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 ( רחפןכטב"מ מסוג רב להב ) הסכם מכירת  
 רחפנים  -ץ המשפטי של הארגון הישראלי לרב להב בניסוך היוע-חופשי למטיסי רחפנים לשימוש 

 בנתניה שנחתם ביום__________

 

 שם ות.ז.________________  בין: 

 כתובת וטלפון:_________________  

 "המוכר" -להלן 

 

 שם ות.ז._____________________  לבין: 

 כתובת וטלפון:_________________  

 " הקונה" -להלן   

 .רחפן רב להבכטב"מ מסוג והמוכר הינו הבעלים והמחזיק הבלעדי של  הואיל 

 .                                                   , מס' סידורי:                                                                         : מדגם

 .                                                   מס' סידורי:הציוד הנלווה לו )שלט,   לרבות

 פרופלורים   ☐ - מגן מצלמה ☐ מגני פרופלור - ☐ תיק - ☐   סוללות  - ☐  מטען

           ציוד נוסף 

    בשנת ונרכש ולא עבר ריסוק והמוכר מצהיר כי הרחפן במצב טיסה תקין  והואיל
    חב'  מאת 

 לידי הקונה.והקונה מבקש לרכוש את הרחפן מאת המוכר וברצון המוכר למכור את הרחפן  והואיל 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים, כדלהלן:

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1
בתמורה לרכישת הרחפן. כנגד התשלום יועבר   ₪   הקונה ישלם סך במזומן של  .2

 הקונה.  הרחפן לידי
ובדק את הרחפן ומצאו המוכר מצהיר כי הרחפן במצב תקין וראוי לטיסה. הקונה מצהיר כי בחן  .3

 תקין ומתאים לצרכיו.
 50כאשר גובה טיסה יהיה עד הקונה מודע לכך כי שימוש ברחפן מותר לצרכי פנאי וספורט בלבד  .4

בכל מקרה הטסה תעשה במרחק . מטר ממבנים או אנשים 250 -ומעל לעין קשר מרחק רק ב מטר,
ים באתר רת"א ואין להסתמך על ק"מ משדה תעופה. איזורים אסורים לטיסה מפורסמ 2של מעל 

NFZ  .של הרחפן 
הקונה מצהיר כי הינו מכיר  את כללי עשה ואל תעשה ויתר הוראות רשות התעופה האזרחית  .5

 המפורסם באינטרנט וכן קיבל הסבר ראשוני על הטסת הרחפן. )רת"א( 
רכה נאותה הוסבר לקונה הצורך להצטרף למפעיל אווירי ו/או לארגון הישראלי לרב להב ולקבל הד .6

 וכי יש לקבל "היתר מטיס" מרת"א ככל שיעשה שימוש ברחפן לצרכים מסחריים או כללים. 
 ממועד חתימת הסכם זה האחריות על הרחפן והטסתו הינו על הקונה.  .7

 

 ולראייה באנו על החתום:

__________________   __________________ 
 המוכר      הקונה

mailto:office@icd.org.il
http://www.icd.org.il/

