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 במגווןלהשתלב בעבודה במערכת הבריאות, לבוגרי הקורס  תהסבת אקדמאים לסיעוד מאפשרל םלימודיתכנית ה

 תחומים באשפוז ובקהילה, לאחר עמידה במבחן הרישוי הממשלתי לאחו/ת מוסמכ/ת. 

, על בסיסיות בסיעודידורגו בשכר כאח/ות אקדמאי/ת ויוכלו להמשיך ללימודים בתוכניות הכשרה  תוכניתבוגרי ה
 בהתאם להנחיות מינהל הסיעוד במשרד הבריאות.

   :דרישות הקבלה

  שני מוכר ע"י משרד החינוך/  /הצגת תעודה מקורית המעידה על סיום תואר ראשון
 המועצה להשכל גבוהה.

  עמידה בהצלחה במבחן קבלה בעברית למועמדים אשר סיימו לימודיהם האקדמאים
 בחו"ל.

  עמידה בהצלחה במבחן קבלה באנגלית למועמדים אשר סיימו לימודיהם האקדמאים
 בישראל.

 בקמפוס ביה"ס לסיעוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות בתקופה  יתקיים אישי ראיון
 הספר לסיעוד.-זו. ובהתאם להחלטת הנהלת בית

 ביה"ס לסיעוד: יתואמו עם מזכירות  בהתאם לצורך מועדי ראיונות ומבחנים. 
 
 

 :התכניתמתכונת 

מדעי היסוד, מדעי הסיעוד ולימודים  –חטיבות לימודים  3 -תוכנית הלימודים בנויה מ .1
 קליניים הכוללים למידה עיונית והתנסות מעשית.

 : שנתיים וחצי. תוכניתמשך ה .2
 8:00-15:30ימים בשבוע בין השעות  4-5 מסגרת הלימודים מתקיימת:  .3

 .(ויכולה להתקיים גם בשעות הערב והלילה 7:00התנסות מעשית מתחילה בשעה )

 .  מכינת חובה במדעי החיים תתקיים לפני תחילת הלימודים בין התאריכים4
 בפ"תש חשון א'עד  כ"ז תשרי,   7/10/2021עד  03/10/2021     

 
 
 
 
 

 בפ"תש חשון ד', 10/10/2021 -בתכנית הלימודים תיפתח 

 

מספר 
המקומות 

 מוגבל!
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 : שכר לימוד
 

 ,בהתאם להנחיות מנהל הסיעוד במשרד הבריאות
  ₪ 23,900 :  2021לשנת  שכ"ל עלות

 
 לימודים בתקופת קורונה:

 צדק,-מתוכננת להתקיים בקמפוס בית הספר לסיעוד בשעריתכנית הלימודים 

בהתאם למצב ולהנחיות משרד הבריאות במועד פתיחת יחד עם זאת תכנית הלימודים תתקיים 

 .ובמהלכה התכנית

   .בחינות באופן מקווןיש להיערך לקיום לימודים ו            

 באמצעים הבאים:  בהתאם למצב, כל נרשם  לתכנית  יידרש להצטייד               

   ללימודים               

 ללא תוכנות סינון  חיבור לאינטרנט 

 מחשב נייד הכולל מצלמת רשת   או + מצלמת רשת חיצונית   מחשב  

 )אוזניות ומיקרופון ) מומלץ להאזנה ולתקשורת עם המרצה 

 למבחנים            

 ללא תוכנות סינון גישה לאינטרנט 

 ניידת  המחשב + מצלמ 

  פליקציית סריקה בסמארטפוןא סורק או 

 
 

 :דמי רישום
 

 (.התכנית דמי הרישום לא יוחזרו למעט במקרה של אי פתיחת  ) ₪ 240

  סתיים לאחר קבלת מס' הסטודנטים המקסימלי לכיתה עפ"י החלטת בית הספר לסיעודמהרישום לתכנית 

  צדק-או  הנהלת המרכז הרפואי שעריפתיחת התכנית מותנית באישור של מנהל הסיעוד במשרד הבריאות ו / 
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 ת שלום!/למועמד

 את המסמכים הבאים: גישלצורך ההרשמה, עליך לה

  (. מצ"ב פרטיו וחתום ע"י המבקש/ת )כל טופס הרשמה מלא על 

 וכתובת מגורים  אזרחות ישראלית יםתצלום תעודת זהות + הספח בו רשומ 

 .( מקור + צילום )גב הכרטיס  -לבעלי תעודה ביומטרית  

 ( מקור + צילום ) כרטיס מבוטח קופ"ח או ביטוח רפואי אחר. 

