
כתב שירות בעניין ביֱקור רופא

הגִדרות .1

רפואי מוֱקִד ושירותי רופא ביֱקור שירותי

השירות תיאור .2

השירות ֱקבֹלת אופן .3

בציִדם. האמורה המשמעות ֹלהֹלן המפורטים ֹלמונחים יהיו זה שירות בכתב

זה. שירות כתב פי עֹל השירותים את ֹלֱקבֹל זכאי פיה עֹל המבוטח

ֹלמנוייה. זה שירות

הבאים: האופנים משני באחִד

ביטחוניות, מסיבות ֹלעיֹל השירות את ֹלתת השירות ממבצע נבצר אשר אחר ישוב בכֹל או הירוֱק ֹלֱקו מעבר אשר בישובים
עֹל יעֹלה ֹלא אֹלו מיישובים מרחֱקו אשר חֹלופי, במיֱקום השירות יסופֱק אֹלו ביישובים ֹלמנויים

המֹלא. חשבונו ועֹל עצמו הכוחות הרפואיים ֹלמוֱקִדים ֹלהגיע

המֹלא. חשבונו ועֹל עצמו בכוחות הרפואיים ֹלמוֱקִדים ֹלהגיע המנוי עֹל כי מובהר הרפואי"). "המוֱקִד המנוי(ֹלהֹלן שֹל הימצאו

ֹלהֹלן). כאמור הרפואיים המוֱקִדים

ֱקרִדיו-ביפר ִדם, ֹלחץ מִד רפֹלֱקסים, פטיש אוטוסֱקופ,

תוך וזאת יִדו עֹל ששוֹלם באמבוֹלנס הפינוי סכום את ֹלמנוי ביֱקורופא תשֹלם באמבוֹלנס,
מגורם או מבוטח הוא בה החוֹלים מֱקופת ֹלהחזר זכאי אינו שהמנוי ובתנאי ֹלביֱקורופא, בֹלבִד במֱקור הנ"ֹל התשֹלום עֹל

כֹלשהו. אחר

מהשעה כיפור יום בערב יינתן

ביֱקורופא). אצֹל המנויה המשפחה שֹל המנוי מספר את (המהווה המנוי שֹל המגורים בית שֹל הטֹלפון ומס' מנוי הוא מכוחו המבוטח

הרפואי. במוֱקִד הרפואי השירות את נתן או החוֹלה בבית הבית ביֱקור

טֹלפוני. ֱקשר עימו שיצר ההסכם ֹלרופא הֱקריאה ביטוֹל עֹל מסר אם גם ֱקריאתו, ביטוֹל עֹל השירות ֹלמוֱקִד ֹלהוִדיע המנוי

זה. שירות כתב נשוא הרפואי השירות עם בֱקשר
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רופא: ביֱקור שירות

החוֹלה

מהשעה כיפור יום ערב ֹלמעט
יש בהם ישראֹל מסורת שומרי שֹל יישוב בריכוזי ישראֹל, ובחגי בשבתות יינתן ֹלא הרפואי השירות ֹלעיֹל, האמור אף עֹל הצום.

אֹלה. בזמנים רגיֹל רכב עם ֹלנוע מניעה
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"המִדִד"

הבסיס" "מִדִד

"חג"

14:00

ואשר "המבטחת"), - (ֹלהֹלן בע"מ ֹלביטוח חברה ישראֹל ג'י אי איי יִדי עֹל שהוצאה רכב ו/או ִדירה ביטוח פוֹליסת -

בע"מ. ֹלביטוח חברה ישראֹל ג'י אי איי - או

תֱקפה. ביטוח פוֹליסת בעֹל -

גיֹל עִד יֹלִדיהם ו/או זוגו בן/בת ו/או המבוטח - או

בע"מ. ביֱקורופא חברת -

הבריאות. משרִד מטעם תוֱקף בר רישיון ובעֹל בישראֹל השֹלטונות יִדי עֹל ואושר שהוסמך רופא -

