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MOXO- המבדק לאבחון הפרעות קשב וריכוז | פתרונות נוירוטכנולוגיים בע"מ 

ובהתאם לקווי היסוד המנחים את  לאמות המידה לאבחון הפרעת קשב וריכוז מטעם משרד הבריאותבהתאם 

רק לבעלי מקצוע אשר עברו הכשרה מוסמכת  משווק MOXO-טכנולוגיים בע"מ, מבדק ה-חברת פתרונות נוירו

. זכאות לרכישת חומרים מוגבלים אלו נקבעת על בסיס מידת הכשרה, המבדקופענוח תוצאות  ביצועבניהול, 

מכתך מולנו, או שברצונך להירשם למערכת, אנא מלא טופס השכלה וניסיון. במידה וטרם ביססת את מידת הס

 זה.

 ופענוח תוצאות מבדקים: ת מבדקיםרשאים להירשם אנשי המקצוע הבאים אשר עברו הכשרה בהעבר

רופא  ;פסיכיאטר ילדים/ מבוגרים ;נוירולוג ילדים/ מבוגריםקרי:  איש מקצוע רפואי, המומחה בתחומו .1

 פסיכולוג מומחה. ;א התפתחותירופ ; ADHD-עם התמחות ב ילדים

 ,: עובדים סוציאליים, מאבחנים דידקטיים, מרפאים בעיסוקהנוספיםאנשי מקצועות הבריאות  .2
 קלינאי תקשורת.פיזיותרפיסטים ו

 

  הפרטים הבאים:יש למלא את 

 :/ הוצאת חשבוניות )ימולא על ידי הגורם המנהלתי(  להיקשרותפרטים . א

 משפחה(______________________ת.ז. / ח.פ._____________________שם איש הקשר )פרטי + 

 שם הארגון )במידה ורלוונטי(______________________________________________________

 דוא"ל______________________________________________________________________

 )עבודה(___________________________טלפון סלולרי____________________________טלפון 

 כתובת_____________________________________עיר________________מיקוד__________

 

 )ימולא לאחר פתיחת חשבון(: MOXO-פרטי חשבון במערכת ה

 

 לקוח_______________________________________________מספר שם משתמש )כתובת דוא"ל(

 .ולהירשם adhdtest.com-http://www.moxo* על מנת לפתוח חשבון יש להיכנס לאתר החברה 

 

פרטיך יופיעו תחת "קליניקות מומחים" באתרנו  אישור שימושך במבדק ורכישת חבילה ראשונית,לאחר 

. אנא מלא את הפרטים כפי שברצונך להציגם )במידה ואינך adhdtest.co.il-http://www.moxoבכתובת 

 מעוניין כי פרטיך יופיעו באתר, אין צורך במילוי חלק זה(.

 

 _______________________________ תחום עיסוק:_______________________שם:________

 כתובת:____________________________________________ טלפון:____________________

 דוא"ל:_____________________________________________________________________

 .JPEG / PNG כקובץ Info@neurotech.co.il -במידה וקיים לוגו אשר ברצונך להוסיף, ניתן לשלוח במייל ל *

 .הבא ** במידה ולארגון קיימים מס' סניפים עם כתובות וטלפונים שונים, ניתן לציינם בתחתית העמוד
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  )מבין המקצועות המפורטים בראש העמוד הקודם(: פרטי הגורם המקצועי המוסמך להעברת המבדקים. ב

 משפחה(_______________________ת.ז._________________________________שם )פרטי + 

 ____________________________________________טלפון ______________________תחום עיסוק

 השכלה )התואר הגבוה ביותר(___________________________________ מספר רישיון / רישום בפנקס

 _________________________________מוסד _________ _שנה________________________התמחות

"י/ הפ"י/ איגוד הפסיכיאטריה בישראל / האיגוד הנוירולוגי בישראל שייכות מקצועית )סמן את כל הרלוונטי(: הר

 ________________________________ :חיפ"א / אחר /

דויק וכי כל המשתמשים במבדק זה המצויים תחת אחריותי הנני מצהיר כי כל המידע הנמסר בטופס זה הוא מ

הינם בעלי ידע כללי בעקרונות מדידה, העברה ובשימוש אתי במבחנים, כפי שנדרש באמות המידה לאבחון 

 הפרעת קשב וריכוז מטעם משרד הבריאות.

