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 מדינת ישראל                                                                        
  משרד החינוך                                                                        
 מינהל חברה ונוער  

 אגף של"ח וידיעת הארץ
 

 בגלילש חורפישבמפגש תרבויות עם העדה הדרוזית 
 

 עיקר מהותו וערכו של היחיד אינו בזכות היותו יצור מובדל,"
 "אלא בזכות היותו חלק מציבור אנושי גדול
 (אלברט אינשטיין)                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "תרבויות בארץ ישראל"מפגש  מותאם לסדנתמ "היש

 אבידור-עידית שלו  מאת:                                      

 רונית בין עריכה:                                      

  אפרת חבהעריכה לשונית:                                       

 6102 ,תשע"ו

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 16-1216115 , פקס':16-121009160, טל': 90900, בניין ארלדן ירושלים, 01רח' הנביאים  
 balba@education.govin –אגף של"ח וידה"א                             

 
        קובץ זה מכיל קישורים גם לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך.                                                              

 .אחריות  משרד החינוךתרים ואינו בהינו באחריות בעלי הא ,לרבות הפרסומות הכלולות בו תוכן אתרים אלו,                          

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%98+%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F%5D/1/1/0/
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
mailto:inbalba@education.gov
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 שבגליל חורפישמפגש תרבויות עם העדה הדרוזית ב

 
 "עיקר מהותו וערכו של היחיד אינו בזכות היותו יצור מובדל,

 אלא בזכות היותו חלק מציבור אנושי גדול"
 (אלברט אינשטיין)                                                                                                                   

 אולם התבססות היישוב הדרוזי, 11-המאה ה מאז ארץ ישראליושבים בם, פי מסורת-על ,דרוזיםה

פחר  יראמחד בתקופתו של הוימוב ,צפון ארץ ישראלבבעת שלטונם של הדרוזים בלבנון ו בארץ הייתה

 .דין השני-א

היו  אזנעוצות בתקופת הפצת הדת, הסיבות היסטוריות מ נובעת פסגות ההריםעל  הדרוזים התיישבות

חקים ממרכזי הערים ורהממקומות לגור ב ,ותבטבעי ,בחרו לכןו םאפרדותם מהאסלהי בשלנרדפים 

 . את ההגעה למקוםוממרכזי שלטון. מיקום היישוב על פסגת ההר נועדה להקשות על אויבים 

 .בכרמל ובגולן ,בגליל העליוןכפרים דרוזיים יש בישראל 

עובר בין אתרים שונים המשקפים חלק מהגוון ו תוביבבסו חורפיש כפרב מתמקדמסלול היש"מ 

 ישראל. האנושי והתרבותי של העדה הדרוזית ב

במתחם הקבורה  ,המשכו בהר זבול ,אל"מ נביה מרעי ז"לשל  לזכרו בחדר הנצחהשל המסלול ראשיתו 

 ונים העתיקה אל סמטאותיו של הכפר.רד דרך חורשת האלומשם י הקדוש הדרוזי, – סבלאןנבי של 

המסורת הדרוזית מחוברת לקרקע, לאדמה, לסביבה ולתרבות, והשמירה עליה ניכרת בכפרים הבנויים 

 .בתים משתלבים בנוף ומוקפים טרסות מטופחות, כשהמורדות הריםב

ממגוון עשיר של  חלק אמדינת ישראל והיגורל העדה הדרוזית בישראל קשרה את גורלה עם 

  .תרבויות במדינת ישראלשל אוכלוסיות ו

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%98+%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F%5D/1/1/0/
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5261
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%A8_%D7%90-%D7%93%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%A8_%D7%90-%D7%93%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%A8_%D7%90-%D7%93%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A9
http://www.druzim.co.il/info/n_show.aspx?id=21309
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9547
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               מרום הגליל העליון. –מרכזי  גליל עליון חבל ארץ:

  .ללא נסיעה()שעות  5-כ משך זמן היש"מ:

 .ק"מ 4 -כ אורך מסלול ההליכה:

 .חורפישהכפר הגליל העליון, מפת מרכז  – 2מפת סימון שבילים מס'  מפה:

 שלט גדול מעץ מפנה מהכביש אל חדר  .אל"מ נביה מרעילזכרו של חדר הנצחה ב ,98על כביש ש ,חורפישכפר ב נקודת התחלה:

 (.הר מירוןו מכיוון סאסא ,וממזרח ;מכיוון מעלות ,שתי כניסות לכפר: ממערב) ההנצחה                                 

                     .סבלאןמתחם קבר נבי ב ,פסגת הר זבולב ,280460/069099צ ": ננקודת התחלת מסלול ההליכה                             

 . חורפיששל הכפר בכפר, ברובע העתיק  נקודת סיום:

המקום נמצא במרכז הכפר . חורפישהידוע ב לבני העדה, אופייניה ,סמבוסקלמאפה בית הלסיים ב אפשר                        

      .)אין כתובת מדויקת( ברחוב הראשי

 כל השנה. עונה מומלצת להמחשת תכני הסדנה:

 חורף כשהקרקע רטובה.  ד, יש לרדת בזהירות, לא ניתן לרדת בימיוהירידה מהר זבול לכפר תלולה מא מגבלות:

 .(במכנסיים ארוכים ילכו בניםהגם ה על לבוש צנוע )דהקפ :מתחם קבר נבי סבלאן                

   יש לרדת בזהירות.בדרך מעט דרדרות,  שביל תלולה,בהירידה . 1 בטיחות:דגשי 

במקום  .חציית כבישיםנוהל  תיעשה לפי מדרכות בלבד, חציית כבישבבסיור בכפר, יש ללכת . 2                 

 . בטוריש ללכת  ,המדרכה צרהש

 .ביקור בחדר ההנצחהבסיור בכפר וב התצפית, בנקודתלמעט  ,נגישות -אינו בר, עד בינונית קלה  דרגת קושי:

 .ללא תשלום אתרים בתשלום:

  אום מראש.יהביקור בחדר ההנצחה מחייב ת                              

 אמל, גיסתו של נביה מרעי ז"ל. גברת, 04-8800425אום: יטלפון לת                      

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
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מה ביש"מ     
 תיאור מסלול .0

  ת היש"מומפ .6

 ר האתרים שבמסלולתיאו .0

  מהלך הפעילות ביש"מ .5

 המחשות ואמצעי עזר לניהול היש"מ .1

 (0) נביה מרעי 

 (6) צופים אל המרחב 

 תשובות למורה  – (0) צופים אל המרחב 

 (5) משימות תלמידים במסלול 

  תשובות למורה – (1) משימות תלמידים במסלול 

 (2רגשות ותחושות ) 

 (7) מעגל של"ח 

  מהו מעגל של"ח            

  תמונה – (8אטראש )-סולטן אל

  תנ"ך .2

 נחלת שבט נפתלי  – לט-לב ,יהושע יט
 

  ביבליוגרפיה מומלצת .7

  קישורים אינטרנטיים נוספים  .8

 

ור
חז

 
 

http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0619.htm
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 תיאור מסלול

