
  שמור
  

  המסמך מיועד לנשים וגברים כאחד למרות היותו מנוסח בלשון זכר.
  
  
  

  כתב ויתור סודיות רפואית
  

  :    משפחה שם
  

                             

  :שם משפחה קודם
  

  שם האב:  שם פרטי נוסף:  שם פרטי:

  
  מס' זהות:

  
    |  

  שנת עלייה:  :ארץ לידה  שנת לידה:

  
, או עובד והבנתי את תוכנו של מסמך זה, נותן בזאת רשות וכן מפנה בזה בקשה לרופא אני הח"מ לאחר שקראתי

רפואי, או מוסד רפואי, או פסיכולוג, או יועץ/עובד במוסד רפואי או במוסד ציבורי אחר, למסור למבקש מטעם 
הפרטים ללא (להלן: "רשות הביטחון") את כל  1981-רשות הביטחון , כהגדרתה בחוק הגנת הפרטיות תשמ"א

יוצא מן הכלל ובאופן שידרוש המבקש, על מצב בריאותי וכל ממצא רפואי לרבות נפשי, שיקומי, תפקודי וכללי, 
או על כל מחלה שחליתי בה בעבר או שאני חולה בה כעת. אני משחרר בזה כל רופא או יועץ או עובד רפואי אחר, 

סניף מהמוסדות לעיל או  יכיאטריים או שיקומיים או כלכל מוסד לרבות קופת חולים, בתי חולים כלליים או פס
, או משרד הבריאות, לרבות המחלקה למידע והערכה בשירותי בריאות הנפש, מחובת שמירה על פסיכולוג 

כלפי רשות ביטחון ו/או כל אדם הפועל מטעמה  –סודיות רפואית שחלה עליו על פי כל דין או אתיקה מקצועית 
  ה לי כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר למסירת מידע כאמור.או בשיחותה, ולא תהי

  
של כתב ויתור על סודיות זה יפה גם לגבי חומר רפואי המצוי אודותי אצל גופים ציבוריים או ממלכתיים  כוחו

, כל עוד אהיה תב זה יעמוד בתוקפו בהליכי בדיקת התאמתי לעבודה במסגרתכם ואם אתקבל לעבודהכאחרים. 
  מועסק בתפקיד מסווג. *

  
  
  

  ולראיה באתי על החתום
  

                                  _______________                                                     _____________  
  חתימה                                                           תאריך                                                                          

  

  

  

  :נחתם בפני נציג יחידת הביטחון
  

____________    ____________    ____________    ____________________  
   חתימה                     מס' זהות                         תאריך                       שם פרטי ושם משפחה         

  

  
ביום החתימה) חתימת הורה/ אפוטרופוס נדרשת בנוסף  18למועמד/ת שהינו/ה קטין/ה (כלומר מתחת לגיל 

  לחתימת הקטין/ה.
  

_______________    ____________________________      _______________  
  חתימה                       טרופוס              ושם מלא של הורה/אפ                                 תאריך                  

  

  
  טופס זה יהיה תקף לגבי בן/בת הזוג רק בתקופת          –מועסק/ת -לעניין בן/בת זוג של מועמד/ת* 
 מועסק/ת. -בדיקת התאמתו/ה הביטחונית של המועמד/ת    
  

 


