  בחציל  עושים 

שיני השום בתוכו.

שמים את החציל על האש עד שהוא יישרף 
מכל הצדדים.

בזמן שהחציל על האש מכינים את הטחינה 
בצד. 

להכנת הטחינה - חצי כוס טחינה, קורט מלח, 
ומערבבים  מים  כוס  חצי  סחוט,  אחד  לימון 
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הכול ביחד. יש להיזהר שהטחינה לא תהיה 
לפי  טעמים  ולהוסיף  סמיכה,  ולא  דלילה 

הצורך או הטעם האישי.

להתקרר,  לו  נותנים  מוכן  שהחציל  אחרי 
מפוררים את הרימון ומנקים אותו טוב - שלא 

יהיו שאריות קליפה. 

לאחר שהחציל התקרר ואפשר לתפוס אותו 
כדי  באיטיות,  אותו  לקלף  מתחילים  ביד, 

לשמור על הצורה שלו.

מעליו  מוזגים  בצלחת,  החציל  את  מניחים 
את  מפזרים  את  כך  ואחר  הטחינה  את 
עלי  קצת  מפזרים  מלמעלה.  הרימון  גרגירי 

פטרוזיליה וצנובר לקישוט.
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סיניה
מרכיבים

בשר טחון )רצוי כבש אבל אפשר גם עם 	 
בקר( - 1 ק"ג.

בהרט - כף.	 

פטרוזיליה - חבילה אחת.	 

שמן זית.	 

שום - 2 שינים.	 

בצלים - 2.	 

טחינה - כוס מדוללת במים.	 

לימון.	 

שום - שן כתושה.	 

מלח.	 

צנובר - 100 גרם.	 

אופן ההכנה
קוצצים דק את הבצל והפטרוזיליה, מערבבים 

עם הבשר והשום ומוסיפים את הבהרט.

שמים קצת שמן זית בתבנית, דואגים לשמן 
בשכבה  הבשר  את  ושמים  התבנית  כל  את 

אחידה.

מכניסים לתנור שחומם מראש ל־180 מעלות 
לחצי שעה עד שהשכבה העליונה של הבשר 

משחימה קצת.

מעל לבשר שמים שכבה של עגבניות פרוסות 
ומחזירים לתנור לרבע שעה.

מתבלים את הטחינה עם השום, המלח ומיץ 
הלימון ומערבבים היטב.

יוצקים את הטחינה מלמעלה, מפזרים בצורה 
אחידה את הצנוברים ומחזירים לתנור לחצי 

שעה נוספת.
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ֶנה ַלַבּ
ֶנה בצורה המסורתית יש לקנות חיתול בד, שבעזרתו הופכים את  ַלַּבּ על־מנת להכין 

היוגורט לגבינה

מרכיבים
שמן זית.	 

מלח - 3/4 כפית.	 

יוגורט - 6 גביעים של 4.5%.	 

אופן ההכנה
מערבבים את היוגורט והמלח, ממלאים את 
החיתול )קושרים את החיתול בצורה כזו שלא 

שהמים  כדי  בחוץ  ותולים  פתחים(,  יישארו 
יטפטפו החוצה. 

החיתול,  את  פותחים  שעות   24 לאחר 
ומקבלים ַלַּבֶנה 9% שומן.

משום  ההכנה,  במהלך  תבלינים  לערבב  אין 
את  ומונעים  מים  סופחים  שהתבלינים 

יציאתם.

חיי מדף: כשבועיים.

>
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עלי גפן ממולאים 
מרכיבים

40 עלי גפן גדולים	 

1.5 כוסות אורז חצי עגול	 

3 עגבניות	 

1/2 כוס שמן זית	 

1 כף בהרט	 

2 כפיות קינמון	 

1 כפית פלפל שחור טחון	 

1 כפית גדושה של מלח	 

אופן ההכנה
מניחים את האורז בקערה. מגרדים בפומפייה 
את  ומוסיפים  האורז  תוך  אל  אחת  עגבנייה 

שמן הזית והתבלינים. מערבבים היטב.

לרצועות  פורסים  השנייה  העגבנייה  את 
ומניחים בתחתית סיר בגודל בינוני.

כשהצד  אחד  גפן  עלה  היד  בכף  משטחים 
המבריק כלפי מטה והצד עם העורקים כלפי 
מעלה. מניחים חצי כפית אורז באמצע העלה 
האמצע.  כלפי  העלה  צדדי  את  ומעבירים 
צריך  סיגר.  של  לצורה  העלה  את  מגלגלים 
לדאוג להכניס פנימה את קצוות העלה לפני 
בזמן  סגור  יישאר  שהעלה  כדי  שמגלגלים, 

הבישול.

בסיר  המגולגלים  העלים  כל  את  מסדרים 
פרוסות  של  השכבה  מעל  צפופה,  בצורה 
מלא  כשהסיר  שפרסנו.  השנייה  העגבנייה 
פורסים את העגבנייה השלישית ומניחים את 

הפרוסות מעל עלי הגפן שבסיר.

פרוסות  על  מלח  כפית  חצי  עוד  מפזרים 
הפוכה  צלחת  מעל  ומניחים  העגבניות 
ותמנע  כמשקולת,  הבישול  בעת  שתשמש 

מעלי הגפן להיפתח.

בעדינות שופכים מים רותחים עד קצת מעל 
גובה הצלחת.

מכסים את הסיר עם הצלחת ההפוכה בפנים 
מגיעים  כשהמים  גבוהה.  אש  על  ומבשלים 
לרתיחה מנמיכים את האש ומבשלים 40-30 

דקות.
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