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  חלוציות ואנרכיזם –דף מקורות מלווה 

 בנחשון בן עמינד

ל  ו  -שמות פרק י"ד  .1 ְשָרֵאַ֖ ר ֶאל־ְבֵנֵֽי־יִּ י ַדֵבֵּ֥ ק ֵאָלָ֑ ְצַעַ֖ ה ַמה־תִּ אֶמר ה' ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔ ֹֹּ֤ עּו׃ַוי ָסֵֽ ה  טז ְויִּ ְוַאָתָּ֞

ֹוְך ַהָיַ֖ם ַבַיבָ  ל ְבתֵּ֥ ְשָרֵאָ֛ אּו ְבֵנֵֽי־יִּ הּו ְוָיֹבֵ֧ ְָֽדךָ֛ ַעל־ַהָיַ֖ם ּוְבָקֵעָ֑ ה ֶאת־ָיֵֽ ת־ַמְטךָ֗ ּוְנֵטֵ֧ ם ֶאֵֽ ה׃ָהֵרֵ֣ י  יז ָשֵֽ ֲאנִָּ֗ ַוֵֽ

ה ְבַפְר  ְבָדֹּ֤ ָכֵֽ ם ְואִּ ֲחֵריֶהָ֑ אּו ַאֵֽ ם ְוָיֹבַ֖ יִּ ְצַרֶׁ֔ ב מִּ י ְמַחֵז֙ק ֶאת־ֵלֵ֣ ֹּ֤ ְננִּ ֹו הִּ ְכבַ֖ ֹו ְברִּ ֹע֙ה ּוְבָכל־ֵחילֶׁ֔

יו׃ ָרָשֵֽ יו׃ יח ּוְבָפֵֽ ָרָשֵֽ ֹו ּוְבָפֵֽ ְכבַ֖ ה ְברִּ י ְבַפְרֹעֶׁ֔ ֵ֣ ְבדִּ ָכֵֽ י ה' ְבהִּ ֵ֣ י־ֲאנִּ ֵֽ ם כִּ יִּ ְצַרַ֖ ּו מִּ ְָֽדעֵּ֥ א   יט ְוָיֵֽ ְך ָהֵֽ ע ַמְלַאֵ֣ ַסָּ֞ -ַויִּ

ם ֲחֵריֶהָ֑ ל ַוֵיֶַ֖לְך ֵמַאֵֽ ְשָרֵאֶׁ֔ ֲחֵנֵ֣ה יִּ ְפֵנ֙י ַמֵֽ ֹהֵלְ֙ך לִּ ים ַהֵֽ ד  ֹלהִָּ֗ ַָֽיֲעֹמַ֖ ם ַוֵֽ ְפֵניֶהֶׁ֔ ָעָנ֙ן מִּ ּוד ֶהֵֽ ע ַעמֹּ֤ ַסָּ֞ ַויִּ

ם׃ ֲחֵריֶהֵֽ ין כ ֵמַאֵֽ א ֵבֵ֣ ָֹּ֞ ְיָלה  ַוָיב ֶשְך ַוָיֶַ֖אר ֶאת־ַהָלָ֑ ָעָנ֙ן ְוַהֹחֶׁ֔ י ֶהֵֽ ֹּ֤ ל ַוְיהִּ ְשָרֵאֶׁ֔ ֲחֵנֵ֣ה יִּ ם ּוֵבי֙ן ַמֵֽ יִּ ְצַרָ֗ ֲחֵנֵ֣ה מִּ ׀ ַמֵֽ

ְיָלה׃ ה ָכל־ַהָלֵֽ ב ֶזָ֛ה ֶאל־ֶזַ֖ א־ָקַרֵּ֥ ֵֹֽ ים ַוֵי   כא ְול ֹּ֤ ּוַח ָקדִּ ָים ְבר  ֹוֶלְך ה' ֶאת־ַהַ֠ ה ֶאת־ָידֹוֹ֮ ַעל־ַהָי֒ם ַויֵ֣ ט ֹמֶשֵ֣

ם׃ יִּ ּו ַהָמֵֽ ְקעַ֖ ָבֵֽ ה ַויִּ ָרָבָ֑ ְיָלה ַוָיֵֶּ֥שם ֶאת־ַהָיַ֖ם ֶלָחֵֽ ה  כב ַעָז֙ה ָכל־ַהַלֶׁ֔ ֹוְך ַהָיַ֖ם ַבַיָבָשָ֑ ל ְבתֵּ֥ ְשָרֵאָ֛ אּו ְבֵנֵֽי־יִּ ַוָיֹבֵ֧

