
 1 

        
    054-3314881            :טל                                      

      
   

 
 

 ר מאחריותכתב ויתור ושחרו                                                                 
 
 

 בחתימתי מטה הריני מצהיר/ה, מסכים/מה ומאשר/ת כדלקמן:
 
 

( נוסדה ונועדה על "העמותה"מקלט שיקומי לבעלי חיים )להלן:  -מחדשעמותה להתחיל נה  כי חוות ה/אני מבין .1
טיפול  מנת להיות מקלט לבעלי חיים אשר ניצלו במאמץ רב על ידי העמותה מחיי ניצול אכזריים ורוב החיות עברו

 רפואי ממושך ושיקום ארוך. 
 

כתוצאה מפגיעה או מגע לגוף ו/או לרכוש כון של פגיעה נה כי ביקורי ו/או התנדבותי בעמותה כרוך בסי/א. אני מבין .2
 עם החיות או ממתקני העמותה ואני לוקח/ת על עצמי מרצון את כל הסיכונים הללו. 

 
    חווה עם קטין/ה שבאחריותי ו/או בחסותי יחול כל האמור לעיל ולהלן, אף עלי ב. אני מבין/נה כי במקרה ואגיע ל            
 הקטין ביחד ולחוד, והנני מצהיר זאת אף בשמו/ה. ל וע            

 
הריני מקבל/ת על עצמי את האחריות המלאה לכל נזק אם יגרם לי ו/או לקטין/ה שבחסותי ו/או באחריותי מכל  .3

גוף ו/או לרכוש, אשר נפש/לא בתוצאות המלאות, הישירות ו/או העקיפות לכל נזק, למקור שהוא, ואני לבדי אש
 יגרם לי/לנו.

 
הריני משחרר/ת בזאת מכל אחריות את העמותה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מהפועלים מטעמה  .4

כלשהו "( מכל אחריות ו/או חבות חוקית לנזק מסוג החווהו/או בעל המקרקעין )כל אלו יקראו להלן, במאוחד: " 
ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי החווה,  שיגרם לי/לנו. הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט, על כל טענה

 לי/לנו.בגין כל נזק/ים אשר יגרם/ו 
 

ברשלנות  במהלך שהותי בחווה אשר אני אגרום נזקהנני מתחייב/ת בזאת לשפות את החווה ו/או מי מהם בגין כל  .5
מוסדות רפואיים  , לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד ולרבות בגין תביעות מוטבים ותביעות שלו/או בזדון 

 .ממועד קבלת דרישת החווהימים, לכל היותר,  30שונים, וזאת בתוך 
 

או מחליפי ו/או על ידי /עמי ועל ידי מי מטהנני מתחייב/ת לשפות את העמותה ו/או את חליפיה במידה ויתבעו  .6
ו במקלט י/ת שהותבעקטין/חסוי י או לל וג שהוא שיגרמומיטיב )לרבות נתבע או מבטח( בגין נזקים מכל מין וס

 תיה. או בעקבו/ו
 

י לכניסתי לחווה, כי אלמלא ידוע לי כי חתימתי על כתב ויתור ושחרור מאחריות זה הינו תנאי יסודי ועיקר .7
כנס לחווה וכי קראתי את האמור בכתב זה יהרותיי האמורות לעיל לא היו מאפשרים לי לההתחייבויותיי והצ

 בעיון, הבנתי את תוכנו וחתמתי עליו מרצוני הטוב. 
 
 

 :ולראיה באתי על החתום
 
 
 

 _________    ____________         _______________ __________  __       ___________ 
 חתימה   טלפון           ת.ז                                                  שם מלא        תאריך              
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 : תחיל מחדשכללי בטיחות והוראות התנהגות בחוות לה
 
 

 דליק אש בשטח החווה.האין לעשן בשטח החווה ואין ל .1

 

ר בחווה, אין אין להיכנס לחווה לבד ללא ליווי איש צוות, אין להכניס ידיים לשער הכניסה של החווה, ולכל שע .2
 להכניס אצבעות דרך חרכי הגדרות או מעליהן. 

 

לא אם המדובר בכלי עבודה שהשימוש בהם נדרש אין להכניס כלי זכוכית ו/או חפצים חדים לשטח החווה, א .3
 . צועי בחווהבמפורש על ידי הצוות המק

 
 או תרופות.אין להכניס חומרים מסוכנים לחווה, לרבות דלק, דבק, חומצות, חומרי ניקוי ו/ .4

 

 אין להכניס כלי נשק לשטח החווה. .5

 

 המקצועי בחווה. ן להאכיל את בעלי החיים בחווה אלא באופן ובמזון על פי הוראות הצוותאי .6

 

 ת.אין להימצא בשטח החווה ללא נעליים גבוהות וסגורו .7
 

 ללא ליווי הצוות המקצועי ובהתאם להנחיותיו. אין להיכנס למתחמי בעלי החיים בחווה .8

 

ש להשליך י .ילונים ושאר סוגי פסולתיכפפות, ניירות, אריזות, פלסטיק, נ - הואין להשליך אשפה מעל סוג שא .9
 רק אל תוך הפחים המיועדים לכך, על מנת למנוע חנק ופגיעות בריאותיות לבעלי החיים.אשפה 

 

 .במתחמי בעלי החייםאין לאכול  .10

 

ו החווה היא ביתם, היו רגישים: לא כל החיות שלנו, שסבל –חווה. זכרו! אין להטריד או לפגוע בבעלי החיים ב .11
 מהזנחה והתעללות קשה, מוכנים לקרבת בני אדם ולליטופים!

 

י החיים אין להכניס למתחם החווה כלבים או בעלי חיים אחרים שאינם דיירי החווה. זאת הן לצורך שמירה על בעל .12
 חווה.שלנו והן לצורך שמירה על בעלי החיים שאינם דיירי ה

 
 

 
 

 .אני מאשר כי קראתי והבנתי את כל האמור במסמך זה
 :ה באתי על החתוםיולרא

 
 

 ______תימה:____ח  ______________:_____        ת.ז________: ________      שם+שם משפחהתאריך:____
 


