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 טיפוס או/ו )סנפלינג( גלישה מסוג חברתיתחד פעמי לפעילות  היתר
 

 
 ___________________ת.ז./ח.פ.    ___________________________________ –ֹֹ היתר זה ניתן ל

 
  (בעיגול הקף)____טיפוס/  )סנפלינג( גלישה_  –סוג הפעילות 

 
 _______________(__18ילדים )עד גיל  _____________מבוגרים   – סה"כ מספר משתתפים

 
 (."המפעיל"ן: להל)_________  ______________________________________    – אשר כתובתו

 
 ___________________ _________   איש קשר נייד:___פקס: _____   ___________________טלפון:  

 
 

 :לקייםלמפעיל, חד פעמי ( נותנת בזה היתר "הרשות" :הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים )להלן
 

   ____)הקף בעיגול(טיפוס   / )סנפלינג(   גלישה    מסוג של חברתית פעילות
 

 _______  ___________________________________________________ שמורת טבע/גן לאומי בתחום
 
 

השמורה, בהתאמה /יורה מנהל הגן הלאומי מסלול/במקום אשרב( , בהתאמה"האתר" -ו "הפעילות")להלן: 
 בהתאם ובכפוף למילוי דווקני של כל התנאים המפורטים להלן: וזאת (,"המנהל" -)להלן

 
 

לא לעשות או , והוא מתחייב להוראות היתר זה ובהתאם להוראות כל דיןבהתאם יקיים את הפעילות המפעיל  .1
 .שהוא בניגוד לחוק, פקודה או תקנה כל דבר לגרום או להרשות

 
היתר כללי לגלישה וטיפוס באתרי בהתאם להוראות בנוסף לאמור בסעיף זה, המפעיל יקיים את הפעילות 

 .הרשות המפורסם באתר האינטרנט של הרשות

 

ועל קיום הוראות  וכל הפועלים מטעמו, יקפידו על מילוי כל כללי ההתנהגות בגן לאומי/שמורת טבעהמפעיל  .2
 .מנהל האתר כפי שימסרו להם מעת לעת

 

המפעיל מצהיר כי הוא מחזיק בכל הרישיונות האישורים והיתרים הנדרשים לשם קיום הפעילות ובין היתר  .3
מודגש כי אין במתן היתר זה ע"י רש ובהתאם לסוג הפעילות. ככל שנדאישור יועץ בטיחות, רשיון עסק ו/או 

 הרשות משום תחליף לקבלת כל היתר ו/או אישור כאמור על פי כל דין.

 

דין, המפעיל מתחייב לתאם את הפעילות כאמור מול כל גורם מוסמך הנדרש  "יהיה והפעילות דורשת תאום עפ .4
 משטרת ישראל, מכבי אש, מגן דוד וכד'.ת, הרשות המקומילצורך ביצוע הפעילות כאמור. לרבות 

 
המפעיל מצהיר כי במידה ויערוך פעילות הדורשת תו תקן, יעשה הדבר תחת תו תקן ישראלי ומורשה והוא  .5

 עומד על פי כל דרישות הבטיחות על פי  כל דין.

 

לאופי הפעילות  המפעיל מצהיר כי הוא מעסיק צוות מפעילים/עובדים מיומן ומקצועי ובכמות מתאימה וכנדרש .6
 ומספר המשתתפים בפעילות והכל בכפוף לכל דין.

 

המפעיל ידאג כי הפעילות תתקיים בהתאם להנחיות ואישור הרשות ובמסלול/במקום אשר אושר לקיום  .7
 הפעילות מראש ובכתב.



 
 

    
 
 

 
2016עדכון אחרון נובמבר   

 
 

2 
 

מפורש לכך מראש  המפעיל לא יבצע כל שינוי ו/או התקנה ו/או תוספת בתחום האתר אלא אם קיבל היתר .8
 כתב מאת הרשות.וב

 

יא לפגוע בחי, שהכל דבר העלול להיות מטרד, ו/או עלול בכל דרך בשטח הרשות המפעיל מתחייב שלא לעשות  .9
 אתר.הבצומח או בדומם באתר, או לפגום ביופי באטרקטיביות או בערך של 

 

לרשות את זהותם אחרים מטעמו, יודיע הפעילות באמצעות יקש המפעיל להעסיק עובדים  ו/או לבצע חלק מב .10
של הפועלים מטעמו כאמור, ויוודא כי הם שלו ו. המפעיל יהיה אחראי לכל מעשיהם ומחדליהם ובכתב מראש

 . הפרת הוראות היתר זה ע"י מי מהם, כמוה כהפרתו ע"י המפעיל.בדווקנות שומרים אחר כל הוראות היתר זה

 

המיועדת לפעילות גלישת גולשים מזדמנים  להשאיר עמדת גלישה פנויה אחת, לכל הפחות, המפעיל מתחייב .11
בהתאם להנחיות הרשות והוראות היתר כללי לגלישה וטיפוס באתרי הרשות המפורסם באתר האינטרנט של 

 הרשות.