כתב נשוא השירות ֹלמען בהסכם ביֱקורופא עם התֱקשר אשר או ביֱקורופא עובִד שהנו רופא - או

המנויים. עבור מעבִדה בִדיֱקות ֹלביצוע בהסכם עימה התֱקשרה שביֱקורופא מעבִדה -

מס' בֱקו ביֱקורופא שֹל ארצי טֹלפוני מוֱקִד -

ֹלסטטיסטיֱקה. המרכזית הֹלשכה יִדי עֹל המתפרסם ֹלצרכן, מחירים מִדִד -

ביום פורסם אשר ִדצמבר חוִדש מִדִד -

שבתון. ימי שהינם ישראֹל מועִדי -
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בסעיף כמפורט רפואי שירות ֹלֱקבֹל זכאי יהא המנוי

יינתן ֹלא .השירות ֹלשירות הנזֱקֱק המנוי ימצא בו אחר ישוב מֱקום בכֹל או המנוי שֹל בביתו ניתן השירות

המנוי עֹל כי מובהר ֱק"מ.

ֹלמֱקום בסמוך הנמצא ביֱקורופא יִדי עֹל המופעֹלים הרפואי השירות ממוֱקִדי באחִד הניתן שירות

שֹל הפעיֹלות ֹלשעות (ובכפוף המנוי בחירת ֹלפי הכוֹל ֹלהֹלן, כמפורט עצמית השתתפות ִדמי תשֹלום כנגִד יינתנו השירותים

ההסכם: רופא שֹל המֱקצועי ִדעתו שיֱקוֹל ֹלפי ֹלהֹלן, המפורטים הרפואיים הטיפוֹלים ֹלֱקבֹלת זכאי יהא המנוי השירותים במסגרת

משפחתו. מבני או (" " - (ֹלהֹלן החוֹלה מהמנוי הרפואי) (הסיפור רפואית אנמנזה מסירת

פנס, (שפִדֹלים), ֹלשון ֹלוחִדי סטטוסֱקופ, ֹלהֹלן: המפורטים עזר במכשירי שימוש ֹלרבות החוֹלה שֹל גופנית בִדיֱקה

רפואית. אבחנה ֱקביעת

. במֱקום מייִדי ֹלשימוש או חירום ֹלשימוש ראשוניות, תרופות ֱקבֹלת

ֹלתרופות. מרשם ֱקבֹלת

אחר). מומחה ֹלרופא (ו/או שוטף באופן בחוֹלה המטפֹל היֹלִדים, רופא / המשפחה ֹלרופא טיפוֹל ֹלהמשך הפנייה

חוֹלים. בבית מיון ֹלחִדר החוֹלה הפניית

רפואית. תעוִדה מתן

פינוי עֹל יחֹליט השירות, ֹלֱקבֹלת ֱקריאתו בעֱקבות החוֹלה את שבִדֱק ההסכם שרופא במֱקרה - באמבוֹלנס חינם פינוי
הֱקבֹלה מסירת ממועִד ימים

ֹלאחר. ֹלהעבירה רשאי המנוי ואין אישית, הינה זה שירות כתב ע"פ ביֱקורופא שירותי ֹלֱקבֹלת הזכות

במשך השנה, ימות כֹל יינתנו רופא ביֱקור שירותי

20:00
הצום. תום ֹלאחר שעתיים ועִד

שם הימצאו, מֱקום בשמו, יזִדהה ֹלעיֹל, המצוין הטֹלפון מספר ֹלפי השירות ֹלמוֱקִד טֹלפונית יפנה רופא, ביֱקור ֹלשירותי המנוי נזֱקֱק

מזהה. תעוִדת הצגת כנגִד יינתן השירות

את ערך ההסכם רופא כי מאשר, הוא ֹלפיו ביֱקורת ספח עֹל עימו, המגורר אחר אִדם או משפחתו בן או המנוי יחתום הביֱקור תום עם