  .(0) ז"ל נביה מרעיאל"מ  לזכרו של חדר ההנצחהב תחילת המסלול בביקור

 מערבהולנסוע ממזרח לחדר ההנצחה שיש להסתובב בכיכר ) (6) פסגת הר זבולאל נסיעה קצרה  סעימשם נ

כביש העולה לקבר נביא סבלאן דרך שכונת החיילים הדרוזים ה אלשמאלה בכפר, בה לפנות  לכיכר המרכזית עד

ל הגליל העליון א תצפית נקודת מספקמ' מעל פני הים. ההר  914שגובהה  ,(חורפישהמשוחררים בכפר 

   .(0) סבלאןמתחם קבר נבי  . על ההרומערבלכיוון צפון, מזרח 

ורד י, המתחיל בחלקו הדרומי של המתחם, סובב אותו ושחורשביל המסומן בנרד במהר זבול 

אפשר  בדרך. עתיקיםאלונים גדולים ושל  החורש – (5) סבלאןנבי חורשת אל  ,לכיוון צפון

 .ןרכס פקיעיואל נחל כזיב אל תצפית לכיוון דרום,  לעצור לנקודת

ליד בית  ,. בסוף הירידה התלולהחורפישאל הכפר  ,תיכוני-ים חורשדרך  ,מורדבנמשיך 

 גרעין העתיקהאל , אל מרכז הכפרנמשיך נעצור. אחר כך  ,(1) מתחם של קבריםו סמוך לשב

הסיור יתחיל בסמטה היוצאת  .חורפישמערבית בכפר הכיכר המרכזית ה אל ,(2) של הכפר

נבלע בין בתי  ,מספר דקותלאחר הליכה של  .הכפרהעתיק של  גרעיןהאל צפונה מכיכר הכפר 

מאבן,  םעתיקילהציץ לחצרות, לבחון פתחים ודלתות של בתים ומבנים  אפשרהאבן העתיקים. 

מרכז בהמסלול בגרעין הכפר מסתיים . גזרי העצים להסקה המסודרים בחצרליהנות ממראה 

לטעימת  ,שיך ברחוב הראשי לנקודת הסיוםמשם נמ מרכז לחייל המשוחרר. – (7) הקהילתי

 .(8) פיתה דרוזיתומקומי  סמבוסק
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http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=514701
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 ת היש"מומפ

   ןעמוד ענ :מתוך
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 מפת גרעין הכפר 

govmapמתוך:  ,המפה באדיבות המרכז למיפוי ישראל
ור

חז
 

 

 אתרים במסלול:
 בית רוקמות התחרה.0
 בית הקשתות.6
 בתים ברחוב העתיק.0
 מוזאון אל אמיר.5
 בית התפילה הדרוזי,החילווה.1
 האמידבית .2
 מרכז למשפחה והחיל המשוחרר.7

https://www.govmap.gov.il/
https://www.govmap.gov.il/
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במסלולשתיאור האתרים  

 

 חדר הנצחה לזכרו של אל"מ נביה מרעי ז"ל )0( 

 רותויש בעת שנהרג ביותר הבכירה הדרגה בעל הדרוזי הקצין במותו היה ז"ל מרעי נביה משנה אלוף

 .רצועת עזהבצה"ל, נהרג מירי פלסטיני ב אוגדת עזה היה סגן מפקד ,בעת נפילתו .יאהצב

 הוקם ,חורפיש בכפרש ביתוב הראשונה בקומה זכרו. את הנציחל המשפחה החליטה ,נפילתו לאחר

 ,נפתח המקוםש מרגע אבל המשפחה, למען אותו להנציח היה המקורי הרעיון .מוזאוןו הנצחה אתר

 היה המקום ותלמידים. מג"ב חיילי חיילים, אזרחים, הארץ: רחבי מכל אליו העצומ נהירה החלה

 לרגל. היעלי אתר למעין

 הישראלית. ולחברה לצה"ל הדרוזית העדה בין החיבור עלו בצה"ל מפקד של דמותו על מלמדה אתר

 ולצד מרעי של המגוון תחביביו אוסף של תערוכה לצד במקום מוקרן מורשתו עלו חייו על סרט

 הכדור שפילח החור ובו שנהרג ביום שלבש השכפ"ץ כולל – האישי ציודוו עיתונים קטעי תצלומים,

 .האישי ונשקו שלו הקסדה לגופו, שחדר

 

 (6הר זבול )

 914שאת לגובה של מתנ ופסגת .שמורת הר מירון נמצא בתחומה שלו הר מירון מגושהוא חלק הר זבול 

ההר מופרד מגוש . לכיוון צפון, מזרח ומערב תצפית מרהיבהאפשר לקיים ממנה ו ,מ' מעל גובה פני הים

אלון , מאלון מצויתיכוני, המורכב ברובו -מכוסה בחורש יםי מירון במערכת שברים גאולוגיים והר

 ,לוטם שעיר, המרוו כמו ,אזוראת ה וצומח המאפיין כליל החורש, ישראלית-אלה ארץ ,קטלב, תולע

 .אחי רותם החורש

   ולוגיםהגא שככל הנראה מנצל את תוואי השברים ,נחל כזיב מפסגת ההר זורם אפיק יובלו העליון של

 . בכיוון מערב עד הים התיכון במערב למרגלות ההרבו וזורם 

 

 ( 0) סבלאןנבי 

  .נבי סבלאן – לדרוזיםהמקודש נמצא המתחם  ,על פסגת הר זבול

התיישב במערה ש כמי המוזכר בספרי הקודש הדרוזייםהוא זבולון בן יעקב נבי סבלאן  ,פי המסורת-על

  .בה לכתוב כתבי קודשלמד ובהר זבול 

 עשירייום ה .נבי שועייב למקום קבורתו שלשני בחשיבותו  אהובמערה, ואתר קבורתו קבור נבי סבלאן 

מצוות מקיימים ים 'השיח ,ך היוםבמהלהמצוין בעלייה לקבר הנביא.  ,יום נבי סבלאן אהובספטמבר 

 .לקבר כדי לחגוג ולקיים נדרים ביום זה חות מאמינים דרוזיים עולותדת ועוסקים בעניני העדה. משפ

 

 

 

 

http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=514701
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12973
file:///C:/Users/anu2247/מטה%20שלח/אוגדן%20שלח/פורמט%20הישמ/ישמ%20כתוב%20-%20מחוז%20צפון/חורפייש%20-עידית/he.wikipedia.org/wiki/הר_מירון%23.D7.A9.D7.9E.D7.95.D7.A8.D7.AA_.D7.94.D7.A8_.D7.9E.D7.99.D7.A8.D7.95.D7.9F
file:///C:/Users/anu2247/מטה%20שלח/אוגדן%20שלח/פורמט%20הישמ/ישמ%20כתוב%20-%20מחוז%20צפון/חורפייש%20-עידית/he.wikipedia.org/wiki/הר_מירון%23.D7.A9.D7.9E.D7.95.D7.A8.D7.AA_.D7.94.D7.A8_.D7.9E.D7.99.D7.A8.D7.95.D7.9F
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=659
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=284
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=284
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=284
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=212
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=228
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=228
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=53
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%94
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=15
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=265
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=265
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9D_%D7%A0%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9D_%D7%A0%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%91


