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 מבחן גמר קורס מזכירות רפואית 
 מעשי מועד ג'

  ,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 ,הבחינותטוהר 
 

 .לשני המיניםההנחיות כתובות בלשון זכר, אולם מכוונות 

 

 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל.© 

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

 משאלון הבחינה.שום חלק  –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 לעיבודכנה ות - 1פרק 

 .רפואי שברשותךהמידע ה עיבודלכנה ופתח ת .1

 הוראות הבאות:ההוסף תיק מטפל לפי  .2

 .1מטפל , בהמשך השאלון חה שלךפמשהפרטי ושם ההזן שם  - שם .א

 ;03 - 7194421 - טלפון בעבודהמספר  .ב

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

  דקות; 15 - זמן ליומןהיחידת 

 :מערכת שעות שבועית 

 עד שעה משעה יום

 18:00 09:00 א

 18:00 09:00 ב

 20:00 11:00 ד

 

 מטפל וסגור אותו.התיק את שמור  .ד

 הוראות הבאות:ההוסף תיק מטפל לפי  .3

חה שלך, ובמקום של שם המשפחה שלך הזן פבמקום של שם הפרטי הזן את שם המש - שם .א

 .2מטפל  –את שם הפרטי. בהמשך השאלון 

 .03 - 7194422 - טלפון בעבודהמספר  .ב

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

  דקות; 30 - זמן ליומןהיחידת 

 :מערכת שעות שבועית 

 עד שעה משעה יום

 17:00 08:00 ג

 18:00 09:00 ד

 20:00 12:00 ה

 12:00 08:30 ו

 מטפל וסגור אותו.התיק את שמור  .ד
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 הוראות הבאות:הלפי  מטופלהוסף תיק  .4

 ;שלךתעודת הזהות הזן את מספר  –ת"ז .א

 סוניו בלה – שם .ב

 ;נקבה – מין .ג

 ;, ראשון לציון3 מיימון – כתובת מגורים .ד

 ;23/08/1972 – תאריך לידה .ה

 .050-7421513 – טלפון ניידמספר  .ו

 .מטופל וסגור אותוהתיק את שמור  .ז

 .09:30הקרוב )בהתאם ליום המבחן( לשעה  שניליום  1מטפל תור למטפל  סוניו בלה תקבע למטופל .5

באופן באופן ידני או  -הוסף בצדו השמאלי של התדפיס  .סוניו בלה תמטופלשל התור את ההדפס  .6

 מבחן.התאריך ושם פרטי, מספר תעודת זהות  פרטי הנבחן:את  -ממוחשב 

 נתונים הבאים:ההוסף תיק מטופל לפי  .7

תיקון את ואשר  ,תבאח הֲעֵלהשלך, את הספרה האחרונה תעודת הזהות מספר את הזן  –ז"ת .א

 ביקורת;הספרת 

 ;אליאב לב – שם .ב

 ;זכר – מין .ג

 ;, ירושלים17האומן  – כתובת מגורים .ד

 .050-5745273 – טלפון ניידמספר  .ה

 .12/04/1956 –תאריך לידה .ו

 ;לאומית – קופת חולים .ז

 ALev@gmail.com – דוא"ל .ח

באופן ידני או  -הוסף בצדו השמאלי של התדפיס  .אותוהדפס ו אליאב לב פלומטהתיק את שמור  .8

 מבחן.התעודת זהות, תאריך  שם פרטי, מספר פרטי הנבחן:את  -ממוחשב באופן 

 נתונים הבאים:ההוסף תיק מטופל לפי  .9

תיקון את ואשר  בשתיים הֲעֵלה שלך, את הספרה האחרונהתעודת הזהות מספר את הזן  –ת"ז .א

  ביקורת;הספרת 

 ;נופר שלום – שם .ב

 ;נקבה – מין .ג

 ;, נהריה18נופר  – כתובת מגורים .ד

 ;26/01/1989 – תאריך לידה .ה

 ;052-3658716 – טלפון ניידמספר  .ו

 ;ofar1961@walla.comN – דוא"ל .ז

  

mailto:ALev@gmail.com
mailto:Nofar1961@walla.com
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באופן ידני או  -והדפס אותו. הוסף בצדו השמאלי של התדפיס  נופר שלום תמטופלהתיק את שמור  .10

 תעודת זהות ותאריך המבחן. מספרשם פרטי,  פרטי הנבחן:את  -ממוחשב באופן 

הקרוב )בהתאם ליום המבחן( לשעה  ג' ליום 2מטפל  תתור למטפלנופר שלום  תקבע למטופל .11

10:30. 

