
הסערה בשיח המצוי בעין אקטואלי נושא לפעם לדיון מפעם ובה נביא אקטואליה¨ חושבים חדשה∫ במה חונכים אנו שלפניכם בגיליון

חברה וכלכלה¨ כמו בתחומים כיום אותנו המעסיקות כמה שאלות עד לדורותיהÆ מפליא ישראל תרבות במקורות השתקפותו הציבורי¨ ואת

לא מפליא Æאלפי שנים מזה כבר בפרט היהודית המחשבה ואת האנושית בכלל התרבות את העסיקו וביטחון¨ וחינוך¨ מדיניות מנהיגות

Æהיום גם המציאות ובדרכי התמודדות בהבנת בחשיבה¨ בידינו לסייע עשויים מקורות אלה כמה עד פחות¨

בעזרת Æהממלכתיים העל≠יסודיים הספר בבתי  והרוח היהדות בתחומי ולמורים למחנכים ישראל¨  למחשבת למורים מיועד הגיליון

לסייע כך ומתוך ישראל¨  מקורות לאור  השעה בבעיות ומשמעותי ערכי עיסוק לעודד מבקשים אנו  הדידקטיות וההצעות  המקורות

Æהנדון האישיות בנושא עמדותיהם לעצב את לתלמידים

של הגיליון∫  האחר חלק בצדו כל חלקים ≠ שני בגיליון הנפרש לפניכם

הבעיה של חלק זה∫ הצגת עיקרו Æ®±≠¥ ©עמודים שלו הקיפול הראשון ובין עמודי הדף החיצוני של נמצא בצדו הראשון החלק Æ±

פעילויות מובאות שאלות¨ הדברים בשולי Æרלוונטיים מקורות ונתונים עמדות¨ שיקולים¨ העלאת בגיליון¨ ובעקבותיה המרכזית

Æוהצעות לדיון

מן ©מעובדים® מקורות יהודיים משוחחים¢¨ ובו מבחר ¢מקורות בשם עמוד נרחב של הדף נפרש השני הקיפול פתיחת עם Æ≤

ושיח מתמשך עיון המשקף מדרש¢ ¢בית דף במתכונת זה ערוכים בעמוד המקורות Æמנחות שאלות בצירוף התרבות היהודית

Æעם המקורות וביניהם משמעותי דיאלוג וקיום בחברותא לימוד מאפשרת זו לאורך הדורותÆ מתכונת בנושא

התמודדות החלק השני מחייב ואילו חברתי¨ דיון אופי של נושא בעיקרו החלק הראשון החלקים∫ משני אחד זמן נפרד לכל להקדיש רצוי

Æטקסטים עם משמעותית

®±≠¥ ©עמודים ßא חלק

בעקבות  לפתחנו שוב ניצב הוא ולצערנו הקמתה¨ מאז ישראל מדינת את באיזה מחירø מעסיק ≠ שחרור שבויים הפותח∫ הגיליון נושא

Æ®תשס¢ו© האחרון בקיץ השנייה לבנון מלחמת

®± ßעמ© בשבי אותם שכחו

ולהבין השונים¨ צדדיה על הדילמה את להעלות מאפשר והוא וואלה¨ באתר אמיתי נורית של הגלוי המכתב מן קטע מובא הגיליון בפתח

מציעים∫ אנו Æמורכבותה את

התלמידים האם Æממנה במשתמע בשבי¢¨ ולדון אותם ¢שכחו המאמר לכותרת שבגיליון¨ להתייחס המנחות לשאלות בנוסף Æא

øכותרת חלופית להציע נכון האם הכותרת¨ מסכימים עם

משפחות הרמטכ¢ל¨ בני הממשלה¨ ראש כגון∫ הנוגעים בעניין¨ גורמים תפקידים¢ של ¢משחקי בעזרת בדילמה את הדיון לקיים Æב

עיתונאים¨ בכלל¨ חיילים ליחידה¨ חבריהם עצמם¨ החטופים נדרש¨ ששחרורם מחבלים ידי על הנרצחים משפחות בני החטופים¨