9 

 

 (5) סבלאןנבי חורשת 

למתחם הקדוש של  םקרבת רעייה עקבמפני ד שנשתמרו מפני כריתה ווחורשה ובה אלונים גדולים מא

ווג, כגון זי ,העולים לרגל למקום לנדור נדרים ולבקש בקשותשל  על ענפיהם קשורים בגדים. סבלאןנבי 

 .  אם הסמרטוטים( – אום אל־שראטיט מכונה גם  החורשה )לכן פרי בטן או מרפא למחלה

אין  של העצים ובשל קדושתם ,ולהתפלל עצי החורשה י סבלאן נהג לשבת בצלבנ ,הדרוזים לפי אמונת

 עליהם.שסביבם ושובבעלי החיים הם לפגוע ב

במדרון ההר, וכל העצים נשרפו מלבד עצי  תושבי חורפיש מספרים כי לפני עשרות שנים פרצה שרפה

 .האלון הקדושים

 

 (1המשפחתי ) קבריםהמתחם 

קבר אישי לכל בן משפחה שנפטר, אין  בחצר הבית, הקברים פשוטים, הנמצא קבורהשל חדרי מתחם 

הגוף נושא בתוכו את הנשמה וזו  :מאמינים הדרוזים שבהשמעיד על האמונה בגלגול נשמות  דבר

ית כמה מבני קבורה ינת בבניצורת הקבורה המסורתית מאופי .אחר כאשר האדם נפטרעוברת לגוף 

מקיימים טקסי  יןהנפטרים. בבית הקברות הדרוזי אין מצבות וא ווכנסיאליהם ש פשוטים )חושחאשה(

 מקום קבורתו של אדם זה או אחר.  נשכחעם הזמן  אזכרה,

מקומות ידועים ועל מצבותיהם נכתבים דברי ונביאים נקברים ב מנהיגים ,פי המסורת-על ,עם זאת

 כדי שישמשעלו ופאת והנביא של שירה ועוד. מנהג זה נועד להנציח את זכרו של המנהיג או  חכמה,

 . סבלאןנבי ה לכך היא קברו של מגדו .עולים לרגלאל קברים אלו  .דוגמה ומופת לדורות הבאים

תפתחות מודרנית הקיימת רק במדינת ישראל קבורה לאומית ולא דתית. זו הנקברים ב חללי צה"ל

  .להיות בעלי מעמד שווה לחבריהם היהודים המשרתים בצה"ל הדרוזיםכחלק מרצונם של 

 

 (2) ישהכפר חורפגרעין 

והוא נחשב לאחד  ,על כמה רכסים יושבהכפר . הר זבוללמרגלות  ,עליוןהגליל מרכז הבהכפר שוכן 

, אל הכרמל לצפות אלאפשר מהיישוב  .ג'אן-בית כמו גם, כפרי הדרוזיםבין הכפרים הגבוהים 

 .לבנוןאל ו החרמון

מועט  ומספר קתולים נוצרים , אך יש בו גם מספר קטן של תושביםדרוזיםתושביו של הכפר רוב 

  .  1860-שוב הוכרז כמועצה מקומית ביהי .מוסלמים של

אז שימש המקום מרכז  .תקופה הביזנטיתמה ,לספירה חמישיתעתיק יומין, מהמאה ה  הכפר חורפיש

ם חרסיהתגלו בכפר  .ידי נוצרים-עלאז  היה מיושבהכפר  .חראפשה ששלטו באזור-פעילות לאמירי אל

 .בבניין המועצה המקומית חורפיששהכפר  במוזאון מוצגים והם מהתקופה הביזנטית, ומטבעות

 באבן מהתקופה הביזנטית.  ותגתות חצובו התגלו קברים ,אותומסביב לכפר ובהרים הסובבים 

 

חמישית נסיכים נוצרים שהתיישבו במרכז הכפר במאה ה על שם א. :שם הכפר שתי גרסותמקור ל

 קנרס סורי ,גדילן מצוי ,ברקן סורי :בערביתני קוצים ישמם של מ – חרפוש-אלעל שם  ב. .לספירה

 . חוחן הקנרסו

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=365
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=75
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?id=885
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=148
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סמטות צרות מתפתלות  :באזור זהשל הכפר ק צביונו העתי עלר ולשמנעשים מאמצים  גרעין הכפר:

 :שוניםאתרים  . באזורחצרותבעלי בתי אבן עתיקים בין 

המשמש כיום מיזם ייחודי של נשים מהכפר  20-המבנה מראשית המאה  – תחרהה רוקמות בית

שבו תסביר על עפאף גאנם, מנהלת המיזם,  עם לתאם מפגש אפשרלמלאכת יד דרוזית מסורתית. 

 .(הכניסה בתשלום)עתיקה. במקום תצוגת מוצרים ומכירתם, כיבוד בתה צמחים האודות מלאכת היד 

הכפר למלאכה ולציור. כיום המבנה נעול בגלל עבודות  ותנשאת שימש שמבנה  – קהעתי הקשתות בית

 .שימור

 נזירה נוצרית ילידת כפר אעבלין שבגליל ,בוארדי-על שם הקדושה מרים אל – כנסייה נוצרית עתיקה

הכנסייה על שרידיה של כנסייה עתיקה נבנתה  ,ככל הנראההתחתון, אשר פעלה גם בכפר חורפיש. 

מחזיקה  הקהילה הנוצרית הקתולית המתגוררת בכפר לספירה(. 689-824ביזנטית )מהתקופה ה ,יותר

 אינה בשימוש, אינה מעוטרת בצלב ונטולת מגדל פעמון על גגה. , אשר הכנסייהאת 

מורשת העדה הדרוזית נמצא במבנה שהיה שייך למוכתר של הכפר בשנות ל וזאוןהמ–  אלאמיר מוזאון

כלים חקלאיים עתיקים, מכשירי רדיו ישנים, לבוש מסורתי ועוד  וןמוזאב. 20-של המאה ה חמישיםה

 היו בשימוש במחצית הראשונה של המאהשפריטים אטרקטיביים שונים שמאפיינים את חיי הדרוזים ו

 .(הכניסה בתשלום) 20-ה

, 20-זהו מבנה מראשית המאה ה .ה"לווי'ח"בערבית נקרא המבנה  – רבכפ הדרוזי התפילה בית

 . מקושטת בדגל הדרוזיםהדלת כחולה  שלומוסתר בחלקו, ללא מאפיינים ארכיטקטוניים. מבנה צנוע 

 .20-ה בתחילת המאהאמידי הכפר מאבו חסין חסן מוסטפא, אחד למבנה שהיה שייך  – האמיד בית

 . הדרוזיתרם את הבית להקדש  ,לפני מותו

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ור
חז

 
 

http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7333
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 מהלך הפעילות ביש"מ
   

מקום  סודר
 הפעילות

 מיוחד ציוד  זמן הערות דגש מיוחד תיאור הפעילות נושא הפעילות

חדר הנצחה  0
אל"מ ר כלז

ז"ל  נביה מרעי
 בכפר חורפיש

(0) 
 