 

 וביטוח אחריות .12

 מואשר ייגר ו/או אובדן ו/או הוצאה לרכושהרשות לכל נזק לגוף ו/או כלפי מלאה יישא באחריות המפעיל  .א
עיל ו/או לעובדיהם ו/או למי שבא מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו, לרבות נזקים לצדדים לרשות ו/או למפ

הפעילות המבוקשת, לרבות פעילויות נלוות הקשורות  ובכל הנובע, במישרין ובעקיפין, עםבקשר  שלישיים,
  .לפעילות זו

יישא במלוא המפעיל פוטר את הרשות מכל אחריות לנזק שנגרם לרכושו, והוא מצהיר ומתחייב כי  .ב
 האחריות הנובעת מהפעילות באתר ללא זכות חזרה לרשות.

המפעיל מצהיר ומתחייב בזה כי יפצה וישפה את הרשות, מיד עם דרישתה הראשונה על כל נזק והוצאה  .ג
שיגרמו לרשות, ו/או לרכושה, ו/או לעובדיה ו/או למבקרים באתר, ו/או לעובדיו ו/או כל צד שלישי עקב 

על פי היתר זה, כולל הוצאות משפטיות שהוצאו על ידי הרשות בקשר להתגוננות י מטעמו ו/או מפעילותו 
 בפני כל תביעה כזו.  

, למשך נוומבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי היתר זה או על פי כל דין, על המפעיל לערוך ולקיים, על חשב .ד
את וכן , 1988-ורט, תשנ"חכל תקופת הפעילות את הביטוחים המחויבים מכח הדין לרבות חוק הספ

, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: כנספח א'הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף 
, לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת "אישור עריכת הביטוח"ו "ביטוחי המפעיל"

 פעילות.ימים לפני ה 7הביטוח יועבר לבדיקת הרשות עד מוניטין. 
המפורט בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח,  הרכוש ביטוחאת רק  שלא לערוךרשאי מוסכם כי המפעיל 

 ( להלן, יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו.ח)4במלואו או בחלקו, אך הפטור המפורט בסעיף 
ימי עסקים לפני תחילת הפעילות  7ללא צורך בכל דרישה מצד הרשות, על המפעיל להמציא לידי הרשות,  .ה

 וכתנאי מתלה ומקדים לקיום הפעילות, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיה.

בכל ביטוח רכוש שייערך על ידי המפעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי הרשות  .ו
   ובת אדם שגרם לנזק בזדוןוהבאים מטעמה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לט

המפעיל מאשר כי קביעת הביטוחים ו/או ציון סכומי הביטוח המינימליים שנכללו באישור מהווים תנאי  .ז
 מינימום בלבד והוא מתחייב לערוך כל ביטוח אחר שיידרש לכיסוי הסיכון הקשור בפעילותו באתר. 

ואת הבאים מטעם הרשות מאחריות לכל פוטר את הרשות, עובדיה  מפעילמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .ח
לחצרי הרשות או לכל  מפעילאו מי מטעם ה מפעילאובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי ה

לצורך הפעילות, ולא תהיה  מפעילאתר אחר לצורך הפעילות או לכל רכוש או ציוד אחר המשמש את ה
הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור  כל טענה, דרישה או תביעה כלפי ואו מי מטעמ מפעילל

 .כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון

המפעיל מתחייב כי בכל הסכמי התקשרות אשר ייערכו בינו לבין ספקי/קבלני פעילויות ומופעים  .ט
כנגד  )להלן "הספקים"( ייכלל סעיף לפיו הספקים מוותרים על כל תביעה ו/או דרישה פעילותבמסגרת ה

הרשות בקשר לאבדן ו/או נזק שנגרמו להם ו/או לרכושם בעת ו/או כתוצאה מפעילותם באתר הרשות/ 
המפעיל מתחייב לשפות את הרשות בגין כל דרישה אשר תוגש כנגד הרשות על ידי מי מן הספקים בקשר 

 לאבדן או נזק כאלו.
 תנאי זה הינו תנאי מתלה להיתר זה.         
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מבלי   ליום _______  מתאריך ______ עד תאריך ____ משעה  ____  עד שעה  __________ היתר זה תקף  .13

 אשר צוינו בהיתר זה.לגרוע מהאמור לעיל מודגש כי, ההיתר עומד בתוקפו אך ורק בשעות 
 

 .השמורה /הגן ממנהל מראש אישור וקבלת לתיאום כפופה הפעילות, זה בסעיף לאמור בנוסף

 

 דרוש תשלום בגין הפעילות מהמשתתפים בפעילות בגין הפעלת המתקן/פעילות, התשלום יעשה המפעיל יהיה ו .14
 בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.