מומלץ באמות אני מצהיר בנוסף, כי אני )אנו( מוסמכים לעשות שימוש ולפרש את תוצאות המבדקים כפי ש

המידה, ואני נוטל אחריות מלאה לקיום ניהול ושימוש תקין )כולל העברה טכנית של המבדק על ידי טכנאים( 

 טכנולוגיים בע"מ.-בכל החומרים אשר אזמין מחברת פתרונות נוירו

 

 (.Vן אני מסכים לפקח ולהיות אחראי לשימוש הולם בחומרים אלו ומאשר את ההצהרה הנ"ל )נא לסמ        

 

 ____________________________  חתימת הגורם המקצועי

 ____________________________ תאריך 

 

.info@neurotech.co.il -או סרוק במייל ל 8680528-08את הטופס המלא יש לפקסס למספר פקס 

mailto:info@neurotech.co.il
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 תאריך:__________
 

 שם: __________ 
 

 הסכם שירותיםהנדון: 
 

", או הלקוחבהמשך להתקשרות בינינו, אנו שמחים להציע לכם ], ביחד עם _________[ )" 
"( על פי התנאים אנחנו" או "החברהטכנולוגיים בע"מ )"-"( להתקשר עם חברת פתרונות נוירואתם"

 המפורטים להלן.
 
החברה תספק לכם כלים לסיוע באבחון והערכה טיפולית של תפקודי קשב . והרישיון השירותים .1

ידי כך שהחברה תעניק -"(, עלההסכם"(. השירותים יסופקו, בכפוף לתנאי הסכם זה )"השירותים)"
"(, למהלך תקופת ההסכם, לשימוש בתוכנה הרישיוןלכם רישיון מוגבל שאינו ניתן להעברה )"

השירותים כוללים אפשרות ביצוע מבדקים לסיוע באבחון כאמור "(. התוכנהשפיתחה החברה )"
www.moxo-"(, והגישה לשירותים תתבצע דרך אתר האינטרנט של החברה בכתובת המבדקים)"

adhdtest.com"( במסגרת השירותהאתר, או כל כתובת אחרת שנספק לכם במידה של שינוי .)" ים
ידכם -ובכפוף לתנאי ההסכם, תוכלו במסגרת הרישיון לבצע כמות מבדקים שתירכש באתר על

בהתאם לתנאי הרכישה באתר, ותהיה לכם גישה לדו"חות המתארים את תוצאות המבדקים 
להלן. בנוסף לאמור לעיל, במסגרת השירותים, אנו עשויים  4.2"(, בכפוף לסעיף דו"חות התוצאות)"

ל דעתנו הבלעדית, להעניק מרכיבים מסוימים של השירותים )כגון מספר מבדקים להחליט, בשיקו
 .מוגבל( ללא תמורה, אך בתנאים שתקבע החברה

 
. במהלך תקופת ההסכם ישלם הלקוח את התמורה על פי התנאים הקבועים  בהליך רכישת תמורה .2

ורה וכן כל רכיב אשר "(. החברה עשויה לשנות את התמהתמורההמבדקים באתר בעבור השירותים )"
ניתן ללא תמורה, בשיקול דעתה הבלעדי. התמורה תשולם לכתובת או חשבון בנק המצוין בכתב על 
ידי החברה מעת לעת. התמורה אינה כוללת מס הכנסה, מע"מ או מיסים או עלויות אחרות אשר 

ה והלקוח במידעלולה להטיל כל רשות בקשר למבדקים, ואשר יישא בהם הלקוח באופן בלעדי. 
מעוניין לבטל רכישה עבורה שילם באופן מלא או חלקי, החברה תזכה את הלקוח עבור אותם מבדקים 

וקבלת ימים ממועד הנפקת החשבונית  14-שלא נעשו בהם שימוש, וזאת בתנאי שלא עברו יותר מ
 עבור הרכישה. התשלום 

מסכים, מצהיר ומתחייב, נכון . כתנאי לקבלת השירותים הלקוח התחייבויות ומצגים מצד הלקוח .3
 למועד החתימה על הסכם זה, וכן לאורך כל תקופת ההסכם, כדלקמן:

ידי הלקוח, מי מאנשי צוותו של -השימוש בתוכנה, בשירותים ובדו"ח התוצאות ייעשה על .3.1
ידי הלקוח על פי הליך -"(, או כל גורם אחר אשר הוסמך עלאנשי צוות הלקוחהלקוח )"

", וביחד עם אנשי צוות מורשי שימושידי החברה באתר )"-קבועים עלועקרונות ההסכמה ה
"( לביצוע המבדקים ולהשתמש בשירותים כפי שהם מתוארים להלן, וזאת נציגי הלקוחהלקוח "

