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 בחיק האם – 3-3-22מנויים נבחרת מטפלים  –הסכם אספקת שירותים 

 

 שנערך ונחתם ב___________ ביום _____ לחודש ______ שנת ________ 

 

  035840545אלעד דהן ת.ז.  בין:

 "   שירותים פסיכולוגים, פרארפואיים וחינוכיים –מנהל "מרכז רימון 

 3885700ד.נ חפר    1קיבוץ המעפיל ת.ד   

 ___ 079-5800085טלפון: __  

 ___________________ rimonclinic@gmail.comדוא"ל: ____

 "( מרכז רימון)להלן: " 

 ; מצד אחד         

 

 ___________ מר / גב' ______________ ת.ז ___________ לבין:  

 ________________ מרח' __________________________ 

 _________________ טלפון נייד: _____________________  

 דוא"ל: _________________________________________ 

 ___________________________  כתובת אתר / עמוד נחיתה:

 "(הלקוח)להלן: " 

 ; מצד שני          

 המטפלים:שמות  –במקרה של מרכז טיפול / מכון טיפולי 

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________

____________________________________________________________ __ 

 

המרכז כמה מטפלים, יש לכתוב את שמותיהם   , במידה והלקוח הינו מכון או מרכז טיפולי

 . ולשלוח את המסמכים הנדרשים לגבי כל אחד מהמטפלים

 

 אופי הפעילות:                                                                                        

)להלן: "רימון" ו/או "מרכז רימון"(  שירותים פסיכולוגים, פרארפואיים וחינוכיים"  –"מרכז רימון 

חות הפונים אליו  מקבל פניות לאספקת שירותי יעוץ, טיפול ואיבחון לילדים, מבוגרים ומשפ

רימון"(. הלקוח מעוניין  מרכז ישירות או באמצעות אתר אינטרנט ),להלן: "האתר" ו/או "אתר 

לספק שירותים טיפוליים כמפורט בנספח א' המצורף להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד  

 הימנו, למטופלים הפונים למרכז רימון )להלן "השירותים" או "הטיפולים"(;  

 

 ים הסכמות הצדד

 . הצהרות והתחייבויות הלקוח1

 

הלקוח מצהיר ומתחייב שידוע לו כי מטופלים המופנים אליו לטיפול הינם מטופלים של מרכז  

רימון )להלן "המטופלים" או "המטופלים", "טיפול/ים" לפני העניין(, עד לתחילת הטיפול  

 הראשון שיעבור המטופל בפועל.   
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ל לא המשיך לקבל שירות מהשירותים המפורטים  בנוסף, מובהר בזאת כי במידה והמטופ

ומרכז   בהסכם זה, יועבר דיווח למרכז רימון והמטופל ישוב להיות מטופל של מרכז רימון

 .  רימון יוכל להפנות אותו לגורם אחר

ידוע ללקוח כי הסכם זה מהווה את מתווה ההתקשרות בין הצדדים, וכי מרכז רימון אינו 

מתחייב למספר כלשהוא של הפניות מטופלים ללקוח )ואם בכלל(, בין בתקופה מסוימת, ובין 

 בתקופת ההסכם כולה.  

למען הסר ספק, מרכז רימון לא יהיה אחראי לטיב הטיפול / השירות / המפגש המקצועי  

מידה ומרכז רימון יתבע בשל כל נזק שנגרם למטופל על ידי הלקוח, אזי הלקוח מתחייב וב

לשפות את מרכז רימון בגין כל הוצאה שיצטרך להוציא או כל פיצוי שיפסק כנגדו, לרבות  

 פיצויים שנפסקו על ידי בית משפט וכן הוצאות משפט שיוציא או שיפסקו כנגדו. 

דעתו הבלעדי, להתקשר בהסכם דומה או מקביל עם צד  מרכז רימון רשאי, על פי שיקול 

שלישי כלשהוא למתן שירותים נוספים ו/או אחרים, בין אם דומים, זהים או תחליפיים 

 לשירותים המפורטים בנספח א' ו/או כל שירות אחר כפי שיוחלט מפעם לפעם במרכז רימון.