 .11:15)בהתאם ליום המבחן( לשעה הקרוב  שנייום ל 1מטפל תור למטפל  אליאב לבקבע למטופל  .12

 מטופלים.לבהם קיימים תורים שם הימילפי , לכן שהוספת קודם ,יםמטפלהשל  ניםיומאת ההדפס  .13

שם פרטי,  פרטי הנבחן:את  -ממוחשב באופן באופן ידני או  -תדפיס כל הוסף בצדו השמאלי של  .14

 מבחן.המספר תעודת זהות, תאריך 

 .2מטפל  - ו 1מטפל  המטפליםשל  מטופליםה ותדוחאת הדפס  .15

שם פרטי,  פרטי הנבחן:את  -ממוחשב באופן באופן ידני או  -תדפיס כל הוסף בצדו השמאלי של  .16

 מבחן.המספר תעודת זהות, תאריך 

 מכתבים שברשותך.הליצירת  תוכנהפתח  .17

 :התיאור הבא הזמנה לוועדה רפואית לפייש לנסח ולהקליד  .18

 

הזמנה  19/03/2019קיבלה בתאריך  רפואית(המידע ה)הפרטים נמצאים במערכת  גברת נופר שלום

 .03-764-4444, טלפון , תל אביב יפו20הברזל לוועדה בריאטרית במרכז הרפואי אסותא רמת החייל, 

 .14:30, בשעה 09/12/2019גב' שלום מוזמנת לוועדה בתאריך 

אנשי מקצוע: דיאטנית קלינית, עובדת סוציאלית  פעילות הוועדה כוללת מפגש בין המטופל לבין שלושה

 ורופא, אשר יעריכו את מידת ההתאמה של המטופל לניתוח, כנדרש לפי נהלי משרד הבריאות.

 ההליך אורך כשעתיים לפחות.

 www.assuta.co.il/לפי הכתובת  טבאתר האינטרנ נמצאתרשימת הבדיקות והאישורים הנדרשים 

 לא תטופל.ללא כל החומר הרלוונטי, בקשה לניתוח 

 .על מטופלי קופות החולים מכבי, לאומית, ומאוחדת להביא טופס התחייבות מהקופה

 *6474. או 03-7644444להתקשר לטלפון אפשר למידע נוסף, שינוי או ביטול תור 

 גב' סבינה כץ, מזכירת הוועדה. על ידיההזמנה חתומה 

 

שם פרטי, מספר תעודת  פרטי הנבחן:הוסף בצדו השמאלי של התדפיס את  את המכתב.הדפס  .19

 מבחן.התאריך וזהות 
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 ועיצוב מסמכים ה(, כתיבWordמעבד תמלילים ) - 2פרק 

 ."מבחן מעשי מזכירות רפואית"תיקייה בשם בשולחן העבודה  צור .20

 .Wordפתח תכנת  .21

 ,14, גודל Times New Romanוגופן  ,עבריתב ,14, גודל Davidהקלד את הטקסט הבא לפי גופן  .22

 אותיות גדולותהקלדת פיסוק שבטקסט. הקפד על הסימני על פסקאות וההקפד על מבנה אנגלית. ב

 באנגלית.שקטנות במונחים ו

 

מצב רפואי משמעותי שעלול לפגוע בבריאות, לפגוע בתפקודם  היא (Morbid Obesity) השמנת יתר חולנית

ולהוביל למספר רב של  - לרבות בהליכה ובנשימה – תיומי-יוםלפגוע ביכולת התפקוד השל איברים פנימיים, 

 :מחלות

 סוכרת, 

 יתר לחץ דם, מחלות לב, 

 סרטן, 

 דום נשימה בשינה, 

 (GERD)י רפלוקס קיבתי ושט

 ,דלקת מפרקים ניוונית )אוסטיאוארתריטיס(

 .אבנים בדרכי המרה

BMI יתרהשמנת ' מוגדריחידות  30-מעל ל (obesity) ואילו BMI  כהשמנת יתר  מוגדריחידות  40מעל

יחידות הוא לרוב  40מעל  BMI המשקל העודף במצב של  (severe or morbid obesity).חולנית או קיצונית

 .פאונד( 100-ק"ג )כ 45סביב 

הם בין  BMI מוגדרת כשערכי  (Type I Obesity) 1השמנה סוג  (NIH) לפי המכון הלאומי לבריאות בארה"ב

 3השמנה סוג יחידות ו 40עד  35מוגדרת בערכים של  (Type II Obesity) 2השמנה סוג  ,יחידות 35-ל 30

(Type III Obesity) שמבטאת BMI  השמנת יתר חולנית ,לפי קטלוג זה מבטאת,יחידות,  40מעל. 

