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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 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.

 בי הדף הראשון את כמות הדפים שהודפסו.ג-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

 שאלון הבחינה.משום 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 לעיבודתכנה  -1פרק 

 

 .רפואי שברשותךהמידע ה עיבודלפתח תכנה  .1

 הוראות הבאות:ההוסף תיק מטפל לפי  .2

 .גנסדקרי  -שם .א

 ;03- 5199494 -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

 .דליה אור -שם .א

 .03 -6259572 -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

 ;כרמלה אדרמן -שם .ב

 ;נקבה -מין .ג

 ;תל אביב, 47ויצמן  -כתובת מגורים .ד

 ;10/01/1970 -תאריך לידה .ה

 .052-2421514 -טלפון ניידמספר  .ו

 .מטופל וסגור אותוהתיק את שמור  .ז

 הקרוב )בהתאם ליום המבחן( שניליום  דקרי גנסתור למטפל  כרמלה אדרמן תקבע למטופל .5

 .09:30לשעה 

באופן ידני או  -הוסף בצדו השמאלי של התדפיס  .כרמלה אדרמן תמטופלשל התור את ההדפס  .6

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

 הבאים:הנתונים ההוסף תיק מטופל לפי  .7

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

 ביקורת;הספרת 

 ;נאון צחי -שם .ב

 ;זכר -מין .ג

 ;, רמת גן12תרצה  -כתובת מגורים .ד

 .050-5641274 -טלפון ניידמספר  .ה

 .10/01/1986 -תאריך לידה .ו

 ;כללית -קופת חולים .ז

 eonZ@gmail.comN –דוא"ל .ח

אופן ידני או ב -הוסף בצדו השמאלי של התדפיס  .אותוהדפס ו ,נאון צחי ,פלומטהתיק את שמור  .8

 ן.מבחהתעודת זהות, תאריך  שם פרטי, מספר -חןאת פרטי הנב -ממוחשב באופן 

 נתונים הבאים:ההוסף תיק מטופל לפי  .9

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

  ביקורת;התיקון ספרת 

 ;ביבר מירל -שם .ב

 ;נקבה -מין .ג

 ;, אשדוד10שר עד הלום ג -כתובת מגורים .ד

 ;09/04/1963 -תאריך לידה .ה

 ;054-4478160 -טלפון ניידמספר  .ו

 ;ir@bezeqint.netBBM –דוא"ל .ז

  

mailto:NeonZ@gmail.com
mailto:BBMir@bezeqint.net
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אופן ידני או ב -והדפס אותו. הוסף בצדו השמאלי של התדפיס  ,ביבר מירל ,תמטופלהתיק את שמור  .10

 ת"ז. שם פרטי, מספר -חןאת פרטי הנב -ממוחשב באופן 

 הקרוב )בהתאם ליום המבחן(  ג' ליום דליה אור תתור למטפל ביבר מירל תקבע למטופל .11

 .10:30לשעה 

 .11:15ליום המבחן( לשעה )בהתאם הקרוב  שנייום ל דקרי נגסתור למטפל  נאון צחיקבע למטופל  .12

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

שם פרטי,  - ת פרטי הנבחןא -ממוחשב באופן באופן ידני או  -תדפיס כל הוסף בצדו השמאלי של  .14

 מבחן.המספר תעודת זהות, תאריך 

 .דליה אור -ו דקרי גנס המטפליםשל  מטופליםה ותדוחאת הדפס  .15

שם פרטי,  - ת פרטי הנבחןא -ממוחשב באופן באופן ידני או  -תדפיס כל הוסף בצדו השמאלי של  .16

 מבחן.המספר תעודת זהות, תאריך 

 מכתבים שברשותך.הפתח תכנה ליצירת  .17

 :יש לנסח ולהקליד מכתב מסירת מידע לפי התיאור הבא .18

 