והאישורים הנדרשים על פי   הלקוח מצהיר ומתחייב כי הוא מחזיק בכל הרישיונות, ההסמכות

כל דין ו/או ההסכם, לשם מתן השירותים על פי הסכם זה וכי הינו בעל הכישורים, הידע  

 והניסיון הדרושים ליתן את השירותים כמתחייב מהסכם זה.  

מובהר בזאת  כי המידע שיבחר הלקוח להציג אודות עצמו באתר מרכז רימון ובכלל, הינו  

את הלקוח על פי כל סעיפי הסכם זה. הלקוח מתחייב שלא להציג  באחריותו המלאה ומחייב 

מידע מטעה או לא מדויק באתר ובכלל, ו/או מידע שאסור להציגו על פי כל דין ועל פי תנאי  

את הפרופיל שלו באתר בכל מקרה של שינוי בכתובת או באופן מתן   יעדכןהלקוח  הסכם זה.

 יות מתאימות., זאת על מנת שיקבל הפנהשירותים למטופלים

הלקוח מתחייב לעמוד בכל תנאי ודרישות הפיקוח ו/או ההדרכה המוטלים על העוסקים  

 במקצועו, לפי כל דין.  

 

הלקוח מתחייב ליצור קישור ב"פוטר" )החלק התחתון באתר האינטרנט שלו( לאתר מרכז  

לקוח  רימון )לעמוד באתר, על פי החלטת הצדדים( באתר האינטרנט של הלקוח )במידה ול

יש אתר אינטרנט / עמוד נחיתה(. מטרת הקישור היא לתרום לקידומם של שני האתרים.  

 במידה ויובן כי מטופל הגיע לאתר מרכז רימון, "דרך" האתר של הלקוח, הלקוח יידוע בכך. 

 סעיף זה על סעיפי המשנה שלו הינו סעיף יסודי להסכם זה. 

 

 . השירותים 2

 

ת ללקוח מטופלים, והדבר תלוי בגורמים רבים, לרבות  מרכז רימון אינו מתחייב להפנו

 התעניינותם של גולשי האתר בשירותי הלקוח.  

למרכז רימון נתון שיקול הדעת שלא להעניק את השירותים ללקוח, וזאת לאחר בחינה של  

צרכי מרכז רימון, כישורי הלקוח וניסיונו, עמידתו בדרישות סף כגון רישיונות וביטוח אחריות  

עית, צרכי הגולשים באתר מרכז רימון, ועוד שיקולים שונים. ככל שמרכז רימון יבחר  מקצו

שלא לצרף את הלקוח למאגר המטפלים המפורסמים באתר רימון, מסיבות הנתונות לשיקול  

דעתו ומבלי לפרטן, יודיע על כך ללקוח בהקדם וההסכם לא יכנס לתוקף. במילים אחרות,  

צעות, ומילוי הטופס בידי הלקוח הינו הצעה כמשמעה בחוק  טופס זה הינו הזמנה להציע ה

 החוזים. רק הסכמת רימון למתן שירותים ללקוח תחשב קיבול וכריתה של ההסכם בפועל. 
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 )עובד ומעסיק(  –. אי קיום יחסי עבודה 3

 

להסרת כל ספק, מובהר בזאת, כי לא ישררו בין הלקוח ו/או מי מטעמו לבין מרכז רימון ו/או  

עמו, בכל עת, יחסי שותפות, שליחות או יחסי עובד מעביד כמשמעותם על פי כל  דין  מי מט

 ועל כל המשתמע מיחסים כאלו.

הלקוח מתחייב בזאת כי הוא יהיה מנוע ומושתק מלטעון בפני גורם כלשהו, לרבות בית  

ביד  משפט ו/או בית דין מוסמך, כי חלים ו/או חלו, במהלך כל תקופת ההסכם, יחסי עובד ומע

בינו ו/או מי מטעמו לבין חברה וכן לא יתבע ממרכז רימון תשלומים כלשהם אשר היו מגיעים  

 ללקוח אילו היו יחסי עבודה בינו ובין מרכז רימון. 