הצגת נושא  .א
 היש"מ 

 
 
 
 
דרוזים ה .ב

 בישראל 
 

מה מצפה לנו  א.
קישור   – היום
מ לסדנה "היש

 .והצגת המסלול
 
היווסדות הדת . 0ב

  .הדרוזית
 
הקשר בין  .6ב

 .הדרוזים ליהודים
 
 ו של סיפור .0ב

 נביה מרעי ז"ל.
 20)בסרט צפייה 

 .'(קד
 
סיור קצר . 5ב
 .חדר ההנצחהב

 להכניסאין  
תרמילים לחדר 

ההנצחה )יש 
להשאירם 
 .באוטובוס(

 
 

 ,לאורך כל היום
המשימות יתבצעו 
בחוליות ובליווי 

  .מש"צים
 
 
 
 
 
 
  

85 
 'קד

 נביה מרעי
(0)  

מחדר ההנצחה  6
 הר זבולל

 5    נסיעה  
 'קד

 

 הר זבול  0
(6) 
 

נקודת תצפית 
מתחם בחניה של 

 הקבר 

יש לקבץ את  * צנוע לבוש   ארוחת עשר
התלמידים 

במרוכז,  לישיבה
אין להסתובב  

  .במתחם
 
ספסלים  במקום *
  שירותים.ו

20 
 'קד

 אפשר
ה להביא ערכ

 קפה להכנת
 תה  או

 הר זבול  5
ומתחם קבר 

 סבלאןנבי 
(0) 

לכיוון תצפית  א.
 צפון 

 
 הגליל במקורות  ב.
 
נבי סיפורו של  .ג

 .סבלאן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לצופים א א.
  (6המרחב )

 
רץ הגליל "א  .1ב

ארץ דשנה ואדמת 
מרעה, גם עצים 
שונים צומחים 

ועושר תנובת  ,בה
הארץ מושך גם 
את לב האנשים 

הרחוקים מאהבת 
עבודת האדמה כי 

כולה ארץ זרועה 
ופורייה בכל 

 מלחמות ) מקום"
 ,ב ,ג, גהיהודים 

 .(ויוסף בן מתתיה
נחלת  – הגליל 6ב.

  :שבט נפתלי
 .לט-לב ,יהושע יט

 
 
, סבלאןנבי  .0ג

מתחם הקבר 
וחשיבותו 
  .לדרוזים

 

להסב  יש א.
את  תשומת 

לב 
התלמידים  

למגוון 
  – שוביםיהי

 ,םידרוזי
יהודיים 

 – יםינוצרו
ולמגוון 
הדתות 

והתרבויות 
 בגליל.  

משימת  .0א
תחרות בין 

החוליות )זיהוי 
נכון בשטח ושיבוץ 
האתרים החסרים 

 .(דף התצפיתב
 
מש"צים . 6א

  .יסייעו במשימה
 
הסיפור המפורט * 

על נבי סבלאן 
 ספרנמצא  ב

הדרוזים "
 ורא) "בישראל

' עמ ,(ביבליוגרפיה
01-69. 

 
אפשרות כניסה  *

 למתחם הקבר:
 ,בכניסה למבנה .0 

יש לחלוץ נעליים 
כיסוי בולהיכנס 

ראש, מפאת כבוד 
 המקום. 

לשמוע  אפשר .6
הרצאה מפורטת 

 80 
 'קד

 מפת אזור *
 עליון הגליל ה
 
צופים אל  *

 – (0) המרחב
תשובות 
 למורה

 
 
משימות  *

תלמידים 
 (1) במסלול

ת תשובו –
 למורה 

http://www.druzim.co.il/info/n_show.aspx?id=21309
http://www.druzim.co.il/info/n_show.aspx?id=21309
http://www.druzim.co.il/show_item.asp?itemId=19&levelId=46193&itemType=0
http://www.druzim.co.il/show_item.asp?itemId=19&levelId=46193&itemType=0
http://www.druzim.co.il/show_item.asp?itemId=19&levelId=46193&itemType=0
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%99_%D7%A1%D7%91%D7%9C%D7%90%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%99_%D7%A1%D7%91%D7%9C%D7%90%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%99_%D7%A1%D7%91%D7%9C%D7%90%D7%9F
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=42
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=42
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=42
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0619.htm
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משימות  ד.

 תלמידים במסלול
(5) 

 
 

אגדה על האיש  .6ג
פי -המקום עלעל ו

 האמונה הדרוזית.
 

על האתר משיח' 
יש  .קאסם בדר

מראש תו אלתאם 
 ואת את הביקור

 :ההרצאה, פלאפון
9604484-052. 
 

משימות  ד.
 תלמידים במסלול

יחולקו  (5)
לתלמידים לאחר 

  .ביצוע התצפית
לכיוון תצפית ג.  . 1

 דרום
 לצופים א .0ג

  , אל(6המרחב )
אל רכס פקיעין ו

 .נחל כזיב
 
 

 
 
הנחיות  *

בטיחות 
לקראת 
הירידה 
 :בשביל

הליכה זהירה 
וזהירות 

 מהחלקות.

להתייחס אפשר  *
לתופעה של מפנה 

צפוני ומפנה דרומי 
 בשטח. הולביטוי

 

10 
 'קד

 

מקבר נבי  2 
סבלאן 

לחורשה 
 הקדושה

  הליכה
 

הליכה זהירה  
  .בירידה

יש להגיע אל 
 בגדרשהשער 

למרגלות מתחם ש
 נבי סבלאן. 

80 
 'קד

 

חורשת נבי   7
  סבלאן

(5) 

החורש יני ימאפ .1 החורשה וקדושתה 
  .תיכוני-הים

 
 החורשה  .2

  .וקדושתה
 
עצי מאפייני  .8
  .שוניםהאלון ה

החורשה הסבר על  
למצוא אפשר 
הדרוזים "בספר 

 ורא) "בישראל
 .(ביבליוגרפיה

 
 , אפשרבנקודה זו

ההבדל את לראות 
צפוני המפנה הבין 

מי דרוהלמפנה 
על  ותהשפעאת ו

 הצומח.

20 
 'קד

 
 

מחורשת נבי  
 סבלאן לכפר

 חורפיש

ירידה ה  הליכה
דורשת 

 .תשומת לב

 80 
 'קד

 

בית הקברות   8
המשפחתי 

 בכפר 

האמונה של  הסבר
לגול הדרוזים בג

הקבורה  נשמות,
המשפחתית 

הקבורה לעומת 
 .הצבאית

 

  10 
 'קד

 

 –גלעין הכפר  9
החלק העתיק 

 של הכפר
(2-0) 

 

 ,סיור עצמי בכפר
ייחודו של  האזור 
  –העתיק של הכפר 

 
 
 

גרעין ההכרת  .1
  – הכפרהעתיק של 

ביצוע המשך 
משימות 

 כוחותבתלמידים ה
  ם.עצמ

 
 
 

ההליכה  .1
 תיעשה בכפר

בצד הדרך 
מדרכה בו

  .בלבד
חציה .2

 .ציהבמעבר ח
בסמטות .8

יש  ,הכפר
ללכת בצדי 

 .הדרך
. להקפיד על 4

התנהגות 
 מכובדת.