המנויה. המשפחה בבני שינוי כֹל ועֹל ביתו שֹל הטֹלפון במספר בכתובתו, שינוי כֹל עֹל השירות ֹלמוֱקִד יוִדיע המנוי

עֹל כי יובהר, ספֱק הסר ֹלמען השירות ֹלמוֱקִד המנוי כך עֹל יוִדיע הרפואי, השירות ֹלֱקבֹלת ֱקריאתו את ֹלבטֹל יבֱקש שהמנוי במֱקרה

חשבונו. ועֹל עצמו בכוחות הרפואי ֹלמוֱקִד המנוי יגיע הרפואי, במוֱקִד השירות את ֹלֱקבֹל המנוי בחר

אחר אִדם ֹלכֹל ו/או ֹלמנוי שייגרם הפסִד או נזֱק כֹל ו/או אחרת או רפואית רשֹלנות ֹלכֹל אחראית אינה המבטחת ספֱק הסר ֹלמען

.

ביֱקורופא. חשבון עֹל טֹלפון שיחת המאפשר ֱקווי), *(רב

.

2.2

24

עִד

"השירותים") או ביֱקורופא "שירותי (ֹלהֹלן ההסכם מרופאי אחִד ע"י ֹלהֹלן

ביממה, שעות

24:00

רפואי: מוֱקִד שירות

תום ֹלאחר שעתיים ועִד

השעות בין גם וחגים ֹלא14:00עִד10:00ובשבתות הרפואי השירות .



עצמית השתתפות .4

המיִדע שירותי

השירות תיאור .5

המיִדע שירותי היֱקף

השירות ֱקבֹלת אופן .7

הבית עִד מעבִדה שירותי

השירות .8

בשיעור (מע"מ העניין ֹלפי הרפואי במוֱקִד ֹלביֱקור או בית ביֱקור ֹלשירות
בהתאם). זה סכום יעוִדכן

ב- וֹלראשונה

המיִדע"): "שירותי (ֹלהֹלן בֹלבִד אֹלה ושירותים ֹלהֹלן כמפורט טֹלפוניים מיִדע שירותי ֹלֱקבֹל זכאי יהא המנוי

ישראֹל. במִדינת ִדין כֹל פי עֹל האמור השירות במתן

ישראֹל. במִדינת ִדין כֹל פי עֹל האמור השירות במתן ֹלעסוֱק הרשאי

ישראֹל. במִדינת ִדין כֹל פי עֹל האמור השירות במתן ֹלעסוֱק הרשאי פסיכוֹלוג, יִדי עֹל חינוך, במוסִדות ֹלימוִד והמשך

פרמֱקוֹלוג, ו/או נשים ברפואת מומחה רופא יִדי עֹל וזאת שונות, תרופות בין אינטראֱקציה עֹל מיִדע תרופות, שֹל אפשריות ֹלוואי
ישראֹל. במִדינת ִדין כֹל פי עֹל האמור השירות במתן ֹלעסוֱק הרשאי

ֹליתן ניתן האם היתר בין יבחן השירות מבצע השירות. מבצע שֹל המֱקצועי ִדעתו ֹלשיֱקוֹל בהתאם יינתנו השירותים השירות, מבצע
ֹלא השירות, מבצע ִדעת שיֱקוֹל וֹלפי היה פנים. מוֹל פנים פגישתו או המנוי שֹל בִדיֱקה כֹל וֹלֹלא טֹלפונית במסגרת השירותים את

עצמו. ֹלפונה זאת יוִדיע המנוי, שֹל בִדיֱקה ֹלֹלא השירותים את ֹליתן ניתן

המנוי. שֹל הזהות תעוִדת ומס' ֹלהשיגו

זה. שירות כתב פי עֹל המיִדע שירותי את

משירותי איזה ֹלנותן הֱקריאה ביטוֹל עֹל מסר אם גם ֱקריאתו, ביטוֹל עֹל השירות ֹלמוֱקִד ֹלהוִדיע המנוי עֹל כי מובהר ספֱק הסר
המיִדע.