 

, בהתאם לתקנות גנים לאומיים, בעבור כל המשתתפים בפעילות המפעיל ישלם לרשות אגרת כניסה לרשות .15
שלום בשיעור של ___________ש"ח וכן ת ,1998-אומיים ואתרי הנצחה, התשנ"חשמורות טבע, אתרים ל

x.שעות, עבור הארכת שעות פעילות__________ 
 

של המפעיל ישלם לרשות, כנגד קבלת היתר זה, סך לעיל,  15בנוסף על התשלום הקבוע בסעיף  .16
לכל  משתתף,  התשלום ישולם בקופת האתר ביום הפעילות, הסדרת  התשלום הינו   ________________

ר זה לתוקפו. למען הסר ספק מאשר המפעיל כי אין בתשלום זה כדי להעביר את נטל תנאי לכניסת הית
 מהמפעיל לרשות בדרך כלשהי.על הפעילות האחריות 

 

תשלומים לאקו"ם, הפי"ל והפדרציה, במקרה ויידרשו, יחולו על המפעיל. המפעיל מתחייב להסדיר טרם מועד  .17
ות על ידי זכויות יוצרים כנדרש על פי דין, ובכלל זה תשלום ההופעה את תשלומי התמלוגים בגין יצירות המוגנ

ימים לפני מועד ההופעה אישורים על  3 -ולפדרציה, ולהמציא לידי הרשות עד ולא יאוחר מ, לפי"ל לאקו"ם
 הסדרת התשלומים כאמור.

 

עילות פלמפעיל אין ולא תהיה כל בלעדיות במשך תקופת תוקפו של היתר זה, והרשות תהיה רשאית לקיים  .18
 דומה, בעצמה ובין להתירה לאחרים. 

 

ועל קיום הוראות  המפעיל וכל הפועלים מטעמו, יקפידו על מילוי כל כללי ההתנהגות בגן לאומי/שמורת טבע .19
 .מנהל האתר כפי שימסרו להם מעת לעת

 

ת שטח האתר מכל ציוד וחפץ השייכים לו, המפעיל יפנה מידית אם פקיעתו של היתר זה מכל סיבה שהיא, ע .20
 לשביעות רצון הרשות. וישיב את השטח שהוקצה לו לידי הרשות כשהוא במצב תקין ומסודר,

 

הודיע  ._________קש המפעיל שלא לעשות שימוש בהיתר זה, עליו להודיע על כך לרשות לא יאוחר מיום בי .21
 _____ מפעיל לרשות קנס בסךה, ישלם תאריך הנקוב בסעיף זהעל השבת ההיתר בתאריך מאוחר ל המפעיל

 .כנס לתוקפויוזאת לא יאוחר מהיום הראשון בו היה ההיתר אמור לה₪ 

 

מנהל האתר יהיה רשאי לבטל היתר זה מידית בכל מקרה של הפרת תנאי מהתנאים המפורטים בהיתר זה.   .22
ר ספק אין באמור בביטול ההיתר מלהסיר כל אחריות של המפעיל כתוצאה מהפעילות וכתוצאה מכל למען הס

  דין.

 

למפעיל לא תהיה כל טענה  דית, בגין הפרת מי מהוראותיו ע"י המפעיל,רשות תהיה רשאית לבטל היתר זה מיה .23
 בקשר לכך.

 

 בנוסף, המפעיל מתחייב לפעול בהתאם לתנאים המפורטים כדלקמן: .24
 

24.1_________________________________________________________________________ 
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24.2_________________________________________________________________________ 

 
24.3_________________________________________________________________________ 

 
24.5_________________________________________________________________________ 

 
 

מצהיר  , מורשה החתימה מטעם המפעיל,______ ___________  ת.ז._______אני הח"מ ___________
 מתחייב בזה לקיים את התנאים המפורטים בהיתר זה.ו
 

ידי לצורך ביצוע הפעילות עלי לקבל את האישורים -ה עלעוד הנני מצהיר ומתחייב, כי לאחר בדיקה שנערכ
 המפורטים להלן )יש לסמן האם האישור נדרש(: 

 אישור משטרה 
 אישור כיבוי אש 
 אישור משרד הבריאות 
 רשיון עסק 
 נא לפרט(:_________________________________________________________________)ראח 
 

הנני מודע לכך שהאחריות על קבלת כל האישורים המפורטים לעיל חלי עלי בלבד וכי העברת העתק מהם לרשות 
 מהווה תנאי מתלה להיתר זה. 

 
ידוע לי, כי הרשות הסתמכה על הצהרתי זו בעת החלטתה ליתן את ההיתר וכי עלי בלבד חלה החובה לערוך את כל 

 .פי כל דין לביצוע הפעילות-ים עלהבירורים ולקבל את כל האישורים הנדרש
 
 

 
_________________________     _______________________ 
 חתימה וחותמת מקבל ההיתר      פרטי ומשפחה מקבל ההיתר שם

 
 

================================================================= 
 

 קיום הפעילות המבוקשת בהתאם לתנאי ההיתר המפורטים לעיל. ממליץ על אישורהריני 
 
 
 

 _______________      ___________________    _________________  מנהל אתר/ פקח אזורי
 

 תאריך           חתימה                                                שם פרטי ומשפחה                                              
 
 

================================================================= 
 

 הריני מאשר את קיום הפעילות המבוקשת בהתאם לתנאי ההיתר המפורטים לעיל.
 
 
 

 ______________        _____________ סגן מנהל מחוז/מנהל מחוז   ________________     
 

  תאריך                חתימה                                       שם פרטי ומשפחה                                              