Æהשורה מן אזרחים ציבור¨ אנשי

Æגורם של אותו המבט מנקודת עמדה לגבש תנסה קבוצה וכל תחולק לקבוצות¨ הכיתה

Æוייערך דיון עמדתה במליאה קבוצה את כל בסיום תציג

Æהסופית ההחלטה בקבלת הללו התפקידים ובעלי הגורמים מן אחד לכל לתת שיש ה¢משקל¢ מהו לבחון רצוי בדיון

(מרכזת) מירון-אילן צילה אביב, אריאל ועריכה: כתיבה ממ' ישראל מחשבת הוראת על הפיקוח המפמ"רים, אגף הפדגוגית, המזכירות החינוך, משרד
ושות' ישראל פרסומי רפי כהן   עיצוב: הפרסומים   יעוץ גרפי: מחלקת לאור: הוצאה



®≤≠≥ ßהלוחם ©עמ עקרון החזרת

לקרוא מוזמנים התלמידים Æבדילמה מול זה זה העומדים והערכים המרכזיים העקרונות שני את ומפרט מזהה אליהו בן איתן של מאמרו

קצר היגד להציע או יותר¨ מזדהה הוא שעמו היגד לבחור אחד מכל לבקש אפשר Æובמליאה בקבוצות הדיון בעת בו ולהיעזר המאמר את

Æמשלו

הבעת והדגמתם¨ הסברתם העקרונות¨ הצבת שני ≠ הצגת הבעיה¨ חשיפת מבנה המאמר שיעור הבעה∫ במסגרת גם זה במאמר לעסוק ניתן

Æמרכזיות קישור מילות וזיהוי פסקה¨ בכל המפתח משפטי הדגשת עמדה¨

Æהמנומקת עמדתם את יביעו הם שם למאמר¨ תגובה או המשך כתיבת לתלמידים להציע ניתן

כולו  בעולם יהודים מתפילה קדומה למען ולצדם קטע החטופים¨ משלושת החיילים כל אחד קצרים על מידע קטעי הדף מובאים בשולי

Æאחריה או התורה קריאת שבת¨ לפני של שחרית בתפילת הכנסת בבית כלל בדרך התפילה נאמרת Æובשבי בצרה המצויים

®¥ ©עמוד צה¢ל של האתי הקוד

       Æ צה¢ל של האתי בקוד מן העיון עולה גם לוחמים בחיי בזה זה המתנגשים זיהוי ערכים שונים

כמובנים אותם ולאמץ סיסמאות¨ מעין פשטני¨ באופן אליהם להתייחס כלל בדרך נוטים אנו לעצמו¨ אחד כל עומדים הערכים כאשר

ערכים לדחות מפניהם או כלשהו למענם¨ מחיר לשלם נדרשים אנו כאשר דילמה¨ במצבי ערכים הוא של המבחן האמיתי Æמאליהם

Æוכחברה כפרטים בחיינו¨ האמיתי מקומם בדבר ולהכריע הערכים¨ אותם של משמעותם לעומק לרדת אפשר אז רק Æאחרים חשובים

לפי אותם לדרג בעיניהם¨ או המשמעותיים ביותר הערכים מתוך הרשימה את לבחור לבקש מהתלמידים ניתן בקוד האתי הדיון במסגרת

©הדיון Æברשימה שונים ערכים בין דילמות נוספות מתעוררות שבהם שונים מצבים לחשוב על מהתלמידים לבקש ניתן Æחשיבותם סדר

®Æפדיון השבויים דילמת של בהקשר דווקא לאו להתקיים כמובן האתי יכול בקוד

שעולה כפי החיים¨ על ערך ואפילו אחרים ערכים על כערך הגובר נתפס הוא לעתים Æהרעות ערך הוא האתי בקוד המרכזיים הערכים אחד

התלמידים האם והישראלי∫ הציוני באתוס במקומה ולדון זו גישה לבחון ניתן Æ≤≠≥ בעמוד המובא של חיים גורי¨ הנודע משירו למשל

øהשנים ברבות הערך נשחק האם øזה ערך מרכזיותו של עם מזדהים

Æהמדינה מנהיגי של הכרעות ציבוריות לעומת לעצמו אדם של אישיות הכרעות ערכים∫ בין הכרעות סוגי בין שני להבחין רצוי בכיתה בדיון

