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 מבחן גמר קורס מזכירות רפואית 
 'במעשי מועד 

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

 

 :הערכההמבנה השאלון ומפתח 

 -פרקים 6בשאלון 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 הכל-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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 רפואי לניהול מידעתכנה  -1פרק 

 

 רפואי שברשותך.המידע הפתח תכנה לניהול  .1

 נתונים הבאים:ההוסף תיק מטופל לפי  .2

  .שלך;תעודת הזהות מספר את הזן  –ת.ז 

  גונן לילך –שם; 

  נקבה; –מין 

  08/05/1982 –תאריך לידה 

  ראשון לציון2ישראל גלילי  -כתובת מגורים ,; 

 מטופל וסגור אותו.התיק את שמור 

 נתונים הבאים:ההוסף תיק מטופל לפי  .3

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

 ביקורת;הספרת 

  דנדו זהר –שם; 

  זכר; –מין 

  חיפה13עבאס  –כתובת מגורים ,; 

  050-5288060 –טלפון נייד מספר. 

  18/05/1967 –תאריך לידה 

  דוא"ל– ZaharD@gmail.com 

 מטופל וסגור אותו.התיק את שמור 

 נתונים הבאים:ההוסף תיק מטופל לפי  .4

  .ואשר תיקון  םעלה בשתייהשלך, את הספרה האחרונה תעודת הזהות מספר את הזן  –ת.ז

 ביקורת;השל ספרת 

  ווסר מתי –שם. 

  זכר; –מין 

  בת ים5בר יהודה  –כתובת מגורים ,; 

  18/11/1990 -תאריך לידה. 

 מטופל וסגור אותו.התיק את שמור 
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 אים:באת הפרטים ה והשלם גונן לילךתיק של את הפתח  .5

  הנשוא –מצב משפחתי; 

 03-6774922 –בית בטלפון מספר ה. 

  דוא"ל– GanLili@walla.com 

 .מטופל וסגור אותוהתיק את שמור 

באופן ידני או  -הוסף בצדו השמאלי של התדפיס  .קודם לכן שהוספת ,מטופליםהתיקי את הדפס  .6

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

 הוראות הבאות:ההוסף תיק מטפל לפי  .7

 הוסף את פרטי המטפל: .א

  משפחה שלך.השם את פרטי והשם את ההזן  –שם 

  02 – 7367610 –טלפון בעבודה מספר; 

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

  דקות; 15 –יחידת זמן ליומן 

 :מערכת שעות שבועית 

 

 עד שעה משעה יום

 18:00 08:30 א

 17:00 09:00 ב

 19:00 10:00 ג

 20:00 11:00 ד

 20:00 12:00 ה

 

 מטפל וסגור אותו.התיק את שמור 

 

 זימון תורים: .8

בתאריך של  ,משפחה שלךהפרטי ושם השם ה, לפי לכן שהוספת קודם ,מטפלהיומן את פתח  .א

 יום המבחן.

 רשימה הבאה:ההוסף תורים למטופלים לפי  .ב

 .12:15 בשעה -גונן לילךלמטופלת 

 .13:30בשעה  -דנדו זהרלמטופל 

 .13:45בשעה  -ווסר מתילמטופל 
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משפחה שלך, בתאריך של יום הפרטי ושם השם ה, לפי לכן שהוספת קודם ,מטפלהיומן את הדפס  .9

שם  -את פרטי הנבחן -ממוחשב באופן באופן ידני או  -הוסף בצדו השמאלי של התדפיס  המבחן.

 מבחן.התעודת זהות, תאריך  פרטי, מספר

 מטפל:העריכת יומן  .10

  ווסר מתיתור של את המחק; 

  20:00בו המטפל עובד עד השעה ש ,, ליום הקרוב19:15לשעה גונן לילך תור של את ההעבר. 

באופן באופן ידני או  -הוסף בצדו השמאלי של התדפיס  .גונן לילךלמטופלת  תור חדשהדפס  .11

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

משפחה שלך, לתאריך של הפרטי ושם השם ה, לפי לכן שהוספת קודם ,מטפלהיומן את הדפס שוב  .12

שם  -את פרטי הנבחן -ממוחשב באופן באופן ידני או  -הוסף בצדו השמאלי של התדפיס  יום המבחן.

