
 הסכמה לקבלת מסמכים רפואיים באמצעים מקוונים ו/ או דואר 

 

 2מתוך  1עמוד 
צילום ת.ז כולל ספח מלא, טופס וס"ר חתום, תצהיר יורשים במידה ומדובר בפטירה, מסמך יש לצרף לבקשה: 

 כוח במידה והבקשה לתיעוד באמצעות מיופה כוחאפוטרופסות/ייפוי 
  ימי עסקים מיום קבלת האסמכתא לתשלום. 7השירות יינתן בתוך 

 חובה לזהות את המטופל "זיהוי ודאי " טרם חתימתו על הטופס**-** חתימת עד
 

 

 : פרטי הבקשה .1

 ת.ז _____________     _שם מלא __________ - מטופל עבור עצמו ___ 

 קרבה________שם מלא ___________ת.ז __________  בשם המטופל אחר_____  

  לא / כן  ייפוי כוחבאמצעות 

 -__תאריכים( :מחלקות ו)יש לציין  המבוקשיםהמסמכים 

 

 

 סיבת הבקשה :  .2

                    כללית  / מכבי / לאומית / מאוחדת / אחר : ( הקף את הבחירה)קופת חולים  .3

 :הבחירה( את יש לסמן) שלהלן באמצעים מקווניםבדואר/ התיעוד אבקש לקבל את  .4

 

 

  דוא"ל מאובטח                                        @                       @                                          
 

 נייד לקבלת סיסמה _____________מס' טלפון 
 
 ה שירותי או/ו אפליקציה- ON-LINE כללית של 

 
 לכתובת: הקף את הבחירה() ברירת מחדל - רגיל*/דואר רשום                          
 
 

 המטפל הרופא אל לפנות עלי ומשמעותן הבדיקה תוצאות לגבי שאלות לי שיש במידה כי לי הובהר. 
 זה. אישור לשנות או לבטל בבקשה עת בכל אליכם לפנות ת/רשאי אהיה כי לי הובהר 
 כי לי שידוע מאשר אני ,לעיל בחירתי כפי ,הרפואי והמידע המסמכים קבלת לאופן בהסכמתי 

 בכל נושאים אינם בשליחותה או/ו מטעמה שפועל מי או/ו עובדיה או/כללית ו בריאות שירותי
 פוטר ואני בחרתי בו אחר אמצעי בכל המידע לאופן העברת או/ו המקוונת לתשתית אחריות

 מסוג תביעה או/ו טענה כל לי אליהם תהיינה ולא שהוא סוג מכל אחריות או/ו חבות מכל אותם
 .בסודיות הרפואית או/ו בפרטיות פגיעה בגין כלשהן טענות לרבות ,ל"לנ בקשר כלשהו

 
 

 המבקש/ת:  חתימת .5

 :______________.זת __________________  תאריך: ___________שם מלא:

 : חתימה                                                           :טלפון נייד             

 (עו"ס עורך דין/ /אחות רופא/ /מזכירת מרפאהמורשים לשמש כעד חתימה: )   חתימת עד: .6
 

 ה בפניי/הנ"ל חתם  ת/זיהיתי את המטופל אני הח"מ מאשר/ת בזאת כי
 

         ______________      ___  _____________      ____________   _____________ 
 וחותמת חתימה      תפקיד               תעודת זהות                            מלא                שם               
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 אמצעי תשלום –נספח 
 
 

הפקה ומסירה של התיעוד למבקש כרוכה בתשלום על בסיס תעריפון של משרד הבריאות, 

 צמוד מדד ובהתאם לתנודות השוק:

 10  ₪הבקשהשנים אחרונות ממועד  5-עבור צילום מרשומה ממוחשבת מ 

 121  ₪ שנים ממועד הבקשה 5עבור רשומה ממוחשבת מעל 

 121  ₪ ( 0.5עמודים. כל עמוד נוסף בעלות  10לצילום רשומה רפואית ידנית )עד₪ 

  ניתן לקבל צילום הודעת לידה עם תאריך ושעת הלידה, תמורת תשלום אגרה על פי תעריפון משרד

 ( 1968הבריאות .)מתייחס ללידות בבית החולים מדצמבר 

 .שליחת התיעוד בדואר רשום כרוכה בתשלום 

 שיטות תשלום:

במידה ובחרת לשלם בשיטת תשלום זו, יש לציין בטופס  -תשלום בהעברה בנקאית  .1

 הבקשה ולהמתין לעדכון ממדור תיעוד על סכום ההעברה הנדרש.

 :להלן פרטי הבנק להעברה

 :פועלים( 12 בנק( 

 :63 סניף 

 :שירותי בריאות כללית מוטב להעברה 

 :50676 מספר חשבון 

  על הלקוח להעביר אסמכתא להעברה למזכירת מדור תיעוד לכתובת מייל

 yoreshomot@clalit.org.il . 

 

 יש להעביר את פרטי האשראי לחיוב: תשלום בכרטיס אשראי: .2

 :תעודת זהות בעל הכרטיס  

 :שם מלא בעל הכרטיס 

 :מספר כרטיס מלא 

 כרטיס תוקף: 

 CVV (3 :)ספרות בגב הכרטיס 

בית  בחיוב למול קופה ראשית שבמשרד קבלה שלירת מדור תיעוד תטפל מזכ

 החולים.

 

 תשלום במזומן בקופה: .3

 שבמשרד הקבלה בבית החולים קופה הראשיתהתשלום יבוצע ע"י הלקוח ב. 

  על הלקוח להעביר אסמכתא לתשלום למזכירת מדור תיעוד לכתובת מייל

 yoreshomot@clalit.org.il .לצורך המשך טיפול בבקשה 
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