
 
 

 11מתוך  1עמוד         

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 25מספר מערכת: 

 2019 ספטמבר מועד הבחינה:
 

 מזכירות רפואית  פתרון עבור
 מעשי מועד ג'

 

 1פרק 

 6שאלה 

 

 

 9שאלה 

 

  



 
 

 11מתוך  2עמוד         

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 25מספר מערכת: 

 16שאלה  2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 

 

 19שאלה 

 

 

 21שאלה 

 

 

  



 
 

 11מתוך  3עמוד         

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 25מספר מערכת: 

 24שאלה  2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 קופת חולים כללית
 31ארלוזורוב 
 בת ים

03-5002700 
 

 

16/07/2019 
 

 לכבוד
 מר יונה מילר

 127בלפור 
 בת ים

 
 שלום רב,

 
 

 Tytoשירות הנדון: 
 12/07/2019מכתבך מתאריך  

 
 

 Tytoבשירות אנו מודעים על פנייתך לסניפנו והתעניינות 

של כללית מאפשר לעבור בדיקות רפואיות בבית או בכל מקום אחר באמצעות מכשיר קטן וחכם  Tytoשירות ה

 במיוחד. המכשיר משדר את תוצאות הבדיקה לרופא והוא יכול לבצע את האבחון הרפואי מרחוק.

 להלן דרישות המינימום של המכשירים: 

 (iOSמכשירי אייפון ) .1

 ומעלה.  iOS 10עם מערכת הפעלה  –ומעלה  iPhone 6מכשירי 

 מכשירי אנדרואיד: .2

   •Samsung: S5  ,ומעלהS6 ,ומעלה +A7  ,ומעלהJ7  ,ומעלהNote 5 .ומעלה 

   •Xiaomi: Redmi Note 4  ,ומעלהMI 5 .ומעלה 

 ומעלה. 4.4.4יד הנדרשת: גרסת האנדרוא

 www.clalit.co.il/he/TYTOניתן לקבל פרטים נוספים באתר של קופת חולים כללית לפי הכתובת 

 

 בברכה

 

 מירה סער

 מזכירה רפואית

 Tytoמצורף עלון מידע של מכשיר 

  

http://www.clalit.co.il/he/TYTO


 
 

 11מתוך  4עמוד         

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 25מספר מערכת: 

 2פרק  2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 1עמוד 

 

  



 
 

 11מתוך  5עמוד         

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 25מספר מערכת: 

  2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 עמודיםכולל מספור  2עמוד 

 

 

 

 

  



 
 

 11מתוך  6עמוד         

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 25מספר מערכת: 

 3פרק  2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 

 

  



 
 

 11מתוך  7עמוד         

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 25מספר מערכת: 

  2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 4פרק 

 

 

  



 
 

 11מתוך  8עמוד         

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 25מספר מערכת: 

  2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 5פרק 

 65שאלה 

 

 

 

  



 
 

 11מתוך  9עמוד         

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 25מספר מערכת: 

 69שאלה  2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 

 

 

  



 
 

 11מתוך  10עמוד         

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 25מספר מערכת: 

 73שאלה  2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 

 

  



 
 

 11מתוך  11עמוד         

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 25מספר מערכת: 

 6פרק  2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 

 