 יש לשלוח למייל תמונת פספורט ilorg.szmc.@rishum  כקובץ  jpeg .בצירוף שם מלא ומספר תעודת זהות 

  ממוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל  תואר אקדמאיתעודת

 .( מקור + צילום ) או לחלופין הוכר כשווה ערך ע"י משרד החינוך

 (. מקור + צילום ) ליון ציונים מלימודי התואריג 

  מצ"ב( הצהרת בריאות( 

 .הצגת תעודת מחלים / תעודת מחוסן לנגיף הקורונה 

  מצ"ב(כתב ויתור על סודיות רפואית( 

  מצ"ב(הצהרה על העדר רישום פלילי( 

 מצ"ב( בסיעוד תצהיר על לימודים קודמים( 

  נדרש לצורך אימות תעודת התואר מהמוסד האקדמי -)מצ"ב( טופס ויתור על סודיות 

  / 240בסך  רישוםדמי בגין תשלום תשלום  אסמכתאמס' קבלה  ₪  

 

 

 

 
 בהתאם לדרישות משרד הבריאות במידה וישתנו.והמידע המצ"ב ביה"ס שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי הקבלה 

 יש להגיע למזכירות ולהגיש מסמכים מקוריים + צילום. 

 

 המסמכים הנדרשים. כלמזכירות בית הספר תטפל ברישום מועמד/ת במידה והגיש/ה את  

 המסמכים .לא ניתן להגיש מסמכים חלקיים ולהעביר בהמשכים את שאר 

 

 מזכירת בית הספר דנה אלמוג זמינה לקליטת טפסי רישום בימי שני,שלישי וחמישי 

   rishum@szmc.org.ilלתיאום מועד אחר נא לשלוח מייל:      10:00-12:00בין השעות 

 

 02-6555294/  02-6555254  בקופה ראשית:   ניתן לשלם טלפונית באמצעות כרטיס אשראי

 צדק-בכניסה הראשית למרכז הרפואי שערי 4לקופה ראשית בקומה  האו בהגע

 

 בהרשמה לבית הספר לסיעוד, יש לציין מספר תעודת זהות ושם מלא של המועמד/ת.בכל תכתובת הקשורה 
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 שאלון הרשמה לבית הספר לסיעוד שערי צדק
 .R.N מסלול הסבת אקדמאים לאח/ות מוסמכ/ת

 (2021 אוקטובר) פ"אתששנת הלימודים 
 

 מועמד/ת יקר/ה!

 משמעותיות בהליך  ןאות הנלה נועד לסייע לנו להכיר אותך. תשובות מפורטות ומזשאלון 
 הקבלה ללימודי הסיעוד בבית ספרנו.

 ברור. דהנך מתבקש/ת לענות על כל השאלות הרלבנטיות בכנות, בדייקנות ובכתב ילכן, 
 

 :פרטים אישיים .א

                                           שם פרטי:                                    שם משפחה:   . 1

                                         שם האב:                               שם משפחה קודם: 

                                     שם פרטי באנגלית:                                      שם משפחה באנגלית: 

 מס' תעודת זהות :  .2

  
 
                                                                                                                                          כתובת: . 3

 מיקוד  עיר   מס' בית   רחוב / שכונה  
 

                   -                      מס' טלפון נייד:              -                      מס' טלפון: 

MAIL-E  :                                                                                                           

 זכר / נקבה : מין . 4     

                                                    תאריך לידה )לועזי(:  .5     
 חודש      תאריך  שנה          

 
                             שנת עליה:                                        מקום לידה:  . 6     

 ארץ      
 

                              ג. אחר:   ב. תושב ארעי   א. אזרח ישראל  אזרחות:  . 7     
 

 
              נשוי/אה : מס ילדים             גרוש/ה       אלמן/ה   רווק/ה  מצב משפחתי:  .  8      
 

                                                      עיסוק:                                          מקצוע:    . 9
 

                                                       תחום התואר:    BA /MA  /PHD  :תואר  . 10
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 בית ההורים: .ב

