
 
 

 

 הועדה להוראה ואקדמיה

   3436212פה חי 7ל "מיכ' חר

 

 הטכניון, חיפה - ברוך רפפורטרות ולרפואה ע"ש  מסונף לבית הספר

 

 סטודנט/ית יקר/ה,

 

 מרכז רפואי כרמל רואה חשיבות רבה בהוראת סטודנטים לרפואה בין כתליו. בכדי להסדיר את שהותך

 לסבב.בבית החולים ולאפשר תהליך הכשרה מיטבי יש לבצע קליטה אדמיניסטרטיבית טרם כניסתך 

 

 הקליטה תתבצע ביום הראשון של הסבב, בתיאום עם המחלקה המלמדת. על מנת, שהתהליך יתבצע

 בצורה הטובה ביותר אנא דאגו להגיע ליום הראשון עם הטפסים הנדרשים והטפסים המצורפים מלאים

 וחתומים.

 

 לא ניתן להתחיל את תקופה ההכשרה ללא השלמת התהליך במלואו.

 למייל או באופן אישי למשרד את: וזר יש להעביר אלי בח

  שאלון פרטים אישיים לסטודנט/ית לרפואה 

 טופס התחייבות לשמירת סודיות 

 אין צורך לחתום על כל נוהל בנפרד אלא רק על )כרמל  על קריאת נהלים במרכז הרפואי החתומההתחייבות ה

 (. הדף המרכז במלואו

 כמו כן מצורף:  

 נכלות על רקע מיני ו"אל אלימות" והתהחוק למניעת הטרדה מינית  .א

 הוראות ביטחון לעובד .ב

 כללי התנהגות ומתן הנחיות בטיחות כלליים לסטודנטים במרכז הרפואי כרמל .ג

 ד. דף מידע על בית החולים .ד

 

 HagitCa@clalit.org.il mail : -Eאו בדוא"ל   8250484-04 ניתן לפנות בכל שאלה מקצועית או אישית 

 , קומה ק"נ )חדר כונן ילדים( 206משרדי: חדר 

 

 בברכה, 

 חגית קרסו 

 וועדת הוראה ואקדמיה –רכזת פיתוח צוות רפואה 

 מרכז רפואי כרמל 04-6163247פקס:  | 04-8250484טלפון: 

mailto:HagitCa@clalit.org.il


 
 

 

 הועדה להוראה ואקדמיה
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 הטכניון, חיפה - ברוך רפפורטרות ולרפואה ע"ש  מסונף לבית הספר

 

  ית לרפואה/לסטודנט פרטים אישייםשאלון 

 

 שם פרטי שם משפחה
 
 

 באנגליתשם משפחה 
 

 שם פרטי באנגלית

 תעודת זהות 
 

 ס.ב

 תאריך לידה
____ /_____ /_________ 
 שנה               חודש    יום

 קופת חולים:  מין   ז  /  נ          

 כתובת
 

 עיר_______________ רחוב _____________________מספר _______ מיקוד___________ 

 טלפון נייד: 
 
 

e-mail : 

 

_____________________@________________________ 
 

 מוסד לימודים
 

 הטכניון .1

 צפת –אילן  –בר  .2

 תל אביב .3

 הדסה ירושלים –העברית  .4

 ב"ש –בן גוריון  .5

 אחר ___________ .6

 

 

 שנת לימודים
 

 ד / ה / ו   
 

 אחר _____________
 
 

 מטרת הסבב
 

 סבב חובה .1

 סבב בחירה .2

 מחקר )עבודת גמר( .3

 

 ( במחלקהטיוטורהממונה ) ת. סיום סבב התחלת סבבת.  מחלקה
 
 
 

לשימוש משרדי  
 בלבד

 רפואה –סקטור 
 21870עיסוק 
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 הטכניון, חיפה - ברוך רפפורטרות ולרפואה ע"ש  מסונף לבית הספר

 התחייבות וחתימה על קריאת נהלים במרכז הרפואי כרמל

 התחייבות בדבר אי קבלת תרומה מחולה בעת אשפוזו 

אני מתחייב/ת לא לגבות בשום מקרה תשלום מחולה בעת אשפוזו ולא להתנות מתן טיפול כלשהו לחולה 

 בתשלום או בתרומה. אני מתחייב/ת לא להציע ולא לבצע השגחה אישית למטופל בין כותלי בית החולים. 

 חתימה________________

 ם בתום הסבב לרבות חלוק ומדיםהתחייבות להחזיר כל ציוד שניתן לי במהלך שהותי בבית החולי 

  להחזיר בתום הסבב כל ציוד לרבות חלוק ומדים.אני מתחייב/ת 

 חתימה________________

 .הנני מאשר/ת כי קראתי בעיון את פרטי החוק למניעת הטרדה מינית והנני מתחייב/ת לפעול על פיהם 

 ________________חתימה

 נוהל מניעת אלימות 

 .פיהם על לפעול ת/מתחייב והנני נוהל מניעת אלימות במרכז הרפואי את בעיון קראתי כי ת/מאשר הנני

 ________________חתימה

  כרמל הרפואי במרכז לסטודנטים כלליים בטיחות הנחיות ומתן התנהגות כלליהתחייבות לשמירת 

 והנני הרפואי במרכז כללי ההתנהגות וההנחיות הבטיחות הכללית את בעיון קראתי כי ת/מאשר הנני

 .פיהם על לפעול ת/מתחייב

 ________________חתימה

 לעבודה והתחייבות כללית בריאות בשירותי ית/לסטודנט מידע והגנת סודיות לשמירת התחייבות 

 החולים בית לנהלי בהתאם

כן . פיהם על לפעול ת/מתחייב והנני סודיות רפואית ואבטחת מידע נהלי את בעיון קראתי כי ת/מאשר הנני

הנני מצהיר/ה כי ידוע לי שהפרת כללי אבטחת מידע על פי הקבוע בחוק עלולה לגרור עמה אחריות אישית 

 ופלילית.

 ________________חתימה

 הסטודנטהצהרת 

הנני מצהיר)ה(, כי הפרטים שמסרתי בשאלון זה הם שלמים ונכונים, וחתימתי זו כוללת ההתחייבות לפעול לפי 

 ההצהרות הכלולות בו. 

_____________      ______________  ______________ 

 חתימה          ס' זהות            משם ומשפחה            


