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 2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 

 מבחן גמר קורס מזכירות רפואית 
 'גמעשי 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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 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

 18:00 08:00 א

 17:00 09:00 ב

 18:00 08:00 ג

 20:00 11:00 ד

 20:00 11:00 ה

 הוראות הבאות:ההוסף תיק מטופל לפי  .4

  .שלך;תעודת הזהות הזן את מספר  –ת.ז 

  גוברמן בלה –שם; 

  נקבה; –מין 

  חיפה54יצחק בן צבי  –כתובת מגורים ,; 

  15/07/1967 –תאריך לידה; 

 מטופל וסגור אותו.התיק את שמור  .5

באופן באופן ידני או  -הוסף בצדו השמאלי של כל התדפיס  ת גוברמן בלה.מטופלההדפס את תיק  .6

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

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

 המבחן.

 .10:45בשעה  ,בתאריך של יום המבחן גוברמן בלה תקבע תור למטופל .8

באופן באופן ידני או  -הוסף בצדו השמאלי של כל התדפיס . גוברמן בלהתור של את ההדפס  .9

 מבחן.השם פרטי, מספר תעודת זהות, תאריך  -את פרטי הנבחן  -ממוחשב 
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 נתונים הבאים:המטופל לפי התיק את הוסף  .10

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

 ביקורת;הספרת 

  עמרם מיקי –שם. 

  זכר –מין; 

  פתח תקווה ,2 נקר יוסף –כתובת מגורים; 

  03-3415739 –בית בטלפון מספר; 

  09/11/1972 –תאריך לידה; 

  דואר אלקטרוני– AmramM@gmail.com 

 מטופל וסגור אותו.התיק את שמור  .11

 הוסף תיק מטופל לפי הנתונים הבאים: .12

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

 .ביקורתהשל ספרת 

 מילר יונה – שם. 

 זכר - מין. 

 בת ים.127בלפור  – כתובת מגורים , 

 14/10/1942 - תאריך לידה. 

  054-7931772 - טלפון ניידמספר. 

  דואר אלקטרוני– @walla.co.ilYonaM 

 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

 11:00בשעה  למטופל עמרם מיקי. 

  12:00בשעה  מילר יונהלמטופל. 

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 

 .19:45לשעה  ,בהתאם לתאריך של יום המבחן ,הקרוב חמישיליום  עמרם מיקיתור של את ההעבר  .18

  

mailto:AmramM@gmail.com
mailto:Gal1290@walla.co.il


 
 
 

 13מתוך  4עמוד         

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 25מספר מערכת: 

 2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 

 . עמרם מיקישל  חדשהתור את ההדפס  .19

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

 מבחן.המספר תעודת זהות, תאריך 

 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.המספר תעודת זהות, תאריך 

 מכתבים שברשותך.הליצירת  תוכנהפתח  .22

  שלהלן:אירוע המכתב מסירת מידע לפי תיאור ולהקליד יש לנסח  .23

 

לסניף של קופת  12/07/2019מר יונה מילר )הפרטים נמצאים במערכת לניהול מידע רפואי( פנה בתאריך 

, וביקש מידע לגבי 03-5002700טלפון מספר בת ים,  ,31הנמצא ברחוב ארלוזורוב  ,כלליתהחולים ה

 .16/07/2019בתאריך השיבה למר מילר  ,תמי שמעון ,מזכירת הסניף .Tytoשירות 

כללית מאפשר לעבור בדיקות רפואיות קופת החולים השל  Tytoשירות ש ,במכתבה גב' שמעון הסבירה

והוא יכול  ,המכשיר משדר את תוצאות הבדיקה לרופא. בבית או בכל מקום אחר באמצעות מכשיר קטן

 לבצע את האבחון הרפואי מרחוק.

  :להלן דרישות המינימום של המכשירים

 :(iOS) מכשירי אייפון .1

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

 :מכשירי אנדרואיד .2

•   Samsung: S5ומעלה, S6+ ומעלה, A7 ומעלה, J7 ומעלה, Note 5 ומעלה. 

