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 מבחן גמר קורס מזכירות רפואית 
 מעשי מועד א'

 ,הנחיות לנבחן
 קרא בעיון את ההנחיות לפני תחילת כתיבת המבחן.

 

 :הערכההמבנה השאלון ומפתח 

 .פרקים שישהבשאלון שלפניך 

 :מטלות חובה

 נקודות 40     לעיבוד מידע רפואיתוכנה    1פרק 

 נקודות 15  ועיצוב מסמכים ה(, כתיבWordמעבד תמלילים )   2פרק 

 נקודות 15     (Excelחישובים ועיבוד מידע )   4פרק 

 נקודות 20     (Outlookיומן ודואר אלקטרוני )   5פרק 

 :מטלות בחירה

 יש לבחור באחת משתי המטלות הבאות:

 נקודות 10    (, טיפול בטבלהWordתמלילים )מעבד    3פרק 

 או

 נקודות 10     חיפוש מידע רפואי באינטרנט   6פרק 

 נקודות 100 הכול-סך

 .56 :ציון עובר
 

 .שעות 4.5 משך הבחינה:
 

 :הוראות מיוחדות
 בסיום הבחינה החזר למשגיח את השאלון ואת התדפיסים. .1

טקסטים שאינם ברורים, פעל לפי שיקול דעתך. אין למונחים או לאם מתעוררת שאלה בקשר למילים,  .2

 אפשרות לקבל סיוע מהמשגיח.

 גבי הדף הראשון את כמות הדפים שהודפסו.-לאחר הדפסת התדפיסים יש לציין על .3
 

 הערה חשובה:
על  מבחינת משרדנו אישור של ידיעת ההוראות לשמירה הםקבלת שאלון הבחינה ודף התשובות והשימוש בהם 

 מחויבות הנבחן לפעול בהתאם.של על כל המשתמע מכך ו ,נותטוהר הבחי
 

 .לשני המיניםההנחיות כתובות בלשון זכר, אולם מכוונות 

 

 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל.© 

 אין להעתיק לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט

 הבחינה.שום חלק משאלון  –בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר 

 לא ייעשה שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא ללא רשות בכתב

 מאת מנהלת תחום הבחינות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
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 מידע רפואי לעיבוד תוכנה - 1פרק 
 

 רפואי שברשותך.המידע הלעיבוד  תוכנהאת הפתח  .1

 הוראות הבאות:ההוסף תיק מטפל חדש לפי  .2

 משפחה שלך;הפרטי ושם השם ה - שם 

  רופא משפחה -התמחות; 

 רשימה הבאה:המטפל לפי הפעילות של השעות את הוסף  .3

  דקות 15 -יחידת זמן ליומן; 

 :מערכת שעות שבועית 

 עד שעה משעה יום

 17:00 09:00 א

 18:00 08:00 ב

 16:00 09:00 ג

 20:00 12:00 ד

 20:00 12:00 ה

 

 הבאות:הוראות ההוסף תיק מטופל לפי  .4

 שלךתעודת הזהות הזן את מספר  –ז "ת; 

  וויס תמיר –שם; 

  זכר –מין; 

  ראשון לציון 31איתן,  הואלי –כתובת מגורים; 

  15/03/1967 –תאריך לידה; 

 מטופל וסגור אותו.התיק את שמור  .5

באופן באופן ידני או  -הוסף בצדו השמאלי של כל התדפיס  .וויס תמיר מטופלההדפס את תיק  .6

 מבחן.השם פרטי, מספר תעודת זהות, תאריך  -את פרטי הנבחן  -ממוחשב 

משפחה שלך, בתאריך של יום הפרטי ושם השם השהוספת קודם לכן, לפי  ,פתח את יומן המטפל .7

 המבחן.