)א( בכפוף לכל דין החל על הלקוח, לרבות חוקים הקשורים לשירותי בריאות או פסיכולוגיה, 
דיות וחיסיון רפואי בפרט; וכן )ב( בכפוף לתנאי תקנון כללי פרטיות תקפים בכלל וכן כללי סו

 conditions-and-adhdtest.com/terms-www.moxoהשימוש של החברה המופיע בכתובת 
ה רשאית לדרוש ידי הלקוח וכן החברה תהי-"(, כאשר תוכן התקנון מאושר בזאת עלהתקנון)"

ידי נציגי הלקוח, אשר יבצעו שימוש בתוכנה ובשירותים מטעמו. למען הסר -את אישור תוכנו על
ידי נציגי הלקוח יהיה באחריותו הבלעדית של הלקוח, -ספק יובהר כי כל שימוש אשר יעשה על

 לרבות הסמכתם של נציגי הלקוח לעשות שימוש בשירותים.
-מנת לעסוק בעיסוקו של הלקוח ועל-הרישיונות והאישורים הנדרשים עלהלקוח הינו בעל כל  .3.2

פיו לא מפרים כל חוק, -מנת להתקשר בהסכם זה וכן הסכם זה וביצוע התחייבויות הלקוח על
פקודה, פסק, צו, הסכם או מסמכי התאגדות להם הלקוח כפוף ו/או הוראות כל רשות לה 

 הלקוח כפוף.
מסכימים )א( כי החברה תהיה רשאית להזכיר באתר את שמו  בחתימתכם על הסכם זה, הינכם .3.3

)ב( כי החברה תהיה רשאית לשלוח מעת לעת דיוור -של הלקוח ואת הקשר של החברה עימו, ו
 בנושאים מקצועיים. אם אינכם מסכימים לאמור לעיל, נא ליידע את החברה על כך בכתב.

 מכל דין פי-על הנדרשות ההסכמות כלאת  להשיג ולשמור הבלעדית האחריות תהיה הלקוח על .3.4
 יספק אותו והרפואי האישי למידע ביחס(, חוק מכוח נבדק אותו של מהאפוטרופוס או) נבדק

 הנבדק הסכמת לרבות, השירותים עם בקשר או בתוכנה שימוש, מבדק עם בקשר ללקוח
 ולצורכיה מחקר לצורכי, אנונימי בסיס על, במידע להשתמש תוכל שהחברה לכך המפורשת
 את להראות שתידרש במידה החברה עם פעולה ולשתף לסייע מתחייב והלקוח ,הפנימיים

 הושגו אכן כי הוכחה ידי-על הנבדקים של רפואי או/ו אישי מידע על השמירה בחובת עמידתה
 החברה של הפרטיות מדיניות את לכבד הלקוח מתחייב, כן-כמו. כדין הנדרשות ההסכמות
  .לעת מעת שתעודכן כפי, באתר המופיעה

במידה שירצה הלקוח להתבסס על דו"חות התוצאות למחקרים, הערכות ו/או פרסומים אחרים,  .3.3
מתחייב הלקוח לאזכר את התוכנה ואת החברה בפרסומים, מחקרים ו/או הערכות אלו וכן 

 . לקבל אישור מהחברה לנוסח הפרסומים, מחקרים ו/או הערכות כאמור

http://www.moxo-adhdtest.com/
http://www.moxo-adhdtest.com/
http://www.moxo-adhdtest.com/
http://www.moxo-adhdtest.com/terms-and-conditions
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 . ובאתר בעלות בתוכנה .4
מובהר בזאת כי התוכנה והאתר )על כל מרכיביהם( וכן כל הקניין הרוחני הגלום בהם )בין אם  .4.1

רשום ובין אם לאו( או בשירותים, או הנובע מהם, היום או בעתיד, הינם בבעלות מלאה של 
 החברה על פי דיני הקניין הרוחני ובכלל )בכפוף לשימוש מצד החברה ברישיונות כאלה ואחרים(.