 

 "רפואיתמבחן מעשי מזכירות "בתיקייה  "השמנת יתר"מסמך שהקלדת בשם האת שמור  .23

 שבשולחן העבודה.

 .יתר חולנית ההשמנהוסף שורה מעל השורה הראשונה של הטקסט והקלד כותרת  .24
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 הוראות הבאות:העצב את הטקסט שהקלדת לפי  .25

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

 מאפיינים הבאים:הלפי  "השמנת יתר חולנית"כותרת את העצב  .ב

 גופן – Arial; 

 18 – גודל; 

 ;הדגשה 

  כפולקו תחתון; 

 .יישור למרכז 

 מאפיינים הבאים:הלפי  ..."לפי המכון הלאומי לבריאות"מתחילה מהמילים  אשר פסקהעצב  .26

 1.5 –שורות המרווח בין ה; 

 נק' 12 –מרווח לפני ואחרי ה; 

 .יישור לשני הצדדים 

 השמנת יתר חולנית  טקסטהמ ,את הטקסטלעמוד חדש של אותו המסמך העבר  .27

(Morbid Obesity)  אבנים בדרכי המרהועד לטקסט. 

 .ג" ב, "א,לפי סוג מספור  "למספר רב של מחלות:" שורההמספר את כל הפסקאות תחת  .28

 של המסמך. בכותרת התחתונה קובץ נתיבהוסף  .29

 הקובץ. נתיבתחת  בכותרת התחתונה של המסמך "גדול"הוסף מספור עמודים מסוג  .30

עליונה של המסמך. הוסף בצדה השמאלי את שמך הפרטי, את מספר תעודת הכותרת את הפתח  .31

 זהות ואת תאריך המבחן.ה

 .הדפס את המסמך .32

  



 
 

 12מתוך  7עמוד     

 מקצועית ופיתוח כח אדםאגף בכיר להכשרה 

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 28מספר מערכת: 

 2019 דצמבר מועד הבחינה:
 

 (, טיפול בטבלהWordמעבד תמלילים ) - 3פרק 

 בנההקפד על מ. בעברית ,14, גודל Davidפתח מסמך חדש. הקלד את הטקסט הבא לפי גופן  .33

 :הבאה הצור טבלה לפי הדוגמהסימנים בנתוני הטבלה. על ו טבלהה

 

 מדדים נפוצים להגדרת השמנת יתר.

אמצעי  משמעות המדד
 מדידה

 סך להדגרת השמנה

BMI  היחס בין משקל לריבוע
 הגובה

מאזניים, 
 מד גובה

 2ק"ג/מ 30

 היקף הבטן

טן
ב
ה

ף 
ק
הי

 

סרט  מדד להשמנה בטנית
 מדידה

 נשים גברים

 ס"מ 88 ס"מ 102

WHR  האגן, ביחס להיקף
-מדד להשמנה תוך

 בטנית

1 0.8 

מדד של אחוז השומן מתוך  אחוז שומן
 הרכב הגוף

מכשיר 
מדידה 

 ייעודי

25% 35% 

 
שבשולחן "מבחן מעשי מזכירות רפואית" בתיקייה  "מדדים נפוצים"המסמך בשם את שמור  .34

 העבודה.

 מאפיינים הבאים:הלפי  "מדדים נפוצים להגדרת השמנת יתר" הטבלהשל  הכותרתאת עצב  .35

  גופןTahoma מודגש16, גודל ,. 

 יישור למרכז. 

 מאפיינים הבאים:הלפי  עמודותהכותרות את עצב  .36

  מודגש ;16גודל גופן. 