 .12:45בשעה  ,בתאריך של יום המבחן וויס תמירקבע תור למטופל  .8

 -ממוחשב באופן באופן ידני או  -הוסף בצדו השמאלי של כל התדפיס . וויס תמירתור של את ההדפס  .9

 מבחן.התאריך ושם פרטי, מספר תעודת זהות  -את פרטי הנבחן 
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 נתונים הבאים:המטופל לפי התיק את הוסף  .10

 ואשר תיקון של  תעלה באחהשלך, את הספרה האחרונה תעודת הזהות מספר את הזן  –ז "ת

 ביקורת;הספרת 

  אדיב מלי –שם 

  נקבה –מין; 

  גבעתיים26ההסתדרות  –כתובת מגורים ,; 

  03-3215733 –בית בטלפון מספר; 

  18/10/1970 –תאריך לידה; 

  דואר אלקטרוני– @gmail.comMAlIA1970 

 מטופל וסגור אותו.התיק את שמור  .11

 הוסף תיק מטופל לפי הנתונים הבאים: .12

 ואשר תיקון של  ,בשתיים ַהֲעֵלהאת הספרה האחרונה  ,שלךתעודת הזהות מספר את הזן  - ז"ת

 .ביקורתהספרת 

 יוספי קובי – שם. 

 זכר - מין. 

 ירושלים, 70יצהר  – כתובת מגורים. 

 08/09/1983 - תאריך לידה. 

  054-79313872 - טלפון ניידמספר. 

  דואר אלקטרוני– @walla.co.ilKobi0983 

 מטופל וסגור אותו.התיק את שמור  .13

משפחה שלך, בתאריך של יום השם פרטי ושם השהוספת קודם לכן, לפי  ,פתח את יומן המטפל .14

  המבחן.

 הוראות הבאות:הקבע תורים למטופלים לתאריך של יום המבחן לפי  .15

 13:00בשעה  אדיב מלי תלמטופל. 

  13:30בשעה  יוספי קובילמטופל. 

תאריך של במשפחה שלך, הפרטי ושם השם הלפי  לכן, שהוספת קודם ,מטפלהיומן של את ההדפס  .16

 .יום המבחן

שם פרטי,  -את פרטי הנבחן  -ממוחשב באופן באופן ידני או  -הוסף בצדו השמאלי של כל התדפיס   .17

 מבחן.המספר תעודת זהות, תאריך 

  

mailto:AmramM@gmail.com
mailto:Gal1290@walla.co.il
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 .19:45לשעה  ,בהתאם לתאריך של יום המבחן ,הקרוב חמישיליום  יוספי קוביתור של את ההעבר  .18

 . יוספי קובישל  חדשהתור את ההדפס  .19

שם פרטי,  -את פרטי הנבחן  -ממוחשב באופן באופן ידני או  -הוסף בצדו השמאלי של כל התדפיס  .20

 מבחן.התאריך ומספר תעודת זהות 

 משפחה שלך.הפרטי ושם השם ה, לפי לכן שהוספת קודם ,מטפלהשל  מטופליםהדוח את הדפס  .21

שם פרטי,  -את פרטי הנבחן  -ממוחשב באופן באופן ידני או  -הוסף בצדו השמאלי של כל התדפיס 

 מבחן.התאריך ומספר תעודת זהות 

 מכתבים שברשותך.הליצירת  תוכנהפתח  .22

  אירוע שלהלן:הלפי תיאור  הזמנה לבדיקה רפואיתולהקליד יש לנסח  .23

 

 עם PET-CTלבדיקה הזמנה  18/09/2019בתאריך  קיבל)הפרטים נמצאים במערכת(  יוספי קובי מר

F-18-DOPA 78813, קוד הבדיקה. 

של המרכז הרפואי שיבא תל אה גרעינית ובמכון לרפ, 9:20בשעה  16/11/2019הבדיקה תתקיים בתאריך 

כניסה )סמוך למכוני הרנטגן המעבדות, קומת האגף ב, 03-530-3030 טלפון, 2דרך שיבא השומר, 

 והאונקולוגיה(. 