 כן מובהר כי כל שימוש באתר ו/או בשירותים שאינו בהתאם להסכם זה הוא אסור בהחלט.
החברה )א( תעשה מאמצים כך שללקוח תתאפשר גישה לדו"חות התוצאות בתקופת ההסכם  .4.2

)ב( מתחייבת לתת ללקוח התראה סבירה מראש במידה שתיאלץ להסיר את דו"חות -ואחריה, ו
 הגישה אליהם. התוצאות מהאתר, באופן שימנע 

מובהר ומוסכם כי דו"חות התוצאות יהיו בבעלותכם, אלא שהחברה לא תישא באחריות או  .4.3
בחבות כלשהי במידה שהגישה לדו"חות התוצאות תיפגע. מידע זה יאוחסן במאגר המידע של 

 החברה. 
 

 אחריות מוגבלת ושיפוי .3
לעמוד בתקני השוק בו  בכפוף לעמידתכם בתנאי ההסכם והתקנון, אנו נעשה מאמצים סבירים .3.1

מסופקים השירותים ולהפחית ככל האפשר הפרעות לרצף אספקת השירותים. ייתכן 
שהשירותים ו/או האתר יהיו בלתי זמינים מעת לעת בשל פעולות תחזוק ושדרוג או סיבות 

 שאינן בשליטת החברה, ובכל מקרה, נשתדל לפתור כל תקלה בהתאם וככל שאנו יכולים.
ח הערכה קלינית, קביעת דיאגנוזה והחלטות טיפול המתבססות "כלול בכל דושימוש במידע ה .3.2

חות ומידע המופק כתוצאה משימוש בשירותים או בתוכנה, הם באחריותו "על מידע הכלול בדו
כלי , שכן מידע זה הינו לכךל הלקוח והחברה מסירה מעצמה כל אחריות בנוגע שהבלעדית 

או אבחון רפואי של הלקוח תחליף לחובותיו אשר אינו מהווה , ולנציגי הלקוחעזר בלבד ללקוח 
ביחד עם התיק הקליני של הנבדק כפי שנדרש מהלקוח  מידע זה על הלקוח לעבד, ואו אחר

אושרו על ידי אף  האתר והשירותים לאשהלקוח מאשר כי ידוע לו . מבחינה תקנית בתחומו
חייבת ביחס לכל נזק, תביעה, חבות,  . החברה לא תהיה אחראית אואו אחרתרשות רגולטורית 

הנובעים או העולים מהסכם זה או מכל  ,הפסד או הוצאה מכל סוג, לרבות הוצאות משפטיות
בכל מקרה, במידה שייקבע כי מגבלת התוצאות.  ותח"שימוש בשירותים, בתוכנה, או בדו

נזקים , החבות המרבית של החברה, אם בכלל, תהיה מוגבלת לאחריות זו אינה תקיפה
כספיים כלליים בסכום שאינו עולה על הסכום הכולל ששילם הלקוח לחברה )אם בכלל( 

התרופות הקבועות בסעיף זה תהיינה התרופות  החודשים הקודמים לתביעה.( 6) תבמהלך שש
 ,תוכנהאתר, בהיחידות והמלאות, שיעמדו ללקוח בקשר עם נזק שנגרם כתוצאה משימוש ב

 .התוצאותבדו"חות  בשירותים ו/או
את יגן ויפצה , או נציגי הלקוח את ההסכם ו/או התקנון, אזי הלקוח ישפה הלקוח ובמידה שיפר .3.3

החברה בגין כל תביעה, הפסדים, חבויות, נזקים, עלויות, קנסות או תשלומים עונשים והוצאות 
הוצאות על פשרה או הימנעות /או בגין הקשורות לכך, לרבות שכר טרחת עורך דין סביר ו

, ללא קשר לשאלה אם תביעה זו מבוססת על , ישירים או עקיפיםתביעה שכזו כנגד החברהמ
זכותה של החברה להשתתף בהליכים משפטיים אלו על חשבונה ועם כן, -כמו. זדוןרשלנות או 

 לבחירתה, אלא שלא תיחתם פשרה בהליכים אלו ללא אישור מראש ובכתב מצד החברה.ייצוג 
 

החודשים הראשונים מיום החתימה על ההסכם, תספק החברה ללקוח  6. במהלך מענה טכני והכשרה .6
ספק מענה ותמענה מקצועי לשאלות בקשר עם נושאים הקשורים להפעלת התוכנה ופענוח התוצאות, 

המענה הטכני  .דרך האתר אליההפורמאלית שעות )במהלך ימי עסקים( מעת הפנייה  72כאמור בתוך 
 24טרוני או צ'אט דרך האינטרנט, והחברה תפעל באופן סביר להגיב בתוך יסופק באמצעות דואר אלק

 שעות מקבלת הפנייה, ככל האפשר.
 

