
 
 

 13מתוך  1עמוד    תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 

 

 מבחן גמר מעשי 
 קורס מזכירות רפואית 

 1.1.2017קורסים שנפתחו 

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

 
 :מבנה השאלון ומפתח הערכה

 פרקים 6בשאלון שלפניך 

 :מטלות חובה

 נקודות 40     תוכנה לעיבוד מידע רפואי   1פרק 

 נקודות 15  כתיבת ועיצוב מסמכים(, Wordמעבד 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 בטבלהWordמעבד תמלילים )   3פרק 

 או

 נקודות 10     רפואי באינטרנטחיפוש מידע    6פרק 

 נקודות 100 הכל-סך

 .56 :ציון עובר

 

 .שעות 4 :משך הבחינה

 

 :הוראות מיוחדות

 בסיום הבחינה החזר למשגיח את השאלון ואת התדפיסים. .1

אם מתעוררת שאלה בקשר למילים, מונחים או טקסטים שאינם ברורים, פעל לפי שיקול דעתך. אין  .2

 מהמשגיח.אפשרות לקבל סיוע 
 

מבחינת משרדנו אישור של ידיעת  הםהערה חשובה: קבלת שאלון הבחינה ודף התשובות והשימוש בהם 
 מחויבות הנבחן לפעול בהתאם.של על כל המשתמע מכך ו ,ההוראות לשמירה על טוהר הבחינות

 כאחד. ןולנבח נתההנחיות כתובות בלשון זכר, אולם מכוונות לנבח

 

 בהצלחה!
 שמורות למדינת ישראל. כל הזכויות© 

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

 שום חלק משאלון הבחינה. –בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר 

 לא ייעשה שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא ללא רשות בכתב

 החברתיים.מאת מנהלת תחום הבחינות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים 
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 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית
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שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 

 

 מידע רפואי לעיבודתכנה  -1פרק 

 

 .מידע רפואי שברשותך עיבודלפתח תכנה  .1

 הוסף תיקי מטופלים לפי הוראות הבאות: .2

 הוסף תיק מטופל לפי נתונים הבאים: .א

 .הזן את מספר ת.ז. שלך –ת.ז; 

 מוטי שטרן -שם; 

 זכר -מין; 

 בני ברק12הרצל  -כתובת מגורים ,; 

 12/04/1978 -תאריך לידה; 

 054-2435610 -טלפון נייד. 

 שמור תיק מטופל וסגור אותו. 

 הוסף תיק מטופל לפי נתונים הבאים: .ב

 .תיקון ספרת את ואשר  תבאח הֲעֵלההזן מספר ת.ז. שלך, את הספרה האחרונה  –ת.ז

 ביקורת;ה

 זהרי הילה -שם; 

 נקבה -מין; 

 תל אביב3שביל בן זאב  -כתובת מגורים ,; 

 03-5016813 -טלפון בית; 

 11/04/1982 -תאריך לידה 

 מאוחדת -קופת חולים; 

 דוא"ל– ZahHila@gmail.co.il 

  אותו. סגורשמור תיק מטופל 

 הוסף תיק מטופל לפי נתונים הבאים: .ג

 .תיקון ספרת את ואשר  בשתיים הֲעֵלה הזן מספר ת.ז. שלך, את הספרה האחרונה –ת.ז

  ביקורת;ה

 קאשי ניסים -שם; 

 זכר -מין; 

 תל אביב25שז"ר  -כתובת מגורים ,; 

 11/04/1958 -תאריך לידה; 

 052-3347671 -טלפון נייד; 

 שמור תיק מטופל וסגור אותו. 

mailto:ZahHila@gmail.co.il
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שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 

 

 והשלם את הפרטים בהאים: שטרן מוטיפתח תיק  .3

 כללית -קופת חולים; 

 נשוי -מצב משפחתי; 

 דוא"ל– MotiSh223@.bezeqint.net 

 הדפס תיקי מטופלים שהוספת קודם לכן. .4

שם פרטי, מספר  -את פרטי הנבחן -באופן ידני או ממוחשב  - בצידו השמאלי של התדפיסהוסף  .5

 .תעודת זהות, תאריך מבחן

 פתח תכנה ליצירת מכתבים שברשותך. .6

 .מסירת מידע מכתבולהקליד יש לנסח לפי תיאור האירוע שלהלן,  .7

____________________________________________________________ 

בתאריך  ה, שלח, חיפה196דרך יפו מרחוב המתגוררת ברח' , ארז פנינה ארז, אמו של תומרגב' 