 80 
 'קד

 

מרכז ה  01
 החברתי 

, בגלעין הכפר
תחנה לבריאות 

 (7)ח מעגל  של"
 
 
 

סיכום המשימה 
  .ודיון במסר הערכי

  20 
 'קד

רגשות 
 (2ותחושות )

http://www.masa.co.il/article/993/עץ-החיים---עצים-קדושים-בישראל/
http://www.masa.co.il/article/993/עץ-החיים---עצים-קדושים-בישראל/
http://lib.cet.ac.il/pages/sub.asp?kwd=1925
http://lib.cet.ac.il/pages/sub.asp?kwd=1925
http://lib.cet.ac.il/pages/sub.asp?kwd=1925
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7334
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7334
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7334
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7334
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המשפחה 
מרכז לחייל וה

 המשוחרר
(7) 

 סיכום היש"מ 

 :טעימות חוויה קולינרית  (8סמבוסק ) 00
פיתה ו סמבוסק
 דרוזית

–בכביש הראשי  
לאפשר אפשר 

לתלמידים קנייה 
חופשית של 

ושל  סמבוסק
  .תה דרוזיתיפ

80 
 'קד

 

ביציאה מן  06
 הכפר

-סולטן אל
 ופסלו אטראש

רה קצה על יסק
על דמותו ו

 .םיחשיבותו לדרוז

 לאחר ,נסיעה אגב 
 סיום היש"מ 

 
 

5 
 דק'

-סולטן אל 
אטראש 

 – (8) ופסלו
 תמונה 

 

 

ור
חז

 
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%90%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%90%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%A9
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 ש"מהמחשות ואמצעי עזר לניהול הי
 

   (0)ז"ל נביה מרעי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דיהויקיפ :מתוך                         
 
 
 
 
 
 

http://www.druzim.co.il/info/n_show.aspx?id=21309
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%A8%D7%A2%D7%99
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  ויקיפדיה: מתוך ,יתמר הירדנ צילום: .גבול עזהבסמוך ל ,נביה מרעי מצפור

 
י ָיה ֶמְרעִּ  בצה"ל, אוגדת עזה וסגן מפקד צה"לב אלוף משנה (,1886 בספטמבר 1854-20 באפריל 15) ָנבִּ

 .מהומות מנהרת הכותלמבעימותים שהיו חלק  רצועת עזהנהרג מירי פלסטיני ב
 

 משרד הביטחון של "נזכור את כולם"באתר  סיפור חייו של נביה מרעי. 

 

ור
חז

 
 

http://www.izkor.gov.il/PageAndarta.aspx?pid=85509
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%A8%D7%A2%D7%99#/media/File:Nabiya_Meri22.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/15_%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/1954
http://he.wikipedia.org/wiki/27_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1996
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A3_%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%90_%D7%94%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%92%D7%93%D7%AA_%D7%A2%D7%96%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%A2%D7%96%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%9C
http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=514701
http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=514701
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%AA_%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F
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 (6צופים אל המרחב )
 

 תפן  –הר סנה    מעלות         הר מירון       משטרת סאסא      זרעית      בית ג'אןפסוטה      

 הר רהב

 בירנית הר 

  מתת

 

 אדיר הר 

 חירםהר 

 

     
 

 הר שזור 

 הר הלל  
 ישור הר כ

 הר כסרא       

 

 צוריאל 

 

 אלקוש

 

 

 קו הגבול    

 קו הגבול    

   ג'בל בינת

 הוראות  
  .צפנו את דף התצפית .0
 .השלימו את הפרטים החסרים )הרשימה בתחתית הדף( .6
 שובים בשטח.יהיואת  זהו את  האתרים .0

 מ' מעל פני הים 805 – תצפית מהר זבול )נבי סבלאן(

 צ

ור
חז
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 תשובות למורה – (0צופים אל המרחב )

 קו הגבול    

 קו הגבול    

   ג'בל בינת

 מ' מעל פני הים 805 – תצפית מהר זבול )נבי סבאלן(

 הר רהב

 בירנית הר 

  מתת

משטרת 
  סאסא

 אדיר הר 

 חירםהר 

 מירוןר ה

 בית ג'אן    
 הר צפריר    

 הר שזור 

 הר הלל  
 הר כישור 

 הר כסרא       

 הר סנה
 תפן

 צוריאל 

 מעלות 

 אלקוש

 פסוטה  

 צ זרעית 
ור

חז
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 (5) משימות תלמידים במסלול

 היש"מ  משימות במסלול
 
 
 _______________________:____________יםהתלמיד מותש

 כיתה: ______

 ויקיפדיה  :תמונות מתוך
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  ,שלום תלמידים
 ים של העדה הדרוזית.ידויחימאפייניה האת  אשר יבהירומספר אתרים בנסייר  ,היש"מבמהלך 

  עם הדרוזים בישראל.טובה יותר  היכרותל יתרמו תשובות נכונות לשאלות המופיעות להלן 

 .מהשאלותי לענות על חלק לדברי המורה כד יםלהיות קשוב כםעלי

 ,סיור מהנה ופורה                                                                                                                           

 צוות של"ח וידיעת הארץ                                                                                                                        

 סבלאן( )נבי 0משימה 

. ___________________מפריד בין __ ,שמדרום להר ,גובהו של הר זבול ___________ מעל פני הים. נחל כזיב. א 

 מ'.                                                               בהו ________. גוגבוה ביותר בגוש הרי מירון הוא _________ההר ה הר זבול הוא חלק מגוש הרי _______.

הצפוני של הר זבול, המפנה הדרומי )צדו הדרומי( של ההר עשיר פחות בצמחיית חורש. הסיבה לכך היא  מפנהלעומת ה

__._________________________________________________ 

 _______________________________________. יאראש ההר ה מערכת המבנים שעל ב.

המסורת,  , לפימיקומה של ____________ שבה את מציינת הכיפה הקטנה מחמשת הכיפות שעל המבנה המרכזי ג.

 ___________________________.  קבור

ביותר לעדה הדרוזית הוא  . האתר, מבחינת חשיבותו הדתית, הוא ___________ בסדר החשיבות. המקום הקדושד

 מקום קברו של _____________________________ המצוי ב  ____________ שבסמוך לעיר____________.

 

 )קבוצת עצי אלון( 6משימה 

 סבלאן נשמרו מכריתה בשל ________________________ -. העצים שבסמוך לקברו של נביה

נוהג לקשור בדים צבעוניים לענפי העצים נובע מן האמונה כי ___________________________________. ה

._____________________________________________________ 

 

 )בית הקברות הדרוזי( 0משימה 

 בית קברות דרוזי מסורתי שונה במאפייניו מבתי קברות של עדות דתיות האחרות בישראל. ו.

 _________________________________________._____________קבורה:צורת ההשוני הוא ב

 הסיבה לכך היא _______________________________________________________.

 

 )הכניסה לכפר( 5 משימה

בה שעבר. התקופה בהוצב פסלו של אחד הלוחמים הדרוזים  ,סאסא(-נהריה – 98)כביש מס'  בכביש הגישה אל הכפר ז.