 :הנחיות כלליות

 שעות לפני הבדיקה. L-DOPA 12 -להפסיק את הטיפול ב .1

 שעות. ארבעלצום  .2

 למלא טופס הסכמה במשרד הקבלה. .3

 נא להביא:

 .)מסמכים רפואיים, מיפויים וצילומי רנטגן קודמים )צילומים או דיסק 

 .תעודה מזהה 

  אמצעי תשלום. הבדיקה אינה כלולה בסל הבריאותאו  (17התחייבות כספית )טופס. 

 .03-5302524 למידע נוסף, שינוי או ביטול תור יש לפנות לטלפון

 המכון לרופאה גרעיניתצוות 

 

את פרטי  -ממוחשב באופן באופן ידני או  -הדפס את המכתב. הוסף בצדו השמאלי של התדפיס  .24

 מבחן.השם פרטי, מספר תעודת זהות, תאריך  - הנבחן
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 ועיצוב מסמכים ה(, כתיבWordמעבד תמלילים ) - 2פרק 

 ."מבחן מעשי מזכירות רפואית"תיקייה בשם בשולחן העבודה  צור .25

 .Wordכנת ופתח ת .26

 Times New, וגופן עבריתב 12, גודל Davidגופן  שלהלן לפי המאפיינים הבאים:הקלד את הטקסט  .27

Roman במונחים  פיסוק שבטקסט. הקפדהסימני על פסקאות וההקפד על מבנה  אנגלית.ב 12, גודל

 קטנות.או  אותיות גדולותכתיבת על  באנגליתש

_____________________________________________________________________ 

 PET-CTמידע כללי לבדיקות 

והמכשירים החדישים מהירים מאוד ומסוגלים לסרוק  - CT - ו PETמשלבת שתי טכנולוגיות  PET-CTבדיקת 

 אזורים נרחבים בזמן קצר. 

היא סריקה המבוססת על הזרקת כמות זעירה של PET ( (Positron Emission Tomographyבדיקת  -"פט" 

 חומר רדיואקטיבי.

ממוחשבת של רקמות רנטגנית -היא שיטת סריקה אנטומיתCT  ( (Computed Tomographyבדיקת -"סי טי" 

 ואיברים.

 CI-LABבו מפותחים במסגרת מעבדת  אשר בית חולים שיבא הואבית החולים המוביל בתחום בארץ 

Computational Imaging Laboratory) בשילוב פעולה עם חוקרים ורדיולוגים, אלגוריתמים המסייעים ,)

 באבחון מחלות ובטיפול מדויק יותר בחולים.

 יקה?מתי עושים את הבד

 כדי לקבוע את מידת הפיזור של הגידול בגופו של הנבדק. (1

 אם הגידול הגיב לטיפול שקיבל המטופל.הכדי להעריך  (2

 כאשר רוצים לברר את טיב הממצא שנראה בבדיקות הדמיה אחרות. (3

 כדי לבדוק אפשרות שהמחלה חזרה לאחר טיפול מוצלח. (4

______________________________________________________________________ 
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 פסקאות לפי הדוגמה.את הבזמן ההקלדה מספר  מתי עושים את הבדיקה?בתוך הפרק  .28

שבשולחן  "מבחן מעשי מזכירות רפואית" בתיקייה "מידע כללי"מסמך שהקלדת בשם האת שמור  .29

 העבודה.

