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 והתחייבות  כתב שיפוי

 
 שנחתם ביום__________

 
 

 לכבוד: 
 

 "(ארגון: "הלהלן), 515728012להב בע"מ )חל"צ( ח.פ.  -הארגון הישראלי לרב 
 

 מאת: 
 

מר/גב': ]שם מלא[:_________________ת.ז.:_______________ 
 כתובת:________________

 
 נייד:________________טלפון 

 : "המתחייב"( להלן)
 
 

בתוקף מאת רשות התעופה ( רחפן"" -ק"ג בקשר עין )להלן 4עד הינו בעל היתר מטיס כטב"מ מתחייב וה   הואיל
 ולא נשלל.האזרחית )רת"א( ורישיונו לא בוטל 

 
הישראלי לרב להב       הארגוןהמתחייב מבקש להיכלל ברשימת בעלי היתר מטיס במסגרת הסע"מ של ו והואיל 

 .הארגון כמפעיל אווירי  ולבצע עבודות מסחריות ו/או כלליות במסגרת
 

  X4-           כמספר זנב:ורשום לפי החוק והמתחייב הינו בעל רחפן בעל כושר טיס וכשיר להטסה  והואיל
 

מתחייב מסכים כי תנאי להסכמת הארגון להכללת המתחייב ברשימת בעלי היתר מטיס תחת סע"מ וה והואיל 
 כמפורט בהתחייבות זו. המתחייבהינו, אך ורק, בכפוף להתחייבויות כמפעיל אווירי הארגון 

 
 , כדלהלן: ם המתחייבמסכימצהיר ולפיכך, 

המתחייב מצהיר כי עבר הכשרה בארגון וכי ההרשאה העניקה לו את היכולת להפעיל את הרחפן בצורה  .1
 מקצועית ובטוחה וכי הינו בעל היתר מטיס כטב"מ בתוקף מרת"א.

הוראות הסע"מ של הארגון, הדין הקיים והוראות  בהתאם ל  , בעצמו,המתחייב מתחייב להפעיל את הרחפן .2
ורק בשטחים המותרים להטסה ובכפוף לקבלת כל האישורים  מפעם לפעם רת"א והארגון כפי שיוצאו

 .הנדרשים

כי הטסת הרחפן תעשה רק במקומות המותרים לטיס עפ"י הוראות רת"א, הוראות המתחייב מתחייב  .3
 הארגון ושטחים המותרים להטסה, לפי הגישה המחמירה מביניהם.

תוך מניעת פגיעה באדם ו/או ברכוש,  ,ת הנדרשתבזהירו , רק על ידו,מתחייב כי ההטסה תעשההמתחייב  .4
, לאחר נקיטת בכל הצעדים האופרטיביים הנדרשים בכדי מטר מכל אדם ו/או רכוש  250במרחק העולה על  

למנוע פגיעה באדם ו/או ברכוש, וזאת בקשר עין תמידי מול הרחפן ולאחר וידוא כי הרחפן תקין ובכל  
 מתכולתו. 20% -ה לא תפחת ממקרה הנחתת הרחפן תעשה כשיתרת הסולל

לוויינים וכי הרחפן  10ווידוא כי יש קליטת לפחות הרחפן המתחייב מתחייב כי יעשה בדיקת תקינות כלי  .5

השוררים במקום  רהאוויבצורה בטוחה בהתאם לתנאי מזג  ןוכי ניתן להטיס את הרחפ GPSמזהה 
 . בטרם הטסה, ההטסה

 הטסת הרחפן בכל מקום שהדבר מתבקש.המתחייב מתחייב לתאם עם מודיעין טיס  .6

המתחייב מתחייב לדווח לארגון ולרת"א בכל מקרה של תקלת טיס חמורה ו/או תקרית חמורה ו/או תאונה  .7
 שעות מקרות הארוע. 24אווירית וזאת בתוך 

המתחייב מתחייב לשפות את הארגון בכל מקרה שבו פעל בניגוד לסע"מ ולהוראות הדין ובכל מקרה שבו   .8
 הארגון בכל תשלום ו/או הוצאה לרבות בגין הוצאות להגנה על הארגון ו/או על האורגנים שבו. יחויב

לשלם כל פיצוי ו/או תשלום הרי יחול הוא על  ך חב או צרי ארגוןכי ככל שיקבע כי ההמתחייב מתחייב,  .9
כום פיצוי בגין כל תשלום שיפסק כנגדה ו/או בגין כל ס  ארגוןהמתחייב והמתחייב מתחייב לשפות את ה
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ימים   3ועד  וזאת מיידית    ארגוןוזאת עוד טרם תשלומה ע"י ה  , לרבות קנסות מינהלים ו/או אחרים,שיקבע
 .ארגוןשנקבע לתשלום תוך המצאת האסמכתא לתשלום לידי ה טרם המועד