 

 . התמורה ודרכי התשלום 4

 

, ישלם הלקוח למרכז רימון את הסכומים רימון בגין השירותים שיקבל הלקוח ממרכז 

 פי התנאים המפורטים בנספח זה.הנקובים בנספח א', ועל  

הלקוח מצהיר כי בדק את הסכומים הנקובים בנספח א', ומצא אותם הולמים וכי הסכומים  

 הללו כוללים תמורה הוגנת בגין הפניית המטופלים אליו. 

 

 . אחריות וביטוח5

 

נפש  הלקוח יהא אחראי לכל פגיעה ו/או נזק ו/או אובדן מסוג כלשהוא, אשר יגרמו לגוף ו/או ל

ו/או לרכוש כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הלקוח, שלוחו, עובדו ו/או מי מטעמו, והוא  

מתחייב לשפות את מרכז רימון בגין כל הוצאה אשר תיגרם למרכז רימון וקשורה ו/או נובעת  

מאחריותו כאמור, לרבות, אך לא רק, הוצאות בגין הליך משפטי, הוצאות משפט ושכר טרחת  

 עורכי דין. 

חת אחריותו מתחייב הלקוח להחזיק במשך כל תקופת ההסכם ובאמצעות חברת להבט

ביטוח מורשית כדין, את הביטוחים כמפורט בנספח א' וכן מתחייב הלקוח לחדש את  

 הפוליסות מדי שנת ביטוח. 

למען הסר ספק, הסדרת נושא הביטוח הינה באחריותו המלאה של הלקוח בלבד. אי הסדרת  

קיום ביטוחים, אינה מסירה מאחריותו המקצועית של  אישור טופס נושא הביטוח ומשלוח 

הלקוח כלפי מטופליו )שהופנו אליו על ידי מרכז רימון( ואינה מבטלת או פוגמת  

של הלקוח כלפי מרכז רימון כפי שהובהרו בהסכם זה. למען הסר ספק,   בהתחייבויותיו

 ביטוח של המטפל. למרכז רימון נשמרת הזכות לבדוק / לדרוש לעיין במסמכי ה

 סעיף זה על סעיפי המשנה שלו הינם סעיפים יסודיים להסכם זה.

 

 . שיפוי 6

 

חויב מרכז רימון לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו הלקוח או בגין פעולות  

שנעשו במסגרת מתן השירותים או בקשר עימם, יהא מרכז רימון זכאי לשיפוי ופיצוי מלא  

 הלקוח על כל נזק שנגרם לו כאמור בגובה אותו סכום בתוספת כל הוצאותיו.מאת 
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 . סודיות, אי תחרות ומניעת ניגוד אינטרסים 7

 

הלקוח מתחייב לשמור על סודיות ולא לגלות לאדם או גוף כלשהו מידע או נתון כלשהו אשר  

ו בעקיפין למרכז רימון  יגיעו אליו תוך כדי ועקב השירותים על פי הסכם זה והנוגע במישרין א

או למטופלים של הלקוח, אשר הופנו ע"י מרכז רימון, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות הנאמר  

לעיל, שמות, כתובות, פרטים ורקע רפואי של המטופלים המופנים, ומידע הקשור לעבודת  

כל  מרכז רימון )לרבות תנאי ההתקשרות, אופי השירות, התמורה בגין השירות וכיו"ב( או 

 נתון אחר.

הלקוח מצהיר כי ידועה לו חשיבות השמירה על פרטיות המטופלים, וכי הוא יפעל בהתאם  

לכל דין ו/או ההסכם הקשורים לשמירה על כבוד האדם והמטופל, צנעת חייו, וסודיות  

מקצועית, לרבות חוקים, תקנות, כללים ונהלים של, לרבות אך לא רק, כל גוף או רשות  

 נהלית אחרת, הקשורים עם תחומי עיסוקו.מקצועית ו/או מ

הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו שתוקפה של התחייבותו זו הנה למשך כל תקופת ההסכם וכן 

 בכל עת אף לאחר שיגיע הסכם זה לידי סיומו. 