 הוראות הבאות:העצב את הטקסט שהקלדת לפי  .30

 , לעברית ולאנגלית.12, גודל גופן Tahoma -גופן בטקסט לאת השנה  .א

 הבאים: םמאפייניהלפי  "PET-CTמידע כללי לבדיקות "עצב כותרת  .ב

  גופן– Guttman Haim; 

  16 –גודל; 

 ;הדגשה 

  כפולקו תחתון; 

 .יישור למרכז 

 מאפיינים הבאים:הלפי  "הבדיקה?מתי עושים את " תכותראת העצב  .ג

  גופן– Guttman Haim; 

  14 –גודל; 

 ;הדגשה 

 מאפיינים הבאים:הלפי  "...בית החולים המוביל"מילים במתחילה  אשר עצב פסקה .ד

 כפול –שורות המרווח בין ה. 

  ס"מ 2.5 – תלויהכניסה מיוחדת. 

  נק' 14 –מרווח אחרי הפסקה. 

לעמוד  ,סוף המסמךב כלהו "עושים את הבדיקה? מתי"כותרת בהחל  ,העבר את כל הטקסט .ה

 חדש במסמך זה.

 לבחירתך.ן ונתסוג המספור תחתונה של המסמך. הבכותרת הוסף למסמך מספור עמודים  .ו

, 15, גודל Arial Blackלפי גופן  המילהועצב את כל הופעות  ,"CT" מילהאת החפש בכל הטקסט  .31

 מודגש, צבע כחול.

עליונה של המסמך. הוסף בצדה השמאלי את שמך הפרטי, את מספר תעודת הכותרת את הפתח  .32

 זהות ואת תאריך המבחן.ה

 הדפס את המסמך. .33
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 (, טיפול בטבלהWordמעבד תמלילים ) - 3פרק 

 .Wordכנת ופתח ת .34

, וגופן עבריתב 14, גודל Davidגופן  לפי המאפיינים הבאים:שלהלן ואת הטבלה הקלד את הטקסט  .35

Times New Roman מה, הקפד על מבנה הטבלה.דוגצור טבלה לפי ה .אנגליתב 14, גודל 

 

 מנת הקרינה האפקטיבית של בדיקות הדמיה

סוג 
 בדיקה האבחנתית הבדיקה

המנה 
האפקטיבית 
ביחידות של 

mSv 

 זמןהיחידת  זמן חשיפה 

טגן
רנ

 ימים 1.5 0.01 גפה או מפרק 
  3 0.02 חזה חזיתי

 חודשים 7 1.3 עמוד שדרה מותני
  6 1.0 בטן

קוף
שי

 

   16 3.0 בליעת בריום

 שנים  3.2 7 חוקן בריום

C
T

   1 2.3 ראש 
   3.6 8 חזה
   4.5 10 בטן

 

 ."מבחן מעשי מזכירות רפואית"בתוך התיקייה  "מנת הקרינה"המסמך בשם את שמור  .36

 , יישור למרכז.17, גודל Arialלפי גופן  "מנת הקרינה האפקטיבית של בדיקות הדמיה"עצב כותרת  .37

 הוראות הבאות:העצב טבלה לפי  .38

  עמודותהכותרות בש לתאים 10% - בהיר אפורצבע מילוי הוסף.  

  עמודות ולנתוני הטבלההלכותרות  - למרכז אופקי ואנכייישור הגדר. 

  נק' 3 של חיצוני של הטבלה לגבול בעוביהגבול את השנה, 

  באופן שווה. חוקן בריום -ו בליעת בריוםפזר שורות  "שיקוף"בתוך השורה 

מזג את התאים של ימים )שני תאים(, חודשים )שלושה תאים( ושנים  "יחידת זמן" בתוך העמודה .39

 במרכוז אופקי ואנכי. ימים חודשים ושנים)ארבעה תאים(. מרכז את המילים 

פר תעודת הוסף בצדה השמאלי את שמך הפרטי, את מס ,עליונה של המסמךהכותרת את הפתח  .40

 תאריך המבחן.את ו שלך זהותה

 הדפס את המסמך. .41
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 Excel)חישובים ועיבוד מידע ) - 4פרק 

 .Excelכנת ופתח ת .42

 .1לגיליון  דוגמההזן נתונים לפי ה .43

 חלוקת הבדיקות לפי קטגוריות
 (מבוסס על התקן הזהב)     
     

       
Gold Standard 

  
 PET/CT הבדיקה   

    TP TN FP FN 

 PET ללא מחלה
TN   20 1   

FP   4 5   

           סה"כ  

 PET מחלה ממאירה
TP 129     0 

FN 6     12 

           סה"כ  
 

 "מבחן מעשי מזכירות רפואית"בתוך התיקייה  "בדיקות"עבודה בשם החוברת את שמור  .44

 שבשולחן העבודה.