 פרטים על ההורים:

 אם אב 
   שם

   ארץ לידה

   גיל

   שנת עליה

   עיסוק

 

                   )כולל את/ה( :מס' ילדים במשפחה 

 כן / לא ?האם את/ה גר/ה בבית ההורים 

 ר לסעיף הבא(:ו)אם הסעיף לא רלוונטי , נא לעב ל בן/בת הזוגעפרטים  .ג

                                ארץ לידה:                         שנת לידה:                                     שם בן/בת הזוג: 

                                  מקצוע:                                                 השכלה:                            שנת עליה: 

                :מס' שנות נישואין                                        עיסוק נוכחי: 

                                            הזוג:  /בתטלפון/ מס' טלפון נייד של בןמס' 

 

 )אם הסעיף לא רלוונטי , נא לעבור לסעיף הבא(: ילדים .ד

 יש לרשום את ילדייך בסדר גילאים יורד )מהגדול לקטן(:

שנת  מין שם
 לידה

 לימודים/תעסוקה
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 :השכלה .ה

 בהם למדת:מכינות קדם אקדמאיות תיכוניים,  :את כל בתי הספר נא לרשום .1

 מקום ביה"ס שם ביה"ס סוג ביה"ס
 )ארץ עיר(

שנת 
 התחלה 

שנת 
 סיום

 סוג התעודה

      

      

      

      

      

 

 השכלה אקדמאית:  .2

 
 :קורסים והכשרה מקצועית. 3

שנה  המוסד המפעיל / הכשרה מקצועית שם הקורס
 /שנים

משך 
 הקורס

 סוג התעודה

     

     

     

     

     

 

 :(במקום המתאים Xשליטה בשפות )סמן/י  .4

 כתיבה קריאה דיבור 
 חלש בינוני טוב  חלש בינוני טוב חלש ינבינו טוב 

          עברית
          אנגלית

מקום  שנת סיום תואר תחום הלימודים האקדמאיים
 הלימודים

 הערות
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          ערבית
          אחר

 

אשר בגללם נזקקת בעבר להתייחסות  האם קיימים אצלך קשיים בלימודים ו/או ליקויי למידה .5
                                                                                              ? הלך בחינותמבלימודים או ב תיוחדמ

                                                                                  האם אובחן באופן מקצועי, נא לפרט: אם כן ,

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                           

 

 ?0-10מעריך/ה את יכולת הלמידה שלך בדירוג  הנךאיך  .6

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

 :/צבאישרות לאומי  .ו

 א )אם לא שרתת , נא לעבור לסעיף ז'(כן / להאם שרתת בשרות לאומי / צבאי?  .1

 אם כן ציין/י:

 עד תאריך מתאריך תפקיד מקום השירות
    

    

    

    

 

                                      במידה והשתחררת לפני תום השירות, נא לפרט את סיבת השחרור:  .2
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 :עבודה .ז

יש , נא לפרט לפי הסדר את כל מקומות העבודה בהם עבדת )יש לסיים בעבודתך האחרונה .1
 למקומות עבודה בהם עבדת פרקי זמן קצרים(ם גלהתייחס 

שם מקום 
 העבודה

אחוז  תפקיד
 משרה

משך 
 זמן

בין 
 השנים

מידת 
שביעות 

 רצונך

 סיבת העזיבה

       

       

       

       

       

       

       

 

 מתי ומה היתה הסיבה: –האם היתה תקופה בה לא עבדת? אם כן  .2

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                          

 במקום העבודה, ובתפקיד בו תבחר/י לעבודנא לתאר את הדברים אותם את/ה מחפש/ת  .3
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 עיסוקים נוספים: .ח
 

 האם את /ה עוסק/ת בפעילות התנדבותית, ציבורית, חברתית כלשהי? אם כן, נא לפרט את אופי  .  1
 הפעילות ואת משך הזמן שעסקת בה:     

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                

 תאר/י נסיון חשוב בחייך ואת משמעותו עבורך .2

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

       

 :ת/ות מוסמכ/לימודי אח .ט
 

                                   ומיקומו :  המוסד?  לא / כן שם ללימודי סיעוד במוסד אחרהאם נרשמת  .1
 ? לא / כן  לימודי סיעודהאם למדת בעבר  .2