 מבחן.התעודת זהות, תאריך  פרטי, מספר

 משפחה שלך.הפרטי ושם השם ה, לפי לכן שהוספת קודם ,מטפלהשל  מטופליםהדוח  את הדפס .13

שם פרטי,  -הנבחןאת פרטי  -ממוחשב באופן באופן ידני או  -הוסף בצדו השמאלי של התדפיס 

 מבחן.התעודת זהות, תאריך  מספר

 מכתבים שברשותך.הפתח תכנה ליצירת  .14

 .ולהקליד אותו מכתב מסירת מידע לפי תיאור האירוע שלהלן, יש לנסח .15

 

______________________________________________________________________ 

( שלחה באמצעות רפואיהמידע הלניהול  נמצאים במערכת)הפרטים גונן לילך גב'  14/04/2019בתאריך 

-03טלפון מספר , רמת גן, 25המיתר הנמצא ברחוב  ,כלליתהחולים הדואר אלקטרוני מכתב לסניף קופת 

6170700. 

 עם רופא בלי ללכת למרפאה.שאלה, אם אפשר להתייעץ  גונןגב' 

וצרפה  ,לגונן לילךאלקטרוני הדואר הות עבאמצ השיבה ,מירה סער ,סניףהמזכירת  16/04/2019בתאריך 

 להודעת דואר מכתב עם המידע הבא:

 :עוץ רפואי מוסמךיי תאפשרויות לקבלמספר  מותקיי

 

ניתן להתייעץ בווידאו צ'אט  , רופא משפחה און ליין, רופא עור און ליין.רופא ילדים און לייןבאמצעות  .1

  *.7200 -, או בשיחה טלפוניתשניידרעם רופאי ילדים מומחים מהמרכז הרפואי לילדים 

עם כל אחד  ,באמצעות הדואר האלקטרוני ,ניתן להתייעץ בצורה אישית - שאלות למומחים .2

 כללית.החולים השל קופת מהמומחים 
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. *2700 באמצעות חיוג למספרניתן להתייעץ עם אחות מוסמכת במוקד האחיות  - מוקד אחיות .3

. האחיות מיומנות בזיהוי מצבי חירום, ובמקרה הצורך שעות ביממה( 24) 24/7השירות פועל 

 טיפול במיון.צורך ל 17בסמכותן להוציא טופס 

מתרחב ומשתנה. כללית החולים השל קופת און ליין הקף שירותי יבסיום המכתב גב סער הוסיפה, שה

כללית בקטגוריה "שירותים און ליין" לפי החולים הבאתר קופת החדשים  םבשירותיניתן להתעדכן 

 .www.clalit.co.ilהכתובת 

 

______________________________________________________________ 

 

 מבחן.השם פרטי, מספר תעודת זהות, תאריך  –הוסף בצדו השמאלי של המכתב את פרטי הנבחן  .16

 .מידעהמכתב מסירת את הדפס  .17

 
  

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


 
 

 14מתוך  6עמוד     

 ופיתוח כח אדםאגף בכיר להכשרה מקצועית 

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 24מספר מערכת: 

 2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 

 

 ועיצוב מסמכים ה(, כתיבWordמעבד תמלילים ) -2פרק 

 

 ."מבחן מעשי מזכירות רפואית"צור בשולחן העבודה תיקייה בשם  .18

 .Wordפתח תכנת  .19

 ,12, גודל Times New Romanוגופן  ,בעברית ,12, גודל Davidהקלד את הטקסט הבא לפי גופן  .20

קטנות  / פיסוק שבטקסט. הקפד על אותיות גדולותהסימני על פסקאות וההקפד על מבנה  באנגלית.

 באנגלית.שבמונחים 

 

______________________________________________________________________ 

 ( Rubeolaאו  Measlesחצבת )

שגורמת לחולים בה לפריחה  ,( היא מחלה נגיפית חריפה ומדבקת מאודRubeolaאו  Measlesחצבת )

 אופיינית ולתחושה כללית רעה. 

 פתופיזיולוגיה.