שירותי ֹלעיֹל, האמור בכֹלֹליות ֹלפגוע מבֹלי זה. שירות כתב פי עֹל המעבִדה שירותי יינתנו ֹלא זה ובמֱקרה מעבִדה, בתנאי תהא
אינסוֹלין, אורטרה, תרבית ואגינֹלית, תרבית סוכר, העמסת שתן, איסופי אמוניה, בִדיֱקת חומציות, בִדיֱקת כוֹלֹלים אינם המעבִדה

ֹלֱקטאט. פטריות,

ֹלמנוייה. המעבִדה שירותי ֹלמתן בהסכם ביֱקורופא עם התֱקשרו אשר זה, שירות כתב נשוא

ֹלעיֹל). כאמור השירות ֹלהגִדרת (ובכפוף הנ"ֹל ההפניה בטופס המצוינות ֹלבִדיֱקות בהתייחס ורֱק אך (במֱקור),

המנוי.

הביטוח. בפוֹליסת המצוינת המנוי כתובת ֹלפי בִדואר, ֹלמנוי יועברו
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בנוגע ֹלפוֹליסה במפרט ֹלמצוין בהתאם עצמית השתתפות ִדמי הרפואי, השירות את שביצע ההסכם ֹלרופא ישירות ישֹלם המנוי
המע"מ בשיעור שינוי ויחוֹל במיִדה במחיר, כֹלוֹל

ֹל- אחת יתבצע העִדכון אוֹלם הבסיס ממִדִד ֹלשינויים בהתאם ֹלמִדִד צמוִדים העצמית ההשתתפות ִדמי

ֹלעסוֱק הרשאי יֹלִדים, ברפואת מומחה תואר בעֹל רופא יִדי עֹל יֹלִדים רפואת בתחום כֹלֹלי מיִדע מתן -

המשפחה, ברפואת מומחה תואר בעֹל רופא יִדי עֹל משפחה רפואת בתחום כֹלֹלי מיִדע מתן -

שונות התמכרויות ההתבגרות, גיֹל ֹלרבות ומשפחה, נשים יֹלִדים, בנושאי טֹלפוני, פסיכוֹלוגי סיוע - חם" "ֱקו -

תופעות עֹל מיִדע וההנֱקה, ההיריון בתֱקופת ֹלשימוש ואסורות מותרות תרופות עֹל כֹלֹלי טֹלפוני מיִדע מתן -

עם פנים מוֹל פנים פגישה ֹלֹלא בֹלבִד טֹלפוני מיִדע שירותי הינם זה שירות בכתב האמורים והמיִדע השירותים כי במפורש, מובהר

ִדרושה. שהיא מֱקום בכֹל פנים, מוֹל פנים התייעצות ֹלהחֹליף באים הם אין וכי חירום, שירותי בגִדר אינם המיִדע שירותי כי, מובהר

. הכיפורים) ביום (ֹלמעט השנה ימות בכֹל יינתנו מיִדע שירותי

מ- יאוחר וֹלא האפשרי, בהֱקִדם הפעיֹלות בשעות יינתנו המיִדע שירותי

ֹלביֱקורופא. המנוי יִדי עֹל עצמית השתתפות ִדמי שֹל תשֹלום כֹל ֹלֹלא יינתנו המיִדע שירותי

המנוי. שֹל פניות מספר שֹל הגבֹלה כֹל ֹלֹלא יינתנו המיִדע שירותי

ניתן בו הטֹלפון מספר כתובתו, בשמו, יזִדהה השירות ֹלמוֱקִד טֹלפונית יפנה זה, שירות בכתב כאמור המיִדע ֹלשירותי המנוי נזֱקֱק

ֹלֱקבֹל הזכאי ֹלעיֹל, כהגִדרתו מנוי בגִדר אכן הינו הפונה כי שיווִדא, ֹלאחר הרֹלוונטי השירות ֹלמבצע המנוי את יֱקשר השירות מוֱקִד

