
 
 

 16מתוך  1עמוד     

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 בחינותתחום 

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 27מספר מערכת:

 2019 דצמבר מועד הבחינה:

 

 מחוון עבור מזכירות רפואית 
 'במעשי מועד 

 

 1פרק 

 6שאלה 

 ברנדן תמרתיק 

 

 

  



 
 

 16מתוך  2עמוד     

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 בחינותתחום 

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 27מספר מערכת:

 2019 דצמבר מועד הבחינה:
 תיק סמאל שאול

 

 



 
 

 16מתוך  3עמוד     

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 בחינותתחום 

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 27מספר מערכת:

 2019 דצמבר מועד הבחינה:
  

 בוזוב מוטיתיק 

 

 

 

  



 
 

 16מתוך  4עמוד     

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 בחינותתחום 

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 27מספר מערכת:

 2019 דצמבר מועד הבחינה:
 

 9שאלה 

 

 

 



 
 

 16מתוך  5עמוד     

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 בחינותתחום 

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 27מספר מערכת:

 2019 דצמבר מועד הבחינה:
  

 

 11שאלה 

 

 

 12שאלה 

 

 

 

13שאלה   

 



 
 

 16מתוך  6עמוד     

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 בחינותתחום 

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 27מספר מערכת:

 2019 דצמבר מועד הבחינה:
  

 17שאלה 

 מאוחדתקופת חולים 
 46אבני נזר ה

 מודיעין עילית
08-9144343 

 
 

27/10/2019 
 

 לכבוד
 שאול סמאלמר 

 6שד' חמד 
 מודיעין עילית

 
 שלום רב,

 
 

 רכישת מדרסים דרך קופת חוליםהנדון: 
 14/10/2019מכתבך מתאריך  

 
 

 אפשרויות רכישת מדרסים דרך קופת חולים.אנו מודעים על פנייתך לסניפנו והתעניינות 

 יש לגשת למכון האורטופדי לקבלת הפניה רפואית למדרסים.לפני רכישה, 

קבלת ההפניה הרפואית, יש לתאם מועד להתאמת מדרס במרפאות מאוחדת בהם קיים הישרות באמצעות מוקד לאחר 

 * או באמצעות המרפאה.3833מאוחדת 

ניתן לרכוש מדרסים בבתי מרקחת של מאוחדת. בהצגת כרטיס ביטוח "מאוחדת עדיף" של קופת חולים מאוחדת תינתן הנחה 

 כן )ממחירון היבואן(.מהמחיר המומלץ לצר 50%במקום של 

במידה והמדרסים אינם קיימים בבית מרקחת מאוחדת, יש לרכוש את המדרסים אצל המכון בהסכם בהנחה. כדי לקבל החזר 

 הנחה, יש להגיש לסניף של קופת חולים את המסמכים הבאים: 50%עד 

 אישור מבית המרקחת על כך שלא מצוי המוצר. .1

 הפניה רפואית .2

 אוחדת עדיף.חשבונית למ .3

 בברכה

 

 יסכה חלפיץ

 מזכירה רפואית

 אורטופדיים, אשר עובדים בהסכם עם קופת חולים מאוחדת מצורפת רשימת מכונים 

  



 
 

 16מתוך  7עמוד     

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 בחינותתחום 

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 27מספר מערכת:

 2019 דצמבר מועד הבחינה:
 2פרק 

 1עמוד 

 

  



 
 

 16מתוך  8עמוד     

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 בחינותתחום 

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 27מספר מערכת:

 2019 דצמבר מועד הבחינה:
 

 כולל מספור עמודים 2עמוד 

 

 

 

 

  



 
 

 16מתוך  9עמוד     

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 בחינותתחום 

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 27מספר מערכת:

 2019 דצמבר מועד הבחינה:
 3פרק 

 1עמוד 

 

 

  



 
 

 16מתוך  10עמוד     

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 בחינותתחום 

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 27מספר מערכת:

 2019 דצמבר מועד הבחינה:
  2עמוד 

 

 

  



 
 

 16מתוך  11עמוד     

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 בחינותתחום 

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 27מספר מערכת:

 2019 דצמבר מועד הבחינה:
 4פרק 

 48שאלה 

 

 

  



 
 

 16מתוך  12עמוד     

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 בחינותתחום 

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 27מספר מערכת:

 2019 דצמבר מועד הבחינה:
 54שאלה 

 

 

 

  



 
 

 16מתוך  13עמוד     

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 בחינותתחום 

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 27מספר מערכת:

 2019 דצמבר מועד הבחינה:
 

 5פרק 

 61 שאלה

 

 

 

 

  



 
 

 16מתוך  14עמוד     

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 בחינותתחום 

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 27מספר מערכת:

 2019 דצמבר מועד הבחינה:
 65שאלה 

 

 

 

 

  



 
 

 16מתוך  15עמוד     

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 בחינותתחום 

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 27מספר מערכת:

 2019 דצמבר מועד הבחינה:
 72שאלה 

 

 

  



 
 

 16מתוך  16עמוד     

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 בחינותתחום 

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 27מספר מערכת:

 2019 דצמבר מועד הבחינה:
 6פרק 

 


