
 שיקים ניכיון – יא חלק
 ,ךשומ ,םותח ואהש הזיא לש ץארה בתיזע ,רמאס ,םיכסנ    – ןוכיהני      1.

 תיוהל שויעה או בייחה רחא דצ לכ או ברע ,לקב ,במס
 שרא ,רח אהר מקלכ ותרקב או הכושנ קשי פי לע בחיי

 ומולתש תורשפבא עוגפל לולע או עגופ נקבה עתד פיל

 יקש הזיא לש הלבא אצוכיו ופוקבת ,נוכתוב ,תורצוב
 אלימ לא הכושנ יקשל והלשכ דשצ הרבמק או ,הכנוש
 ,לכיו אל קבנהש או קבנה יפלכ תיווויביחיתהמ הישזויא
 ותחולקה ז איכ ,יופלכ תיווכויז שממל אהיש הבסי לכמ
 את הונשארה ותשריד פיל נקבל לםשל זאתב םיביחיתמ
 יקשה לש ונוערפי מןז אם אף הכושנ יקש לכ לש מווכס
 .עיהג םטר הכנוש

 םיקשי םונבשחב עתל עתמ דקיפהל םיננייעומה ותחולק11. 
 שראמ יכויבנ םרתותמ את לבקלו דיתיע םונעירפ דועמש
  –ןלהל( שראמ תבייר כויניבו נקבה ותלעמו תאוצהו לש
 – ןללה( ליעל רוהאמ עצויב ךורצל );"ןויכהני ידמ"
 תבכב השבקב נקבל תנופל ותחולקה לע האי )"ןוכיהני"
 – לןהל( עת הותבא נקבב לבומק היהיש יכפ חסובנ
 )."שהבקה"

 םייטלוונרה יםקיהש ירטפ ,ריתה בין ,וטרפוי השבקב21. 
 ,םומכס ,םותכמ ),"םיקישה" או "יקשה" – ןלהל(

 ותחולקה דיי לע ומלשושי יוןכינה ידמ םכוס או רעושי 
 .השבק התולא רשבק 

 תוחוקלהה   זב   תכבר   ומאהת   ויללכמע   ורגלי   לבמ52. 
 לכ  אתנקבל םלשלו נקבה  אתותפשלו ותצפל םיבייחמת

 קשיו קיש לכ םע רשקב קבנל יוהשי תפוסהנו תאוצוהה
 תרוכזהנ לוא לע ףסנו תאזו )אול םא ןביו הכנו םא ןבי(
 תאוצהו ריתה ןבי תלולכו ל"הנ תפוסוהנ ותצאוהה .ליעל

 תפוסוהנ ותצאוהה לוכ ,דין ךורע חתרט שכר ,טפמש
 .קנלב היושי םיחראה םיקזהנו 

 של םרתותמ את נקבל לםלש םיביחיתמ ותחולקה31. 
 םיקשיה לש םונערפי מיכוס פילו דיעומב כוושנ םיקשיה

 םהתאב לכוהו םימע רשבק וןיכיהנ ידמ לכ ואת ,כוושנ
 חלישש העודה ללכ םהתאב כןו הז תבבכ רולאמ ,השבקל
 או יוןכיהנ עסקת עם רקשב או גיןב ותחולקל נקבה
 והוהת העדוהה )."עהדוהה" – ןהלל( תטיונלורה השבקה
 .תטיונלורה השבקהומ הז תבמכ דפרנ ילתב לקח

 םכוס לכ קנלב ריזחהלו קנלב לםלש םיביחיתמ ותחולקה62. 
 תפוסבת לוכוה רוכאמ הכשנו יקש םכוס לכ תלרבו ל"כנ
 – ותחולקה ותבייחהת      2. .תמרבי הגירח תבירי

 – תוובערו תחוטוב      3.