 חיפה, ,5בית מאי, חסן שוקרי  שכתובתולסניף קופת חולים מאוחדת  מכתב בקשת מידע, 21/10/2017

  .לראיה לילדיםראליות לסקה מידע לגבי תהליך מימון של עדשות וביקש

)ט"ז חשוון  05/11/2017בתאריך  פנינהשל ה למכתב ההשיב ,מזכירה רפואית של הסניף, דנינו אורלי

 את המידע הבא: הומסר, תשע"ח(

 לא ניתןשבהם  לראיה לילדים במקרים משרד הבריאות משתתף במימון עדשות סקלראליות .1

 .להרכיב משקפיים 

 זכאים לסיוע במקרים מורכבים ובהתאם להמלצת רופא עיניים 18ילדים ונוער עד גיל  .2

 מומחה. 

 ידי משרד הבריאות לגבי כל - מן המחיר שנקבע על 75%היא  השתתפות משרד הבריאות .3

 מכשיר שיקום. 

למצוא באתר של משרד הבריאות  אפשרפרטים לקבלת הסיוע ורשימת מסמכים הנדרשים לקבלת השירות 

 18לילדים ונוער עד גיל  -הגשת בקשה למכשירי עזר לראייה בתוך הנושא 

______________________________________________________________ 

 את המכתב.הדפס  .8

שם פרטי, מספר  -את פרטי הנבחן -באופן ידני או ממוחשב  -הוסף בצידו השמאלי של התדפיס  .9

 תעודת זהות, תאריך מבחן.
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שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 

 

 הוסף תיק מטפל לפי הוראות הבאות: .10

  את פרטי המטפלהוסף: 

 שם פרטי ושם משפחה שלך. -שם 

 03 -4287581 -טלפון בעבודה; 

 :הוסף שעות פעילות של מטפל לפי רשימה הבאה 

 דקות 15 -יחידת זמן ליומן; 

 :מערכת שעות שבועית 

 עד שעה משעה יום

 17:00 08:00 א

 19:00 10:00 ב

 16:00 09:00 ג

 20:00 11:00 ד

 20:00 11:00 ה

 

 שמור תיק מטפל וסגור אותו. .11

 זימון תורים: .12

 .של יום המבחןבתאריך שהוספת קודם, לפי שם פרטי ושם משפחה שלך, מטפל  פתח יומן של .א

 רשימה הבאה:הוסף תורים למטופלים לפי  .ב

 ;13:30בשעה שטרן מוטי למטופל 

 ;14:15בשעה זהרי הילה  תלמטופל

 .15:30בשעה קאשי ניסים למטופל 

 ,תאריך של יום המבחןלשהוספת קודם, לפי שם פרטי ושם משפחה שלך,  מטפלשל יומן הדפס  .13

פרטי, מספר שם  - את פרטי הנבחן -באופן ידני או ממוחשב  -הוסף בצידו השמאלי של התדפיס  .14

 תעודת זהות, תאריך מבחן.

 עריכת יומן מטפל: .15
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שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 

 

  בו המטפל עובד עד השעה ש,ליום הקרוב 19:30לשעה זהרי הילה תור של את ההעבר

20:00. 

  זהרי הילהלמטופלת  תור חדשהדפס. 

  שם פרטי,  - את פרטי הנבחן -באופן ידני או ממוחשב  -הוסף בצידו השמאלי של התדפיס

 זהות, תאריך מבחן.מספר תעודת 

  שטרן מוטיתור של את המחק. 

 של יום המבחן.לתאריך שהוספת קודם, לפי שם פרטי ושם משפחה שלך,  של מטפליומן שוב הדפס  .16

שם פרטי, מספר  - את פרטי הנבחן -באופן ידני או ממוחשב  -הוסף בצידו השמאלי של התדפיס  .17

 תעודת זהות, תאריך מבחן.

 שהוספת קודם, לפי שם פרטי ושם משפחה שלך.של מטפל  יםדוח מטופלהדפס  .18

שם פרטי, מספר  - את פרטי הנבחן -באופן ידני או ממוחשב  -הוסף בצידו השמאלי של התדפיס  .19

 תעודת זהות, תאריך מבחן.
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שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 

 

 (, כתיבת ועיצוב מסמכיםWordמעבד תמלילים ) -2פרק 

 

 ."רפואיתמבחן מעשי מזכירות "תיקייה בשם בשולחן העבודה  צור .20

 .Wordפתח תכנת  .21

 12, גודל Times New Romanלעברית וגופן  12, גודל Davidהקלד את הטקסט הבא. לפי גופן  .22

קטנות במונחים ו הקפד על מבנה פסקאות וסימני פיסוק שבטקסט. הקפד על אותיות גדולותלאנגלית. 