ֹלאחר. ֹלהעבירה רשאי המנוי ואין אישית, הינה זה שירות כתב פי עֹל השירות ֹלֱקבֹלת הזכות

ֹלמען השירות. ֹלמוֱקִד המנוי כך עֹל יוִדיע זה, שירות כתב נשוא מהשירותים איזה ֹלֱקבֹלת פנייתו את ֹלבטֹל יבֱקש שהמנוי במֱקרה

ֹלהֹלן: כמפורט המעבִדה") "שירותי (ֹלהֹלן: מעבִדה שירותי ֹלֱקבֹל זכאי יהא המנוי

ושתן. ִדם ִדגימת

ושתן. ִדם תרביות

ועין. אוזן אף גרון, משטחי

משטח תרבית/ / הִדגימה שֹלֱקיחת הראוי מן כי המֱקצועי, ִדעתו שיֱקוֹל ֹלפי ֹלהחֹליט, רשאי יהא השירות מבצע ֹלעיֹל, האמור אף עֹל

משטח תרבית/ / הִדגימה ֹלֱקיחת את ֹלבצע ִדין כֹל פי עֹל רשאים אשר אח, ו/או רופא יהיה המעבִדה שירותי ֹלעניין השירות" "מבצע

במנוי המטפֹל הרופא בחתימת המנוי, שם את הנושא מעבִדה, ֹלבִדיֱקות הפנייה טופס הצגת כנגִד ורֱק אך יינתנו המעבִדה שירותי

בחירת ֹלפי עבוִדתו, במֱקום או המנוי שֹל בביתו השירות מבצע יִדי עֹל תעשה הרֹלוונטי המשטח השתן/ ִדגימת הִדמים/ ֹלֱקיחת

הבִדיֱקות ותוצאות ההסכם, ממעבִדות ֹלאחת מעבִדה ֹלבִדיֱקת ביֱקורופא יִדי עֹל יועברו הרֹלוונטי המשטח השתן/ ִדגימת / הִדמים

12

60

בֹלבִד חוִדשים

השירות. במוֱקִד הפנייה ֱקבֹלת ממועִד ִדֱקות (שישים)

יֹלִדים ברפואת מיִדע שירותי

המשפחה ברפואת מיִדע שירותי

פסיכוֹלוגי שירות

תרופתי מיִדע שירותי

.6

נשים ברפואת מיִדע במהֹלךשירותי שונות בִדיֱקות עֹל כֹלֹלי מיִדע נשים, רפואת בתחום זיהומיות מחֹלות עֹל כֹלֹלי מיִדע מתן -
כֹל פי עֹל האמור השירות במתן ֹלעסוֱק הרשאי נשים, ברפואת מומחה רופא יִדי עֹל וזאת מהעצם, סיִדן בריחת עֹל מיִדע ההיריון,

ישראֹל. במִדינת ִדין



המעבִדה בִדיֱקת את ויציין המנוי גיֹל המנוי, שֹל המגורים בית שֹל הטֹלפון מס' מנוי, הוא מכוחו המבוטח שם כתובתו, בשמו, יזִדהה
השירות. בהגִדרת הנכֹלֹלות אֹלה מתוך הִדרושה

השעות

השירות. בהגִדרת

השתן ֹלאיסוף שֱקית מצריכה שתן ִדגימת שֹלֱקיחת מֱקרה בכֹל (חמש). 5 ֹלגיֹל מתחת ֹליֹלִדים ִדם ֹלבִדיֱקות בהתייחס המעבִדה
ֹלנתינתו. וכתנאי השירות מתן מועִד ֹלפני כאמור איסוף ֹלשֱקית בעצמו ֹלִדאוג המנוי עֹל תינוֱק), שֹל במֱקרה (כגון

כֹלשהם. מיחושים עֹל מתֹלונן שהמנוי במֱקום רופא אצֹל בִדיֱקה ֹלהחֹליף כִדי או בריא, שהאִדם ֹלהעיִד כִדי

