
 שם: _________________________          בס"ד                                                                                                       

 

 פדיון שבויים -מבחן מסכם 

  נקודות( 02ענה על כל השאלות )כל שאלה 

 !בהצלחה רבה 

 

  (.ב"ע ח בתרא בבא[ )בו ישנם שכולם]= "ביה איתנהו דכולהו, מכולם קשה "שבי .1

 ות פדיון שבויים היא מצוה גדולה?מדוע מצו .א

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 א מקיים פדיון שבויים?על מה עובר אדם של .ב

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

  "העולם תיקון מפני דמיהן כדי על יתר השבויים את פודין אין" .0

 (נימוקים 0הסבר ) .א

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 ?"חים את השבויים מפני תיקון העולםאין מברי"מדוע  .ב

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 נסכים? מדוע?האם  –לפדות בכספו שבוי  אדם עשיר מוכן .ג

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 העבודה. בישראל הוראה שמורה בו מובטחני: ..אמר.שברומי גדול לכרך שהלך חנניה בן יהושע ברבי "מעשה .3

 הרבה בממון שפדאו עד משם זז לא: אמרו. עליו ןשפוסקי ממון בכל שאפדנו עד מכאן זז שאיני[ שבועה לשון]

 אלישע" בן ישמעאל רבי[? הוא ומי]= ומנו. בישראל הוראה שהורה עד מועטין ימים היו ולא[, דמיו כדי על יתר]

   "?דמיהן כדי על יתר השבויים את פודין אין: "האומרת לתקנה בניגוד יהושע' ר נהג כיצדא. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 ?לוריא שלמה הרב טענת טענתו? ומהימהי  -ספר את מעשה המהר"מ  .ב

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 .וב את המקרה והמסקנהמיד חכם שונה? כתשל תל יןהאם במצב של מלחמה הד .ג

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 האזרחים פיו שעל, האזרחים לבין המדינה בין כתוב בלתי הסכם על מבוססת ל"בצה קרבי לשירות ההתגייסות" .4

 מוחלטת מחויבות מחויבת המדינה ואילו, המדינה על הגנה למען ילדיהם חיי ואת חייהם את להקריב מוכנים

 ".שבי של במקרה מחיר בכל הביתה ולהחזירם, האחרות האפשרויות כל מוצו כאשר רק לקרב אותם לשלוח

 ? סברתו של הרב שאול ישראלימהי  .א

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 מה יסבור הרב ישראלי במקרה של בני ערובה? )הצג את המקרה ואת הדילמה( .ב

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 ממחיר כבד יותר הרבה הוא התשלום מחיר כי...  להקריב מוכנים שאנחנו להגיד צריך מסוימים במצבים" .5

 ".השבוי של האובדן

 נמק תשובתך  האם המשפט נכון לאזרח וחייל? .א

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 מה מסקנתו של הרב יעקב אריאל בנושא? .ב

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 


