
 .("םיסכנהו "" אתוחוקי לסכנ: "ןלהלם )יר"ע זיל נת ערומשי מתוריק שפס,  מ'ד גם צינאידוטסת קועצמא, בקנבה    1.

 תועצמאת ברומשי מתורישה מאצותכם יסכנת בוחוקת לויוכזת בירשפה אעיגפם לינוכיסת הת איחפהה לרטמב    2.
 .("תוינידמהן : "להל' )ד גם צינאידוטסל קות מוליעפל הוהין נפואת לונורקעם ויללכר ידגק הנב' , הד גם צינאידוטסק

 יתפוקן תפואן בכ' וד גן צאידוטסם קת עורשקתת העם בינחבנף הי סנוירטירקת לוסחייתת הללוכק נבת הוינידמ    3.
   :רתין הי, בהל זלכבו

 .תואי נרוטלוגח רוקיפה ורדסהת לופיפכ 

 .('וכי ומצן עוג , הורידת  )וינידמו ברדגוהף שסי האנתת בדמועת היסננית פונתיא 

 .ןאידוטסקי הסכנק ונבי הסכ, נתוחוקלי הסכן ניה בדרפל הה שמויק 

 ,תולעבן הת מועבונת הויוכזהם ויסכנת בולעבת הויוכת זרימשם ביכמותן האידוטסקל הצה ארקבה ודובי עכילהת 
 תריחבה לרודת סוינידם מושי, יהרבי חעוריאל בופיטם ליתואם ניכילה, תםייתפוקם תיחווי, דהרקי בכרע: מלש עגדב
 .םתוליער פחף אטוח שוקיפב וקעי מרדסת הובר, לןאידוטסק-תת

 

 תר אידסמת הורשקתך המסו מה אזול חה עמיתחת בינתו' מד גן צאידוטסל קות מוליעי פכת עבוק קנבת הוינידמ   
 חיטבהלת ווחוקי לסכל נת ערומשי מתוריק שפסה לרטמם בידדצן היו במכסוהת שונורקעת האם וייטפשמם היסחיה
  .םיסכבנ ותיוכהז תא
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 עוצין ביינעת בינוגרם אינפת הוליעפת הה ארידגמם ויפטוה שרקבב וקעי מרדסהת לוסחייתת הללוק כנבת הוינידמ
 .תוונשה תורקבה

 םיכמסת מריקי ס", ערתין הי, בהשעת נפטושת היתפוקתה הרקבת הרגסמו בא/ת וורשקתהת העע בדימף הוסיא    
 ףוגל הם שייפסכת הוחודת הריקע , סדית ממלשהן לאידוטסקר לבעומי המינע  פדין מולא, שןאידוטסקהם מילבקתמה
 ןאידוטסקי ה"ם עירסמנם הינוצית חרוקית בוחודן מכר וחי אטנוולק רוע שדימם ויגוריר דחב אקע, מיסנניפה
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 ,(3AEIS 024 ןוגכ) .ותורשב םמייקיש לככ

 6. :םיאבם הינאידוטסקת הועצמאם ביר"ע זיל נת ערומשי מתוריק שפסק מנבה , הך זמסן מוכדד עעומן לוכנ   

 ןאידוטסת קרומשמם מיסכר ניבעהו ל/אם וייפולו ח/אם ויפסום נינאידוטסם קר עשקתהת לעת לעי מושק ענבה
 .הרומאת הוינידמף לופכב, וותעל דוקישם לאתה, ברחאד לח' אד גצ

 טנרטניאק בנבר התת  אועצמאן בכדעתהך לתורשפא. בתעת לען מכדעתהה ליושק ענבת הוינידמ   
 .ךפינסל הינפ תמצעואב וא
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   8. .ךפינל סה אנא פנ, אףסוע נדימל 
 ,הכרבב
מ"על בארשיט לנוקסיק דנב
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