
 רפואימכון הצהרת 
 

 ההתאחדות לכדורגל בישראלאל: 
 

"( הינו תחנת רפואת המכוןהריני לאשר כי המכון הרפואי _____________________ )להלן: "
ומוסמך לערוך בדיקות רפואיות  1811 -לחוק הספורט, תשמ"ח 5ספורט כאמור בסעיף 

 .  2012 -לספורטאים כמפורט בתקנות הספורט )בדיקות רפואיות(, תשע"ד
 

בעל  ___________________ /פרופ'/דר'מר/גבמנהל המכון, המכון ממנה את 
מול פעול ל כמורשה מטעם המכוןת.ז_______________, מ.ר________________ 

איש הקשר מטעם המכון יהא  האדמיניסטראטור "(.אדמיניסטראטור)להלן: " ההתאחדות
על יצירת שמות משתמשים לרופאי המכון בפורטל האמון על פעילות המכון אל מול ההתאחדות, 

   וכן יהיה האחראי על מילוי התחייבויות רופאי המכון כלפי ההתאחדות. 
 
כי כל הרופאים המועסקים במכון הינם בעלי רישיון רפואה בתוקף ומוסמכים  בזאת אשרמכון מה

 לעסוק ברפואה במדינת ישראל. 
 

ל האישורים והמסמכים שיעביר לידי ההתאחדות אחראי לנכונותם ותקינותם של כלהמכון 
שיונפקו על כפי על ידי רופאי המכון ו , כפי שיימסרולכדורגל בישראל בנוגע לכשירות הספורטאים

 ידי המכון ורופאיו.
 

כל אחד מרופאי המכון הרשאים לבצע בדיקות רפואיות לספורטאים את המכון מתחייב להחתים 
חתימה על טופס האחריות הנ"ל הינה תנאי להיות רופאי המכון על טופס אחריות.   מטעם המכון

 מורשים לבצע בדיקות. 
 

 מצורפת בזאת רשימת הרופאים המורשים לבצע בדיקות רפואיות לספורטאים מטעם המכון:
 

 מ.ר מומחה מ.ר שם הרופא
   
   
   
   
   
   
   

 
כל אחד מהרופאים ששמם מפורט לעיל רשאי לחתום באמצעות חתימה אלקטרונית על טפסים 

 יועברו אל ההתאחדות לכדורגל בשם המכון. שנערכו על ידו בלבד ואשר רפואיים 
 

בפרטים שצוינו לעיל המכון מתחייב לעדכן את ההתאחדות באופן מיידי בכל שינוי אשר יחול 
על פי תקנות  של המכון על פי חוק הספורט, הסמכתומכון של הבמעמדו ובכללם על שינוי 

זהות הרופאים על שינוי בבזהותו של האדמיניסטראטור הפועל מטם המכון ושינוי הספורט, 
 המוסמכים לפעול מטעם המכון. 

 
* לטופס זה יש לצרף טופס הצהרת אדמיניסטראטור וכן צילום רישיון סרוק של כל אחד 

המורשים לבצע בדיקות רפואיות לספורטאים מטעם המכון. רופא אשר  מהרופאים הנזכרים לעיל
 לא יצורף רישיונו, לא ייחשב כרופא הרשאי לבצע בדיקות מטעם המכון.  

 
 

 שם המכון:     __________________                    מורשה החתימה:  __________________
 

 מספר זהות:          __________________          מספר זיהוי:   __________________          
 

 :           __________________                    מספר רישיון:        __________________תאריך
 

 חותמת:          __________________                    חתימה:                 __________________