ם ָלֶה֙ם חֹו יִּ ם׃ְוַהַמֹּ֤ ְשמֹאָלֵֽ יָנַ֖ם ּומִּ ימִּ ֵֽ ה מִּ   ָמֶׁ֔

לא כך היה מעשה, "אמר לו )לרבי מאיר( רבי יהודה ]...[   - ל"ז ע"א -בבלי סוטה, ל"ו ע"ב .2

מתוך שהיו יורד תחילה לים.  אין אנייורד תחילה לים וזה אומר  אין אניאלא זה אומר 

 .  תחילהעומדין ונוטלין עצה אלו באלו, קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים 

 ?תארו  מהי הסיטואציה אליה נקלע העם, המביאה את נחשון לנטילת אחריות ויוזמה

 את הלבטים. 

 .האם לדעתך היה נחשון זורק אדם נוסף  נחשון אכן מסכן עצמו בקפיצה אל המים

 איתו אל המים? מה ניתן ללמוד מכך? 

 קרח 

ר  א -במדבר ט"ז  .3 ְצָהֵּ֥ ַרח ֶבן־יִּ ח ֹקֶׁ֔ ַקֵ֣ ֶלת ְבֵנֵּ֥י ַויִּ ֹון ֶבן־ֶפַ֖ ב ְואֵּ֥ יָאָ֛ לִּ ם ְבֵנֵ֧י א  יָרָ֜ ֲאבִּ ן ַוֵֽ י ְוָדָת  ָ֑ ת ֶבן־ֵלוִּ ֶבן־ְקָהַ֖

ן׃ ד  ב ְראּוֵבֵֽ י מֹוֵעַ֖ ֵאֵּ֥ ה ְקרִּ י ֵעָדָ֛ יֵאֵּ֥ ם ְנשִּ יִּ ים ּוָמאָתָ֑ ֵ֣ שִּ ל ֲחמִּ ְשָרֵאַ֖ ְבֵנֵֽי־יִּ ים מִּ ֵּ֥ ֲאָנשִּ ה ַוֵֽ ְפֵנֵ֣י ֹמֶשֶׁ֔ מּ֙ו לִּ ַוָיק  

ם׃ ים  ג ַאְנֵשי־ֵשֵֽ ם ְקֹדשִֶּׁ֔ ֵעָד֙ה כ ָלֵ֣ י ָכל־ָהֵֽ ֹּ֤ ּו ֲאֵלֶהםֹ֮ ַרב־ָלֶכ֒ם כִּ אְמרֵ֣ ֵֹֽ ן ַוי ל־ַאֲהֹרָ֗ ה ְוַעֵֽ ּו ַעל־ֹמֶשֵ֣ ָקֲהלָּ֞ ֵֽ ַויִּ

ם  ל  ה' ּוְבתֹוָכַ֖ ּו ַעל־ְקַהֵּ֥ ְתַנְשאַ֖ ֵֽ ּוַע תִּ ל ַעל־ָפָנֵֽיו׃ ד ׃ה'ּוַמדֵּ֥ ֹפַ֖ ה ַויִּ ע ֹמֶשֶׁ֔ ְשַמֵ֣   ַויִּ

ה ֶא  ח ]...[ אֶמר ֹמֶשַ֖ ֵֹּ֥ י׃ַוי ֵֽ ְמעּו־ָנַ֖א ְבֵנֵּ֥י ֵלוִּ ַרח שִּ ל ֶאְתֶכ֙ם  ט ל־ֹקָ֑ ְשָרֵאֹּ֤ י יִּ ֹלֵה  יל֩ א  ְבדִּ י־הִּ ֵֽ ם כִּ ֶכָ֗ ט מִּ ַהְמַעֵ֣

ה  ֵעָדַ֖ ְפֵנֵּ֥י ָהֵֽ ד לִּ ֲעֹמָ֛ ה ְוַלֵֽ ן ְיהָוֶׁ֔ ְשַכֵ֣ ד ֶאת־ֲעֹבַד֙ת מִּ ֲעֹבָ֗ יו ַלֵֽ ם ֵאָלָ֑ יב ֶאְתֶכַ֖ ֵּ֥ ל ְלַהְקרִּ ְשָרֵאֶׁ֔ ת יִּ ֲעַדֵ֣ ֵמֵֽ