 .-MVהוא בעל יכולת הדבקה גבוהה ביותר. האדם הוא המאכסן היחידי של  MV-נגיף ה

 סיבוכים במערכת העצבים המרכזית כוללים:

 (Acute measles encephalitisאנצפליטיס חריפה )

 (Subacute measles encephalitisאנצפליטיס תת חריפה )

Subacute Sclerosing Panencephalitis) SSPE) 

 מי נחשב למחוסן נגד חצבת?

בין המנות, שניתנו אחרי  ,לפחות ,מי שקיבל שתי מנות של חיסון נגד חצבת, ברווח זמן של ארבעה שבועות

 חודשים. 12גיל 

 מי שחלה בחצבת בעבר.

 ,לסיכום

אחרונות התמותה. עיקר ההדבקה בשנים אף עם יעור סיבוכים גבוה וחצבת היא מחלה מדבקת מאוד עם ש

באנשים שאינם מפותחות מקורה מייבוא מארצות אחרות, וההפצה והתחלואה מקורן הבישראל ובארצות 

 מחוסנים.

________________________________________________________________________ 

 

שבשולחן  "מבחן מעשי מזכירות רפואית"בתיקייה  "בתחצ"המסמך שהקלדת בשם את שמור  .21

 העבודה.
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 הוראות הבאות:העצב את הטקסט שהקלדת לפי  .22

 אנגלית.ובעברית ב 12-גופן להגודל ואת , Tahoma-גופן בכל הטקסט לאת השנה  .א

 הבאים: םמאפייניהלפי  "(Rubeolaאו  Measlesחצבת )"עצב כותרת  .ב

  גופן– Narkisim; 

  16 –גודל; 

 ;הדגשה 

 ;קו תחתון כפול 

 .יישור למרכז 

מי נחשב ", "סיבוכים במערכת העצבים המרכזית כוללים" ,"פתופיזיולוגיה"את הכותרות  .ג

 הבאים: םמאפייניהעצב לפי  "לסיכום"-", ולמחוסן נגד חצבת?

  גופן– Narkisim; 

  14גודל; 

 נטוי. 

 הוראות הבאות:הלפי  "לסיכום"כותרת התחת עצב פסקה  .ד

  שורה וחצי; –מרווח בין שורות 

  ס"מ; 2.5 –כניסה לפני טקסט 

 ס"מ; 2.5 –סה אחרי טקסט יכנ 

 ;יישור לשני הצדדים 

מי נחשב למחוסן " כותרתההנמצאות תחת  ,את כל הפסקאות 3, 2, 1מספר לפי סוג מספור  .ה

 "נגד חצבת?

המרכזית סיבוכים במערכת העצבים "העבר לעמוד חדש של אותו המסמך את הכותרת  .ו

 .שתחתיה ואת כל הפסקאות "כוללים

 .למסמך מספור עמודים כרצונךהוסף  .ז

עליונה של המסמך. הוסף בצדה השמאלי את שמך הפרטי, את מספר תעודת הכותרת את הפתח  .23

 זהות ואת תאריך המבחן.ה

 הדפס את המסמך. .24
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 (, טיפול בטבלהWordמעבד תמלילים ) -3פרק 

 

 Times Newוגופן ,בעברית ,12, גודל Davidפתח מסמך חדש. הקלד את הטקסט הבא לפי גופן  .25

Roman גדולות באנגלית. / אותיות קטנותעל טבלה וההקפד על מבנה  באנגלית. ,12, גודל 

 

 :חיסונים מומלצים לפי קבוצת גיל, מצב חיסוני, וחשיפה לחצבת

ללא מגע ידוע עם 

 חולה חצבת 

גורם מחסן לאחר 

 מגע 
 מגע עם חולה חצבת 

מספר מנות של 

 חיסון פעיל בעבר 

קבוצת 

 גיל 

 אין צורך להתחסן 

קופת חולים או 

 בית חולים לפי  

סוג תרכיב הסביל 

(IV\IM וזמינותו ) 

 0  חיסון סביל בדחיפות 
0-5 

 חודשים 

 אין צורך להתחסן 

 לשכת הבריאות 

שעות  72עד 

 מהחשיפה:  