ככל שהלקוח יקבל שירותי פרסום ו/או קידום במסגרת שירותי מרכז רימון, מתחייב הלקוח  

 מרכז רימון.  להציג עצמו כמטפל של 

הלקוח מתחייב כי לא יפרסם במסגרת האתר ולא ימסור במסגרתו מידע המאפשר פניה  

ישירה של משתמשי האתר אל הלקוח, שלא על פי ההנחיות והשדות הרלוונטים בכרטיס 

  .המטפל באתר )מיניסייט(

ון,  הלקוח מתחייב שלא לעשות שימוש בשם, חומר, ספרות מקצועית ומוניטין של מרכז רימ

 ללא אישור מפורש ובכתב ממנהלי מרכז רימון.  

יתבקש הלקוח, לדרישת כל גוף ו/או רשות, לחשוף מידע סודי כאמור, יודיע הלקוח למרכז  

שעות מעת הדרישה, ובכל מקרה בטרם העביר   48רימון על אודות הדרישה לא יאוחר מתוך 

 מידע כאמור.  

 סעיפים יסודיים להסכם זה. סעיף זה וסעיפי המשנה שלו הינם 

 

 . תקופת ההסכם, סיומו, והחובות החלות על הצדדים עם סיום ההסכם 8

 

חודשים, החל מיום חתימתו והוא יוארך באופן  12תוקף הסכם זה הינו לתקופה של 

אוטומטי, באותם תנאים )אלא אם הוסכם אחרת ובכתב בין הצדדים( לתקופות נוספות של  

א צורך בהודעה מוקדמת על ידי צד כלשהו. והוא יוארך כל אימת  חודשים כל אחת, לל 12

 שהלקוח יבחר בכך. 

יום מראש. הלקוח יודיע על   30כל צד יהא רשאי להביא הסכם זה לסיומו בהודעה בכתב, של 

רצונו להביא את ההסכם לסיומו בהודעה באמצעות דוא"ל, ו/או באמצאות שימוש במערכת  

 .  )אם קיימת כזו( האתר

אין באמור בסעיף זה לעיל, כדי לגרוע מזכותו של מרכז רימון לבטל הסכם זה מידית וללא  

צורך בהודעה מוקדמת, היה ויישלל או יותלה רישיונו של הלקוח או במקרה בו יפתח הליך  

משפטי כלשהו כנגד הלקוח הקשור בעבירה פלילית או ברשלנות ו/או במידה שהופר אחד מן  

 להלן.   9סכם זה, או בכפוף להוראות סעיף  הסעיפים היסודיים בה

למען הסר ספק, מוסכם כאמור, כי כל החובות החלות על הלקוח בקשר עם חובת הסודיות 

 ופרטיות כלפי המטופלים ומרכז רימון, ימשיכו לחול גם עם סיום ההתקשרות.
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דית  סעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הוא סעיף יסודי בהסכם זה והפרתו היא הפרה יסו

 של ההסכם.

 

 . שונות 9

 

הסכם זה מכיל את כל ההבנות וההסכמות בין הצדדים בכל הנושאים הנידונים בו והוא גובר  

על כל הבנה, הסכמה והבעות עמדה קודמים בכתב או בעל פה. שינויים להסכם לא יהיו  

 תקפים אלא אם הועלו על הכתב ונחתמו ע"י שני הצדדים.  

לכל עניין הנוגע להסכם או הנובע ממנו, תהיה לבתי   סמכות השיפוט הבלעדית בקשר 

 המשפט המוסמכים עניינית בעיר חדרה. הדין שיחול על ההסכם הנו דין מדינת ישראל. 

הלקוח מתחייב כי אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה לכל  

 גורם ו/או צד שלישי. 