הֱקטין. שֹל שמו מצוין בו ִדרכון או הֱקטין שֹל שמו מצוין

השירות. את ביצע השירות

ֹלפחות ֱקריאתו ביטוֹל עֹל המנוי הוִדיע ֹלא מראש.
השירות ֹלמבצע הֱקריאה ביטוֹל עֹל מסר אם גם ֱקריאתו ביטוֹל עֹל השירות ֹלמוֱקִד ֹלהוִדיע המנוי עֹל כי מובהר, ספֱק הסר ֹלמען

טֹלפוני. ֱקשר עימו שיצר

בשיעור (מע"מ המנוי. שֹל האשראי כרטיס חיוב שֹל בִדרך וזאת ביֱקור, אותו במסגרת השירות ֹלו שניתן מנוי כֹל
בהתאם). זה סכום יעוִדכן המע"מ בשיעור שינוי ויחוֹל במיִדה זה.

ב- וֹלראשונה

המוֱקִדם. ֹלפי מבטחת ֹלבין ביֱקורופא בין ההסכם סיום או הנ"ֹל הביטוח פוֹליסת שֹל

מִדמי כֹלשהו שיעור שיֹלם ֹלא ו/או זה שירות כתב נשוא מהתחייבויותיו איזו אחר מיֹלא ֹלא המנוי בו במֱקרה וזאת כך, עֹל הוִדעה
העצמית. ההשתתפות

ֹלהֹלן: המפורטים האירועים משני אחִד מבין במוֱקִדם תסתיים רופא ביֱקור

הבאים: מהעניינים אחִד כֹל ֹלגבי

זה. שירות

זה. שירות כתב במסגרת שֹלא אחר רופא או מרפאה יִדי עֹל ֹלמנוי שניתנו שירותים או טיפוֹלים

תהיה ֹלא ביֱקורופא כן כמו השירותים. מתן במסגרת ֹלמסור שיתבֱקש אחר מיִדע ֹלכֹל בֱקשר ו/או הרפואי ֹלמצבו בֱקשר
מי ו/או מביֱקורופא שיֱקבֹל ההוראות אחר המנוי מיֹלוי מאי כתוצאה ֹלמנוי שיגרם רכוש ו/או גוף נזֱק ֹלכֹל אחראית

זה. שירות בכתב השירותים במסגרת מטעמה

הטֹלפוני. השירות ֹלמוֱקִד המנוי הוִדעת יִדי עֹל השירות ֹלֱקבֹלת הפנייה מביטוֹל

ֹלתוצאותיה). זה (ובכֹלֹל המנוי יופנה אֹליה אחרת בִדיֱקת ֹלכֹל בֱקשר ו/או באמבוֹלנס המנוי פינוי עם

8.7

9.1

9.2
12:30-06:30

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8
12

10.1
15.5%

10.2
15.01.07

תוֱקפה תֱקופת במשך בתוֱקף יהיה והוא ֹלמנוי, שהוצאה הביטוח פוֹליסת שֹל תוֱקפה כניסת במועִד ֹלתוֱקפו ייכנס זה שירות כתב

בסעיף מהאמור ֹלגרוע מבֹלי

המבוטח. שֹל מכוחו המנויה המשפחה מבני אחִד כֹל ֹלגבי השירות כתב יתבטֹל השירות כתב ביטוֹל שֹל במֱקרה

ועניין. ִדבר ֹלכֹל זה, שירות כתב פי עֹל המנוי שֹל זכות כֹל מועִד באותו תפֱקע זה, שירות כתב שֹל תוֱקפו תֱקופת סיום עם

ִדין. פי עֹל עֹליה המוטֹלת החוֱקית החובה ובגִדר עִד הנה זה שירות כתב ֹלפי ביֱקורופא אחריות

בסעיף מהאמור ֹלגרוע מבֹלי

הימצאו. ֹלמֱקום הסמוך הרפואי ֹלמוֱקִד החוֹלה הפניית או המנוי ֹלבית הסכם רופא הגעת