 באנגלית.ש

______________________________________________________________ 

 (Septic Arthritisדלקת מפרקים זיהומית )

 מגוון רחב של פתוגנים, מחוללי מחלה, יכולים לזהם מפרק ולגרום לדלקת מפרקים זיהומית.

 בדיקות מעבדה.

 גבוה.  CRP - ( גבוהה וESRשקיעת דם ) - בבדיקות המעבדה, יימצאו לרוב ממדי דלקת מוגברים

 המפרק הוא הצעד האבחנתי המקובל.ניקור של 

 יכולים לסייע ולשלול אבחנות אפשריות אחרות. MRIלמפרק וגם  USמיפויים שונים, בדיקת 

 טיפול

המחוללים הרגילים והנפוצים של  נגדהטיפול הנדרש בדלקת מפרקים זיהומית הוא אנטיביוטיקה, המכוונת 

עיתים, בייחוד בזיהומים של מפרק הירך או הכתף המחלה, וניתנת בהתאם לתרביות הדם וניקור המפרק. ל

 יש צורך בניזוק כירורגי, ואין די בטיפול תרופתי בלבד.

______________________________________________________________ 

 "מבחן מעשי מזכירות רפואית"בתיקייה  "דלקת מפרקים"מסמך שהקלדת בשם האת שמור  .23

 שבשולחן העבודה.

 הטקסט שהקלדת לפי הוראות הבאות:עצב את  .24

 לעברית ולאנגלית. ,12, גודל גופן Tahoma-שנה גופן בטקסט ל .א

 מאפיינים הבאים:הלפי  "(Septic Arthritisדלקת מפרקים זיהומית )"עצב כותרת  .ב

 גופן - Arial ;)לעברית ולאנגלית( 

 18 -גודל; 
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שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 

 

 ;הדגשה 

 קו תחתון כפול; 

 .יישור למרכז 

 עצב לפי מאפיינים הבאים: ":טיפול" -ו "מעבדהבדיקות "את הכותרות  .ג

 גופן - Arial; 

  16גודל; 

 נטוי; 

 .צבע כחול כהה 

 א, ב, ג ....לפי סוג מספור  "בדיקות מעבדה"מספר את כל הפסקאות שמתחת לכותרת  .ד

 "הטיפול הנדרש בדלקת מפרקים..."עצב פסקה אשר מתחילה מהמילים  .25

 1.5 - מרווח בין שורות; 

  שורה ראשונהעם כניסה של; 

 .יישור לשני הצדדים 

 לעמוד חדש של אותו המסמך. "מגוון רחב של פתוגנים"העבר פסקה,  .26

 .נק' 3בעובי של  צלהוסף מסביב לפסקה גבול מסוג  .27

, 16המעוצבת לפי גודל  "מפרק". החלף את המילה למילה "מפרק"מילה את החפש בכל הטקסט  .28

 , צבע אדום.נטוי

 בכותרת התחתונה של המסמך. "2"כרטיסייה הוסף מספור עמודים מסוג  .29

פתח כותרת עליונה של המסמך. הוסף בצידה השמאלי את שמך הפרטי, את מספר תעודת זהות  .30

 ואת תאריך המבחן.

 הדפס את המסמך .31
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שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 

 

 (, טיפול בטבלהWordמעבד תמלילים ) -3פרק 

 

 בנההקפד על מ. בעברית 12, גודל Davidפתח מסמך חדש. הקלד את הטקסט הבא לפי גופן  .32

 :ה. צור טבלה לפי הדוגמטבלה

______________________________________________________________ 

 פרוט סל השירותים הבסיסי הניתן בקופת חולים כללית

 מכסת טיפולים הטיפול

 בסל הקופה

 הפניה

 ואישורים

 תש'

 היטל

 כללית

 כן רופא מטפל טיפולים 25עד  חריפה פיזיותרפיה

 כן אישור פיזיותרפיסט טיפולים 12עד  כרונית

 כן כמו פיזיותרפיה הידרותרפיה

מטופלי יחידה לטיפולי 

 בית

 לא היחידה לטיפול בית עפ"י צורך הרפואי

 טיפול לאחר ניתוח

______________________________________________________________ 

שבשולחן "מבחן מעשי מזכירות רפואית" בתיקייה  "השירותיםפירוט סל "שמור המסמך בשם  .33

 העבודה.

