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מידעון מספר  - 1סיור בדלית אל כרמל
בתאריך  13.6.22יצאנו לסיור בדלית אל כרמל ,במסגרת סדרת סיורים שאנו מארגנים בנושא
עדות ושבטים ביוזמת חברנו מר אריק חדד – יו"ר וועדת כנסים ואירועים.

ברחבת יד לבנים דלית אל-כרמל

בדלית אל כרמל זכינו לאירוח מושלם מכל הבחינות והתרשמנו מהיישוב הדרוזי הגדול
ביותר בארץ ,במלוא הדרו ותפארתו כאורחיו של ראש המועצה מר רפיק חלבי ,שסיפר לנו
בפתיחת היום אודות הישגי המועצה בתחום מערכת החינוך והיותה מובילה ברשימת זכאי
הבגרויות לצד אחוזי גיוס גבוהים ליחידות מובחרות בצה"ל ולשירותי הבטחון ,

תוך גילוי אפס סובלנות לאלימות ומיגורה כליל וניהול המועצה המקומית ביד רמה
ומודעות לשותפות הגורל בה אנו מצויים יחדיו ,זאת לצד השיפור הכלכלי העצום שחוללת
ברשות השאירו את כל הנוכחים מלאי התפעלות.

ראש המועצה המקומית מר רפיק חלבי
האירוח המקצועי שזכינו לו בתיווכו של ידידנו  ,ד"ר רמזי חלבי ,יו"ר בית יד לבנים
ובניצוחו של ישראל מהרטו -מנהל מטה מעקב ובקרה ,ותרומתו האדירה להצלחת ביקור
זה ,פגש הערכה והוקרה רבה מצד כל החברים.
לאורך הסיור ליווה אותנו בדברי ההסבר מורה הדרך ,מר יוסף חסון ,שלקח אותנו לסיור
ברחובות היישוב הממוקם בלב פארק הכרמל ,ובמנזר "מוחרקה" ,וממנו שמענו בהרחבה
על החיים בכפר ומנהגי העדה הדרוזית.

אבו איברהים הוא אחד מהנביאים מייסדי האמונה הדרוזית ומפיציה במאה ה .11-הוא
היה אחד השליחים הראשונים שנשלח על ידי הח'ליף המצרי הפטימי אל-חאכם כדי להפיץ
את הדת .אבו איברהים היה השני מבין חמשת הנביאים מייסדי האמונה.
המקאם הוא מערה תת-קרקעית שבו נהג הנביא אבו אברהים להתפלל ,גודלה הוא  2על 1.5
מטר .המערה חצובה בסלע סדוק.
אל המערה מובילות מדרגות היוצאות מתוך אולם מרכזי הבנוי מעל המערה .המבנה מעל
המערה משמש להתכנסות מפגשים ותפילה דתית.

תמונה מהמוחרקה ,מנזר הכרמליתים.
המוחרקה  -על פי הסיפור המקראי ,אליהו הזמין את נביאי הבעל לתחרות -כל צד יבנה
מזבח ,יניח עליו עצים ,יקריב עליו פר אך לא יצית את האש .נביאי הבעל ניסו לגרום
לאלוהי הבעל להביא את האש אך לא הצליחו בכך .לאחר שנואשו ,אליהו התפלל לאלוהים
אשר הוריד אש מהשמיים אל המזבח שאליהו בנה .לאחר שאליהו ניצח ,העם הצהיר על
אמונתו באלוהים ,תפס את נביאי הבעל ושחט שאותם.
בצהרים אכלנו בחוויה הדרוזית ,אוכל אותנטי ונפלא ולאחרי הארוחה שמענו את הרצאתו
המרתקת של כבוד השיח אבו חוסין עלי נסראלדין אשר העשיר את ידיעתנו בסקירתו
המעמיקה על ההיסטוריה והדת הדרוזית.

ארוחת הצהרים – המטבח הדרוזי

הרצאת השיח אבו חוסין עלי נסראלדין

סיימנו את הסיור בשוק הממוקם במרכז הכפר ,שמציע לצד מסעדות דרוזיות ,מבחר של
חנויות לעיצוב הבית ועוד.
חברי הפורום שלקחו חלק בסיור נהנו מאד ובירכו על מסע מרתק ומרחיב הדעת אודות
אורחות העדה הדרוזית  ,דתה המסתורית ,מנהגיה וסולם הערכים המאפיינים את בני
העדה ,בשילוב חוויה קולינארית בלתי נשכחת.
.
תודה לאריק חדד על התיאום והארגון ולמיטל תשובה -וינקלר על ההכנות והארגון המופלא.
נתראה בסיור הבא.
שלכם,
אילן גבריאלי -יו"ר הפורום