השירות. ֹלמוֱקִד המנוי הוִדעת יִדי עֹל רופא ביֱקור שירות ֹלֱקבֹלת הֱקריאה ביטוֹל

שהוא אופן בכֹל אחראית תהא ֹלא וביֱקורופא בֹלבִד, הרֹלוונטי ההסכם רופא עֹל תחוֹל אחרת, או רפואית רשֹלנות בגין האחריות

כתב נשוא הרפואי השירות עם בֱקשר אחר אִדם ֹלכֹל ו/או ֹלמנוי שייגרם הפסִד או נזֱק כֹל ו/או אחרת או רפואית רשֹלנות

זה. שירות בכתב המפורט מהשירות החורג טיפוֹל, עבור המנוי שהוציא הוצאות

הסכם. רופא שאינו אחר רופא יִדי עֹל שירותים או טיפוֹלים עבור המנוי שהוציא הוצאות

אחראית: תהיה ֹלא ביֱקורופא מֱקרה בשום

12.4.1

12.4.2

12.4.3

12.4.4

12.4.5

ֹלאחר. ֹלהעבירה רשאי המנוי ואין אישית, הינה זה שירות כתב עפ"י המעבִדה שירותי ֹלֱקבֹלת הזכות

ֹלעיֹל, המצוין הטֹלפון מספר ֹלפי השירות ֹלמוֱקִד טֹלפונית יפנה זה, שירות בכתב כאמור המעבִדה שירותי את ֹלֱקבֹל המנוי ביֱקש

השעות בין חג, או חג ערבי שאינם א'-ה', בימים וזאת המנוי, עם שיתואם במועִד יינתן השירות
השעות בין יינתן השירות צום, הִדורשות ֹלבִדיֱקות, בהתייחס .

המצוינות הבִדיֱקות ביצוע ֹלצורך בֹלבִד וריִדי ִדם ֹלֹלֱקיחת מתייחסת הִדמים ֹלֱקיחת כי מובהר השירות, הגִדרת בכֹלֹליות ֹלגרוע מבֹלי

שירותי יינתנו ֹלא כן, כמו חוִדשים. (שישה) 6 ֹלגיֹל מתחת ֹלתינוֱקות יינתנו ֹלא המעבִדה שירותי זה, שירות בכתב האמור אף עֹל

בהן אין וכן אבחון, יכֹלֹלו ֹלא הן וכי בהן, הנבִדֱקים הפרמטרים את ורֱק אר יציינו המעבִדה בִדיֱקות תוצאות כי במפורש, בזאת מובהר

בה ההורה שֹל זהות תעוִדת בהצגת ִדי ֱקטין שֹל במֱקרה ישראֹלי. אזרח שאינו ֹלמי ִדרכון ו/או מזהה תעוִדה הצגת כנגִד יינתן השירות

מבצע כי מאשר, הוא ֹלפיו ביֱקורת ספח עֹל משפחתו, בן או המנוי יחתום הרֹלוונטי המשטח / השתן ִדגימת הִדמים/ ֹלֱקיחת תום עם

ֹלפחות השירות ֹלמוֱקִד המנוי כך עֹל יוִדיע השירות, ֹלֱקבֹלת ֱקריאתו את ֹלבטֹל יבֱקש שהמנוי במֱקרה
ֹלהֹלן. בסעיף כאמור העצמית השתתפות בִדמי המנוי יחוייב מראש, שעות

בגין ֹלפוֹליסה, במפרט ֹלמצוין בהתאם עצמית השתתפות ִדמי המעבִדה, שירותי את שביצע השירות, ֹלמבצע ישירות ישֹלם המנוי
במחיר כֹלוֹל

ֹל אחת יתבצע העִדכון אוֹלם הבסיס, ממִדִד ֹלשינויים בהתאם ֹלמִדִד צמוִדים העצמית ההשתתפות ִדמי