, Aharoniלפי גופן  "פרוט סל השירותים הבסיסי הניתן בקופת חולים כללית"טבלה עצב כותרת  .34

 ;מרכזלישר את הכותרת  ,, צבע כחול כהה16גודל 

 לכותרות עמודות: .35

  ריירוק בההוסף צבע מילוי. 

  למרכזישר טקסט בכותרות עמודות. 

 לסוף הטבלה. מרכז טקסט בשורה, הוסף צבע מילוי ירוק בהיר. "כללית"העבר שורה  .36

 ישר טקסט בתא למרכז. "כן"מילה הבהם קיימת שמזג תאים  .37

 מרכז את הטבלה. .38

פתח כותרת עליונה של המסמך. הוסף בצידה השמאלי את השמך הפרטי, את מספר תעודת זהות  .39

 ואת תאריך המבחן.

 .הדפס את המסמך .40
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שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 

 

 Excel))חישובים ועיבוד מידע  - פרק 

 

 .Excelפתח תכנת  .41

 .1לגיליון  דוגמההזן נתונים לפי ה .42

 מספר הסטודנטים שסיימו לימודי רפואה

 

 2017-2016שנת הלימודית     

  

    

 מקצוע

 בוגרים

 תואר ראשון

 בוגרים

 תואר שני

 בוגרים

 תואר שלישי

 58 531 416 רפואה

 19 418 1469 מקצעות עזר רפואיים

 253 683 1112 מדעים ביולוגיים

 

 "מבחן מעשי מזכירות רפואית"בתוך התיקייה  "מספר סטודנטים"שמור חוברת עבודה בשם  .43

 שבשולחן העבודה.

את ו 14 -ל ,"מספר הסטודנטים שסיימו לימודי רפואה" ,גודל של הכותרת הראשונהאת השנה  .44

 .13 -ל ,"2017 -2016שנת הלימודית " ,גודל של הכותרת השנייהה

 .העמודות כתובות בדיוק כמו בדוגמהבדוק שכותרות  .45

 במרכוז אופקי ואנכי. "מקצוע"מילה את מרכז  .46

)ללא  "סה"כ סטודנטים"כותרת  מקצועהוסף שורה חדשה מתחת לטבלה, הקלד בעמודת  .47

 רכאות(. ימ

 של כל הנתונים בעמודה. סה"כחשב לכל עמודה  .48

 רכאות(י)ללא מ "בוגריםממוצע ". הקלד כותרת ודה האחרונהמעההוסף עמודה חדשה אחרי  .49

 .מקצועחשב בעמודה שהוספת ממוצע של כל  .50

  במרכוז אופקי ואנכי. ""ממוצעמרכז כותרת  .51

  



 
 

 13מתוך  10עמוד    תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 

 

 (.כולל סה"כנתונים )החל מכותרות עמודות ועד לשורה ההוסף גבולות לטבלת  .52

 .הוסף סגנן פסיק לכל הנתונים המספריים .53

 לרוחב הטבלה.מרכז כותרות טבלה  .54

מקם את התרשים מתחת . רפואה בלבדהמקצוע נתונים של אשר מציג  עוגהצור תרשים מסוג  .55

 נתונים.הלטבלת 

 מציג אחוזים של כל תואר. אשר בחר בסגנון תרשים .56

פתח כותרת עליונה והקלד בצידה השמאלי את שמך הפרטי, את מספר תעודות זהות ואת תאריך  .57

 המבחן.

 התרשים בדף אחד.הדפס את הטבלה ואת  .58

 (Outlook) יומן ודואר אלקטרוני -5פרק 

 

 .Outlookפתח תכנת  .59

 .בשבוע של יום המבחן, בתצוגת שבוע לוח שנה תיקייתפתח  .60

 :12:30הוסף פעילות חדשה ביום המבחן בשעה  .61

 של האיגוד לרפואת ילדיםלכנס השנתי ה מהרש טופסי בדיקת -כותרת; 

 מרכז הירידים תל אביב -מקום; 

 שעתיים. -אורך פעילות 

 הוסף פעילות חדשה ביום שלאחר יום המבחן: .62

 הכנס השנתי של האיגוד לרפואת ילדים -כותרת; 

 גני התערוכה, תל אביב -מקום; 

 .אירוע של יום שלם 

 גבוהה. -חשיבות 

  



 
 

 13מתוך  11עמוד    תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 

 

 מבחן לפי הוראות הבאות:השל  ישבועיומן הדפס  .63

  סדר יום שבועיבחר בסגנון; 

 בטל אזורי הערות; 

  ללא משימותהדפס. 