ם׃ ְרָתֵֽ ָנֵֽה׃ ַוַיְקֵרב֙  י ְלָשֵֽ ם ַגם־ְכה  ַקְשֶתַ֖ ְך ּובִּ ָתָ֑ י אִּ ַ֖ יך ְבֵנֵֽי־ֵלוִּ ְתךֶׁ֔ ְוֶאת־ָכל־ַאֶחֵּ֥ ְתךֶׁ֔  יא ֹאֵֽ ן ַאָת֙ה ְוָכל־ֲעָדֵ֣ ָלֵכָ֗

יו׃ ינּו( ָעָלֵֽ ַ֖ י תלונו )ַתלִּ ֵּ֥ ּוא כִּ ן ַמה־הֶׁ֔ ֲהֹרֵ֣ ים ַעל־ְיהָוָ֑ה ְוַאֵֽ ַ֖ ָעדִּ   ַהֹנֵֽ

ֲאבִּ  יב ן ְוַלֵֽ א ְלָדָתֵּ֥ ָֹ֛ ְקר ה לִּ ח ֹמֶשֶׁ֔ ְשַלֵ֣ ה׃ַויִּ ֲעֶלֵֽ א ַנֵֽ ֵֹּ֥ ּו ל אְמרַ֖ ֵֹֽ ב ַוי יָאָ֑ לִּ ם ְבֵנֵ֣י א  נּ֙ו  יג יָרַ֖ יָת  לִּ ע  י ֶהֵֽ ֹּ֤ ט כִּ ַהְמַעָ֗

ר׃ ְשָתֵרֵֽ ינּו ַגם־הִּ ר ָעֵלַ֖ ְשָתֵרֵּ֥ י־תִּ ֵֽ ר כִּ ְדָבָ֑ נּו ַבמִּ יֵתַ֖ ֲהמִּ ש ַלֵֽ ת ָחָל֙ב ּוְדַבֶׁ֔ ֶרץ ָזַבֹּ֤ ת  יד ֵמֶא  א ֶאל־ֶאֶר֩ץ ָזַב  ֵֹ֣ ף ל ַאַ֡

ב ּוְדַב֙ש  ה׃ָחָלֹּ֤ א ַנֲֵֽעֶלֵֽ ֵֹּ֥ ר ל ם ְתַנֵקַ֖ ים ָהֵהָ֛ ֵּ֥ ֲאָנשִּ י ָהֵֽ ֵעיֵנָּ֞ ֶרם ַהֵֽ ה ָוָכָ֑ ת ָשֶדֵ֣ נּו ַנֲֵֽחַלַ֖ ֶתן־ָלֶׁ֔ נּו ַותִּ  יֹאָתֶׁ֔ ֵ֣   ֲהבִּ
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ַקח "  -. מדרש רבה, סדר קרח 2 ְצָהר ֶבן ְקָהת וגוַויִּ יב" ֹקַרח ֶבן יִּ ְכתִּ ְפָשע "  :ֲהָדא הּוא דִּ ָאח נִּ

ְרַית ֹעז קִּ ן ָכבֹוד ֶשָהָיה ְבָידֹו, ְוֵאין ")משלי יח , יט( מִּ , ֶזה ֹקַרח ֶשָחַלק ְכֶנֶגד מֶשה ּוָמַרד ְוָיַרד מִּ

יָדה ְפָשע ֶאָלא ְמרִּ  . נִּ

 ?"מה היה חמור כל כך  מדוע מגדיר המדרש את מעשהו של קרח "מרידה

 במעשהו של קרח? 

   

ָלֶהם מֶשה ְגבּולֹות ָחַלק ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְבעֹוָלמֹו, ָדָבר ַאֵחר, ָאַמר  - , סדר קרחמדרש רבה .4

ָלה ים ַאֶתם ְלָעֵרב יֹום ָוַלְיָלה, ְוהּוא ֶשָאַמר ַהָכתּוב ַבְתחִּ י ֹבֶקר:" ְיכֹולִּ י ֶעֶרב ַוְיהִּ )בראשית  ַוְיהִּ

 א, ה'(, 

ים ֵבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶשְך-ַוַיְבֵדל א  " יל ֵבין ָהאֹור , "ֹלהִּ ְבדִּ ישֹו ֶשל עֹוָלם, ּוְכֵשם ֶשהִּ יל ַתְשמִּ ְשבִּ בִּ

ַמר מֹות, ֶשֶנא  ן ָהא  ְשָרֵאל מִּ יל יִּ ְבדִּ ישֹו ֶשל עֹוָלם, ָכְך הִּ יל ַתְשמִּ ְשבִּ ל ֶאְתֶכם " :ּוֵבין ַהחֶשְך בִּ ָוַאְבדִּ

