
 
 

 

 myheritage.co.il/dna: האתר דרך עצמאית שנרשמו לנבדקים הרשאה טופס

 

 החטופים תימן ילדי בפרשת האמת חקר למען והשדולה MyHeritage חברת של הגנטי המאגר
 

 לצורך הגנטי במאגר להשתתף ת/מעוניין_______________,  ז"ת' מס(, מלא שם, _________________ )אני
 לחברת רשותי את בזאת ת/נותן אני. דימצ תשלום כל ללא וזאת, החטופים תימן ילדי בפרשת משפחות איחוד

MyHeritage Ltd. "(החברה )"א"הדנ למעבדת שלי א"הדנ דגימת את לשלוח Family Tree DNA בטקסס ,
, הן באתר החברה והן באתר א"דנ התאמות בסיס על שלי משפחה קרובי מציאת לצורך"( המעבדה)" ב"ארה

 המעבדה באתר והן www.myheritage.co.il   החברה באתר הןייפתח חשבון פרטי עבורי . המעבדה

www.familytreedna.com ,שלי א"לדנ בהקשר לאינטרנט יועלה לא שלי שהשם כך פרטיותי על שמירה תוך .
. אחרים אנשים אלפי מאות של א"לדנ ויושווה אנונימי באופן ב"בארה מחשב לשרתי דיגיטלי באופן יועלה שלי א"הדנ

הדנ"א שלי ותוצאות הניתוח שלו וההצלבות שלו שייכים לי ואך ורק לי, ואין לחברה או למעבדה בעלות כלשהי 
עליהם. אני מרשה לחברה ולמעבדה ליצור את ההצלבות ולעיין בהן כדי שנציגי החברה יוכלו להסביר לי אותן. 

 כדי המעבדה ובאתר החברה אתרב שלי חשבוןעבור האישיים  וסיסמא שם משתמש באמצעותתינתן לי גישה 
 משפחתית התאמה שתימצא במידה קשר איתי תיצור החברה, בנוסף .בכל עת שלי התוצאות את לראות שאוכל

 שמי להעברת אסכים שאני במידה ורק"(, הצלבה)" יותר קרוב או שני דוד בן בדרגת אחר אדם לבין ביני משמעותית
 הצד או אני אם. בינינו קשר תיצור ברההח, לי האישיים ופרטיו שמו למסירת יסכים והוא, זה לאדם האישיים ופרטי
 באתר שלי היוחסין אילן וכן שלי א"הדנ. האישיים פרטינו יוחלפו לא, קשר ביצירת מעוניינים יהיו לא בהצלבה השני

 רשות או משפט בית אם אלא שלישיים לצדדים יימסרו לא ההצלבות ותוצאות( כזה אילן לי שיהיה במידה) החברה
 א"הדנ את לקבל במעבדה הבדיקה סיום לאחר לבקש אוכל. למטה זאת הרשיתי אם או אחרת יורו בדין המוסמכת

. חוזרת או נוספת א"דנ בבדיקת צורך שיהיה למקרה שלי א"הדנ את תשמור המעבדה. דיגיטלי קובץ של בצורה שלי
 עת בכל לבקש גם אוכל. דיגיטלי קובץ מניבה שהבדיקה לאחר במעבדה א"הדנ את להשמיד עת בכל לבקש אוכל

  .נוספות הצלבות יתאפשרו לא רגע ומאותו, שלי א"הדנ של הדיגיטלי הקובץ את למחוק
 

 (:רשות) למטה במשבצות סמן
 

 ר"יו, קורן נורית כ"לח גם אלי בנוסף יימסרו ההצלבה אודות הפרטים, הצלבה שתימצא שבמידה ה/מסכים אני]  [ 
 רק קורן כ"לח יימסרו בהצלבה השני הצד אודות הפרטים. החטופים תימן ילדי בפרשת האמת חקר למען השדולה

 .דומה הסכמה נתן השני הצד אם
 

 ורק) מלהתקיים תחדל שהחברה ובמקרה, בנאמנות יישמרו שמי עם יחד שלי א"הדנ מידע שקובץ ה/מסכים אני]  [ 
 המידע אובדן את למנוע מנת על, החטופים תימן ילדי בפרשת האמת חקר למען לשדולה יימסרו הם( זה במקרה

 .החטופים תימן ילדי בפרשת משפחות איחוד לצורך ורק אך בהם להשתמש תוכל והשדולה, הגנטי
 

 שלי המידע משיתוף כתוצאה להשלכות אחריות מכל המעבדה ואת החברה את ת/משחרר אני, זה מסמך על בחתימה
 .בבוררות ייושב הצדדים בין שיתגלע סכסוך כל. מעלה לאמור בהתאם