 øמן המקרים אחד שיקולי הדעת בכל מהם ההבדלים בין

ניתן Æבעבר דומים במצבים ישראל מדינת שונות של ערכיות והכרעות מדגימות התמודדויות העמוד של בהמשכו המובאות הפרשיות

Æכיום לבין הדילמה מקרים אותם בין והשוני מידת הדמיון על לעמוד

משוחחים יהודיים מקורות הגדול®∫ הפנימי ©העמוד ßב חלק

המרכזיים לדיון זהÆ שני המקורות בעמוד המובאים המקורות מן העולים המרכזיים והרעיונות סיכום הקו הכללי מוצע בשורות הבאות

מקורות  מתייחסים לשני בעמוד הקטעים יתר כל שניÆ כמעט מצד והרמב¢ם ≠ מצד אחד¨ ≠ והתלמוד המשנה העמוד∫ במרכז נמצאים

Æאלה

חברתית  כתקנה היינו העולם¢¨ ¢תיקון של פדיון השבויים בנימוק גבולות את למדי חד באופן קובעת ≥ לספירה® המשנה ©ארץ ישראל¨ מאה

לב לשים יש Æ ¢יתר מכדי דמיו¢ החטוף או השבוי פדיון להנהגתו® לשלם תמורת ©או לציבור אסור לפי תקנת המשנה¨ Æהציבור לתועלת

כפשוטו מכוון במשנה הביטוי הללוÆ אמנם שתי המשמעויות בין מתח יש ©חיים®Æ לכאורה ודם ≠ כסף ßדמיםß הביטוי של המשמעות לכפל

רלוונטית זו רחבה משמעות Æכסף של דווקא במונחים ©לאו ומקובלת סבירה כתמורה רחב יותר באופן גם לפרשו ניתן אולם כספי¨ לשווי
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®Æמכלאם מחבלים בשחרור תמורת החטופים נדרשים לשלם שבה שלנו¨ בדילמה במיוחד

נקבע לעבדות שנמכר אדם מחירו של Æבעבדים סחר בעולם נהוג היה חז¢ל בתקופת øאדם של לקבוע ¢שוויו¢ ניתן בכלל כיצד אולם

כאל לכך מתייחסים עבודתו¨ כושר לפי שכר לאדם כשמשלמים רבות פעמים היום ©גם Æכישוריו ועוד בריאותו¨ מצב מינו¨ לגילו¨ בהתאם

©במקורות האדם מוגדר לחיי ערך שיש לטעון מתכוונת אינה כנראה המשנה תקנת כך¨ אם כדורגל® שחקני אצל ¢שוויו¢¨ למשל או ¢מחירו¢

עבור לשלם שאין לומר אלא כוונתה ולכימות®¨ להגדרה ניתן אינסופי¨ שאינו ערך כבעלי מלא¢¨ אדם כ¢עולם חיי נתפסים רבים יהודיים

Æסביר ובלתי מופקע תשלום תמורתו לשלם אין דהיינו∫ לעבודה®¨ ©או לעבדות נמכר היה לו המקובל מהמחיר יותר שבוי

Æהראויות הנורמות ולהרס החברה לקלקול יגרום שבוי עבור מופקע מחיר תשלום ≠ העולם¢ ¢תיקון מפני øמה מפני

ברור שתשלום  שכן הציבור¨ על הנטל את להכביד ©לא כלכלית האחת במשנה∫ התקנה טעם להבנת אפשרויות בגמרא מוצעות שתי

בדרכם¨ להמשיך האויבים את לעודד לא ©כדי ביטחונית והאחרת ≠ חברתיים אחרים®¨ צרכים חשבון על בהכרח יבוא השבוי תמורת גבוה

Æהציבור להגנת כן אם נועדו ההסברים מחיר®Æ שני כל לשלם מוכנים שהיהודים כשיראו

בעיה לה עשירה¨ שאין יהודית בקהילה כשמדובר אלהÆ ©למשל¨ הסברים בין שני מעשי הבדל להיות עשוי שבהם על מצבים לחשוב כדאי