                                                  : המוסדשם  אם כן יש לציין: 

                                              : המוסדמקום    

 מהן הסיבות שגרמו לך לבחור בלימודי סיעוד ובמקצוע אחות מוסמכת? נא לפרט: .3

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

 

 תכונות אישיות אשר נחוצות לדעתך לעוסקים בסיעוד?  4.  פרט/י 4

                                                                                                                                         

                                                                                                                            

 נא לפרט: ?האם התנסית בעבודה או בפעילות כלשהי בתחום הבריאות .5
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 כל מסגרת לימודים ורכישת מקצוע כרוכה בקשיים. מהם הקשיים שלדעתך תצטרכ/י להתמודד .6

 ?עמם במהלך שנות הלימודים וההכשרה בביה"ס לסיעוד

 
                                                                                                                                                                      

                                
                                                                                                                                            

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

 )פרט/י( האם ואיך נערכת לתקופת הלימודים? .7

                                                                                                                                                                      
                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             

 :האדם הקרוב ביותר ליצירת קשר בעת  הצורךי' 

                               : מס' טלפון נייד                                  מס' טלפון:                                    שם: 

                                                                                                                                             כתובת: 
 מיקוד                            עיר         מס' בית  רחוב / שכונה  

 

 סוג הקרבה למועמד/ת____________________________

 הנני מצהיר/ה בזה כי הנתונים שנמסרו על ידי הינם נכונים.

באישור הנהלת , כי פתיחת מסלול הלימודים אליו נרשמתי מותנית בין היתר במספר הנרשמים יידוע ל
 .ד במשרד הבריאותהמרכז הרפואי שערי צדק ומנהל הסיעו

 

                                                               חתימה:                                             תאריך: 
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 לכבוד

 הנהלת ביה"ס לסיעוד

 ליד המרכז הרפואי שערי צדק

 

 בסיעוד תצהיר על לימודים קודמים
 

 אני _____________________מספר זהות _________________ 

 החתום/ה מטה, מצהיר/ה בזה כי :

                 עד שנת                       בשנת                        ] [ למדתי בעבר לימודי סיעוד, במסלול 

 .                                           במוסד לימודים    

 

                                                                                                     סיבת הפסקת לימודי 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                         

 

מוסד הנני מודיע/ה בזאת על ויתור סודיות לשם העברת מידע וקבלת חוות דעת מהנהלת 

אודות לימודי סיעוד קודמים, לביה"ס לסיעוד שערי                                           הלימודים

 צדק.

  ___________                   ____________                                                               

 חתימה                             שם מלא                                                   תאריך     
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 כתב ויתור על סודיות רפואית

 לכבוד 

_____________ 

 

 

 אני החתומה מטה:

 שם________________________________    מס' ת.ז. _________________________

 _______________________________________________________________כתובת 

מבקשת בזה למסור למנהלת ביה"ס לסיעוד או לכל מי שמונה על ידי המנהלת לעניין זה )להלן 

"המורשים"(, כל מידע שיבקשו המורשים ביחס למצב בריאותי, הן לפני חתימת מסמך זה והן משך 

ועד לסיום לימודי בביה"ס לסיעוד שערי צדק )להלן "התקופה  התקופה שמיום חתימת מסמך זה

על המידע ביחס למחלות ופגיעות גופניות ו/או  –אך בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  –הקובעת"(, לרבות 

 , טיפולים, חוות דעת רפואיות וכל כיו"ב.אשפוזיםנפשיות, 

רשים מידע רפואי כאמור לעיל מחובת בחתימתי על מסמך זה אני פוטרת מפורשות כל מי שימסור למו

הסודיות החלה, או זה שתחול, עליו על פי הדיון, הסכם ו/או נוהג ומאשרת ומצהירה כי לא תהיינה לי כל 

 טענות ו/או תביעות כלפי מי שימסור מידע כאמור למורשים במהלך התקופה הקובעת.

י בעת חתימתו, או שימצא במהלך התקופה כתב ויתור והוראות זה יהא בר תוקף כלפי כל גורם שבידיו מצו

משרד הבריאות,  –אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  –הקובעת, מידע רפואי המתייחס אליי, לרבות 

 משרד הביטחון )ושלטונות צה"ל(, קופות חולים, בתי חולים, רופאים וכיו"ב.

