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 אנרכיזםו חלוציות

_____________________________________________________________________ 

 רקע

ורצון מצד אזרחים  תהליכי מחאה, מחאות, שינויל לדרישות שונותבשנים האחרונות אנחנו עדים 
תוך . חלק מתהליכי השינוי מבורכים ומתנהלים במציאותהלשינוי בפועל של  וכוחות רבים בשטח

אבל חלק מהשינויים מתרחשים דווקא  בכלים אזרחיים ופוליטיים לגיטימיים, הדמוקרטימרחב ה
מתוך מעשים של יחידים או קבוצות הפועלים על גבול המעשה הדמוקרטי )או מחוצה לו במודע או 

 ואף מעיד על מעורבות ונקיטת יוזמה לגיטימי. אז איך בוחנים מתי מעשה מסוים הוא שלא(

השובר את המסגרות  אנרכיסטיומה קו הגבול שהופך משהו מיוזמה מבורכת למעשה  אזרחית
 ? בשיעור הקרוב נבקש לעסוק בשאלות האלו.החברתיות

 

_____________________________________________________________________ 

 

 פתיחה –שלב א' 

 קבוצות ונבקש מהם למקם אותם על הציר הבא:/דמויותנציג לכיתה שמות של 

 

 

 עמינדבנחשון בן  ●

 קרח ועדתו ●

 פנחס בן אלעזר ●

 אסתר המלכה ●

 דוד בן גוריון ●

 יהודהאליעזר בן  ●

 חומה ומגדל ●

 נוער הגבעות ●
 

 ניתן להשתמש בתמונות כדי להמחיש לכיתה טוב יותר אם פחות מכירים[ למורה:] 

 ומהי חלוציות? לאחר המיקום על הציר נשאל את הכיתה האם הם יודעים להגדיר מהו אנרכיזם

 :Oxfordמתוך מילון  ותלאחר מכן נקריא לכיתה את ההגדר ,השונות נכתוב על הלוחאת התשובות 

 

 אנרכיזם חלוציות

ָרִתית, ֶשִעָקֶריהָ  :ָאַנְרִכיְזם ִדיִנית ֶחבְּ נּוָעה מְּ יֹון, תְּ ִפָּיה, ִשוְּ ֻכּיֹות ֶשל כְּ טֹון ַבַעל ַסמְּ ִליַלת ָכל ִשלְּ : שְּ

ִפָּיה. ִלי כֹוַח כְּ טֹון ּובְּ ִלי ִשלְּ בּוצֹות בְּ ִשית ֶשל קְּ דּות ָחפְּ ַאגְּ  ִהתְּ

ִכבּוש נֹוָעז :ֲחלּוִצּיּות ָפָלה וְּ ה ֶהָחלּוץ, ֲהִליָכה ָברֹאש, ַהעְּ  .ַמֲעשֵׂ
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 ?ותמה דעתך על ההגדר ●

 ?הדמויותהייתם משנים את המיקום של אחת  ותהאם בעקבות ההגדר ●

 

 הצגת מקרה –שלב ב' 

 .מתוך אתר יסודות למערך השיעור, המצורףבסרטון נצפה יחד 

אם קשה לכיתה להבין את הסרטון ניתן להיעזר בשאלות כמו "מי מהדמויות נמצא מחוץ  למורה:] 

 לנורמה?" או "מה הוא מנסה להשיג במה שהוא עושה?"[

 ?בסרטוןבמהלך הצפייה  אלו תחושות )נחת/אי נחת( עלו בך ●

האם ניתן  ?פחותעם איזו מהדמויות הרגשת את ההזדהות הגדולה ביותר? עם איזו  ●

 להסביר זאת?