Æ®העקרוני הביטחוני¨ הנימוק את לבטל כדי בכך אין אך כלכלית¨

כדי להימלט¨ להם לעזור אסור כלומר¨ ≠ העולם¢ תיקון מפני השבויים את מבריחים ¢אין בתלמוד∫ סוגיה אותה של בהמשכה נקבע עוד

Æלהגנת הציבור כך אם נועדה זו תקנה גם Æשבידיהם השבויים יתר של תנאיהם את יחמירו שהשובים לא

בסיום  הרמב¢ם לכאורה¨ Æהזמנים בכל היהודים ההלכה ופוסקי הפילוסופים מגדולי מימון¨ בן משה ßהרמב¢ם¨ ר דברי מובאים המשנה מול

כאמור שהוא הגמרא¨ של הביטחוני ההסבר את רק להביא בוחר הוא Æבתלמוד שהובאה כפי בדיוק ההלכתית התקנה את מסכם דבריו

בכך ומעניק אחרים®¨ ©ברוח מקורות תלמודיים שבוים פדיון מצוות בשבחי מרחיב הוא בפסקת הפתיחה שלו¨ למעשה¨ אך יותר¨ עקרוני

Æעצמה תקנה לחלוטין לאותה שונה נימה

במתח עומדים וסיומם דבריו שכן פתיחת הדילמה¨ את מעצים תורה¢ ¢משנה בחיבורו את ההלכה הרמב¢ם עיצב שבו שהאופן נדמה

הדברים מטבע אשר המעשית¨ פונה להנחיה שהוא הצהרתית¨ עקרונית¨ אידיאלית לפני לפתוח בעמדה לרמב¢ם חשוב כנראה¨ Æמובהק

המגבילה להלכה פונים שבטרם לרמב¢ם לוודא כנראה חשוב מזו¨ יתירה Æהערכים מול של המציאות ובאילוצים בגבולות להכיר נאלצת

®ÆÆÆ מדי ל¢תקנה¢ רבה בקלות תיתפס ©ולא את השבויים לשחרר שביכולתה כדי מה כל ההנהגה תעשה שיש לשלם¨ המחיר את

צייתו הפדיון® או של ©חשיבותו העצומה הרמב¢ם דברי יותר לרוח פתיחת נענו האם øהדורות למעשה במשך הלכה פעלו יהודים כיצד

לתקנת הדורות במשך שהוצעו נגדיות ובהגבלות בסייגים דנים ימין® ©בצד הנוספים המקורות øהמשנה תקנת שהטילה להגבלות בקפדנות

בניגוד לתקנת המשנה®¨ ©לכאורה¨ עילוי¨ נער של מופקע על פדיון במחיר ≠ סיפור °øיותר ששווים שבויים יש האם ב∫ עיינו תחילה Æהמשנה

לתקנת המשנה∫ למשל¨ נגדיים קריטריונים  שהציעו ואילך¨ הביניים  מספר פרשנים מימי ≠ øמופרז מחיר לשלם מותר מתי ובעקבותיו

עינויים עוברים שהשבויים כשברור מופקעø או∫ תשלום מחיר מצדיק ≠ הדבר גדולה לחברה היא שתרומתו חשוב באדם כשמדובר האם

øהשבויים של לשלומם הסכנה המיידית הציבור מפני לשלום העתידי הביטחוני החשש לדחות את אז מותר האם ≠ לחייהם סכנה וקיימת

אלא פסוק¨ היו סוף לא המשנה שדברי אופן¨ בכל ברור¨ Æאלה במצבים שונים ומנהגים דעות על לכאורה שהבאנו מצביעים המקורות

Æחדשים ונימוקים שיקולים והוצעו מחדש¨ דור בכל להתברר המשיך הנושא

יהודיות קהילות נרתמו שבהם מקרים רבות של עשרות היהודית בספרות ומתועדים בפועל ידועים ההלכתיות¨ המגבלות למרות ואכן¨

או עונו¨ השבויים כאשר הייתה מיוחדת רגישות Æבעולם אחרות מקהילות השבויים היו כאשר ואפילו גבוהים¨ במחירים שבויים לפדיון

האישי≠ דווקא מעמדו ולאו גבוה¨ לתשלום הציבור בשיקולי ראשוני גורם היוו בשבי ותנאיו אדם של ¢סבלו Æוילדים אלה נשים היו כאשר