11.1

12.1

וכיו"ב. עבוִדה ימי אבִדן רווחים, אבִדן ֹלרבות השירותים עם בֱקשר ֹלמנוי שייגרמו תוצאתי ו/או עֱקיף נזֱק ֹלכֹל

עם בֱקשר ו/או זה שירות בכתב המפורטים מהשירותים החורגים שירותים או טיפוֹלים עבור המנוי שהוציא הוצאה ֹלכֹל

מטעמה ֹלמי ו/או ֹלביֱקורופא המנוי שימסור מֹלא ֹלא ו/או שגוי ממיִדע כתוצאה ֹלמנוי שיגרם רכוש או גוף נזֱק ֹלכֹל

ו/או שהיא סיבה מכֹל ֹלמנוי השירותים מתן הפסֱקת ו/או המנוי מביטוֹל כתוצאה ֹלמנוי שיגרם רכוש ו/או גוף נזֱק ֹלכֹל

בֱקשר ֹלרבות מביֱקורופא, אחרים גורמים יִדי עֹל שירות או טיפוֹל מתן עם בֱקשר ֹלמנוי שיגרמו רכוש ו/או גוף נזֱק ֹלכֹל

השירות ֱקבֹלת אופן .9

10

11

12

06:30
06:30

12

-

ֹלמנוי שנתנה ֹלאחר מייִדי באופן זה שירות כתב ֹלסיום ֹלהביא רשאית תהא ביֱקורופא ֹלעיֹל,

שירות ֹלֱקבֹלת מנוי שֹל בֱקריאה בטיפוֹלה המנוי כֹלפי ביֱקורופא שֹל מחויבותה כי יובהר ֹלעיֹל

עִד
עִד

שעות עשרה) (שתים

בֹלבִד חוִדשים

22:30
12:30

בין - חג וערבי ו' ובימי
חג. ימי שאינם א'-ו', בימים ,

עצמית השתתפות .

השירות כתב שֹל תוֱקפו תֱקופת .

אחריות .

11.1

11.2

11.3

11.4

12.1

12.2

12.2.1

12.2.2

12.3

12.3.1

12.3.2

12.3.3

12.4

12



13

מוֱקִדי המומחים:

יתר המוֱקִדים הרפואיים:

כֹלֹלי .

ֹלמונעו. ביֱקורופא באפשרות שאין או מראש ֹלחזותו ניתן שֹלא אחר גורם כֹל

המנוי. שֹל הֱקבוע הרופא אצֹל ומעֱקב ֹלטיפוֹל תחֹליף מהווים אינם השירותים השירותים. במסגרת

13.1

13.2

13.3

13.4

מפאת ו/או כֹלֹלי גיוס או מֹלחמה מצב שֹל במֱקרה השירות את ֹליתן מחויבת תהא ֹלא ביֱקורופא זה, שירות בכתב האמור אף עֹל

ביֱקורופא. שֹל בכתב אישור ֹלו נֹלווה אם אֹלא תוֱקף יהיה ֹלא זה שירות ֹלכתב תוספת או שינוי ֹלכֹל

ֹלגֹלותן ניתן ֹלא סביר שבאופן מחֹלות ו/או תורשתיות מחֹלות שֹל גיֹלוי ו/או אבחון כוֹלֹלים אינם השירותים כי בזאת מובהר

ישראֹל. מִדינת ִדין הנו זה שירות כתב עֹל החֹל הִדין

רפואיים מוֱקִדים פירוט - א' נספח

כרמיאֹל. עכו, נהריה, הֱקריות שֹל חיפה, אשִדוִד, באר שבע, חיפה, רמת גן, - בערים

נהרייה, חיפה, ֹלוִד, חוֹלון, ת"א, כפר סבא, ראשֹל"צ, מוִדיעין, ירושֹלים, רחובות, יבנה, ֱקריית גת, אשֱקֹלון, אשִדוִד, ִדימונה, באר שבע, - בערים
נתניה. מעֹלות, חִדרה, יוֱקנעם, כרמיאֹל, ֱקריות,

*6101מוֱקִד השירות