תאריך את זהות והמספר תעודת את פתח כותרת עליונה והזן בצדה השמאלי את שמך הפרטי,  .64

 .מבחןה

 "אנשי קשר"עבור לתיקייה  .65

 פתח איש קשר חדש לפי הוראות הבאות: .66

 ;ד"ר דינה ציגרמן –שם .א

 ;לשכת הבריאות ירושלים -חברה .ב

 ;רופאה אחראית אם וילד מחוז ירושלים –תפקיד .ג

 ;@gov.ilhealth  Dinazr -דוא"ל .ד

 ;02-6409365 -טלפון בעבודה .ה

 שמור וסגור איש קשר. .ו

 הוראות הבאות:הלפי  חדשפתח איש קשר  .67

 ;מר רפי פרחי -שם .א

 ;רוקחותעבדה להכנות מ -חברה .ב

 ;"וקח בכיר, מנהל "פרופשונלר -תפקיד .ג

 פתח תקווה 4חיים סוטין  -כתובת .ד

 ;prosh.co.ilrafi@ -דוא"ל .ה

 ;03-5305433 -טלפון בעבודה .ו

 שמור וסגור איש קשר. .ז

  

mailto:Dinazr@gov.il
mailto:rafi@prosh.co.il


 
 

 13מתוך  12עמוד    תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 

 

 הוראות הבאות:הלפי  שהוספתקשר ה אנשישל הדפס כרטיסים  .68

 בחר בסגנון תזכיר; 

  ,תאריך את מספר תעודת זהות ואת פתח כותרת עליונה והזן בצדה השמאלי את שמך הפרטי

 .מבחןה

 .הכנס השנתי של האיגוד לרפואת ילדים פעילותאת פתח  .69

 הוראות הבאות:הלפי  הפעילותפרטי ערוך את  .70

 בטל אירוע של יום שלם; 

 08:00 -ל התחלההשעת את  שנה; 

  16:30 -ל סיוםהשעת את שנה; 

  קשר שהוספת;הצרף לפגישה כרטיסי ביקור של שני אנשי 

 :הקלד את ההודעה בתוכן הפעילות 

_____________________________________________________________ 

 שלום רב,

 המהדורה המרכזית"."אנו מתכבדים להזמינכם לכנס הגדול והמקיף ביותר של רופאי הילדים בישראל: 

 ראותכם,למצפים 

 מזכירות הכנס

_____________________________________________________________ 

 פעילות לפגישה, הוסף כמשתתפים את שני אנשי הקשר שהוספת קודם.הפוך  .71

 הדפס את הפגישה לפי הוראות הבאות: .72

 בחר בסגנון תזכיר. 

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

 .מבחןהתאריך 

  



 
 

 13מתוך  13עמוד    תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות

שם מקצוע הבחינה: מזכירות רפואית 
 מעשי 

 8042סמל מקצוע הבחינה: 

 

 חיפוש מידע רפואי באינטרנט -6פרק 

 

 .Wordפתח תכנת  .73

 :דוגמהטבלה לפי ה צור במסמך .74

 תשובה מספר משימה

78  

80  

82  

 עתיק תשובות לפי משימותכדי ל וזהשתמש בטבלה 

 

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

 שבשולחן העבודה.

 .www.meuhedet.co.ilלפי הכתובת  "קופת חולים מאוחדת"אתר של את הפתח  .76

 ."מאוחדת משלימה -אורך חיים בריא"חפש באתר נושא  .77

 ?איך מגיעים לטיפול -, מצא תשובה לשאלה"דיקור אסטטי"בתוך הנושא  .78

 .78משימה לעמודת תשובה למספר  Wordהעתק את התשובה לטבלה במסמך  .79

 .המידע של ניצולי שואהטלפון למוקד  "מאוחדת"אתר של החפש בתוך  .80

 .80משימה לעמודת תשובה למספר  Wordהעתק את התשובה לטבלה במסמך  .81

 .תקשורת עם מוקד שירות ארצי )נוסף לשימוש בטלפון(לאפשרויות  "מאוחדת"באתר של מצא  .82

 .82משימה לעמודת תשובה למספר  Wordאת התשובה לטבלה במסמך  הקלד .83

. הוסף בצדה השמאלי את שמך הפרטי, את מספר תעודת Wordפתח כותרת עליונה של מסמך  .84

 .זהות ואת תאריך המבחןה

 הדפס מסמך תשובות. .85

 בהצלחה!

 

http://www.meuhedet.co.il/