. הלוחם ____________________ כלי הנשק שביד הרוכב וכד'(פי -עלמבנה הפסל,  יפ-ללשער ע ו)נסהיא פעל הלוחם 

 הוא______________________.

 

 העתיק(הגרעין ) 1משימה 

 _________________________________________________מר נובעת צפיפות הבתים בחלק זה של הכפ ח.

___________________________________________________________________________________ 

 הרחובות צרים וזוויתיים כדי _______________________________________________. 

  

 ____________________________________________ :מאפייניו של בית עתיק הם: מבחינת סגנון הבנייה
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 _______________________________________________________________ :ומבחינת חומרי הבנייה 

_________________________________________________________________________________ 

 

 _____________למבנים העתיקים לא נבנו מרפסות מפני _______________________________________

__________________________________________________________________________._______ 

 

 ___.______________: ______________________________________במרכז הרחוב יש תעלה, תפקידהט. 

 

הם: קיים הבדל בין סגנון לבושם של התושבים המבוגרים לבין אלה של הצעירים. ההבדלים העיקריים  י.

________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________:של הנשים הדרוזיות מתאפיין ב לבושן 

 הם בלבושם של:הבדלי סגנון בלבוש קיימים גם בין העדות השונות )דרוזים, מוסלמים, נוצרים(. ההבדלים העיקריים 

_______________________________________________________________________________ 

 

 )בית המסורת( 2משימה 

שלושה מפלסים, ואלה הם:  הוא בן בית המסורתיה. יא

1___________________________________________________________________.2______________.

_____________________________________________________8____________________ .________                                            

 כל מפלס שימש למטרה מסויימת: 

 המפלס הראשון נועד ______________________________________________. 

 __המפלס השני שימש ______________________________________________

 _____________________________________ -המפלס השלישי נבנה כדי לשמש ל

 _____________-חים כי בני הבית עסקו לפרנסתם ביהממצאים בבית והכלים שבו מוכ

 
  (הכפר רעיןג)  7משימה 

 
 .בידיכם ולהגיע אל התחנות הרשומות לפניכםשהמפה לפי עליכם לנוע 

 המצורפת. מפה האילמתבת התחנות אסמנו  .א
 עזר בתושבי המקום ובעוברי אורח.ילהאפשר 

 הגעתם אליו. כי אכן שיעידאחד של המקום  מאפייןציינו  ,בכל תחנה .ב
 גם מרכז לחייל המשוחרר. שמשבמרכז המשפחה, שמ אנקודת הסיום הי  .ג

 , גם אם לא מצאתם את כל התחנות.בזמןאל נקודת הסיום  עליכם להגיע               
 
 

      בית רוקמות התחרה – 0תחנה 
 בכניסה רואים___________________________________________________.  
 המקום משמש ל__________________________________________________.   
 

 בית הקשתות העתיק – 6תחנה 
 במקום יש ______________________________________________________.   
 מש _____________________________________________________.יבעבר ש    
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 רחוב העתיקבהבתים  – 0תחנה 
 מצאות כנסייה בכפר?יה, האם היא פעילה? מהי המשמעות של היחפשו את הכנסי

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 אלאמיר מוזאון – 5תחנה 

 בכניסה רואים____________________________________________________.
 מציג____________________________________________________. מוזאוןה
 

 חילוואה ,בית התפילה הדרוזי – 1תחנה 
 ור של__________________________________________.על דלת הכניסה יש צי

 המבנה משמש ל__________________________________________________.
 

 בית האמיד – 2תחנה 
 הבית עשוי מ______________________________________________________.

 
 התכנסות לסיכום במרכז למשפחה ולחייל המשוחרר. – 7תחנה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

govmapמתוך:  ,המפה באדיבות המרכז למיפוי ישראל

ור
חז

 
 

https://www.govmap.gov.il/
https://www.govmap.gov.il/
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  תשובות למורה – (1) משימות תלמידים במסלול
 

 סבלאן( )נבי 0משימה 
 
. הר זבול עין לגוש הרי מירוןבין רכס פקימפריד  ,שמדרום להר ,נחל כזיבמעל פני הים.   מטר 805גובהו של הר זבול . א 

 מ'.                                                                618,0גובהו , הר מירון גבוה ביותר בגוש הרי מירון הואההר ה .מירוןהרי הוא חלק מגוש 

חורש. הסיבה לכך היא  תלעומת המפנה הצפוני של הר זבול, המפנה הדרומי )צדו הדרומי( של ההר עשיר פחות בצמחיי

ייבוש של גורמת ל עוצמת הקרינה ובשיא הצהריים נמצאת בדרום ומכה במפנה הדרומי. ,שמש זורחת במזרחשה

  .הקרקע

 .מתחם קבורה של הנביא הדרוזי סבלאןהיא מערכת המבנים שעל ראש ההר  ב.

נבי קבור  , לפי המסורת,שבה ,רהמעמיקומה של את מציינת  הכיפה הקטנה מחמשת הכיפות שעל המבנה המרכזי ג.

 .זבולון בן יעקבהוא  ,פי המסורת היהודית-עלשסבלאן, 

בסדר החשיבות. המקום הקדוש ביותר לעדה הדרוזית הוא מקום קברו  השני האתר, מבחינת חשיבותו הדתית, הוא ד.

 .טבריה שבסמוך לעיר ,קרני חיטיםהמצוי ב ,חותן משה ,נבי שועייב, הנביא יתרושל 

 
 קבוצת עצי אלון() 6שימה מ
  קדושת המקום.סבלאן נשמרו מכריתה בשל  העצים שבסמוך לקברו של נבי ה.

לעץ  נדירת נדר בסמוך למקום קדוש וקשירת בגדהנוהג לקשור בדים צבעוניים לענפי העצים נובע מן האמונה כי 

 .מחלה, הבאת ילד לעולםיעזרו במילוי בקשת נודר הנדר, בקשות כגון: מציאת זיווג, החלמה מ שבמקום

 
 )בית הקברות הדרוזי( 0משימה 

 
 בית קברות דרוזי מסורתי שונה במאפייניו מבתי קברות של עדות דתיות אחרות בישראל. ו.

 קבר לכל נפטר, קבורה בחצר הבית בקבר משותף. אין :הקבורה צורתהשוני הוא ב

מתה אלא עוברת לילד דרוזי  אינהש ,ף כי אם לנשמהאין חשיבות לגוובכך שהאמונה בגלגול נשמות הסיבה לכך היא 

 שנולד.

 

 )כניסה לכפר( 5 משימה
 
בה שעבר. התקופה בהוצב פסלו של אחד הלוחמים הדרוזים  ,סאסא(-נהריה – 98)כביש מס'  בכביש הגישה אל הכפר ז.

