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 2 'מסנספח 

 /שירותים מקווניםבקשה להצטרף לשירותים מיוחדים 

 

בעל/ת ת.ז  ,)שם פרטי ומשפחה( אני החתום/ה, ____________________________

רות/ים המוצע/ים על ידי שירותי בריאות ימבקש/ת בזאת להצטרף לש, ________________

 "כללית"( המפורטים להלן: כללית ) להלן:

 

 1*. ת האינטרנט:באמצעו 

כללית, קבלת  ל ידיזימון תורים אצל רופאים על פי סיווג המקצועות כפי שיפורסם מעת לעת ע

תוצאות בדיקות מעבדה, עדכון פרטים אישיים רלוונטיים וקבלת שירותים נוספים כפי 

 שיתווספו מעת לעת. 

שת רות חדשני זה אקבל מכללית, עם חתימתי על בקיהנות משיהוסבר לי כי כדי ל

הצטרפות זו, קוד אישי סודי זמני )אשר מאוחר יותר יוחלף לקוד קבוע( )להלן: "הקוד"( 

וכן אמצעי לחתימה דיגיטלית אשר באמצעות שניהם יחד, ושניהם יחד בלבד, תתאפשר 

 לי הגישה לשירותים המנויים לעיל.  

העברת המידע וכי  ,ידוע לי כי המידע הרפואי הינו בגדר "מידע רגיש" המוגן על פי חוק

באמצעות האינטרנט מתבצעת בהסתמך על חתימתי הדיגיטלית בצירוף הקוד, בתקשורת 

 מאובטחת ומוצפנת. 

, כי אנקוט בכל האמצעים /תומתחייב /ההנני מסכים ,ובחתימתי על מסמך זה ,לאור זאת 

הסבירים לצורך שמירה על אמצעי החתימה והקוד וזאת לשם מניעת שימוש בהם ללא 

אמסור  -וכי מייד עם היוודע לי דבר שימוש בהם שלא בהרשאתי ו/או בידיעתי  , הרשאתי

על כך הודעה לכללית אשר תהא פטורה מכל אחריות ו/או חבות עד לקבלת הודעה 

 כאמור.    

 

 2*. הודעת הודעות טלפוניות /SMS  

/  ל מועדי בדיקותמערכת ממוחשבת( ע אם על ידימענה אנושי ובין  אם על ידיקבלת תזכורת )בין 

מעת לעת  תיקבעביקורים / ביטולי תורים. רשימת המקצועות הרפואיים הכלולים בשירות זה 

 כללית. ל ידיע
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 3*. קבלת תוצאות בדיקות מעבדה בפקס 

 אפשרות לקבלת תדפיס תוצאות מעבדה באמצעות הפקסימיליה.

 

אמסור את מספר  ,לעיל 3–2הוסבר לי, כי לצורך קבלת השירותים האמורים בסעיפים 

הטלפון בביתי / טלפון נייד / מס' פקס, וכי התזכורת באמצעות המערכת הממוחשבת 

המערכת הממוחשבת תחייג מספר ש מקרהשבתציין בעת הפנייה רק את שמי הפרטי , כך 

 טלפון שגוי, לא ניתן יהיה לזהות אותי ו/או לפגוע בפרטיותי. 

כללית ו/או לעובדיה ו/או לכל מי שפועל מטעמה ו/או לצורך כך אני נותן/ת בזאת רשות ל

טלפון נייד _______________ ו/או לטלפון מס' בשליחותה להתקשר טלפונית לביתי ל

____________ ובמידת הצורך להשאיר הודעות לכל המשיב לרבות משיבון, או מס' 

 ______________. פקס מס' לשלוח לי את תוצאות בדיקותי במעבדה ל

 

 

 בלת הודעות באמצעות דואר אלקטרוני. ק .4

לעיל הנני רשאי למסור את  3–2הוסבר לי, כי לצורך קבלת השירותים האמורים בסעיפים 

 ________כתובת הדואר האלקטרוני שלי כדלהלן ___________________@______

  וכי כללית וכל מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח לכתובתי זו כל הודעה ו/או תזכורת ו/או

  וכדומה. סיכום של מידע רפואיאו /תוצאות מעבדה ו/או מועדי בדיקות ו/או תורים 

כי ידוע לי כי עלי מוטלת האחריות הבלעדית לשמירה על אבטחת הנגישות  /ה,הנני מצהיר

והנני  ,לדואר אלקטרוני זה, לרבות על השימוש בו על ידי המורשים לכך מטעמי בלבד

 פוטר את כללית מכל חבות ו/או אחריות בגין כך.     

 

 16את השירותים הנ"ל אוכל לקבל ו/או לבצע עבורי ועבור ילדיי הקטינים אשר טרם מלאו להם 

עושה, או רשאי לעשות, בכרטיסים המגנטיים שלי ושל ילדיי  שאנישנה וזאת בהתאם לשימוש 

נים המונפקים באמצעות המערכת לקבלת תוצאות ובכפוף למגבלות הקיימות בנתו ,הקטינים

 ל במסגרת החוק ובכפוף לשיקול דעתה של כללית.      והכ –מעבדה בשירות עצמי )הבדיקומט( 

לקבל נתונים ו/או מידע בקשר לילדיי עד הגיעם  ,דין על פיידוע לי שאין בכך כדי לגרוע מזכותי 

 שלא באמצעות השירות הנ"ל.  18לגיל 
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בת זוגי מסכים/ה לכך שאקבל את השירותים  /זוגי  תי על מסמך זה הנני מצהיר/ה, כי בןבחתימ

זוגי  הנני מתחייב/ת ליידע את כללית במקרה של התנגדות של בן .גם עבור ילדינו הקטינים כאמור

/ בת זוגי והנני פוטר/ת בזאת את כללית מכל אחריות ו/או חבות בגין העברת מידע כאמור שלא 

והנני מתחייב/ת לשפות את כללית  ,/בת זוגי אם לא אמסור הודעתי כאמור זוגי ו של בןבהרשאת

 בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה עקב כך. 

כן הנני פוטר/ת את כללית בחתימתי על מסמך זה מכל אחריות ו/או חבות בגין כל נזק  שייגרם, 

מהעברת המידע ו/או תקלה ו/או שיבוש  לי ו/או לבני משפחתי ו/או לצד ג' כלשהו לרבות כתוצאה

ו/או כתוצאה משימוש באמצעי החתימה ו/או הקוד, בין בהרשאתי ובין שלא בהרשאתי, למעט 

 שעות לאחר שהודעתי על שימוש שלא בהרשאתי.  12שימוש אשר נעשה בחתימתי 

  .ידוע לי שאבטחת המידע מרגע שהמידע יצא משירותי בריאות כללית היא באחריותי

 

ה לקבלת יעוץ ו/או טיפול רפואי, ידוע לי כי המידע הנמסר אינו מהווה בשום מקרה תחליף לפניי

 לפי הצורך.  

 

 

 __________________ ____________________          ____________________ 

 חתימת הלקוח   מקום החתימה    תאריך             

 

 

 

לית( מאשר/ת בזאת כי מר / גב' ____________ אני הח"מ ______________ )עובד/ת כל

חתם/ה בפניי על מסמך זה וזאת לאחר שזיהיתי אותו/ה באמצעות תעודת זהות מס' 

 ._______________ 

 

        

       _______________________ 

 

      

 הלקוח יציין על פי בחירתו את השירות בו הוא מעוניין *  

 

 