 

 

נגד מי מאורגני הארגון ו/או הארגון עצמו הרי כהמתחייב מצהיר כי בכל מקרה של הגשת כתב אישום  .10
שא בעלות כלל הוצאות ההגנה לרבות הודעה לרשויות כי יש להסב את כתב האישום על שמו יי תחייבמה

 אורגניו.כנגד הארגון ו/או מי  מ  ולרבות תשלום כל קנס שייגזר במסגרת כתב האישום  לצורך הוכחת חפותו

 את ולפצות לשפות ,מוחלטת התחייבותב ,מתחייבהמתחייב לארגון,  ,העומדת זכות מכל לגרוע בלימ .11

דין כנגדה   הכרעת/גזר/ה ו/או מיד עם קבלת פסקדריש קבלת עםמיד , ורהארגון ישה מי או/ו הארגון
לרבות הסכומים שיפסקו כנגדה בבימ"ש ו/או  ארגוןבתביעה האמורה, לשאת בתשלום כלל הוצאות ה

 במסגרת הסכם פשרה ו/או הסכם גישור.

בכפוף להסכמת הארגון, להעמיד עו"ד מטעמו, הבקיא  ,ו/או ,עו"ד טהמתחייב מתחייב לשאת בעלות שכ" .12
 בתחום, לצורך ייצוגה, לרבות ייצוג אורגניה בתובענה ו/או בכתב האישום.

ל הודעה מהארגון כי הוא אינו רשאי עוד להטיס במסגרת הסע"מ של המתחייב מתחייב כי ככל שקיב .13
הרי הוא יהיה מנוע מלטעון כלפי כל גוף ו/או רשות שהוא פועל  – ו/או במסגרתה כמפעיל אווירי הארגון

תחת מפעיל אווירי וכי במקרה זה הוא יהיה רשאי להטיס רק לפנאי וספורט עד לרישומו תחת מפעיל 
 אווירי אחר.

ככל שהמתחייב פעל בניגוד להוראות הארגון   13למתחייב כי הארגון רשאי לתת הודעה כאמור בסעיף  ידוע   .14
ו/או הסע"מ ו/או הדין הקיים ו/או ככל שהינו מטיס רחפן בקלות דעת ו/או בדרך המסכנת אדם ו/או רכוש 

 וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של הארגון.

שהמתחייב הינו חבר בארגון   ך כמפעיל אווירי הינו כפוף לכידוע למתחייב כי הטסת הרחפן תחת הארגון  .15
ושילם את דמי החבר השנתיים לרבות דמי חבר במסגרת בעל היתר המטיס הטסה מסחרית וכי ככל 
שהמתחייב חדל לשלם הרי יראו בכך כהודעת הארגון לכך שהמתחייב לא רשאי עוד להטיס רחפן במסגרת  

 .13ף הארגון כמפעיל אווירי,  כאמור בסעי

המתחייב מתחייב בטרם כל הטסה מסחרית ו/או כללית )דהיינו שלא למטרות פנאי וספורט( לתת הודעה  .16
להטסה במסגרת הארגון  כתנאימתאימה לארגון שיכלול את מקום ההטסה, מטרתה, זמן ההטסה וזאת 

אם מותר להטיס כמפעיל אווירי וכי אין באמור בכדי להטיל על הארגון כל אחריות שהיא לרבות לעניין ה
במקום ואין באמור מכדי להסיר את אחריותו של המתחייב בהטסת הרחפן ולכל האמור לעיל ולכל דין 
והמתחייב מסכים כי אי מתן הודעה כאמור לארגון תחריג את ההטסה מהטסה במסגרת הארגון כמפעיל  

 אווירי והמתחייב לא יטען כי הטיס את הרחפן תחת הארגון כמפעיל אווירי.
 

______________  
 חתימת המתחייב 

 

 אישור 

________________, בעל תפקיד בארגון:____________ מאשר כי זיהיתי את המתחייב ולאחר שהוא הודיע  אני הח"מ, 
לי כי הוא קרא והבין את ההתחייבויות שהוא נוטל על עצמו לרבות התחייבות לשיפוי, חתם על כתב שיפוי והתחייבות זה, 

 לפני.
 

___________ 
 חתימה 
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