המנה  MMRחיסון 

 אינה נספרת 
 0 6-8 

 חודשים 
או  קופת חולים

 בית חולים לפי  

סוג תרכיב הסביל 

(IV\IM וזמינותו ) 

 6שעות עד  72-מ

 ימים: 

 חיסון סביל בדחיפות 

 1  אין צורך להתחסן    אין צורך להתחסן 

 לשכת הבריאות  אין צורך להתחסן 

 ימים  6עד 

 מהחשיפה:  

המנה  MMRחיסון 

 אינה נספרת 

0 9-11 

 חודשים 

 1 אין צורך להתחסן    אין צורך להתחסן 

 

 

  



 
 

 14מתוך  9עמוד     

 ופיתוח כח אדםאגף בכיר להכשרה מקצועית 

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 24מספר מערכת: 

 2019 ספטמבר מועד הבחינה:
 

 

 שבשולחן העבודה. "מבחן מעשי מזכירות רפואית" בתוך התיקייה ניםוחיסהמסמך בשם את שמור  .26

לפי  -חיסונים מומלצים לפי קבוצת גיל, מצב חיסוני וחשיפה לחצבת -ת הטבלהוכותראת עצב  .27

 הבאים:מאפיינים ה

  גופן– Miriam; 

  16 –גודל; 

  מילים בלבד; –קן תחתון 

 .מרכז את הכותרת 

 עיצוב טבלה: .28

  לפי גופן  עמודות של הטבלההכותרות את עצבTahoma הדגשה. מרכז את הטקסט15, גודל , 

 אנכית בתוך התא.בצורה צורה אופקית וב

 עמודות;הלשורת כותרות  25% -הוסף צבע מילוי אפור 

 לעמוד חדש במסמך זה. ,טבלההכולל כותרת  ,הטבלההעתק את  .29

 עמוד.התחתונה של ה" בכותרת 1הוסף מספור עמודים מסוג "כרטיסייה  .30

 הוראות הבאות:הטבלה שהעתקת לפי את העצב  .31

  ללא מגע ידוע עם בתוך העמודה  ,"אין צורך להתחסן" יםמילאת המזג תאים, אשר מכילים

  .חולה חצבת

  1/42 של חיצוני כפול בעוביהוסף לטבלה גבול. 

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

  



 
 

 14מתוך  10עמוד     

 ופיתוח כח אדםאגף בכיר להכשרה מקצועית 

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 24מספר מערכת: 

 2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 Excel))חישובים ועיבוד מידע  - 4פרק 

 

 .Excelפתח תכנת  .34

 .1לגיליון  ההדוגמנתונים לפי את ההזן  .35

 עמודות.בטקסט בשורות והגלישת ועל טבלה ההקפד על מבנה  .36

 

 :מחירון החיסונים הניתנים במרפאות המטיילים

 )לפי הביטוחים המשלימים(

שירות/מחירים ב         

₪ 

לאומית,  מכבי כללית 

 שלי זהב/כסף מכבי מושלם פלטינום כללית  מאוחדת

 ייעוץ רופא
ללא 

 תשלום
33 130 

ללא 

 תשלום
48 130 156 

 38 32 23 23 31 7 7 טטנוס/דיפטריה

דלקת קרום 

 המוח 

Mencevax 

20 27 112 23 43 117 140 

חצבת, חזרת, 

 אדמת 

MMR 

10 10 42 23 23 44 53 

 B 14 14 61 23 23 64 77צהבת 

 A  20 23 93 23 41 97 116צהבת 

 

שבשולחן  "רפואיתמבחן מעשי מזכירות "בתוך התיקייה  "מחירון"עבודה בשם החוברת את שמור  .37

 העבודה.