 . תקופת ההסכם וביטולו .7
תתחיל ביום הסכם זה של תקופתו אלא אם כן בוטל מוקדם יותר בהתאם לתנאי הסכם זה,  .7.1

ממשיך לרכוש שבו הלקוח מאשר את קבלת תנאי הסכם זה ותישאר בתוקף כל עוד הלקוח 
. על אף האמור, החברה תהיה רשאית לבטל את ההסכם "(תקופת ההסכם") שירותים מהחברה

( ימים, ולאחר תום תקופה זו, למנוע מהלקוח 3בכל עת על ידי הודעה מראש ובכתב של חמישה )
 גישה ושימוש בשירותים.

גישת הלקוח לתוכנה בעת פקיעת או כניסת ביטול הסכם זה לתוקף, ייפסקו השירותים ותיחסם  .7.2
 יישארו בתוקף. 2-7ולאתר וכן יבוטל הרישיון. יחד עם זאת, תנאי הסעיפים 

 
, הבנה , וגובר על כל הסכםהצדדיםוהתקנון, מהווה את מלוא ההסכם בין  נספחיוהסכם זה, . )א( כללי .8

קודם. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון ואת תנאי מדיניות הפרטיות  או הסדר
הצדדים, בכפוף לכך ובאישור שלה בהתאם לאמור בהסכם זה. תיקונים להסכם זה עצמו ייעשו בכתב 

לשנות את תמחור התשלומים  תתהא החברה רשאית מעת לע שנה לאחר חתימת ההסכם,שהחל 
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יום מראש על  30החברה תיתן ללקוח הודעה של  מה על הסכם זה, כאשרנכון ליום החתיהקבועים 
ויתור על כהסכם זה או התקנון לפי זכויותיו על של צד מסוים עמידה אי . )ב( אין לפרש כאמורשינוי 

על וכולל , לרבות זכות לקבלת תשלומים, לא יהווה ויתור תמידי כאמורויתור על זכות  טענות אלו וכן
חוקי, בלתי אינו הסכם זה או התקנון מתנאי תנאי כי  משפט מוסמך-ביתבמידה שהחליט )ג(  זכות זו.

על תנאי חלופי, דומה ככל האפשר לתנאי  ישתפו פעולה להסכיםהצדדים תקף או בלתי אכיף, 
הלקוח לא ימחה או יעביר את זכויותיו )ד(  .ם לא יאבדו מתוקפםשאר תנאי ההסכ, וכן המקורי

כם זה ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה. החברה רשאית להמחות או להעביר וחובותיו על פי הס
על פי ( ללקוח: 1)בכתב, יימסרו על פי הסכם זה הודעות . )ה( תיה על פי הסכם זהואת זכויותיה וחוב

-ו הפרטים המצוינים בראש הסכם זה כאשר הלקוח מתחייב להודיע לחברה על כל שינוי בפרטים אלו,
; טלפון 74036 , פארק המדע, נס ציונה3רח' גולדה מאיר טכנולוגים בע"מ, -תרונות נוירו( לחברה: פ2)

. הודעה תיחשב כאילו נמסרה info@neurotech.co.il, 972-8-8680328פקס מס'  ,972-8-8680328מס' 
ביום מסירתה האישית או בעת קבלת אישור המסירה בדואר רשום, וביום השליחה אם נשלחה בפקס 

כי החברה והלקוח הינם גופים עצמאיים מובהר ומוסכם בין הצדדים )ו(  בדואר אלקטרוני.או 
אין בהסכם זה כוונה לייצר כל מערכת יחסים אחרת ו העוסקים בניהול והפעלת עסקיהם שלהם

כן, אף -; כמוהסכם זה שירותים בתנאיהלקוח לצורך אספקת  שאינה זו של קבלן משנה המתקשר עם
הסכם )ז(  השני.הצד בשם צבור כל חבות או ייתן מצג, פרסומת, התייחסות או אחרת ילא צד להסכם 

קשר להסכם זה, יובא אך ורק בפני בכל הליך משפטי או דומה לו ו זה יפורש על פי חוקי מדינת ישראל
בהתאם לכללי הסמכות העניינית. על אף האמור לעיל, החברה תוכל  יפו-אביב-בית המשפט בתל

 בכל תחום שיפוט. , וכן לתבוע כל סעד מקדמיכל צו מניעה לתבוע אכיפת
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 ____________.-אנו, החתומים מטה, מסכימים להסכם זה ולכל האמור לעיל, נכון לתאריך ה
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