י ְהיֹות לִּ ים לִּ ן ָהַעמִּ יל ַאֲהֹרן,"מִּ ְבדִּ ַמר , ְוָכְך הִּ ים" :ֶשֶנא  ישֹו ֹקֶדש ָקָדשִּ ָבֵדל ַאֲהֹרן ְלַהְקדִּ " ַויִּ

יל ֵבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶשְך, )דה"ימ א' כ"ג י"ג(  ְבדִּ ין ַאֶתם ְלָעֵרב אֹוָתּה ַהְבָדָלה ֶשהִּ ם ְיכֹולִּ , אִּ

ין ְלַבֵטל ֶאת ֶזה, ְלָכְך ָאַמר ָלֶהם ְוֶאת  ")במדבר ט"ז ה'(ת ֲאֶשר לֹוֹבֶקר ְוֹיַדע ה' ֶא "  :ַאֶתם ְיכֹולִּ

ָקן יב ֵאָליו, ְכָבר הּוא ְמת  ְקרִּ יב ֵאָליו" :ַהָקדֹוש ְוהִּ ְבַחר בֹו ַיְקרִּ  ."ְוֵאת ֲאֶשר יִּ

  מהי הפרשנות העמוקה שמעניק המדרש לטענתו היסודית של קרח "כל

 ? העדה כולם קודשים ומדוע תתנשאו מעל קהל ה'" 

  ביחס לנטילת  –מה ניתן ללמוד מדחייתו על הסף של מעשה קרח וכל עדתו

 היוזמה והעברת ביקורת על ההנהגה?  דייקו! 

 יתרו 

משה, -העם; ויעמוד העם על-ויהי, ממוחרת, ויישב משה, לשפוט את יג" -י"ח  פרק  שמות .5

הדבר -הוא עושה לעם; ויאמר, מה-אשר-וירא חותן משה, את כל יד  הערב.-הבוקר עד-מן

 טו  ערב.-בוקר עד-העם ניצב עליך מן-הזה אשר אתה עושה לעם מדוע אתה יושב לבדך, וכל

יהיה להם דבר, בא אליי, -כי טז  לוהים.-יבוא אליי העם, לדרוש א-כי  ויאמר משה, לחותנו:

  תורותיו." )שמות יח(-לוהים, ואת-חוקי הא-ושפטתי, בין איש ובין ריעהו; והודעתי את

  גם יתרו מעביר ביקורת חריפה על דרך הנהגתו של משה, אולם משה מקבל

במה שונה דרך פעולתו של יתרו . משנה את הנהגתואת הביקורת ואף 

 ממפעולתו של קרח? 
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מבט עדכני על  -הגדרת ארגוני חברה אזרחית, מתוך: 'ארגוני החברה האזרחית בישראל  .6

החברה האזרחית מוגדרת כ"מרחב עצמאי הכולל  –ישראל' -בסיס נתוני גיידסטאר

והערכים שהם מביאים איתם(, הנמצא בין (מוסדות, ארגונים, רשתות חברתיות ופרטים 

והמאופיין על ידי מערך של כללים אזרחיים  ,קתחומי הפעילות של המשפחה, המדינה והשו

 שבו בני אדם מתאגדים באופן וולונטרי על מנת לקדם מטרות ואינטרסים משותפים״. 

החברה האזרחית נתפסת כמרחב ציבורי אלטרנטיבי שבה גורמים שונים יכולים לפעול  

בצורה קולקטיבית בתחומי עניין משותפים, ליזום שירותים חדשים ולהשפיע על מדיניות 

על אף שהחברה האזרחית כוללת צורות שונות של פעילות, ארגונים מאוגדים  .ממשלתית

ונים אלה, המכונים לעיתים "ארגוני המגזר השלישי" מהווים חלק מרכזי ופעיל בה. ארג

או ״ארגוני החברה האזרחית״, הם ארגונים המאוגדים בצורה פורמלית, בעלי מידה 

מסוימת של מיסוד, סדירות, יציבות והמשכיות. מבחינה משפטית, בישראל מדובר 

)של בארגונים הרשומים כעמותות, חברות לתועלת הציבור והקדשות ברשם העמותות 

 1.)משרד המשפטים

 

 

 בעקבות הלימוד:

  מתי חלוציות לפני המחנה היא ברוכה ומתי היא מסוכנת? מה הסכנה

 הטמונה בהובלה עצמית/חברתית לשינוי?  

  ?מהם הקווים האדומים שלנו בניסיון להשפיע על המציאות 

 

                                                           
-מבט עדכני על בסיס נתוני גיידסטאר -מיכל אלמוג בר ואיתי גרינשפן, 'ארגוני החברה האזרחית בישראל  1
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