  צהובצבע מילוי; 

 .10%הוסף הצללה מסוג אפור בהיר  נשים -ו גבריםלתאים עם הטקסט  .37

 יישר למרכז את כל הנתונים של הטבלה. .38

 .נק' 3בעובי של הוסף לטבלה גבולות חיצוניים  .39

עליונה של המסמך. הוסף בצדה השמאלי את שמך הפרטי, את מספר תעודת הכותרת את הפתח  .40

 זהות ואת תאריך המבחן.ה

 .הדפס את המסמך .41

  



 
 

 12מתוך  8עמוד     

 מקצועית ופיתוח כח אדםאגף בכיר להכשרה 
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שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 28מספר מערכת: 

 2019 דצמבר מועד הבחינה:
 

 Excel))חישובים ועיבוד מידע  - 4פרק 

 .Excelפתח תכנת  .42

 .1גיליון ב דוגמהנתונים לפי האת ההזן  .43

גופנית מאפשרת את שריפת המזונות  פעילות
 השונים

 )הנתונים בדקות( 
    

      

 ישיבה קלוריות  

 הליכה
 6.5-כ

ק"מ 
 לשעה

 ריצה
 12-כ

ק"מ 
 לשעה

 הישחי

 מזון

תפוח קטן 
 10 7 20 57 55 גרם( 106)

חטיף 
 48 35 97 260 276 שוקולד 

 84 60 200 680 481 המבורגר

 הישתי

מיץ 
תפוזים 

ללא 
תוספת 

 סוכר

115 119 40 14 22 

פחית 
 28 20 57 167 161 קולה

 

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

 שבשולחן העבודה.

 .16 -ל "פעילות גופנית מאפשרת את שריפת המזונות השונים"גודל של הכותרת את השנה  .45

 .הכתובות בדיוק כמו בדוגמעמודות הבדוק שכותרות  .46

 במרכוז אופקי ואנכי. עמודותהכותרות את מרכז  .47

 .שתייה -ו מזוןלתאים עם המילים  כחולהוסף צבע מילוי  .48

 טבלה לרוחב הטבלה.ה תכותראת מרכז  .49
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 מעשי 
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 28מספר מערכת: 

 2019 דצמבר מועד הבחינה:
 

 

כותרת את ה "המבורגר"מתחת לתא עם המילה , הקלד "שתייה"שורה ה מעלהוסף שורה חדשה  .50

 רכאות(. י)ללא מ "מזוןסה"כ "

 סה"כ קלוריות וסה"כ דקות לנתוני המזון.את חשב  .51

" את פחית קולה" הטקסט", הקלד מתחת לתא עם פחית קולההשורה " מתחתהוסף שורה חדשה  .52

 )ללא מירכאות(.  "שתייהסה"כ "הכותרת 

 .שתייההחשב את סה"כ קלוריות וסה"כ דקות לנתוני  .53

 "שתייהסה"כ "הקלד מתחת לתא עם הטקסט  "שתייהסה"כ "הוסף שורה חדשה מתחת השורה  .54

 )ללא מירכאות(.  "ארוחהסה"כ "את הכותרת 

 ."שתייה"סה"כ והשורה  "סה"כ מזון"את סה"כ של נתוני השורה  "סה"כ ארוחה"חשב בשורה  .55

 )כולל שורות של סה"כ(. .נתוניםההוסף גבולות לטבלת  .56

ת יובקלוריות ופעילו שתייההשוואה בין סה"כ מזון וסה"כ את מציג  אשר עמודותצור תרשים מסוג  .57

ואת שורת  "סה"כ מזון", את שורת כותרות העמודותשורת את תרשים סמן ה. לצורך בניית גופניות

 ."שתייה"סה"כ 

 ."השוואת נתוני ארוחה"-תרשים להכותרת את שנה  .58

זהות ואת העליונה והקלד בצדה השמאלי את שמך הפרטי, את מספר תעודות הכותרת את הפתח  .59

 תאריך המבחן.

  הדפס את הטבלה ואת התרשים בדף אחד. .60
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 (Outlook) יומן ודואר אלקטרוני - 5פרק 

 .Outlookתכנת את פתח  .61

 ."אנשי קשר"עבור לתיקייה  .62

 הוראות הבאות:הפתח איש קשר חדש לפי  .63

 נופר שלום – שם. 

 מטופל של ד"ר רז ריבקין – תפקיד; 

 דוא"ל – Nofar1961@walla.com; 

 052-5478361 – מספר טלפון נייד. 