•   Xiaomi: Redmi Note 4 ומעלה, MI 5 ומעלה. 

 .ומעלה 4.4.4גרסת האנדרואיד הנדרשת: 

 www.clalit.co.il/he/TYTOכללית לפי הכתובת ה חוליםהניתן לקבל פרטים נוספים באתר של קופת 

 .Tytoמצורף עלון מידע של מכשיר  למכתב

 

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

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

  

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


 
 
 

 13מתוך  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:

 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

_____________________________________________________________________ 

 

 דלקת מפרקים שגרונתית

ומופיעה  ,בדלקות המפרקיםש( היא השכיחה RA, Rheumatoid Arthritisדלקת מפרקים שגרונתית )

 ,האבחון של דלקת מפרקים שגרונתית כולל בדיקה קלינית ובדיקות נוספות מהאוכלוסייה. 1%-בקרב כ

 המסייעות לתמוך באבחנה.

 

 בדיקה קלינית. .1

 ,יםדלקת מפרקים שגרונתית מבוססת על תסמיני המחלה האופיינישל הבדיקה הקלינית בתהליך אבחון 

 ובראשם כאבים דלקתיים.

 

 :בדיקות דם .2

 

 .(RFפקטור ראומטואידי ) .א

 Anti-CCP .ב

 .(CRP( ומדד הדלקתיות )ESRמדד שקיעת דם ) .ג

 

 בדיקות הדמיה .3

הדמיה בעזרת אולטרה סאונד מדגימה היטב את התהליך הדלקתי. כמו כן, צילומי רנטגן פשוטים עשויים 

 לחולי דלקת מפרקים שגרונתית. להצביע על שינויים טיפוסיים

______________________________________________________________________ 
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 פסקאות לפי הדוגמה בזמן ההקלדה.את המספר  .28

 "מבחן מעשי מזכירות רפואית" בתיקייה "דלקת מפרקים"מסמך שהקלדת בשם האת שמור  .29

 שבשולחן העבודה.

 הוראות הבאות:העצב את הטקסט שהקלדת לפי  .30

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

 הבאים: םמאפייניהלפי  "דלקת מפרקים שגרונתית"עצב כותרת  .ב

  גופן– Guttman Haim; 

  16 –גודל; 

 ;הדגשה 

  כפולקו תחתון; 

 .יישור למרכז 

 מאפיינים הבאים:הלפי  "בדיקות הדמיה", "בדיקות דם", "בדיקה קלינית"ת וכותראת העצב  .ג

  גופן– Guttman Haim; 

  14 –גודל; 

 ;הדגשה 

)הפסקה הראשונה אחרי  "דלקת מפרקים שגרונתית"מילים בעצב פסקה, אשר מתחילה  .ד

 מאפיינים הבאים:הכותרת מסמך( לפי 

 שורה וחצי, –שורות המרווח בין ה 

  ס"מ 2.5 –ראשונה השורה הכניסה מיוחדת של. 

  נק' 14 –מרווח אחרי הפסקה. 

לעמוד חדש במסמך  ,ועד סוף המסמך" מהכותרת "בדיקת הדמיההחל  ,העבר את כל הטקסט .ה

 זה.

 לבחירתך.ניתן סוג המספור תחתונה של המסמך. הבכותרת הוסף למסמך מספור עמודים   .ו

, גודל Guttman Yadלפי גופן  המילהועצב את כל הופעות  ,שגרונתית מילהאת החפש בכל הטקסט  .31

 , מודגש, צבע כחול.15

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 12, גודל Davidגופן  לפי המאפיינים הבאים:שלהלן ואת הטבלה הקלד את הטקסט  .35

Times New Roman דוגמהצור טבלה לפי ה .אנגליתב 12, גודל: 

 