Æהלכתי לכך גיבוי נתנו הם ה≠∂±® המאה מן ©בעיקר ברבות השנים אך הפרת תקנת חכמים¨ על מחו הפוסקים תחילה אמנם ¢Æהשכלתי

הביניים מימי התיכון הים באזור בקהילות למעשה נהוג שהיה תשכ¢ח® על מה ו¨ אילן בר ©שנתון במחקרו שטרנברג ßא ראו∫ כך על עוד

Æלעבדות אנשים וחטיפת הים שודדי לתופעת אשר שם קץ נפוליאון¨ בידי אפריקה צפון כיבוש ועד

ונגד בעד ≠ מחבלים תמורת שבויים

צד ©בתחתית שהבאנו המקורות Æדורות מזה זו בסוגייה  בדיון המתמשך נדבך עוד היא  כיום ישראל מדינת נמצאת שבפניה הדילמה
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כפי Æמחבלים תמורת שבויים שחרור של העכשווית בשאלה זמננו בני ומשפטנים הלכה פוסקי של עמדות זה מול זה מעמידים שמאל®

מתקנת ניתן להקיש כמה היא∫ עד ביניהם העיקרית והמחלוקת המשנה¨ לתקנת להתייחס כמובן ההלכה חוזרים לראות¨ פוסקי שאפשר

בחיילי שמדובר היא ישראלי הרב בדברי המועלית העיקרית מהותיÆ הטענה באופן ביניהן להבחין כמה יש ועד שלפנינו¨ לבעיה המשנה

גורן הרב מדברי זאת¨ לעומת Æשל שבוי ¢רגיל¢ במקרה מאשר יותר רבה כלפיהם ההתחייבות כן ועל בשליחות המדינה¨ לקרב שיצאו צה¢ל

כי  נראה Æ®העתידיות ההשלכות ©מבחינת רחבים ביטחון שיקולי לשקול המדינה של חובתה אלה¨ מסיבות ¢ממלכתיות¢ דווקא כי נראה

כשמדובר  כבר במשנה®¨ ולפיה אפילו כאמור ©העולה אל העמדה ההלכתית הבסיסית דווקא גביזון נוטה רות ßפרופ המשפטנית של העמדה

Æמופקע להיזהר מתשלום חיילינו יש בשחרור

נוספים הרגעÆמקורות ומצוקת לחץ מתוך  ולא וכללי עקרוני דעת בשיקול  לפעול  המנהיגות של אחריותה את  בכך כורכת היא

לעיונכם

לעיון נוספים מקורות

הבאים הדברים את להעמיד ניתן שבויים¨ פדיון למצוות הרמב¢ם שמביא והמוסריים הפורמליים ההסברים מול שבויים כפודה האל
יותר∫ והיסטורית מובהקת נימה דתית בהם שיש

מארץ הוצאתיך "אשר שאמר: הוא של "אנוכי", [בעשרת הדברות] הראשון בדיבור בה עצמו הקב"ה את שבויים] שיבח פדיון [של המצווה לגודל [---]"

של העצום הפלא מן [רבבות] יותר ריבוא ששים של שבויים פדיון להזכיר [---] מצוות רצה כי וארץ'; שמים בראתי 'אשר ולא אמר עבדים", מבית מצרים

ערך צדקה® הקמח¨ אשר¨ כד בן ©רבנו בחיי בדרכיו." ללכת ציוונו יתברך והוא העולם. בריאת [---]

 Æשחרורם למען מלחמה בשבי פורצת נפילה שבעקבות אנו מוצאים במקרא אחדים במקומות השחרור¢  ¢מלחמת המקרא∫ מן
Æמתייחסים שאליה הם ההיסטורית המציאות ובין בין המקורות ההבדלים לעמוד על רצוי ÆÆÆכאלה הברחה פעולות המשנה שללה לכאורה¨

דוגמאות∫ שתי לפניכם

בן אחיו®∫ ©למעשה¨ אחיו¢ ¢לוט את מן השבי לשחרר כדי המלכים ללחום בארבעת יוצא אברהם כאשר בספר בראשית¨ Æ±

