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 עומר ר. מאת: 

 *נכתב במקור ככתבת רדיו ושודר יחד עם הקלטות מהסיור בתוכנית סדנת מחוננים

נים האחרונות שינוי בשוהיא עוברת  ,ה חלק בלתי נפרד מהחברה הישראליתהעדה הדרוזית מהוו

השכלה הגבוהה בקרב באופן בולט לדעתי, הוא ההוא משתקף אחד המישורים שבהם עמוק. 

 ההנהגה הדתית ללימודים אלה. חלק מ של בהתנגדות -הדרוזיות, ובמקביל הנשים 

 ,דרוזיות פורצות הדרך באמצעות רכישת השכלהעל ידי נשים  תבצעתמ . היאשקטהמהפכה זוהי 

 סוג של מרד בדיכוי הגברי, בחברה הפטריארכאלית.  כנראההיא ו

נשים  , יש היוםדרוזית שהקימה בעוספיה מוזיאון לשימור הדת הדרוזיתאישה  רזה מנסור,לדברי 

ד"'ר  חברה בועדת טרכטנברג ששמהאפילו רופאות, ו עורכות דין,. ביניהן רבות שפורצות דרך

את רזא מנסור אל כרמל הסמוכה. -בדלית היוםגרה  אבל ,במקור מעוספיאהיא רביע אבסס. 

 פגשנו השנה במסגרת סיור שביל ישראל בישוב הדרוזי עוספיא, אשר על הכרמל.

ולא הייתה קלה, כך עולה למשל ממחקר  במהלך שנות השמוניםהמהפכה הזו החלה ככל הנראה 

וניברסיטה, ללימודים באפנו מספר נשים דרוזיות  שערך פרופ' עוז אלמוג מאוניברסיטת חיפה.

בטכניון, ובמכללות להוראה. הפרת האיסורים המסורתיים והמגדריים ביציאתן ללימודים 

 גבוהים בחברת גברים, עוררה התנגדות בתוך העדה. 

אנשי הדת קראו להחרים את הסטודנטיות ומשפחותיהן. חרף האיסור, נשים פרצו דרך בהדרגה, 

 דים אקדמיים של נשים דרוזיות לאורך השנים. דבר שהוביל לעלייה בלגיטימציה בפנייה ללימו

נפגעות לא רק אם הן מחליטות ללמוד מעבר להשכלה שנשים הדרוזיות נראה שלעיתים יש 

עלה לכותרות  2112בשנת  הבסיסית, אלא גם אם הן מחליטות החלטות נוספות בנוגע לעצמן.

הגמר של תחרות מלכת עלתה לשלב  . היאילידת כפר ראמה, 01-סיפורה של אנג'לינה פארס בת ה

 עקבות השתתפותה בתחרות קיבלה איומי רצח בגין "חילול כבוד העדה"., והיופי בישראל

ליה לחץ לאחר שהופעל ע המשטרה עצרה חמישה אנשים בחשד לניסיון רצח, ביניהם שני דודיה.

 חה אחותה,נרצ 2100בשנת  מצד אנשי דת דרוזים החליטה לפרוש מהתחרות לפני שלב הגמר.

 מאיה נג'ם פארס.

נייני נישואין לעומת זאת יש תחומים שבהם מעמדה של האישה הדרוזית חיובי בהחלט. למשל בע

ולא ניתן  לדרוזי אסור להתחתן עם יותר מאישה אחת,וגירושין. ממה שהבנתי מדברי רזא בסיור, 

היא  אישה מתגרשת,כשה וכך גם האישה. אפשר להתגרש ולהתחתן שנית, למצוא דבר כזה בעדה.

 .מקבלת את הגט מיד



אם כך, יש שיאמרו שמעמדה של האישה הדרוזית עדיף אפילו על זה של האישה היהודייה 

  ן כה פשוט, או לפחות כך שמעתי.יעניתמיד בישראל. אם לא ידעתם, גט ליהודים הוא לא 

מהמעיין הקרוב  היו מביאות מים הדרוזיות הנשיםים הם דוגמא נוספת לשינוי. בעבר, כדי מ

 לדברי רזא מנסור, הנשים היו מביאות את המים בכדים. כיום המצב קצת שונה. בעזרת כדים.

בעל שהיה אוהב את אשתו היה קונה לה  פעם, רמיזה על שינוי במעמד האישה הדרוזית:עוד 

 ו.יות החליפו את החמור בכל סוג אוטכיום הנשים הדרוז חמור לעזרה.

לנשים ים הדרוזיות יכולות ליהנות מהעניין הזה, אלא רק החילוניות. בכל מקרה, לא כל הנש

 .ר לנהוגאיסו הדרוזיות הדתיות

 

 

 

   