גודל הכותרת את , ו14-ל" הבדיקות לפי קטגוריותחלוקת " גודל הכותרת הראשונהאת שנה  .45

 .11-ל ")מבוסס על התקן הזהב("השנייה 

  שמבנה הטבלה זהה לדוגמה מבחינת פיצול ומיזוג תאים.בדוק  .46

  צבע מילוי כחול בהיר. TP, TN, FP, FN כתובשבהן  וגם לכותרות השורותעמודות ההוסף לכותרות  .47

 במרכוז אופקי ואנכי. טבלהבהנתונים כל את מרכז  .48

 .חשב בשורות סה"כ את הסכום של נתוני הבדיקות .49

 ."ממוצע"כותרת את ההקלד  ."FN" עמודהההוסף עמודה חדשה אחרי  .50

 הנתונים בכל בדיקה.של  הממוצע את שהוספת חשב בעמודות .51

 עשרונית.הנקודה האחרי  קבע שתי ספרותבתוצאות של חישוב הממוצע,  .52

 .(עמודותהנתונים )החל מכותרות ההוסף גבולות לטבלת  .53

")מבוסס על התקן הזהב("  - ו"חלוקת הבדיקות לפי קטגוריות"  - טבלההכותרות את מרכז  .54

 לרוחב הטבלה.

לצורך בניית התרשים,  נתוני הממוצע בכל הבדיקות.בין ה אהשוו אשר מציג ,טוריםצור תרשים מסוג  .55

 "ממוצע". -ו "הבדיקה"סמן את העמודות 

  ."ממוצעים בדיקות לפי תקן" - תרשים להכותרת את שנה  .56

 שלך זהותהוהקלד בצדה השמאלי את שמך הפרטי, את מספר תעודת  ,עליונההכותרת את הפתח  .57

 ואת תאריך המבחן.

  .בדף אחדהדפס את הטבלה ואת התרשים  .58
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 ((Outlook יומן ודואר אלקטרוני - 5פרק 

 .Outlookפתח תכנת  .59

 בתצוגת שבוע, בשבוע של יום המבחן. לוח שנהתיקיית את פתח  .60

 :10:30בשעה  ,הוסף פעילות חדשה ביום המבחן .61

 גרעינית הדמיה מוחית ברפואהכנס "פגישה בנושא  – כותרת". 

  המחלקה הנוירולוגית –מקום. 

  שעתיים; –פעילות האורך 

 וסגור אותה שמור את הפעילות. 

 הוסף פעילות חדשה ביום שלאחר יום המבחן: .62

  גרעינית הדמיה מוחית ברפואהכנס  –כותרת. 

  רמת גן ,כפר המכביה –מקום; 

 .אירוע של יום שלם 

 הוראות הבאות:הלפי  המבחן בשבוע של יום שבועיומן הדפס  .63

  שבועי לוח שנהבחר בסגנון; 

  הערות;האזורי את בטל 

 .הדפס ללא משימות 

את זהות והמספר תעודת את בצדה השמאלי את שמך הפרטי,  הוסףעליונה והכותרת את הפתח  .64