 לחמת העולם הראשונה.מ :כלי הנשק שביד הרוכב וכד'( פי-על מבנה הפסל, יפ-ללשער זאת ע ו)נסהיא פעל הלוחם 

 אטראש.-סולטן אל הלוחם הוא

 
 העתיק( הגרעין) 1משימה 

 
 :. צפיפות הבתים בחלק זה של הכפר נובעתח

 .המגבילה את אפשרות ההתפשטות במרחב מסביב לבתיםיש חומה מהעובדה כי , זה על זה מרצון להגן

   להקשות על אויב שינסה לבוא ולפגוע.הרחובות צרים וזוויתיים כדי 

שהמרחב ביניהם למטה עמודים יש לעתים קומות,  בשלוש בנוי :מאפייניו של בית עתיק הם: מבחינת סגנון הבנייה

 משמש כמחסן.

  יה באבן.יבנ :ומבחינת חומרי הבנייה

 צפופים, בית נושק לבית שכנו.שהיו למבנים העתיקים לא נבנו מרפסות מפני 
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 ת המים מהרחוב הצפוף, בעבר זרמו בה מי הביוב מהבתים.לנקז א במרכז הרחוב יש תעלה, תפקידה:ט. 

 
המבוגרים  הם:קיים הבדל בין סגנון לבושם של התושבים המבוגרים לבין אלה של הצעירים. ההבדלים העיקריים  .י

החולצה של  ;אחרים יםג'ינס ומבדמ ,ם צמודיםימכנסיים מודרניבמכנס שרוואל רחב ואילו הצעירים בהולכים 

 או מטפחת חובשים לראשם המבוגרים בגזרתה; מודרניתוטריקו עשויה  עין שמלה, של הצעיריםכרחבה, המבוגרים 

 תרבוש.

 , ואילולבוש מסורתילובשות המבוגרות  הנשים .מטפחת ראשבשמלה רחבה ובלבושן של הנשים הדרוזיות מתאפיין 

 מטפחת וחצאית. – בלבוש מודרני לרובהנשים הצעירות לבושות 

אנשי  הם בלבושם של ון בלבוש קיימים גם בין עדות שונות )דרוזים, מוסלמים, נוצרים(. ההבדלים העיקרייםהבדלי סגנ

שונים ובכיסוי הם הבבגדינבדלים זה מזה אנשים שאינם דתיים לבושים בבגדים מודרניים, אנשי הדת  .הדת

 .םראששל

 
 )בית המסורת( 2משימה 

 
 , ואלה הם:שלושה מפלסים הוא בן בית המסורתיה. יא

                                            .למגוריםמפלס  עליון  .0 ;רוחיאחדר , מטבח ומגוריםשבו חדרי מפלס מרכזי  .6 ;על עמודיםמפלס תחתון,   .0 

 כל מפלס שימש למטרה מסויימת: 

 לבעלי החיים ולכלי העבודה בשדה.המפלס הראשון נועד 

  אירוח.ללינה ול למגורים, המפלס השני שימש

 מגורים להורים.המפלס השלישי נבנה כדי לשמש ל

  .חקלאותחים כי בני הבית עסקו לפרנסתם בישבו מוכ םצאים בבית והכליממה

 
 גרעין הכפר :להרחבה, (גלעין הכפר)  7 משימה

 

      בית רוקמות התחרה – 0תחנה 

 חלונות. ארבעהצורת קשת וב: גדר סביב חצר, בית אבן, דלת כניסה בכניסה רואים 

 מהכפר למלאכת יד דרוזית מסורתית.  ייחודי של נשים מיזםהמקום משמש ל 

 בית הקשתות העתיק – 6תחנה 

 לו את שמו. העניקולראות את הקשתות ש אפשריש מבנה מאבן שעובר שיפוץ, במקום  

 . המבנה נעול בגלל עבודות שימורכיום נשים מהכפר למלאכת ציורים שונים,  משיבעבר ש 

 רחוב העתיקבבתים  – 0תחנה 

 בצלב אינה מעוטרתהיא אינה בשימוש(, הכנסייה ) בחזקת הקהילה הנוצרית הקתולית שבכפר היא הכנסייה

ילידת כפר אעבלין  ,נזירה נוצרית  בוארדי,-על שם הקדושה מרים אל קרויה הכנסייה .נטולת מגדל פעמון על גגה והיא

הכנסייה על שרידיה של כנסייה עתיקה נבנתה  ,הנראה כלכ .בכפר חורפיש פעלה חלק מחייהש ,שבגליל התחתון

  (. ירהלספ 065-208מהתקופה הביזנטית ) יותר

 אלאמיר מוזאון – 5תחנה 

 .דלת כניסה גדולה מעץ :בכניסה רואים

כלים חקלאיים עתיקיים, מכשירי רדיו ישנים, לבוש מסורתי ועוד פריטים אטרקטיביים  מציג מוזאוןה

  .61-ה שהיו בשימוש במחצית הראשונה של המאהו שמאפיינים את חיי הדרוזים  שונים

 חילוואה ,בית התפילה הדרוזי – 1תחנה 

http://www.inature.info/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A9_%D7%95%D7%A0%D7%91%D7%99_%D7%A1%D7%91%D7%9C%D7%90%D7%9F
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 כחול, ירוק, לבן, אדום וצהוב. ו:צבעיב הדגל הדרוזי הכניסה יש ציור של  על דלת

 העוקאל. –ובעיקר לציבור המאמינים  ,התכנסות לדרוזיםמקום בית תפילה והמבנה משמש 

 בית האמיד – 2תחנה 

 קומות. שתיאבן, בעל הבית עשוי 

 התכנסות לסיכום במרכז למשפחה ולחייל המשוחרר. – 7תחנה 
 
 

 עין הכפררמפת ג
 
 
 
 

                                                                            
                                                                         

 
                                                                                          

                                                                                
 

                                                                   
 
 

                                                                                                        
 
 
 

 

 

 

govmapמתוך:  ,המפה באדיבות המרכז למיפוי ישראל
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https://www.govmap.gov.il/
https://www.govmap.gov.il/
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 (2רגשות ותחושות )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 אכזבה
 

 

 הפתעה
 

 

 גאווה  
 

 

 כבוד 
 

 

 שמחה
 

 

 שיעמום
 

 

 עצבות
 

 

 ספקנות
 

 

 סקרנות
 

 

 הבנה 
 

 

 שלווה
 

 

 למידה 
 

 

 סיפוק
 

 

 הנאה 
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 ( 7מעגל של"ח )

 
 מהו מעגל של"ח

 דיון במסר הערכי
 

 : מסר ערכי
 לשם חיזוק לכידותה של מדינת ישראלקידום שיח סובלני, לוהאחר באחריותי לתרום את חלקי לקבלת 

 .וחוסנה החברתי
 

 כללי שיחה

שיחה במעגל.א.   

. דיבור ברשות.ב  

.. משפט קצרג  

.הקשבהד.   

 .שיפוטית-תגובה עניינית ולא. ה
 

  (2רגשות ותחושות )המורה יפזר את כרטיסיות. 

