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 __________________ ךיראת
 דובלכ
 מ״עמל בגה ויסנל פכל

 רטפת שנימן עובשחים מפסכ תכישך מרוי לצופישת לובייחתהה ורהצב התכ

 :ןמלקד, כ(״ללכ: ״ןלהלמ )ע״ל במגיה וסנלל פי כפלת כאזם ביבייחתמם וי/ראש, מםי/רהיצ, ממ״חו האנ/יאנ

 (,״תימעה״ ןלהל)__________________ ׳סמ .ז.ת אשונ __________________, ׳בג/רמ ה/רטפנ __________________ םויב .1

 .ללכ לוהינבש (״הפוקה״ ןלהל)__________________ ןובשח רפסמ __________________, למגה תפוקב תימע היה רשא
 הריטת פדועת תפרומצ

 (.״םיפסכה: ״ולהלה )פוקת בימעל הו שנובשחם מיפסכא הות מלך אושמו לתנשקב/יתשקבה לכימתו כת זובייחתהה ורהצם הי/ןתונ וננה/יננ. ה2
 .הלבטט ברופמם כניך הושמם ליאכו זנם אתום איקלחי הם כיריהו מצניר. ה3
 .ונדבמל/ידבם מליפוסם נישרוו יירחר איתוא הת לימעהת וימעל הן שיי דפם לי/שרויו הננה/יננ, הונל/יע לודיכל ה. כ4
 .היסנפן הרן קונקתם בתרדגהם כיראו שירחר איתוא הת לימעו הנל/יע לודיכל ה. כ5
 7 ךות םכל םלשנ ונא/ינא ,םקלח וא/ו םאולמב ,םיפסכה תא רחאל םלשל ושרדת וב הרקמ לכב יכ ,דחוול דחיב ,םכיפנב םי/ביחיתמ וינרה/יינרה .6

 או/ו רמואכ השירד יןגב םלשל ושרדיתש םוכס לכ ,תקמנומ העדוה תתל או/ו םכתשירד ססבל ושרדיתש ילבמו ,הנושארה םכתשירד םמיו םמיי
 יפל תיבירוהדמצה ישרפה ,תואושת ,ד״וע ט״כש ללוכ םכל ומרגייש םיקזנו תואצוה כל תוברל ,ותניאמ/ינממ יופישה םוכס תייבגל םיכילה ןיגב
 רשא אוהש גוסו ןימ לכמ םוכס לכ לש זוזיק תוכז ללכל דומעת יוציפהו יופישה ימוכס תייבג ךרוצל .1961- א״כשתה ,הדמצהו תיביר תקיספ קוח
 םיעבונש ןיבו םיבוצק םניאשו םיבוצק םימוכס ןיב) מ״עב חוטיב יקסע תוקזחה לכל תצבמק תרחא הרבח כלמ וא/ו לכלמ ותניאמ דחא כלל עיגמ
 .לוטיבו לה ארזחת לתניי נתלבת וגייוסי מתלה בניו הו זנ/יתובייחת. ה(תונות שואקסעו מה אקסה עתואמ

 .התימאת למן אניל הילעו שנ/יתורהצכל הו ונ/יתמיתחו ונמ/ימו שה. ז7

מהיתח ךיראת  יתמעבה לרק
 (דלה/ירוה/גוז ןב)

תוהת זדועת החפששם מ  יטרשם פ