 

 לראיה באתי על החתום

 

                                  חתימה:                               שם:                           :  תאריך
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 הצהרת בריאות

 מטה: /ההחתום אני

                           ת"ז מס:                  שם פרטי:                                        שם משפחה: 

 (:המתאיםנא לסמן במקום מצהיר/ה בזה כדלקמן )

 אינני סובל/ת ולא סבלתי מעולם ממחלת נפש העלולה לסכן את בריאות הציבור שבטיפולי[      ] .1

 . או העלולה לשלול ממני את היכולת לעסוק בסיעוד לחלוטין, זמנית או חלקית       

 אנא פרט/י: סובל/ת ו/או סבלתי בעבר ממגבלה נפשיתאני     [  ]  1.1       

                                                                                                                   

 מיטב ידיעתי, מצב בריאותי בעת חתימת הצהרה זו תקין ואינני חולה בכל מחלה ל    [  ]  .2

 .שהיא לרבות מוגבלות ו/או ליקוי גופני 
 
 אני חולה במחלה/ות הבאה/ות אנא פרט/י:    [  ]  2.1      

                                                                                                                   
 

 ות הבא/ות אנא פרט/י:/בעבר חליתי במחלה[      ] 2.2

                                                                                                                         
 

 אינני מקבל/ת בעת מתן הצהרה זו טיפול רפואי בגין המחלה/ות המפורטות בסעיף     [  ] .3
 עיל. 2ו/או  1
 

  1אני מקבל/ת בעת מתן הצהרה זו טיפול רפואי בגין המחלה/ות המפורט/ות בסעיף    [  ]
 אנא פרט/י: לעיל 2ו/או       

                                                                                                                      
 

 לעיל. 2ו/או  1לא קיבלתי בעבר טיפול רפואי  בגין המחלה/ות המפורטות בסעיף    [  ] .4

 
 לעיל. 2ו/או  1ואי בגין המחלה/ות המפורט/ות בסעיף פקיבלתי בעבר טיפול ר   [  ]
 

 לא אושפזתי מעודי בבית חולים.   [  ] .5

 
                  עד תאריך :                 מתאריך:                       אושפזתי בבית חולים:    [  ]

 מהסיבות הבאות:            
                                                                                                                                  

                                                                                                               
 אני מתחייב/ת כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי אלה, אודיע על כך לאלתר לבית הספר. .6

 

כל אי דיוק כי ר לי וברו קיםמדוישאלון זה הם נכונים, מלאים ואני מצהיר/ה בזאת כי הפרטים שמלאתי ב

 להביא להפסקת לימודי, ללא כל טענות ותביעות מצידי.עלול במסירתם 

חתימה: __________________                          שם:                                     תאריך:    
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 משרד הבריאות                               עודימנהל הס

RSING DIVISIONUN                                                     MINSTRY OF HEALTH            
  

 ______________ תאריך:           

 מועמדים ללימודים בבתי ספר לסיעוד –נוהל הצהרת העדר רישום פלילי 

 

לסיעוד, שהכירה בהם מועמד ללימודי סיעוד ולימודי התמחות )קורסים על בסיסיים( בבתי ספר 
האחות הראשית ארצית, או לחוג או למגמה אוניברסיטאית בסיעוד, יצהיר בעת ההרשמה בפני 

 הנהלת ביה"ס, החוג או המגמה האוניברסיטאית, כדלקמן:

 :לענין הרישום הפלילי
 המועמד יצהיר כי ידוע לו:

 )א(:  5, סעיף 1988-שעפ"י תקנות בריאות העם )עוסקים בסיעוד בבתי החולים(, התשמ"ט .1
 שנים  18"זכאי להיות רשום בפנקס אזרח או תושב ישראל בן   
 או יותר, שהוכיח להנחת דעתה של האחות הראשית כי הוא   
 בעל הכשרה מקצועית כאמורה בתקנות אלה וכי יש לו ידיעה   
 וכי לא הורשע בעבירה שדינה מאסר בסיסית, לפחות, בעברית   
 ."ת הראשית, כדי למנוע עיסוק בסיעודשיש בה, לדעת האחו  