ַעד- ו�ּי��ְּדֵפם ו�ּי�ֵּכם; ו�ֲעָבָדיו, הּוא ַלי�ָלה ֲעֵליֶהם ו�ּי�ָחֵלק טו ַעד-ָּדן. ו�ּי��ּדֹף ֵמאֹות, ָעׂש�ר ּוׁש�ׁש ׁש�מֹנָה ֵביתֹו, �ִליֵדי ו�ּי��ק ֶאת-ֲחנִיָכיו י ָאִחיו; נִׁש�ָּבה ִּכי ַאְב�ם, יד ו�ּי�ׁש�ַמע

י¢ד® ©בראשית [---] ָהָעם. ו�ֶאת ַהּנָׁש�ים ֶאת ו�גַם ֵהׁש�יב, ָאִחיו ּו�כֻׁשֹו לֹוט ָה�כֻׁש; ו�גַם ֶאת ָּכל ו�ּי�ׁש�ב ֵאת ְלַדָּמׂש�ק. טז ִמּׂש�מֹאל ֲאׁש�ר חֹוָבה

מסופר∫ לארץ בני ישראל לקראת הכניסה מסעות במסגרת Æ≤

ָהָעם  ִּתֵּתן ֶאת נָתֹן ִאם ו�ּי�אַמר:  ַלה' י�ׂש��ֵאל נֶֶדר ו�ּי�ַּדר ׁש�ִבי. ב ִמֶּמּנּו ו�ּי�ׁש�ְּב ְּבי�ׂש��ֵאל, ָהֲאָת�ים; ו�ּי�ָּלֶחם �ֶּד י�ׂש��ֵאל ָּבא ִּכי ַהּנֶגֶב, י�ׁש�ב ֶמֶל-ֲע�ד, ַהְּכנֲַענִי ו�ּי�ׁש�ַמע א

כ¢® ©במדבר ָח�ָמה.  ַהָּמקֹום ׁש�ם ו�ּי�ְק�א ו�ֶאת-ָע�יֶהם; ֶאְתֶהם ו�ּי�ֲח�ם ֶאת ַהְּכנֲַענִי, ו�ּי�ֵּתן י�ׂש��ֵאל, ְּבקֹול ה' ו�ּי�ׁש�ַמע ג ָע�יֶהם. ֶאת ו�ַהֲח�ְמִּתי �ִדי ַהּזֶה, ְּבי

אדם חיי לסכן או מותר צריך בשדה הקרב® פצועים לחילוץ שבויים ©או הניסיון לשחרור במסגרת האם שבויים בהצלת עצמי סיכון
זה∫ מן התלמוד בעניין המלחמהÆ לפניכם סיפור פריצת ערב המדינה ניצבה גם הדילמה שבפניה זו לכאורה הייתה øאחרים

שמעון אמר ר' תכריכיו.] את אלא להכין לא נותר מהצלתו; ייאוש [ביטוי של בסדינו ייכרך המת יונתן: ר' סכנה (לחייו). אמר במקום (נשבה) אימי נלכד "רבי

לידיו." אותו ונתנו השובים, הלך ופייס את אותו. ואציל אלך למענו]. להיהרג מוכן אני למותו, נהרג [לפני שאגרום אני הורג, שאני עד לקיש: בן
©מעובד®® ד ח¨ פרק תרומות¨ מסכת ירושלמי¨ ©תלמוד

בתרבות  אדם חי ערך בחיים ≠ ובחרת ישראל∫ במחשבת הלימוד בספר מובא על ערך חיי אדם® אחרות ©ובדילמות זה בעניין רחב דיון

®±¥≥≠±¥¥ ßעמ התשנ¢ט¨ ירושלים לימודים¨ לתכניות ©האגף ישראל

ניתוח מובא במאמר Æשבויים פדיון על Æ®≥∞Ø±±Ø≤∞∞∂ ©הארץ¨ שטרן ידידיה ßופרופ שגיא אבי ßפרופ של במאמרם לעיין מומלץ נוסף∫ לעיון

Æלדילמה כיום ביחס המחברים תובנות של בו מוצגות בנושא¨ וכן מרכזיים מקורות יהודיים
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