 .מבחןהתאריך 

 ."אנשי קשר"עבור לתיקייה  .65

 הוראות הבאות:האיש קשר חדש לפי  הוסף .66

 ;צבי מילרמן ד"ר –שם  .א

 ;רפואי וולפסוןהמרכז ה –חברה  .ב

 ;מנהל מכון – תפקיד .ג

 ;ZviMil@wmc.gov.il –דוא"ל .ד

 ;03-64098963 -טלפון בעבודה מספר  .ה

 .וסגור אותו קשרהאיש את שמור  .ו
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 הוראות הבאות:האיש קשר חדש לפי  הוסף .67

 ;Prof.Piter Birshtein –שם  .א

 ;מיינץ, גוטנברג אוניברסיטת יוהנס –חברה  .ב

 ;גרעיניתמנהל מחלקה לרפואה  –תפקיד  .ג

 ;PiterB@jgu.ac.de – דוא"ל .ד

 .וסגור אותו קשרהאיש את שמור  .ה

 הוראות הבאות:הכרטיסים של אנשי הקשר שהוספת לפי את ההדפס  .68

 ;בחר בסגנון תזכיר 

  זהות המספר תעודת את בצדה השמאלי את שמך הפרטי, הוסף עליונה והכותרת את הפתח

 מבחן.התאריך את ו

 ."דואר"עבור לתיקיית  .69

 נתונים הבאים:הצור הודעת דואר חדשה לפי  .70

  מיפויים מיוחדים  –נושאPET ו-SPECT במחלת השיטיון; 

  פרופ' פיטר בירשטיין – ראשוןנמען; 

 ד"ר צבי מילרמן – עותק; 

  גבוהה; –חשיבות 

 :הקלד את תוכן ההודעה 

______________________________________________________________ 

 שלום רב,

 שבנדון: תוכניתאחרון של ההחלק הלאישורכם נתון 

 .בהנהלת המומחה פרופ' פיטר בירשטייןדיון פרופסיונאלי  - 16:00 – 15:00

 

 ,תודה על שיתוף הפעולה

 מזכירות הכנס

______________________________________________________________ 

את זהות והמספר תעודת את בצדה השמאלי את שמך הפרטי,  הוסףעליונה והכותרת את הפתח  .71

 .מבחןהתאריך 

  .שמור את ההודעה לשליחה במועד מאוחר יותר .72

 הדפס את ההודעה. .73
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 .באינטרנטרפואי חיפוש מידע  - 6פרק 

 .Wordכנת ופתח ת .74

 :דוגמהצור במסמך טבלה לפי ה .75

 

 תשובה מספר משימה

78  

80  

82  

 משימות.התשובות לפי את העתיק הכדי ל והשתמש בטבלה ז

 

 "מבחן מעשי מזכירות רפואית"בתוך התיקייה  "טמאינטרנ"מידע המסמך בשם את שמור  .76

 שבשולחן העבודה.

 /https://www.wolfson.org.ilלפי הכתובת  וולפסון המרכז הרפואיאתר של את הפתח  .77

 לילדים.שעות הפעילות של סדנה לירידה במשקל חיפוש של האתר כדי לאתר ההשתמש במנוע  .78

 .78משימה תשובה למספר העמודת ב ,Wordאת התשובה לטבלה במסמך  העתק .79

 בטן ואגן. MRIזמני ההמתנה לבדיקות את " בדוק מידע שימושי"בתוך הקטגוריה  .80

 .80משימה תשובה למספר העמודת ב ,Wordאת התשובה לטבלה במסמך  הקלד .81

 להגשת מועמדות למשרות בוולפסון. כתובת דוא"ל ופקסמצא  "יםמידע ושירות"בתוך הקטגוריה  .82

 .82משימה עמודת תשובה למספר ב ,Wordהעתק את התשובה לטבלה במסמך  .83

. הוסף בצדה השמאלי את שמך הפרטי, את מספר Wordעליונה של מסמך הכותרת את הפתח  .84

 .תאריך המבחןאת ו שלך זהותהתעודת 

 הדפס מסמך תשובות. .85
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