  תחושתו מהפעילותאת כרטיס המשקף את הרגשתו ובכל תלמיד יבחר ,
 .בכלל יש"מוממהלך התכנים , מהמפגשיםמה

  

 שיקוף רגשות(דוע בחרת בכרטיס זה? )מ .0

 ?מה למדנו היום שהיה חדש עבורך .6

 מה הרשים אותך במיוחד?   .0

 אך חשוב גם לראות את הדמיון" "אין להתעלם מהשוני התרבותי...מה אומר לך המשפט:  .5

 ( 1890 ,מתוך "העולם הזה" ,הרצל ובלפור חקק)

 בנושאים שעלו וכו'(?  ,לידי ביטוי היום )לאורך המסלול הבא משמעות משפט זהכיצד  .1

לעשות ביחסה ו צריכה מדינת ישראל לשנות ,עתךלד ,מהו מה היית משנה ביחסך לדרוזים  .2
 ?   לדרוזים

 בא לידי ביטוי מפגש תרבויות? בחייך היכן  .7
 

נביל מאת הסופר והמשורר  ,"סיפורה של עדה"המורה יסיים את השיחה בשיר 
ללשונית: "תחומי חיים  להמשך השיר יש להיכנס באתר)בן העדה הדרוזית.  ,לאדיןא-נאסר

 (אזרחיים" ובהמשך ל"שירה" 
 

יּפּוָרה ֶשל ֵעָדה                                  סִּ
 אלדין-מאת: נביל נאסר

 (  06-00דין עמ' -)מתוך "מילים צומחות בהר הירוק", מאת הסופר והמשורר נביל נאסר אל

עֹול םש   ה ְקַטנ ה ב   לֹום ל ְך ֵעד 
 ֶאְכֹתב ל ְך ְלאֹות ְוֵעדּות:

ְרדּות  ִיחּוִדית ַבֲעַלת ֹכַח ִהש 
ד ַנִיְך ַמֲאִמיִנים ְבֵאל ֶאח   ב 
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http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://c3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=c45ffd9d-90ab-45e4-a0ff-c3b8f194b32a&page=f03e006f-dbc2-4bd6-8941-5e0ccdcfaf30&fol=08163fe7-fef0-45dc-b2d8-fb507ae8e09d&box=0de89f5f-b63e-4d6c-a731-7027d36edbb0&_pstate=item&_item=d685c4f5-2d5b-4954-b55b-05f8b25c81
http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00620.htm
http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00620.htm
http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/00620.htm
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  תמונה – (8) אטראש-סולטן אל
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 תנ"ך 
 

 נחלת שבט נפתלי  – לט-לב ,יהושע יט
 

          מומלצתביבליוגרפיה 
 

 , ירושלים: אריאל.הקדושים יהםהדרוזים בישראל ומקומות(, 2000אביבי, שמעון )

שלים: יד , ירו0927-0958המדיניות הישראלית כלפי הדרוזים  :חושתטס נ(, 2000אביבי, שמעון )

 צבי.-בן

אביב: משרד -תל ,יחסי רוב ומיעוט בחברה -מיעוטים במזרח התיכון (, 1896אולמרט, יוסי )

 הביטחון.

  .קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה :חיפה ,בין עדה לאום ומדינה  ,הדרוזים (,2011) שוקי, אמרני

קתדרת חייקין  :חיפה מבט מבפנים ,בין גאוגרפיה וחברה,הדרוזים (,2011) יוסף ,חסן

  .לגאואסטרטגיה

 אביב: משרד הביטחון.-, תלהדרוזים במזרח התיכון ,(2000פאלח, סלמאן )

 

 

 נוספים ייםאינטרנט םקישורי
 

  .יוטיוב ,סרטו של ראפיק חאלבי- אני דרוזי

 ,בין הכרמל לגלילשאתר "שביל הבנים", שביל הסובב את הכפרים הדרוזיים  - בשביל הבנים

 .לזכר הנופלים הדרוזים במערכות ישראל                            

 .יוטיוב ,ערבית(וחלקו ב עבריתבנביה מרעי )חלקו  - געגוע שלא נגמר

 .כתב עת בנושאי תרבות ותוכן, אימוגו :מתוך -היבט היסטורי ומרחבי  ,דרוזים בישראל

 אתר מט"ח.  - הדרוזים

 .מאמר, מרדכי ניסן - אזרחות ופטריוטיות שאלה של זהות, ,הדרוזים בישראל

  .טחון, יוטיוביארכיון צה"ל ומערכת הב - בצה"להדרוזים 

 .אנשים ישראל בתוך אתר: ,עוז אלמוג - החברה הדרוזית בישראל

  .יוטיוב - בישראל העדה הדרוזית -ת הדרוזים שהיסטוריה ומור

  .זהות דרוזית ישראלית

 .ישראלבאנשים  תוך אתר:ב - בים הדרוזים בישראלשוימאפייני הי

  .מורשת העדה הדרוזית

  .טיוביו - נווט הקרב  הדרוזי הראשון בחיל האוויר הישראלי

   .גלגול נשמות – סיפורו של הילד הדרוזי

  .מסע אחר - עצים קדושים בישראל ,עץ החיים

 .בבלוג של ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון - גדוד חרב בפרטברות הדרוזים בצה"ל בכלל ויש

  .יוטיוב, דרוזים - תעודת זהות
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http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0619.htm
http://web.archive.org/web/20131008092414/http:/web.hevra.haifa.ac.il/~ch-strategy/images/publications/druze_between_nation_and_state_witness.pdf
http://web.archive.org/web/20131008092414/http:/web.hevra.haifa.ac.il/~ch-strategy/images/publications/druze_between_nation_and_state_witness.pdf
http://web.archive.org/web/20131023055752/http:/web.hevra.haifa.ac.il/~ch-strategy/images/publications/druze_between_geography_and_society.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=32gaIH8uo6Y
https://www.youtube.com/watch?v=32gaIH8uo6Y
http://www.bshvilhabanim.org/
http://www.bshvilhabanim.org/
https://www.youtube.com/watch?v=GP86TL0efu0
https://www.youtube.com/watch?v=GP86TL0efu0
http://www.e-mago.co.il/e-magazine/druze.html
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5261
http://data.jsc1.org/pr/articles/Nisan.Druzim.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vX84Fk5z3yA
http://www.peopleil.org/book.aspx?bId=8
http://www.peopleil.org/book.aspx?bId=8
https://www.youtube.com/watch?v=x0dGcanFajI
http://c3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=c45ffd9d-90ab-45e4-a0ff-c3b8f194b32a&page=31b6576b-035f-4535-84bc-d96068295cf3
http://c3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=c45ffd9d-90ab-45e4-a0ff-c3b8f194b32a&page=31b6576b-035f-4535-84bc-d96068295cf3
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7662
http://www.druzim.co.il/show_item.asp?itemId=19&levelId=46193&
http://www.druzim.co.il/show_item.asp?itemId=19&levelId=46193&
http://www.druzim.co.il/show_item.asp?itemId=19&levelId=46193&
https://www.youtube.com/watch?v=jfBw7Xg1rI4
https://www.youtube.com/watch?v=jfBw7Xg1rI4
http://www.youtube.com/watch?v=AYxW6g58yS8
http://www.masa.co.il/article/993/%D7%A2%D7%A5-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D---%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
http://idfarchives.bloger.co.il/240108/
https://www.youtube.com/watch?v=f4afCL4-Zfs
https://www.youtube.com/watch?v=f4afCL4-Zfs