 :קריטריונים לאבחון דלקת מפרקים שגרונתית

 קריטריון ניקוד

 מפרקים מעורבים

 גדול בלבד-מפרק אחד בינוני 0

 מפרקים קטנים בלבד 10 -2 1

 מפרקים קטנים בלבד 10 -4 2

 גורם שגרוני ונוגדים נגד פפטיד מעגלי שעבר ציטרולינציה –בדיקות סרולוגיות 

0 RF ו-ACPA שליליים 

2 RF ו-ACPA חיוביים בכייל נמוך 

3 RF ו-ACPA חיוביים בכייל גבוה 

 Cשקיעת דם וחלבון מגיב עם  –מדיי דלקת 

0 ESR  ו-CRP תקינים 

1 ESR  ו-CRP מוגברים 

 משך התסמינים

 פחות משישה שבועות 0

 מעל שישה שבועות 1

 

 ."מבחן מעשי מזכירות רפואית"בתוך התיקייה  "קריטריונים לאבחון"המסמך בשם את שמור  .36

 . 16, גודל Arialלפי גופן  "קריטריונים לאבחון דלקת מפרקים שגרונתית"עצב כותרת  .37

 הוראות הבאות:העצב טבלה לפי  .38

  עמודותהכותרות בש לתאים 15% -אפורצבע מילוי הוסף.  

  עמודות ולנתוני הטבלההלכותרות  -למרכז אופקי ואנכייישור הגדר. 

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

  עמודות של הטבלה אוטומטית לתוכןהרוחב את התאם.  

  



 
 
 

 13מתוך  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:

 

 .מפרקים מעורבים""יה לפני השורה חתתששורות הו "משך התסמינים"העבר את השורה  .39

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

 תאריך המבחן.את ו שלך זהותה

 הדפס את המסמך. .41

  



 
 
 

 13מתוך  9עמוד         

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 25מספר מערכת: 

 2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 

 .Excel)חישובים ועיבוד מידע ) - 4פרק 

 .Excelכנת ופתח ת .42

 .1לגיליון  דוגמההזן נתונים לפי ה .43

 .מפרקים שגרונתיתהטיפול בדלקת 

 
 .השוואה בין שילוב של מטוטרקסאט לבין מתן אקטמרה    

    

 הקריטריון

 מספר מטופלים

 TCZ+MTX TCZ+PBO 

 ACR20 23895 583452 

 ACR50 23876 426943 

 ACR70 489145 673920 

 ACR90 67342 83926 

  

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

 העבודה.

גודל הכותרת את , ו14-ל" הטיפול בדלקת מפרקים שגרונתית" גודל הכותרת הראשונהאת שנה  .45

 .11-ל "השוואה בין שילוב של מטוטרקסאט לבין מתן אקטמרה"השנייה 

  .דוגמהעמודות כתובות בדיוק כמו בהבדוק שכותרות  .46

 עמודות במרכוז אופקי ואנכי.הכותרות את מרכז  מילוי כחול בהיר.עמודות צבע ההוסף לכותרות  .47

 . "קריטריוןממוצע "הקלד  ."הקריטריון"נתונים בעמודה התחת טבלת הוסף שורה חדשה  .48

 .TCZ+PBO -וב TCZ+MTX -שהוספת קודם לכן, את הממוצע של המטופלים ב ,חשב בשורה .49

 ."מטופליםסה"כ "כותרת ה אתהקלד  ."TCZ+PBO" עמודהההוסף עמודה חדשה אחרי  .50

 .מטופלים בכל קריטריוןכמות השל  הסכום את שהוספת חשב בעמודות .51

  



 
 
 

 13מתוך  10עמוד         

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 25מספר מערכת: 

 2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 

 

 עשרונית.הנקודה הספרות אחרי את הפסיק. בטל ההוסף לכל הנתונים המספריים את סגנון  .52

 .(עמודותהנתונים )החל מכותרות ההוסף גבולות לטבלת  .53

השוואה בין שילוב של " - ו "מפרקים שגרונתיתהטיפול בדלקת " - טבלההכותרות את מרכז  .54

