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מכון תורת חיים                    

 ''נשמת ישראל''
 מכון חיים

THE INSTITUTE OF LIFE 

  - Licenseרישיון

שהוא/היא מקבל/ת את מה  (בצורה חופשית, בשפה כלשהי)להפעלת הנוסחה המשתמש/ת בה צריך להגיד 

 של הרישיון הזה, ולאחר מכן לגעת בכפתור הגדול הימני שברישיון הזה.  2-ו 1שכתוב בסעיפים 

 ותיאנושהלא נוגד להסגים הומניטריים חיוביים של הבאה )נוסחת חיים הבאה דהיינו נוסחת חיים בגרסתה הבאה( של נוסחת חיים תוכן השבתנאי כן ו או הרוחניתו/בריאותי הפיזית ל מזיקלא  זהשבתנאי . 1

)אם אני  או ם אני מצווה לשבע מצוות בני נוח(א) לא אסורים לי לפי שבע מצוות בני נוח או( לפיה לעשות אך ורק את הדברים שיהיו )בזמן שאעשה אותם מכתיב בנוסחת חיים הבאהשהאמור כן בתנאי ו

' בכסלו של שנת ה'תשפ''ב, עם השינוים וההוספות לה המעודכנים נכון להיום )זאת כאני מקבל/ת על עצמי את נוסחת חיים בגרסתה הכי חדשה נכון ליום  ,מותרים לי לפי התורה (מצווה לתרי''ג מצוות התורה

בגרסתה הכי חדשה  ,26/227,226'' בבקשה פרוביזורית לפטנט שנרשמה במשרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי עם המספר formula.pdf-with-using''ו בקובץ אמרת, את נוסחת חיים שפרטיה צוינ

ההוספות פו סהתווושינוים הנעשו כבר  דלעילשבגרסתה לאחר תהיה  אשרנוסחת חיים האת מקבל/ת אני דהיינו  .' בכסלו של שנת ה'תשפ''ב, עם השינוים וההוספות לה המעודכנים נכון להיום(כנכון ליום 

   .האמורות

  .http://warnings.lifeformula.org.il)) באזהרות. אני מסכים/ה עם האמור 6

. או/ו בשביל אחרים( בניגוד להסכמתי כל טובת הנאה )בשבילוקבלה ממני של הבגין  אלילכל דרישה עתידית  אחרכל אדם או/ו גוף משפטי לאין עילה כדי לתת רשות האמור לעיל בקבלתי של מובהר כי . 3

 קבלתי זאת של נוסחה זאת.של ( בזמן http://il-regulations.lifeformula.org.il)של נוסחת חיים  רישמיהאתר שבאיי השימוש נבתבאזהרות ו כתובעם מה שלא מסכים/ה זה לא אומר שאני אולם 

 

To activate this formula, the user of the formula must say (in a free form, in any language) 

that he / she accepts what is written in points 1 and 2 of this license, and then press the big 

right button in this license.  

1. On condition that it does not harm to my spiritual or physical health and also on condition that the content of the mentioned bellow the נוסחת חיים (the Life Formula) 

(mentioned bellow the נוסחת חיים (the Life Formula) means the  in its mentioned bellow version) does not contradict to the positive (the Life Formula)  נוסחת חיים

humanitarian achievements of mankind and also on condition that the said in the mentioned bellow the נוסחת חיים (the Life Formula) prescribes to do only what will be (at 
the time when I will do it according to this formula) or not forbidden to me according to the Seven Noahide Laws (if the Seven Noahide Laws are commanded to me) or 

(if 613 Commandments of the Torah are commanded to me) allowed to me according to the Torah, I accept upon myself the נוסחת חיים (the Life Formula) in its most 

recent for 11/24/2021 version, with most recent for today changes and additions to this version (that is, the נוסחת חיים (the Life Formula) whose details were specified in 
the "using-with-formula.pdf" file in the Provisional Patent Application which was registered in the United States Patent and Trademark Office with the number 

62/770,772, in its most recent for 11/24/2021 version, with most recent for today changes and additions to this version). That is, I accept that נוסחת חיים (the Life Formula) 

which will be after these changes have been made in the mentioned above version, and these additions have been added to it.  

2. I agree with the warnings (http://warnings-en.lifeformula.org.il).  

3. It is clarified that my acceptance of the mentioned above does not mean a reason to give permission to any person and/or entity to make any future demands on me to 
receive from me any benefit (for him or others) contrary to my consent.  However, this does not mean that I disagree with what written in the warnings and conditions of 

use on the official website of the Life Formula (http://en-regulations.lifeformula.org.il) at the time of this acceptance of this formula by me. 

 

 בנוסחה זאת לשימוש                                                            

For use this formula                                                              

  

 

 

 .לעיל 2-ו 1בסעיפים  מה שכתוב את מקבל/ת אני

I accept what is written 

in points 1 and 2 above. 
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