 
 :חתימה

 
_________________ 
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 החטופים תימן ילדי בפרשת האמת חקר למען השדולה ידי על שהופנו לנבדקים הרשאה טופס
 

 החטופים תימן ילדי בפרשת האמת חקר למען והשדולה MyHeritage חברת של הגנטי המאגר
 

 לצורך הגנטי במאגר להשתתף ת/מעוניין_______________,  ז"ת' מס(, מלא שם_________________ ), אני
 לחברת רשותי את בזאת ת/נותן אני. דימצ תשלום כל ללא וזאת, החטופים תימן ילדי בפרשת משפחות איחוד

MyHeritage Ltd. "(החברה )"א"הדנ למעבדת שלי א"הדנ דגימת את לשלוח Family Tree DNA בטקסס ,
, הן באתר החברה והן באתר א"דנ התאמות בסיס על שלי משפחה קרובי מציאת לצורך"( המעבדה)" ב"ארה

 המעבדה באתר והן   www.myheritage.co.il החברה באתר הןייפתח חשבון פרטי עבורי . המעבדה

www.familytreedna.com  ,שלי א"לדנ בהקשר לאינטרנט יועלה לא שלי שהשם כך פרטיותי על שמירה תוך .
. אחרים אנשים אלפי מאות של א"לדנ ויושווה אנונימי באופן ב"בארה מחשב לשרתי דיגיטלי באופן יועלה שלי א"הדנ

הדנ"א שלי ותוצאות הניתוח שלו וההצלבות שלו שייכים לי ואך ורק לי, ואין לחברה או למעבדה בעלות כלשהי 
עליהם. אני מרשה לחברה ולמעבדה ליצור את ההצלבות ולעיין בהן כדי שנציגי החברה יוכלו להסביר לי אותן. 

 כדי המעבדה ובאתר החברה אתרב שלי חשבוןעבור האישיים  וסיסמא שם משתמש באמצעותתינתן לי גישה 
 משפחתית התאמה שתימצא במידה קשר איתי תיצור החברה, בנוסף .שלי בכל עת התוצאות את לראות שאוכל

 שמי להעברת אסכים שאני במידה ורק"(, הצלבה)" יותר קרוב או שני דוד בן בדרגת אחר אדם לבין ביני משמעותית
 הצד או אני אם. בינינו קשר תיצור החברה, לי האישיים ופרטיו שמו למסירת יסכים והוא, זה לאדם האישיים ופרטי
 באתר שלי היוחסין אילן וכן שלי א"הדנ. האישיים פרטינו יוחלפו לא, קשר ביצירת מעוניינים יהיו לא בהצלבה השני

 רשות או משפט בית אם אלא שלישיים לצדדים יימסרו לא ההצלבות ותוצאות( כזה אילן לי שיהיה במידה) החברה
 א"הדנ את לקבל במעבדה הבדיקה סיום לאחר לבקש אוכל. למטה זאת הרשיתי אם או אחרת יורו בדין המוסמכת

. חוזרת או נוספת א"דנ בבדיקת צורך שיהיה למקרה שלי א"הדנ את תשמור המעבדה. דיגיטלי קובץ של בצורה שלי
 עת בכל לבקש גם אוכל. דיגיטלי קובץ מניבה שהבדיקה לאחר במעבדה א"הדנ את להשמיד עת בכל לבקש אוכל

 .נוספות הצלבות יתאפשרו לא רגע ומאותו, שלי א"הדנ של הדיגיטלי הקובץ את למחוק
 

 ר"יו, קורן נורית כ"לח גם אלי בנוסף יימסרו ההצלבה אודות הפרטים, הצלבה שתימצא שבמידה ה/מסכים אני
 רק קורן כ"לח יימסרו בהצלבה השני הצד אודות הפרטים. החטופים תימן ילדי בפרשת האמת חקר למען השדולה

 .דומה הסכמה נתן השני הצד אם
 

 ורק) מלהתקיים תחדל שהחברה ובמקרה, בנאמנות יישמרו שמי עם יחד שלי א"הדנ מידע שקובץ ה/מסכים אני
 המידע אובדן את למנוע מנת על, החטופים תימן ילדי בפרשת האמת חקר למען לשדולה יימסרו הם( זה במקרה

 .החטופים תימן ילדי בפרשת משפחות איחוד לצורך ורק אך בהם להשתמש תוכל והשדולה, הגנטי
 

 שלי המידע משיתוף כתוצאה להשלכות אחריות מכל המעבדה ואת החברה את ת/משחרר אני, זה מסמך על בחתימה
 .בבוררות ייושב הצדדים בין שיתגלע סכסוך כל. מעלה לאמור בהתאם

 
 :חתימה

 
_________________ 
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