מכתב בקשת מידע  18/05/2019שלח בתאריך  רפואית(המידע המר צחי נאון )הפרטים נמצאים במערכת 

וביקש  ,03-6214100טלפון מספר  , תל אביב,42כללית אהרונוב, רח' זמנהוף קופת החולים המרפאת ל

 .מתבגריםל הסדנת דיאטשל מידע בנושא 

. גב' 04/06/2019בתאריך  צחירפואית של הסניף, השיבה למכתבו של המזכירה ה, נסוןיגב' זהבית ול

זו ה סדנב .ריהםולהו 12-9 אימתבגרים מיועדת לילדים בגילל הסדנת דיאט, שבמכתבה ולינסון הסבירה

מספקים כלים לירידה וכיצד לבנות תפריט מאוזן,  מסביריםעובדים על הקניית הרגלים לאורח חיים בריא, 

 מפגשים. 20שמירה עליו לאורך זמן. סדנה זו כוללת לבמשקל ו

של מחוז תל סדנאות ה למוקדקומה יש להתקשר יתיחה של הסדנה ומלגבי מועדי הפ םפרטיבירור צורך ל

בין השעות  ,ה'-, או בימים ב'18:00 – 10:00בין השעות  ,בימי א' ,03-5122796 מספר לטלפון ,אביב

08:00 – 16:00. 

 הסדנה.עיקריים של התכנים את העלון מידע, אשר מכיל לסדנה וטופס הרשמה למכתבה צירפה  ולינסון 'גב

 

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

 מבחן.הזהות, תאריך 
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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

 

 RSV -נגיף ה

)או בשמו המלא:  RSV -נכלל נגיף ה ,התוקפים אותנו בעונת החורף ,בין שלל הנגיפים

Respiratory Syncytial Virus.) 

-מגזע ה RNA. זהו וירוס  Para-Myxo-Viridea -שייך למשפחת ה RSV-וירוס ה

Pneumovirusesהמורכבות משני  ,. בממברנת הוירוס ניתן לזהות מעין בליטות קוצניות

 חלבונים. 

 איך נדבקים בוירוס?

 .ית ע"י חשיפה להפרשות מזוהמותשההדבקה מאדם לאדם נע

 אפידמיולוגיה.ידי -על

 .מוגבלזמן הן חדות ובעלות משך ש ,התפרצויות של מחלת הברונכיוליטיסידי -על

 מהם הגורמים המסכנים?

 .משקל לידה נמוך

 .פגות

 .יה צפופיםתנאי מחי / אקונומית נמוכה-שכבה סוציו

 .עישון של ההורים

 .העדר יניקה

 .גן ילדיםבקור במעון או יב
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 "מבחן מעשי מזכירות רפואית"בתיקייה  "זיהום בוירוס"מסמך שהקלדת בשם האת שמור  .23

 שבשולחן העבודה.

 הוראות הבאות:העצב את הטקסט שהקלדת לפי  .24

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

 מאפיינים הבאים:הלפי  "RSV -נגיף ה"כותרת את העצב  .ב

 גופן - Arial (בעברית וב;)אנגלית 

 18 -גודל; 

 ;הדגשה 

  כפולקו תחתון; 

 .יישור למרכז 

 מאפיינים הבאים:הלפי  ..."שייך למשפחת RSV-וירוס ה"אשר מתחילה מהמילים פסקה, עצב  .25

 1.5 –שורות המרווח בין ה; 

 נק' 12 –מרווח לפני ואחרי ה; 

 .יישור לשני הצדדים 

 הוראות הבאות:הלפי  "מהם הגורמים המסכנים?"-ו  ",איך נדבקים בוירוס ?"כותרות את העצב  .26

  גופןNarkisim 15.5, גודל. 

  ס"מ. 2.5 –טקסט הכניסה לפני 

ועד  "מהם הגורמים המסכנים?" כותרתהחל מה ,את הטקסטלעמוד חדש של אותו המסמך העבר  .27

 סוף המסמך.