 . אושר מראש ובכתב על ידי שני הצדדיםיקף רק אם כל שינוי בתנאי ההסכם יהיו בתו

כל הודעה שצד נדרש או מבקש להעביר למשנהו, תהיה בכתב ותיחשב נמסרת לכל מטרה  

   באמצעות מערכת האתר )במידה ותהיה כזו( דוא"ל או)א( במועד העברתה ב

בחתימה על ההסכם, מקבל על עצמו הלקוח גם את הוראות תנאי השימוש ותקנון האתר  

 https://www.rimonclinic.com/takanonאשר מופיע באתר מרכז רימון בקישור: 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

 

 מרכז רימון              הלקוח               

  )באמצעות אלעד דהן(                 
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 נספח א' להסכם התקשרות  

 

 השירותים והתמורה: 

 

ההרשמה יפתח הלקוח פרופיל באתר מרכז רימון. מרכז רימון שומר לעצמו  לאחר  .1

 את הזכות לערוך שינויים בפרופיל. 

ישלם הלקוח את הסכום החודשי   ,עבור השירותים שיקבל הלקוח מאת מרכז רימון .2

 שמופיע באתר לצד סוג המנוי אותו בחר. 

לשנמך את המנוי על פי ראות  הלקוח רשאי לעבור בין סוגי מנויים שונים, לשדרג או  .3

עיניו ולפי צרכיו. בכל מקרה של שדרוג המנוי יגבו דמי המנוי המוגדלים עבור החלק היחסי 

של החודש, והחל מהחודש הבא יגבו דמי מנוי מלאים. במקרה של שנמוך מנוי יגבה הסכום 

 הגבוה עד לסיום החודש והסכום הנמוך החל מתחילת החודש הבא. 

אשר תינתן   יום( 30) לבטל את המנוי בהודעה מראש בת חודשכאמור ניתן  .4

. יגבה  )במידה וקיימת( באמצעות הודעת דוא"ל או באמצעות הודעה דרך מערכת האתר

 תשלום מלא עבור המנוי במהלך חודש ההודעה המוקדמת.  

הלקוח  ישלם למרכז רימון את הסכומים המופיעים באתר. )להלן ולעיל "התמורה"(.    . 5

 כומים המופיעים באתר כוללים את המע"מ(. )הס

  התמורה תשולם למרכז רימון באמצעות תשלום באשראי באמצעות מערכת הסליקה .6

. הלקוח יחוייב אחת לחודש, עבור השירותים שיקבל  המוטמעת באתר מרכז רימון אוטומטית

 .  מאת מרכז רימון בחודש הבא

שהיא, ייחשב הפרה של ההסכם בין  אי תשלום של הלקוח למרכז רימון, מכל סיבה  .7

  7תוך יפנה ללקוח כדי להסדיר את התשלום והיה והעניין לא יוסדר הצדדים, ומרכז רימון י

 .  יוסר הפרופיל של הלקוח מהאתרימי עסקים 

ידוע ללקוח כי פרטי האשראי כמפורט לעיל נשמרים במערכות מרכז רימון בצורה   .8

 שימוש כמפורט בהסכם זה בלבד. מאובטחת ועל פי חוק לצרכי  

 מרכז רימון ינפיק ללקוח חשבונית מס כדין, מיד לאחר קבלת התמורה מאת הלקוח.   .9

להלן כתובת דואר מרכז רימון, מרכז רימון יהא רשאי לעדכן פרטים אלו בהודעה   .10

 3885700, ד.נ חפר, קיבוץ המעפיל  1ללקוח: לידי מרכז רימון, ת.ד 

 

 ביטוח: 

 

וח מתחייב לערוך ביטוחים כמפורט להלן וכן להעביר למרכז רימון  אישור  הלק .11

 ביטוחים עבור הפוליסות התקפות למרכז רימון, כמפורט להלן: 

 500,000$ -ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מ .11.1

 250,000$-בגבול אחריות שלא יפחת מ -ביטוח אחריות כלפי צד ג' .11.2

 

יטוחים המוזכרים לעיל לציין במפורש כי הביטוח הינו לכיסוי פעילותו על הב .12

שירותים פארארפואיים( בכל מקום בו הוא מספק   – 94והשירותים שהלקוח מספק )סעיף 

פיו  -את שירותיו למטופליו אשר הופנו ע"י מרכז רימון. ביטוחי הלקוח יכללו תנאי מפורש על

,  304היקפם וכן יכללו כיסויים נוספים )קוד כיסוי המבטח אינו רשאי לבטלם או לצמצם את 

בנוגע לאחריות מקצועית פרה רפואית ישירה וכלפי צד שלישי(, או שלא   332, 328, 309
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יום  60לחדשם אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 

 מראש.  

