
 
 בקשה לפעולת קשירה וכתב לקיחת אחריות אישית, ויתור והעדר תביעות

 
 

או כל  (Bondage) ג'בונד(Shibari)  פעילות קשירה (להיקשר) מסוג שיבאריעל גופי כוונתי לבצע מכיוון ש
"אמנית  :(להלן (Goldie Sunshine)פניתי לגולדי סאנשיין  )"הפעילות" :פעולת קשירה אחרת (להלן

 בזאת כדלקמן:מצהיר/ה בבקשה שתבצע על גופי את הפעילות, ואני  )שיבארי"
 

, ואני בחרתי להשתתף בפעילות בעלת אופי אינטימי ו/או מיניאשר במצב גופני תקין  18כי אני מעל גיל  .1
לוקח/ת אחריות מלאה על גופי, על בריאותי, על שלומי הפיזי והרגשי ועל רצוני המודע להשתתף 

 בפעילות על גופי. 
 
הפעילות שברצוני להיות שותף/שותפה לה במפגש הינה פעילות הכרוכה שברור וידוע לי לחלוטין  .2

במאמצים ובסיכונים ניכרים העלולה אף לגרום לי נזק, רכושי ו/או גופני, ו/או נפשי לרבות מקרי פציעה 
 ו. ואפילו מוות ומובהר בזאת כי אינני מבוטח בביטוח צד ג' כלשה

 
מבטחות  ןמכירות בפעילות זו ואינ ןשידוע לי והובא לידיעתי כי חברות ביטוח אינ אני מצהיר/ה בזאת .3

 אני מבקש/ת שהיא תעשה. ותפעילות מסוג זו וכי אמנית השיבארי אינה מבוטחת בגין פעילות על גופי או
 
הרו בוצע לי תדריך בטיחות במסגרתו הוב, לפני הפעילות על גופי וחתימה על בקשה זוהנני מצהיר/ה כי  .4

 להגרםלי, בין היתר, הסיכונים הכרוכים בפעילות ודגשי בטיחות שונים והפציעות השונות שעלולות 
העלול אני מצהיר/ה שכל דברי הן אמת ואיני מסתיר/ה מאמנית השיבארי מידע ו כתוצאה מן הפעילות

 לחבל במהלך הפעילות לרבות מצבי הפיזי ו/או הנפשי ו/או המיני.  ו/אולהזיק לי 
 
על י מצהיר/ה בזאת כי בריאותי תקינה ו/או שעברתי בדיקות רפואיות כנדרש במידת הצורך לפעילות אנ .5

ע"י רופא מוסמך ונמצא כי בריאותי תקינה, הנני כשיר/ה מבחינה גופנית ורפואית לביצוע  ,מסוג זהגופי 
ו/או לקחתי כל סם וכי לא שתיתי אלכוהול  ,הפעילות ואינני לוקח/ת תרופות ו/או חומרים משני תודעה

וכי לא  עלולים להשפיע על הפעילות במהלכואו חומר משנה תודעה בתקופה שלפני המפגש אשר 
   .אשתתף בפעילות, אם וככל שלא אהיה כשיר/ה לחלוטין לבצעה

 
וכי במידה והנני ת הן פיזית והן נפשית ה ומאתגרלהיות קש העלולעל גופי אני מבין/ה כי הפעילות  .6

ברשותי תרופות בכמות מספקת, וכל אמצעי אחר הנדרש לי לשם תפקוד תקין במפגש  –נזקק/ת לאלה 
 ולאחריו.

 
הריני מקבל/ת על עצמי את האחריות אחריות המוחלטת שלי, ה תוידיעתי וקבללאור האמור לעיל  .7

בתוצאות  המלאה לכל נזק אשר יגרם לי במהלך פעילותי במפגש, ובהתאם לזאת אני לבדי אשא
המלאות, הישירות ו/או העקיפות לכל נזק, לגוף ו/או לרכוש, אובדן או הפסד כלכלי ו/או בריאותי 

שיחול במהלך הפעילות, לפיה, אחריה או בקשר עימה אשר יגרם לי ו/או לאדם אחר כתוצאה מפעילות 
 בין אם לאו.זו, לרבות בגין פעילות של אחרים (מעשים או מחדלים), בין אם במהלך הפעילות ו

 
ומתחייב/ת שלא גן  רמת 38רחוב תלפיות אמנית השיבארי מהריני משחרר/ת בזאת מכל אחריות את  .8

 :להלן(האחרים עמי ככל ויהיו  ו/או מי מהמשתתפים לתבוע אותה ואת מי מבעלי הדירה ו/או המתחם
חבות חוקית לנזק מכל אחריות ו/או ואני פוטר/ת אותם באופן מוחלט  )פעילות של אמנית השיבארי""

אף אם הנזק הינו תוצאה של ליווי ו/או הדרכה ו/או הנחיות לקויים אשר , לי םגרלהעלול מסוג כלשהו ש
 ניתנו לי במהלך שהותי במפגש.

 
ביחס לאמור לעיל הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג  .9

, בגין כל נזק/ים אשר יגרם/ו לי ו/או אגרום לצד ג' כתוצאה אריפעילות של אמנית השיבשהוא כלפי 
בהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הללו אני נוטל/ת על  ו/או בקשר אליהם. אצל אמנית השיבארימפעילותי 

 עצמי מרצון סיכונים אלה ובוחר/ת לבצע את הפעילות.
 
 



גין כל סכום אותו יאלצו לשלם ב טעמהו/או מי מ אמנית השיבאריהנני מתחייב/ת בזאת לשפות את  .10
ו/או בגין כל חיוב בו יחויבו בקשר לנזק אשר ייגרם לי ו/או אשר אגרום לצד ג', לרבות הוצאות 

משפטיות ושכ"ט מעו"ד ולרבות בגין תביעות מוטבים ותביעות של מוסדות רפואיים שונים, וזאת בתוך 
 ו מי מהם או מיום חיובם, לפי המוקדם.ו/א אמנית השיבאריימים, לכל היותר, מיום התשלום ע"י  7

 
בקשתי ומימוש  הידוע לי כי חתימתי על כתב ויתור ושחרור מאחריות זה הינו תנאי יסודי ועיקרי לכניס .11

, כי אלמלא התחייבויותיי והצהרותיי האמורות לעיל לא היה מתאפשר לי להיות לפעילות על גופי
אמור בו בעיון, הבנתי את תוכנו וחתמתי עליו מרצוני , וכי קראתי את העל גופי וזולהשתתף בפעילות 

 הטוב.
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