
 

  

   

 

  לרפואה בית הספרמועמדים ללימודים בלהצהרת בריאות 

 אני החתום/ה מטה:

 ______________________________________ :ז"___________ ת___________________ :_____ שם פרטי_________________________________ :שם משפחה

 _________________________________________________ טלפון נייד:___ _________________________________________________________________ :כתובת

 )נא לסמן במקום המתאים( :מצהיר/ה, מאשר/ת ומתחייב/ת בזה כדלקמןהנני 

    שהיא לרבות,  מחלה למיטב ידיעתי, מצב בריאותי בעת חתימת הצהרה זו תקין ואינני חולה בכל  .1

 "(.מחלהמוגבלות ו/או ליקוי גופני ו/או נפשי )להלן: "      

 __________________________________________________________________________________________________________ :כלשהי אני חולה במחלה  

 ______________________________________________________________________________________________________________במחלה:  בעבר חליתי   .2

  .אינני מקבל/ת בעת מתן הצהרה זו טיפול רפואי   .3

 רטתאני מקבל/ת בעת מתן הצהרה זו טיפול רפואי בגין המחלה המפו  

 לעיל. 2ו/או  1בסעיף  ות/המפורטת ות/בעבר טיפול רפואי בגין המחלהקיבלתי    .4

  לא אושפזתי מעודי בבית חולים.   .5

______________________________ __________________________במחלקה: __________________________________אושפזתי בבית חולים: _________  

 _______________________________________________________ :עד תאריך : ________________________________________________________מתאריך      

 ________________________________________________________סיבת האשפוז: _____________________________________________________________      

ידוע לי כי ייתכן אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזה כי הפרטים הנ"ל הם הפרטים המדויקים, המלאים והנכונים ביחס למצב בריאותי בעבר ובהווה.  .6

 שאדרש להמציא אישורים ו/או לגבות הצהרתי זו במסמכים רפואיים.

 לרבות אי דיוק כלשהו בהצהרת בריאות זו, מהווה הפרה של תנאי הלימודים בביה"ס לרפואה.  ידוע לי כי הצהרה כוזבת, .7

 אריאל בשומרוןאוניברסיטת . לרפואה בית הספרמזכירות ני מתחייב/ת כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי אלה, אודיע על כך לאלתר לא .8

 הפסקת הלימודים לאלתר. כולללבדיקות,  בכפוףבמקרה זה לנקוט כל צעד שימצא לנכון,  תהיה רשאית

 . על גבי טופס זה או צרוף אישור מטעמו המעיד על מצב בריאות המועמדהצהרת הבריאות תקפה בכפוף לאישור רופא  .9

 ,מצב בריאותי יהיה עליי למסור הצהרה/הצהרות נוספות בדברמשרד הבריאות  מאתלעסוק ברפואה  רישיוןהקבלת לצורך ידוע לי כי  .10

 ע"י ועדה רפואית. ות/ייתכן שאדרש לעבור בדיקה כןו

 ולראיה באתי על החתום להלן:

 _________________________________________________________________________ :וחותמת חתימה______  _____________________________תאריך: ___  

 

 רופא המשפחה אישור
 

 טי: הקף בעיגול את הסעיף הרלוונ

 מצב בריאותו של המועמד תקין לחלוטין, נכון למועד אישורי זה, הריני מאשר כי  .1

 . מחלה כלשהימאו  אינו סובל ממחלת נפשהוא ו

)ניתן לצרף סיכומי מחלה(.  הנ"ל חלה בעבר או חולה כיום, לפי הפירוט הבא:  .2

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________: וחותמת מהתיח ___________________________הרופא: __________________________שם    

 _________________________________תאריך: ___________________   
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