 

  רחב כך שיכלול גם את מרכז רימון.יושם המבוטח בביטוחי הלקוח המפורטים לעיל  בנוסף, 

. פוליסת הביטוח תכלול תניה מפורשת המציינת כי  מרכז רימון יצויין בפוליסה כמוטב

חברת הביטוח לא תוכל להגיש תביעת שיבוב כנגד מרכז רימון וכי בכל מקרה שתידרש לכך,  

 תשלם חברת הביטוח תשלומים למרכז רימון לפני כל תשלום שישולם ללקוח.  

 

דגש בזאת כי אי המצאת של מסמך אישור קיום ביטוחים או כל מסמך אחר המעיד על  מו

עמידת פוליסת הביטוח בתנאי הסכם זה, אינה מבטלת או גורעת מחובתו ואחריותו של  

 הלקוח עליה התחייב בהסכם זה, כלפי מרכז רימון.

וחים", **לצורך הבהרה: החתמת סוכן הביטוח של הלקוח על טופס "אישור קיום ביט

, למשלוח  לצד ובנוסףמבטיח כיסוי כמתבקש בהסכם זה, זאת    –המצורף כנספח ד'  

 אישור / העתק פוליסה המציין כי מרכז רימון מוטב בפוליסה זו.

 

 _______________________________  שם בעל הכרטיס: -. פרטי כרטיס אשראי 13

 

 _________________________________________________  ת.ז בעל הכרטיס:

 

 ______________________________________________  מס' כרטיס האשראי  :  

 

 _____________________________________________  תוקף כרטיס האשראי  :

 

 _____ _______________ : ספרות בגב הכרטיס 3 -( CVVקוד אימות כרטיס האשראי )

 

 בחירת סוג מנוי. 14

 סוגי המנויים נבדלים בהרשאות לכל סוג מנוי. 

כך יש לו יותר אפשרויות בחירה באתר האישי וכרטיס האתר    -ככל שלמנוי יותר הרשאות 

 שלו יופיע ביותר עמודים ויותר חיפושים בגוגל ובאתר מרכז רימון. 

  -הרשאות מנוי בסיסי 

 ש"ח לחודש 196)סופי(:  ממחיר כולל מע"  -מקצוע  1סוג טיפול +  2התמחויות +   2אזור טיפול +  1

  -הרשאות מנוי מתקדם 

 ש"ח לחודש 267)סופי(:  ממחיר כולל מע"  -מקצוע  2סוג טיפול +  3התמחויות +   6אזור טיפול +  2

   -הרשאות מנוי פרימיום 

ש"ח   386)סופי(:  ממחיר כולל מע"  -מקצוע   4סוג טיפול +   6התמחויות +   10אזור טיפול +  3

 לחודש

 

לכל סוגי המנויים אפשרות להעלות מאמרים, סרטונים, המלצות וכמובן מידע אישי וטקסט  

 חופשי.

הלקוח מאשר כי ידוע לו כי כל תוכן שהועלה לאתר מרכז רימון, לא יועלה בכל פלטפורמה  

 אחרת.

 צרכים האישיים.ניתן לשדרג או לשנמך את סוג המנוי בהמשך בהתאם ל
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 בחירת סוג מנוי 

יש לבחור את סוג המנוי. שימו לב כי לאחר משלוח ההסכם, תחויבו בכרטיס האשראי על פי  

כרטיסכם  אתר ותוכלו ליצור את סוג המנוי שתבחרו. לאחר ביצוע התשלום תקבלו גישה ל 

.  מודגש כי רק לאחר פרסום  םרלוונטייתוכלו לערוך אותו ולהעלות תכנים , , כמו כןבאתר

)יש להקיף את   הכרטיס שיצרתם, תוכלו להתחיל לקבל הפניות ממערכת אתר מרכז רימון.