 איפה הייתם ממקמים את הדמויות מהסרטון על הציר הקודם? ●
 

 לימוד –שלב ג' 

נחלק את הכיתה לשני חלקים ולכל אחת מהם ניתן את שני הקטעים ללימוד משותף בעזרת 

 השאלות המנחות הבאות:

 הסבירו במילים שלכם מה כוונת חז"ל בדברים? ●

 חלוצי או מעשה אנרכיסטי?האם מה שמתואר כאן הוא מעשה  ●

 האם דברי חז"ל יכולים לעזור לנו לתאר את קו הגבול בין הדברים? ●

 

 

 תלמוד בבלי סוטה דף ל"ו

אומר אני יורד  "תניא היה ר"מ אומר כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחים זה עם זה זה

תחלה לים וזה אומר אני יורד תחלה לים קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילה שנאמר שם בנימין 

צעיר רודם אל תקרי רודם אלא רד ים והיו שרי יהודה רוגמים אותם שנאמר שרי יהודה רגמתם 

 לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן לגבורה שנאמר ובין כתפיו שכן 

רבי יהודה לא כך היה מעשה אלא זה אומר אין אני יורד תחילה לים וזה אומר אין אני יורד  אמר לו

תחילה לים קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה שנאמר סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית 

ישראל ויהודה עוד רד עם אל ועליו מפרש בקבלה הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש טבעתי ביון 

 אין מעמד וגו' אל תשטפני שבולת מים ואל תבלעני מצולה וגו' מצולה ו

באותה שעה היה משה מאריך בתפלה אמר לו הקב"ה ידידיי טובעים בים ואתה מאריך בתפלה 

 "ויסעולפני אמר לפניו רבונו של עולם ומה בידי לעשות אמר לו דבר אל בני ישראל 

 

 

https://yesodot.org.il/lessons/%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://yesodot.org.il/lessons/%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://yesodot.org.il/lessons/%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%aa/
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 מדרש תנחומא נוח יג, יד

עכשיו אצא שלא ברשות? אמר לו הקב״ה, רשות אתה מבקש … ״אמר נח, ברשות הקב״ה נכנסתי

הרי לך רשות צא מן התיבה. אמר ר׳ יהודה בר אילעי, אילו הייתי שם הייתי שובר את התיבה ויוצא 

 משם״לי 
 

לאחר הלימוד כל קבוצה תשתף את שאר הכיתה בדברים איתם נפגשה ועם המסקנות שלה ביחס 

 אליהם.

 

 דיון חינוכי –שלב ד' 

 [:8:26-6:39על מנהל בית ספר לא שגרתי ]מדקה  הכתבה הבאהנציג לתלמידים קטע מתוך 

 איך לדעתכם הייתם מתייחסים למנהל כזה בבית הספר? ●

 היא לגיטימית או בסיס לאנרכיה?האם מחאה של תלמידים  ●

 איך לדעתכם ניתן לחנך למעורבות פעילה מבלי להרוס? ●

 

 פעילות סיכום –שלב ה' 

 נעשה סקר קצר בכיתה בהרמת יד:

 מי משתתף/ת בפעילות חברתית או אזרחית? ●

 האם הייתם ממשיכים לעשות את זה גם אם זה היה אסור? אם כן, למה? ●

במדינה דמוקרטית חשוב לנו לעודד יוזמות ומעורבות אזרחית ויחד עם זאת אנחנו כאנשי  למורה:]

חינוך צריכים לדעת ליצור אצל הנוער את חוש הביקורת שיודע להבחין בין יוזמה שמקדמת את 

המדינה ואת הסביבה ויחד עם זאת לא שוברת את "כללי המשחק" ובין יוזמה שאמנם אולי הכוונות 

 רת על עצם ההתנהלות כמדינה דמוקרטית[עאבל במעשיה היא מערשלה טובות 

 

 המדרש בקהלת רבה: נסיים בדברי

ָאַמר  ֶדן וְּ י ַגן עֵׂ ֶהֱחִזירֹו ַעל ָכל ִאיָלנֵׂ ָטלֹו וְּ ָשָעה ֶשָבָרא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֶאת ָאָדם ָהִראשֹון נְּ ה "בְּ אֵׂ לֹו: רְּ

שּובָ  ָכל ָמה ֶשָבָראִתיַמֲעַשי ַכָמה ָנִאים ּומְּ ן וְּ ַתֲחִריב ֶאת -ִחין הֵׂ ל וְּ קֵׂ ַקלְּ ָך ֶשלֹא תְּ תְּ ָך ָבָראִתי, ַתן ַדעְּ ִבילְּ ִבשְּ

ן ַאֲחֶריָך." ַתקֵׂ ין ִמי ֶשּיְּ ָת אֵׂ ַקלְּ  עֹוָלִמי, ֶשִאם ִקלְּ

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ixKHeIjkY8&ab_channel=toalexsmail