 לרוחב הטבלה. -"מטוטרקסאט לבין מתן אקטמרה

בין מספר ו, TCZ+MTX-מטופלים בהבין מספר ה אהשוו אשר מציג ,טוריםצור תרשים מסוג  .55

 בכל קריטריון. TCZ+PBO -מטופלים בה

  ."הטיפול בדלקת מפרקים שגרונתית" - 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

  



 
 
 

 13מתוך  11עמוד         

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 25מספר מערכת: 

 2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 

 ((Outlook יומן ודואר אלקטרוני - 5פרק 

 

 .Outlookפתח תכנת  .59

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

 :12:30בשעה  ,חדשה ביום המבחןהוסף פעילות  .61

 1כנס "מחוברים פגישה בנושא – נושא". 

  עמותת "מפרקים צערים". –מקום 

  שעתיים; –פעילות האורך 

 וסגור אותה שמור את הפעילות. 

 הוסף פעילות חדשה ביום שלאחר יום המבחן: .62

  1כנס "מחברים  –כותרת"; 

  אולם "קריפטון", הכפר הירוק –מקום; 

  שלם.אירוע של יום 

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

  לוח שנה שבועיבחר 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

 ;הילה כץ ד"ר –שם  .א

 ;קפלןמרכז רפואי  -חברה  .ב

 ;אורתופד מומחה–תפקיד  .ג

 ;KatzH@clalit.org.il -דוא"ל   .ד

 ;08-64098963 -טלפון בעבודה מספר  .ה

 .וסגור אותו קשרהאיש את שמור  .ו
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 13מתוך  12עמוד         

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

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 25מספר מערכת: 

 2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 

 הוראות הבאות:האיש קשר חדש לפי  הוסף .67

 ;קרל לינדןפרופ'  –שם  .ז

 מרכז רפואי שיבא; –חברה  .ח

 ;אורתופדיתהמנתח בכיר במחלקה  –תפקיד  .ט

 ;LinKarl@sheba.org.il -דוא"ל   .י

 ;03-53042479 -טלפון בעבודה מספר  .יא

 .וסגור אותו קשרהאיש את שמור  .יב

 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

  1לכנס "מחוברים  תוכנית –נושא"; 

  הילה כץ ד"ר – ראשוןנמען; 

 קרל לינדןפרופ'  - עותק; 

  גבוהה; –חשיבות 

 :הקלד את תוכן ההודעה 

______________________________________________________________ 

 שלום רב,

 אחרון של התכנית שבנדון:החלק הלאישורכם נתון 

 תוצאות.הקולות והצגת הדיון פרופסיונאלי תוך ספירת  - 18.00 – 17:30

 

 ,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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 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 25מספר מערכת: 

 2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 

 

 באינטרנטרפואי חיפוש מידע  - 6פרק 

 .Wordכנת ופתח ת .74

 :דוגמהצור במסמך טבלה לפי ה .75

 

 תשובה מספר משימה

78  

80  

82  

 משימותהתשובות לפי את העתיק הכדי ל והשתמש בטבלה ז

 

 "מבחן מעשי מזכירות רפואית"בתוך התיקייה  "ט"מידע מאינטרנהמסמך בשם את שמור  .76

 שבשולחן העבודה.

 www.tasmc.org.il)איכילוב( לפי הכתובת  תל אביב המרכז הרפואיאתר של את הפתח  .77

יחידה לאבחון מוקדם של הטלפון של את מספר החיפוש של האתר כדי לאתר ההשתמש במנוע  .78

  דלקת מפרקים.

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

ה. התשובה יכולה ראומטולוגיאפשרויות לזימון תור למכון את ה"הזמן תור" בדוק בתוך הקטגוריה  .80

  .מקוון מלא או מקוון חלקיבאופן להיות 

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

 .חניה מוזלת באשפוזשל שירות מצא מידע על  "מידע 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

 

 

 

 בהצלחה!

http://www.tasmc.org.il/