את , ו18-ל מחירון החיסונים הניתנים במרפאות המטיילים -גודל של הכותרת הראשונה את השנה  .38

 .16-ל )לפי הביטוחים המשלימים(גודל של הכותרת השנייה  ה

  



 
 

 14מתוך  11עמוד     

 ופיתוח כח אדםאגף בכיר להכשרה מקצועית 

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 24מספר מערכת: 

 2019 ספטמבר מועד הבחינה:
 

המחיר כותרת את ה ₪ -שירות/מחירים בעמודה הטבלה, והקלד תחת ההוסף שורה חדשה תחת  .39

 .הגבוה ביותר

 –כותרת של העמודה החדשה את ההקלד  .לאומית, מאוחדתהוסף עמודה חדשה אחרי העמודה  .40

לאומית, , כמו בעמודה תאים בכותרת של העמודה החדשהאת ה. מזג מחיר לפי סוג שירותממוצע 

 .מאוחדת

ראות לפי יעמודות במרכוז אופקי ואנכי. הכותרות חייבות לההטקסטים שבכותרות את המרכז  .41

 שלהלן: ההדוגמ

 

שירות/מחירים 

 ₪ב 

לאומית,  מכבי כללית 

 שלי זהב/כסף מכבי מושלם פלטינום כללית  מאוחדת

 

 .העמודותבכל ש המחיר המקסימליאת  המחיר הגבוה ביותרחשב בשורה  .42

 בכל העמודות.שאת הממוצע של הנתונים  ממוצע מחיר לפי סוג שירותחשב בעמודה  .43

 עשרונית.הנקודה ה, ללא ספרות אחרי )₪(סימן שקל  בכל העמודות עםנתונים את העצב  .44

נקודה האחרי  שתי ספרותעם ממוצע מחיר לפי סוג שירות חישוב בעמודה התוצאות את עצב  .45

 עשרונית.ה

 (.המחיר הגבוה ביותר העמודות ועד לשורהנתונים )החל מכותרות ההוסף גבולות לטבלת  .46

 לרוחב הטבלה. - הניתנים במרפאות המטייליםמחירון החיסונים  –טבלה הכותרות את מרכז  .47

זהות ואת העליונה והקלד בצדה השמאלי את שמך הפרטי, את מספר תעודת הכותרת את הפתח  .48

 תאריך המבחן.

 הדפס את הטבלה. .49

 .ייעוץ רופאשורה הלפני  MMR, חצבת, חזרת, אדמתאת השורה העבר  .50

בכל  MMRחצבת, חזרת, אדמת,  ניםמציג את המחירים של החיסו, אשר טוריםצור תרשים מסוג  .51

 קופות החולים.

 .MMRחצבת, חזרת, אדמת, חיסון מחירון  -תרשים להכותרת את שנה  .52

זהות ואת העליונה והקלד בצדה השמאלי את שמך הפרטי, את מספר תעודות הכותרת את הפתח  .53

 תאריך המבחן.

 הדפס את הטבלה ואת התרשים בדף אחד. .54

 

  



 
 

 14מתוך  12עמוד     

 ופיתוח כח אדםאגף בכיר להכשרה מקצועית 

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 24מספר מערכת: 

 2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 

 

 (Outlookאלקטרוני )יומן ודואר  -5פרק 

 

 .Outlookפתח תכנת  .55

 .חודשבתצוגת  "לוח שנה"עבור לתיקייה  .56

 צור פעילות חדשה ביום של שבוע אחרי יום המבחן. הזן את פרטי הפעילות: .57

  2019יום עיון בנושא: חצבת בישראל,  –נושא. 

  תל אביב תאוניברסיט –מקום. 

  שבוע מיום המבחןלאחר יום  –תאריך. 

  שלםאירוע של יום. 

 .וסגור אותה שמור את הפעילות .58

 הוסף פעילות חדשה בתאריך של יום המבחן. הזן את פרטי הפעילות: .59

  עיוןהאדמיניסטרטיבי של יום הצוות הישיבת  –נושא. 

  18חדר ב, ספר פורטר ללימודי הסביבההבית  –מיקום. 

 12:30 שעת התחלה. 

  15:45 –שעת סיום. 