 קיש לכ לש וומכ ס אתנקבל םלשל םיבייח מתותחולקה12. 
 לכמ וןערפיל תןני אלכ קבנה די ילע אצמי ירשא הכושנ
 עדומל םדקו אם ביןו ונעורפי דועמב אם בין( יאהש הביס

 בהיס למכ נווערפי מןזב נקבל םלויש לא או )נווערפי 
 .יאהש 

 תיוכוזמו ותחולקה תיוובחייתהמ עוגרל ילבומ ףסנוב13. 
 וייה כונוש םיקשיה ,השבק לוכ הז בכת פי לע נקבה
 יםדבעושמכ קנבב םדתפקה דעוממ לחה דימת בושחיו
 דהייח ,הונשאר הגרדמ עובק דבועשב קבנל םינכשמומכו
 תחוקולה תיווכז לוכ נקבה בתולטו ותכזל תיעדלבו

 .נקבל ותרבעוומ ותבוסמ ,ותחוממ היווי ובחשי יםקיבש
 כל   וטנקלו   םיקשיה   את   ורמכל   ישאר   היהי   נקבה

 פיכ   ,םתבייג   לשם   םירחאהו   םייפטשהמ   םיעצהאמ
 .כוןנל אצימ נקבהש

 רהומגה ותירחהא את םצמע לע יםלבקמ ותחולקה22. 
 לש םתונוכלנו םותיתלאמ ,םתופלתק ,יםקיהש ותנילתק

 כל לוש יםקיהש לעש םיכירהתאו ותבהסה ,ותימחתה לכ
 םיריהצמתחוקולה.םקיישהלשםטירפהרית

 ןוכייהנ את עבצל ורצי ביוגלש יקש לכ כי ,םיבייחומת
 למכ שיפוח ,הרוגמה תםולעבבו הורשוכ דיןכ םזקתחב היהי

 ותבח או ותכז ,זזוקי או בוןכעי ותכז ,לקועי ,ודעבש
 מאת   םהדייל   עיהג   ,והלשכ   גומס   יישלש   צד   יפכל

 גדכנ לבהתקו הםלש ליגרה םיעסקה ךהלמב םהיתחוקול
 על העייד לאל ,ותחולקה דיי לע התנשני הלאמ הרותמ

 יקשב תועשל םאיכז הם כיו ,הםלשכ הנעט או םפג
 .הז תבבכ רטופכמ

 את ורכמל יטלחי קנהבש הרבמק כי םיימכמס ותחולקה23. 
 ברבד שראמ םמיי 3 לש העדהו בשתח וצמעב יםקיהש

 יףעס ךרולצ ירסב עדומכ טקולנ מדוע נקבהש יםדעצה
 יןד ראתוה לכ או ,7619-ז"כתש ,כוןשמה קולח )ב1(9

 .וומבמק ואבשת

 בכתב נקבה כמתהס ילב ,רוציל לאש םיבייח מתותחולקה33. 
 יםקיהש לע רחא ודעבש או החאהמ ,כוןשמ לכ שראומ
 תיוכוזל ותרחומא או תווש ,תמודוק תיוכוזב כוושנ
 תטיונלורה שהקבה ,ליעלד דועבשה פי לע נקבל תנותהני
 .הז תבוכ

 ,קיבש זחוהא תבווח למכ קנהב את םירטפו ותחולקה32. 
 ןמת או ללוחי תעודה חולמש  ,הדעה ,הגצה הז ללכבו

 תעובוהנ ותחולקה תיובוחייתה לכ .יהשכל רתחא העדוה
 ם אםג ןפקובת ורשאיי ןעמ ותרושהק ו אםהיותבהסמ
 שועי לאש או נקבה דיי לע שועיי לא הלהא תולועפה
 לבכ זוחאל ישאר הייה נקבהו כוןנה פןאובו םובמק ,ןזמב

 תייבגל    םיצחוהנ    ,םירחאהו    םייפטשהמ    םיעצהאמ
 םיררשחמ ותחולקה כן וכמ .ועתד לקושי פיל יםקיהש
 כן אם לאא יםקיהש ןובדאל תוריחא למכ נקבה את

 .נקבה תולנשרב םרנג דןבאוה

 פיאו לבע ינוה נקבה בתולטש ליעלד עבוקה ודבעשה43. 
 את תבבכ ראשי קנבשה עד ףוקבת רשאייו עובוק דימתמ

 .לוטובי

 סנוכי ,קרופי ,לרג יטתשפ ,דין לתיפס ,תוומ לש הרבמק     42.
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