 :11, סעיף 1981-שעפ"י תקנות בריאות העם )צוות סיעוד במרפאות(, התשמ"א .2
 "המנהל רשאי להורות שלא לרשום בפנקס אדם, אף אם נתמלאו   
 אם המבקש הורשע בעבירה שיש , 4התנאים המורים בתקנה   
 ות הדרושה עמה קלון או שיש בה כדי להראות שהוא חסר האחרי  
 , וטרם חלפו עשר שנים אחרי שרצה את עונשו לעיסוק בסיעוד  
 )ב( לחוק העונשין, 52או אחרי שנסתיימה תקופת התנאי לפי סעיף   
 ולפי המאוחר יותר, ובלבד שנתן  ן, הכל לפי העניי1977-התשל"ז  
 הזדמנות למבקש לטעון טענותיו."  

 :6, סעיף 1981-תשמ"א שעפ"י חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, .3
 "מסירת מידע לשם פעולה  
 שיון, היתר, ימי שהוסמך על פי חיקוק לתת, לחדש או לבטל ר  
 זכות(, ולשם כך הוא רשאי  –זכות עיסוק או זכות אחרת )להלן   
 על פי אותו חיקוק להביא בחשבון את עברו הפלילי של מבקש   
 גע בדבר, תמסור לו הזכות, של בעל הזכות או של אדם אחר הנו  
 המשטרה מידע מן המרשם על כל אחד מאלה אם הוא הסכים לכך."  

 גם לקראת הדיון ברישום המועמד/ת בפנקס, קכל הרשעה פלילית תיבד .4
 או שדרוגו המקצועי.

 למועמד/ת תינתן זכות שימוע לפני קבלת החלטה.

 _______________שם המועמד _____________________    חתימת המועמד 

 

 *5400, טל: 91010, ירושלים 1176, ת"ד 91010, ירושלים 39רח' ירמיהו 
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 משרד הבריאות                               עודימנהל הס

RSING DIVISIONUMINSTRY OF HEALTH                                                                N 
  

 

 ______________ תאריך:

 הצהרת על העדר הרשעה בעבירה פלילית

 יש להקיף בעיגול את התשובה.

 אני ___________________________, ת.ז. ______________________ .1

 מצהיר/ה בזאת, כי הורשעתי /לא הורשעתי אי פעם במשפט פלילי בארץ או בחו"ל.

 יצועה והעונש שנפסק:במידה והורשעת, נא פרט/י העבירה, נסיבותיה, מועד ב

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

ק ובמידה ויוכח אחרת, עשוי הדבר להוות עילה יר/ה, כי מידע זה נכון ומדוימצה אני .2

 נתן לי זכות לשימוע.ילהפסקת לימודיי, זאת לאחר שת

 

, אני הח"מ מסכים/ה 6, סעיף 1981-בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א .3

מהמרשם הפלילי המתייחס אלי וכן אני  0כי יועבר למשרד הבריאות מידע על הרשעות

 מסכים/ה שיימסר מידע כאמור מרשויות הסמכה בארץ ובחו"ל. 

  

מש רק לעניין לימודי סיעוד ורישום אני מוסר/ת מידע זה מתוך ידיעה שיישמר בסוד וכי הוא יש

 בפנקס האחות או שדרוג מקצועי.

 שם המועמד _____________________    חתימת המועמד _______________

 

 *5400, טל: 91010, ירושלים 1176, ת"ד 91010, ירושלים 39רח' ירמיהו 
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 טופס ויתור על סודיות

 

 

 ה מטה:/אני החתומ

 ______________________מס' ת.ז.       _____________________________מלא  שם

את הפרטים הנוגעים  להנהלת בית הספר לסיעוד ליד המרכז הרפואי שערי צדקנותנ/ת בזאת רשות 

 קילות שלי ובכל אופן שידרוש המבקש אודות התעודה.שלתעודה אקדמית/אישור ה

                                                                        

 
 (משרד החינוך מוסד אקדמי/ המכללה/) ________________________________ תאאני משחרר/ת 

משמירת סודיות, וחובת ההגנה על פרטיותי בכל הנוגע לאימות התעודה או מידע כאמור ומוותר/ת על 

 סודיות זו כלפי המבקש.

  

 

 

 

 לראיה באתי על החתום

 

 __________________חתימה:     ___________________ :שם    ________________ :   תאריך

 

 

 

 

 

 

 