  גבוהה. –חשיבות 

 .סגור אותהו שמור את הפעילות .60

 הוראות הבאות:ההדפס את היומן שיצרת לפי  .61

  פרטי לוח שנהבחר בסגנון; 

  זהות המספר תעודת את בצדה השמאלי את שמך הפרטי, הוסף ו ,עליונההכותרת את הפתח

 מבחן.התאריך את ו

 ."אנשי קשר"עבור לתיקייה  .62

 הוראות הבאות:הפתח איש קשר חדש לפי  .63

 ;Prof. Raz Cohen –שם  .א

 ;שגרתייםחיסונים  תראש מחלק –תפקיד  .ב

 RazC@bmc.gov.il -דוא"ל   .ג

 ;02-46473219 -טלפון בעבודה מספר  .ד

 ;054-2312397 -טלפון נייד מספר  .ה

 .וסגור אותו קשרהאיש את שמור  .ו

  

mailto:RazC@bmc.gov.il


 
 

 14מתוך  13עמוד     

 ופיתוח כח אדםאגף בכיר להכשרה מקצועית 

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 24מספר מערכת: 

 2019 ספטמבר מועד הבחינה:
 

 

 הוראות הבאות:הפתח איש קשר חדש לפי  .64

 ;Prof. Manfred Brown –שם  .א

 ;חיפה תאוניברסיט – חברה .ב

 ;BrownM@univ.haifa.ac.il –דוא"ל   .ג

 ;03-46427672 –טלפון בעבודה מספר  .ד

 ;050-6413387 –טלפון נייד מספר  .ה

 .וסגור אותו קשרהאיש את שמור  .ו

 הוראות הבאות:השהוספת לפי  קשרהכרטיסים של אנשי האת הדפס  .65

 ;בחר בסגנון תזכיר 

 את זהות והמספר תעודת את בצדה השמאלי את שמך הפרטי,  הוסףפתח כותרת עליונה ו

 מבחן.התאריך 

 עיון.האדמיניסטרטיבי של יום הצוות הישיבת פתח פעילות  .66

 .לפגישההפוך פעילות  .67

 .אופציונאליכמשתתף  מנפרד בראון, ואת נדרשכמשתתף  רז כהןהזמן לפגישה את  .68

 . אל תשלח את הפגישה.וסגור אותה שמור את הפגישה .69

להודעת דואר אלקטרוני חדשה  עיוןהאדמיניסטרטיבי של יום הצוות הישיבת פגישה את ההפוך  .70

 למשתתפים.

, טקסט Outlookכפריט של  2019יום עיון בנושא: חצבת בישראל, צרף להודעה פעילות בשם  .71

 בלבד.

 הוראות הבאות:ההדפס את ההודעה שהכנת לפי  .72

 ;בחר בסגנון תזכיר 

  זהות המספר תעודת את בצדה השמאלי את שמך הפרטי,  הוסףעליונה והכותרת את הפתח

 מבחן.התאריך את ו
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 2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 

 

 חיפוש מידע רפואי באינטרנט -6פרק 

 

 .Wordפתח תכנת  .73

 :הצור במסמך טבלה לפי הדוגמ .74

 

 תשובה מספר משימה

78  

80  

82  

 

 משימות.התשובות לפי את העתיק הכדי ל והשתמש בטבלה ז

 

 "מבחן מעשי מזכירות רפואית"בתוך התיקייה  "טאינטרנהמידע מ"המסמך בשם את שמור  .75

 שבשולחן העבודה.

 www.meuhedet.co.ilמאוחדת לפי הכתובת החולים האתר קופת את פתח  .76

 .חצבת: כל מה שצריך לדעתחיפוש שבאתר חפש כתבה הבעזרת כלי  .77

 ?ומעלה 18יכולים להתחסן בני איך  –תשובה לשאלה  וז בכתבהמצא  .78

 .78משימה תשובה למספר העמודת ב ,Wordמידע לטבלה במסמך ההעתק את  .79

מהם  –תשובה לשאלה  https://www.health.gov.ilאתר של משרד הבריאות החפש בתוך  .80

 ?המועדים לחיסון חצבת במסגרת שגרת החיסונים

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

השתתפות המחיר את מידע ללקוח, מצא  של בקטגוריה ,מאוחדתהחולים הבתוך האתר של קופת  .82

 חוץ.המרפאות בביקור במכונים והרבעונית של ה

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

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

 זהות ואת תאריך המבחן.התעודת 

 הדפס מסמך תשובות. .85
 

 בהצלחה!

http://www.meuhedet.co.il/
https://www.health.gov.il/