 .ג" ב, "א,לפי סוג מספור  "מהם הגורמים המסכנים?"כותרת המספר את כל הפסקאות תחת  .28

 בכותרת התחתונה. שם קובץהוסף  .29

 תחת שם הקובץ. 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
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 בטבלה(, טיפול Wordמעבד תמלילים ) -3פרק 
 

 בנההקפד על מ. בעברית ,12, גודל Davidפתח מסמך חדש. הקלד את הטקסט הבא לפי גופן  .33

 :הבאה ה. צור טבלה לפי הדוגמטבלהה

 

 RSVוקרן  RSVחיסון 

 13זכאות לטיפול בסל הבריאות לפגים מעל שבוע 

 WGA-32 wGA 33-35 מדינה

 יוון

מתחת לגיל חצי שנה 

 RSV-בתחילת עונת ה

חצי שנה  מתחת לגיל

 RSV  +2-בתחילת עונת ה

 גורמי סיכון

כלי קנדי לדירוג סיכון בכל  קנדה

 המחוזות

  ספרד

  איטליה

מתחת לגיל חצי שנה  ארגנטינה

 RSV  +3-בתחילת עונת ה

 גורמי סיכון

אין זכאות לטיפול במסגרת סל  ישראל

 הבריאות

 34-ה שבועין הפגים שנולדו ב

 36-לשבוע ה

 

 שבשולחן העבודה."מבחן מעשי מזכירות רפואית" בתיקייה  "חיסון"המסמך בשם את שמור  .34

 שבועהזכאות לטיפול בסל הבריאות לפגים מעל " ראשונה של הטבלההטקסט בשורה את העצב  .35

 מאפיינים הבאים:הלפי  "13 -ה

  גופןTahoma מודגש16, גודל ,. 

 יישור למרכז. 

 מאפיינים הבאים:הפי ל "wGA 33-35"-ו "WGA-32 , ""מדינה" עמודותהכותרות את עצב  .36

  מודגש ;16גודל גופן. 

  צהובצבע מילוי; 

 למרכז בשורותטקסט הר ושיי. 

 . יווןמעל השורה של  ישראלשורה של מדינת את ההעבר  .37

ל חצי מתחת לגי"טקסט את ה. העתק לתא הממוזג wGA 33-35מזג שני תאים ריקים שבעמודת  .38

 מתוך השורה של מדינת יוון. "גורמי סיכון RSV  +2-שנה בתחילת עונת ה
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 .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
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 Excel))חישובים ועיבוד מידע  - 4פרק 

 

 .Excelפתח תכנת  .42

 .1גיליון ב דוגמהנתונים לפי האת ההזן  .43

 

 נטל התחלואה ואופי האשפוזים בקרב פגים

 :RSV-תוצאה מהדבקות בכ

 שבוע  סוג טיפול     

32 

 שבוע

33- 35 

 שבוע

35 

 שבוע 

36 

 אינטובציה

 1 1 2 3 בימים

 שהות בפגיה

 4 7 8 6 בימים

שהות 

 "חהבבי

 3 7 8 7 בימים

 3903 5741 8129 7339 עלות

 

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

 שבשולחן העבודה.

את ו ,16 -ל "נטל התחלואה ואופי האשפוזים בקרב פגים" גודל של הכותרת הראשונהאת השנה  .45

 .14 -ל "RSV-תוצאה מהדבקות ב"גודל של הכותרת השנייה ה

 .הכתובות בדיוק כמו בדוגמעמודות הבדוק שכותרות  .46
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 במרכוז אופקי ואנכי. עמודותהכותרות את מרכז  .47

 ."סוג טיפול"עמודה הנתוני ל כחולהוסף צבע מילוי  .48

 טבלה לרוחב הטבלה.הכותרות את מרכז  .49

 ף סגנון פסיק. , הוס1000-שגדולים מ ,לנתונים מספריים .50

סה"כ "כותרת את ה המילה "עלות",תא עם המעל , הקלד "עלות"שורה ה מעלהוסף שורה חדשה  .51