  וסגור אותו קשרהאיש את שמור. 

 פתח איש קשר חדש לפי ההוראות הבאות: .64

 ד"ר רז ריבקין – שם; 

  אסותא, רמת החייל –חברה 

 מנתחרופא  – תפקיד; 

 דוא"ל – .co.ilRAZRiv@assuta; 

  03 - 6353531 - טלפון בעבודהמספר; 

  וסגור אותו קשרהאיש את שמור. 

 הוראות הבאות:הכרטיסים של אנשי הקשר שהוספת לפי את ההדפס  .65

 ;בחר בסגנון תזכיר 

  ,את זהות והמספר תעודת את פתח כותרת עליונה והזן בצדה השמאלי את שמך הפרטי

 מבחן.התאריך 

 חודש.בתצוגת  לוח שנה תיקייתפתח  .66

 :12:30בשעה  ,הוסף פעילות חדשה ביום המבחן .67

 ייעוץ פרטי שלום נופר – כותרת; 

 173חדר  – מקום; 

  עהש - פעילותהאורך; 

  םיפעמי ,שבועימופע חוזר. 

 וסגור אותה שמור את הפעילות. 

  

mailto:Nofar1961@walla.com
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 ביום שאחרי יום המבחן, בשבוע של ההופעה האחרונה של הפעילות הקודמת. הוסף פעילות חדשה .68

 פגישה עם רופא מרדים -נופר שלום  – כותרת 

 127חדר  – מקום; 

  09:00שעת התחלה. 

  דקות 30 –פעילות האורך 

 וסגור אותה שמור את הפעילות. 

 הוראות הבאות:המבחן לפי היום של  חודשב חודשייומן הדפס  .69

  פרטי לוח שנה;בחר בסגנון 

  הערותהאזורי את בטל; 

 הדפס ללא משימות. 

תאריך את זהות והמספר תעודת את פתח כותרת עליונה והזן בצדה השמאלי את שמך הפרטי,  .70

 .מבחןה

 מופע של יום המבחן בלבד.ב, ייעוץ פרטי שלום נופר ,פעילותהאת פתח  .71

 הוראות הבאות:הלפי  הפעילותפרטי ערוך את  .72

  ורז ריבקין שלום נופרמשתתפים ההזמנת  על ידיפעילות לפגישה את ההפוך. 

  פריט צרף לפגישהOutlook ,כרטיס ביקור של רז ריבלין 

 הוראות הבאות:ההדפס את הפגישה לפי  .73

 בחר בסגנון תזכיר. 

  ,את זהות והמספר תעודת את פתח כותרת עליונה והזן בצדה השמאלי את שמך הפרטי

 .מבחןהתאריך 
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 חיפוש מידע רפואי באינטרנט - 6פרק 

 .Wordפתח תכנת  .74

 :הבאה דוגמהצור במסמך טבלה לפי ה .75

 

 תשובה מספר משימה

78  

80  

82  

 .משימותהתשובות לפי את העתיק הכדי ל וזהשתמש בטבלה 

 

 "מבחן מעשי מזכירות רפואית"בתוך התיקייה  "אינטרנטהמידע מ"המסמך בשם את שמור  .76

 שבשולחן העבודה.

 .https://www.maccabi4u.co.ilלפי הכתובת  קופת חולים מכביאתר של את הפתח  .77

 .מכבי כסף""את תנאי הזכאות לניתוחים בריאטריים למבוטחים מצא בתוך האתר  .78

 .78משימה תשובה למספר העמודת ב ,Wordהעתק את התשובה לטבלה במסמך  .79

קבוצה מתמשכת )רכבת( המנחה לשם חפש את  – סדנאות מכבי – איתור שירותיםבתוך הקטגוריה  .80

 בחיפה. לשינוי אורח החיים

 .80משימה תשובה למספר העמודת ב ,Wordהעתק את התשובה לטבלה במסמך  .81

 לזימון תור למכונים בריאטריים.טלפונים ה את מספרחפש חיפוש באתר, התוך ב .82

 .82משימה תשובה למספר העמודת ב ,Wordאת התשובה לטבלה במסמך  הקלד .83

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

 .זהות ואת תאריך המבחןהתעודת 

 תשובות.המסמך את הדפס  .85

 בהצלחה!
 