 הבחירה(: 

 מנוי בסיסי 

 מנוי מתקדם

 מנוי פרימיום

 

 : נהלי עבודה 

הקשורים להתקשרות ו/או  הלקוח יכול להעביר כל אסמכתה או תעודה או מסמך,  .15

לתחומי ההתמחות של הלקוח, על פי דרישת מרכז רימון. יודגש בזאת, כי רק במידה והלקוח  

יגיש את כל המסמכים הנדרשים והמסמכים יבדקו וימצאו ע"י מרכז רימון, כעומדים  

בסטנדרט המקצועי שמרכז רימון קבע )מרכז רימון שומר לעצמו את הזכות לשנות את  

נים מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי בלבד(, יסמן מרכז רימון את כרטיסו של  הקריטריו

 (.  סימון תו האיכות של מרכז רימוןהלקוח ככרטיס שעומד בקריטריונים שקבע מרכז רימון ) 

הלקוח יחזיק, ינהל, ישמור וישתמש במאגר הנתונים במערכת )במידה ותהיה כזו(   .16

 ופרטיות המטופלים, בהתאם לכל דין.תוך שמירה על סודיות 

הלקוח יפעל לפי כללי האתיקה, ההנחיות המקצועיות ועל פי כל דין, לרבות שמירת   .17

 רשומות של טיפולים

 הלקוח יקבל מאת מרכז רימון הודעה על פרטי מטופל חדש, ופרטי התקשרות.   .18

במידה וקיימת( או  הלקוח יעדכן את מרכז רימון באמצעות מערכת מרכז רימון באתר )

בכל מקרה בו ההתקשרות   –באמצעות המייל, באשר להתקשרות בין הלקוח ובין המטופל 

לא מתממשת ויש צורך בהפניה מחודשת, רשאי מרכז רימון ליצור קשר עם הלקוח להפנייה  

מחודשת. הלקוח יביא לידיעת הפונה כי הוא מעביר את פרטיו למרכז רימון לביצוע הפניה  

 מידה והודעה כזו רלוונטית.  מחודשת, ב

הרשומה הרפואית תנוהל ע"י הלקוח ובאחריותו המלאה, בצורה מלאה, לרבות   .19

 אינטייק, תיעוד פגישות, מסמכים ותשלומים, כנדרש בחוק. 

יתואמו מול מנהל הפרויקט בהסכמת  במידה ויהיו, נהלים ייחודים לפרויקט מסוים, .20

 ת להסכם זה. המטפל ויכתבו במייל שיהווה תוספ

 עימומחוייב לקבל הדרכה במרכז "בחיק האם" על פי התנאים שסוכמו  הלקוח .21

 מראש. 

בקשה לסיום התקשרות או שינוי תנאי מנוי תעשה אך ורק מול מנהלות פרוייקט   .22

 "בחיק האם"

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

 מרכז רימון              הלקוח               

   )באמצעות אלעד דהן(                 
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 רלוונטי רק למכונים או מרכזיים טיפוליים  -)להלן: "ההסכם"(   ' להסכם התקשרותגנספח 

 לכבוד  

 )מרכז רימון( 035840545אלעד דהן, ת"ז 

 

 כתב התחייבותהנדון: 

 

 הרינו להצהיר, לאשר ולהתחייב כלפיכם כדלקמן:  

 

הרינו לאשר כי דאגנו להביא את תוכן ההסכם לידיעת כל המטפלים המפורטים במבוא  

להסכם וכי הם התחייבו בפנינו לכבד את כל הוראות ההסכם ככל שזה נוגע לאופן  

 התנהלותם מול המטופלים ומול מרכז רימון.  

 

 בכבוד רב,           

 

 ______ _____________         חתימה: ___________________________ תאריך
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טופס    -     נספח ד' להסכם התקשרות מיום __________ )להלן: "ההסכם"(

 אישור קיום ביטוחים 
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