 רכאות(. י)ללא מ "ימי טיפול

 טיפול לכל שבוע.הימי את סך כל חשב  .52

ממוצע לפי סוג "העמודה  כותרתאת הקלד ו, "36שבוע "עמודה למשמאל חדשה  עמודההוסף  .53

 )ללא מירכאות(.  "טיפול

 עלות(.השורה של ה)לא כולל ימים לפי כל סוג טיפול הממוצע את בעמודה שהוספת חשב  .54

 "ממוצע לפי סוג טיפול"עשרונית בעמודה הנקודה ההצג ספרה אחת אחרי  .55

 (.עלות עמודות ועד לשורההחל מכותרות הנתונים )ההוסף גבולות לטבלת  .56

תרשים העלויות בשבועות המוצגים. לצורך בניית האת מגמת שינוי אשר מציג  ,קוצור תרשים מסוג  .57

 ."עלות"שורת את ו "סוג טיפול"שורת את סמן 

 ."מגמת עלויות"-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

 אופק לוי –שם. 

 עמותה יו"ר –תפקיד; 

 דוא"ל- OfekL@amuta.co.il; 

  03- 6363531 -טלפון בעבודהמספר. 

  וסגור אותו קשרהאיש את שמור. 

 פתח איש קשר חדש לפי ההוראות הבאות: .64

 ירדנה הדר דוקטור -שם; 

 נציגת העמותה -תפקיד; 

 דוא"ל- YardenaA@amuta.co.il; 

  03- 6373531 -טלפון בעבודהמספר; 

  050-7632254 –טלפון נייד מספר; 

  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 

 .של יום המבחן ביום, יוםבתצוגת  לוח שנה תיקייתפתח  .66

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

 בינלאומיהיום הפג  -כותרת; 

 ישיבותהחדר  -מקום; 

  שעתיים -פעילותהאורך; 

  פעמים 5סיום לאחר  ,יומיתמופע חוזר. 

 וסגור אותה שמור את הפעילות. 
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 הוסף פעילות חדשה ביום של יום המבחן: .68

 הכנת תכנית לכנס "יום הפג הבינלאומי -כותרת"; 

 מזכירות -מקום; 

  09:00שעת התחלה. 

  שעה וחצי –פעילות האורך. 

 וסגור אותה שמור את הפעילות. 

 הוראות הבאות:המבחן לפי היום של בשבוע  ישבועיומן הדפס  .69

  סדר יום שבועיבחר 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, יום הפג הבינלאומי ,פעילותהאת פתח  .71

 הוראות הבאות:הלפי  הפעילותפרטי ערוך את  .72

  ירדנה הדרו אופק לוימשתתפים הפעילות לפגישה ע"י הזמנת את ההפוך. 

  פריט צרף לפגישהOutlook הכנת תכנית לכנס "יום הפג הבינלאומיפעילות ו, לוח שנה" 

 בצורת טקסט בלבד.

 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 

  



 

 13מתוך  13עמוד     

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 
 23מספר מערכת: 

 2019 ספטמבר מועד הבחינה:

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

 

 

 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.health.gov.ilלפי הכתובת  משרד הבריאותאתר של את הפתח  .77

חיסונים  – םילדילחיסונים לתינוקות ו -הלידה והתינוק  - הריון ולידה -נושאים  הקטגוריהבתוך  .78

 ?RSV –חודשים ניתן חיסון סביל  לובאי -בה לשאלה ותשחפש  -לפגים

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

תדירות המומלצת החפש את  -ומעלה 65גיל חיסונים עבור אנשים ב -בתוך הקטגוריה חיסונים  .80

 לחיסון נגד שפעת.

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

 הבריאות. ושל ק מוקד השירות הטלפוניטלפונים של את מספרי החפש 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!
 


