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 לדוגמהמעשי  מבחן 
 קורס מזכירות רפואית 

 1.1.2017קורסים שנפתחו החל מ
 :הנחיות לנבחן

 קרא בעיון את ההנחיות לפני תחילת כתיבת המבחן.

 

 ארבע שעות :משך הבחינה

 

 :מבנה השאלון ומפתח הערכה

 פרקים: 6בשאלון שלפניך 

 מטלות חובה:

 ודותנק 40     תכנה לעיבוד מידע רפואי   1פרק 

 ודותנק 15  תיבת ועיצוב מסמכים(, כWordמעבד תמלילים )   2פרק 

 ודותנק 15     (Excelחישובים ועיבוד מידע )   4פרק 

 ודותנק 20     (Outlookיומן ודואר אלקטרוני )   5פרק 

 מטלות בחירה:

 יש לבחור באחת משתי מטלות הבאות:

 ודותנק 10    (, טיפול בטבלהWordמעבד תמלילים )   3פרק 

 או

 ודותנק 10     ואי באינטרנטחיפוש מידע רפ   6פרק 

 נקודות 100 הכל-סך

 הוראות מיוחדות:

 בסיום הבחינה החזר למשגיח את השאלון ואת התדפיסים. .1

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

 אפשרות לקבל סיוע מהמשגיח.

 !הצלחהב
 

 ת ישראל.למדינ כל הזכויות שמורות© 

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

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

 ללא רשות בכתב עשה שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהואילא י

 תחום הבחינות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. תמאת מנהל
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 תכנה לעיבוד מידע רפואי - 1רק פ

 

 פתח תכנה לעיבוד מידע רפואי שברשותך. .1

 

 הוסף תיקי מטופלים לפי הוראות הבאות: .2

 הוסף תיק מטופל לפי נתונים הבאים: .א

  .הזן מספר ת.ז שלך; –ת.ז 

  זיוה גל; –שם 

  נקבה; –מין 

  רחובות.21אהרון אייזנברג  -כתובת מגורים , 

 שמור תיק מטופל וסגור אותו. .ב

 הוסף תיק מטופל לפי נתונים הבאים: .ג

  .הזן מספר ת.ז. שלך, את הספרה האחרונה תעלה באחד ואשר תיקון של ספרת  –ת.ז

 ביקורת;

  ניסים חיון; –שם 

  זכר; –מין 

  גבעתיים16אבטיחי מנחם  -כתובת מגורים ,; 

  050-2845687 –טלפון נייד. 

 שמור תיק מטופל וסגור אותו. .ד

 ונים הבאים:הוסף תיק מטופל לפי נת .ה

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

 ביקורת;

  ערן מוזס; –שם 

  זכר; –מין 

  ראשון לציון;6מבצע נחשון  -כתובת מגורים , 

  18/02/1985 -תאריך לידה. 

 שמור תיק מטופל וסגור אותו. .ו

 ם:פתח תיק של זיוה גל והשלם את הפרטים בהאי .ז

  22/08/1975 -תאריך לידה; 

  נשוי; –מצב משפחתי 

  08-9471681 –טלפון בית. 

 שמור תיק מטופל. .ח
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 הדפס תיקי מטופלים שהוספת. .3

 

 שם פרטי, מספר תעודת זהות, תאריך מבחן. –הוסף בצדו השמאלי של כל תדפיס את פרטי הנבחן  .4

 

 פתח תכנה ליצירת מכתבים שברשותך. .5

 

 יש לנסח ולהקליד מכתב הזמנה לבדיקה במרפאה.לפי תיאור האירוע שלהלן,  .6

______________________________________________________________ 

גב' זיוה גל מוזמנת למכון לב, מרכז הלב ע"ש לבייב, הנמצא במרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא תל השומר, 

 . 08:30, בשעה 2017לספטמבר  17לבדיקת מיפוי לב ספקט, בתאריך 

 ז'(. 2א' וסעיף  2את פרטי המטופלת נמצאים כבר בתכנה לעיבוד מידע רפואי )סעיף 

 פרטי הבדיקה:

 -1מרכז הלב, קומה  –מקום לביצוע בדיקה 

 שעות. 6-ל 4בין  –זמני בדיקה 

 הכנה לבדיקה:

 שעות לפני הבדיקה )פרט לשתיית מים(; 3להיות בצום 

 משקה המכיל קפאין;שעות לפני הבדיקה יש להימנע מכל מאכל ו 24

 יש לבוא בבגדים נוחים )הכוללים שני חלקי לבוש(, נעלים מתאימות להליכה, מגבת.

 נא להביא לבדיקה:

 ;78465, קוד בדיקה 17טופס 

 מסמכים רפואיים מצולמים ) סיכומי מחלה, דוח צנתור, דוח ניתוח(;

 הפניה מהרופא המטפל הכוללת היסטוריה רפואית וטיפול תרופתי.

 שאלה יש לפנות לרופא המפנה לבדיקה. בכל

 .03-530-3030 -טלפון של יחידה לקרדיולוגיה גרעינית 

______________________________________________________________ 

 

 שם פרטי, מספר תעודת זהות, תאריך מבחן. –הוסף בצדו השמאלי של המכתב את פרטי הנבחן  .7

 

 קה במרפאה.הדפס מכתב הזמנה לבדי .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 הוסף תיק מטפל לפי הוראות הבאות: .9
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 הוסף את פרטי המטפל: .א

  הזן שם פרטי ושם משפחה שלך. –שם 

  03 – 5303031 –טלפון בעבודה; 

  דוא"ל- eldarm@sheba.co.il. 

  

 הוסף שעות פעילות של מטפל לפי רשימה הבאה: .ב

 דקות; 20 –יחידת זמן ליומן  .ג

 מערכת שעות שבועית: .ד

 עד שעה משעה יום

 16:30 08:30 א

 19:00 09:30 ב

 16:30 08:30 ג

 20:00 14:00 ד

 20:00 14:00 ה

 

 שמור תיק מטפל וסגור אותו. .10

 זימון תורים: .11

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

 פי רשימה הבאה:הוסף תורים למטופלים ל .ב

 .09:30למטופל ניסים חיון בשעה 

 .11:50מוזס בשעה  ןלמטופל ער

 .13:10למטופלת זיוה גל בשעה 

 שהוספת קודם, לפי שם פרטי ושם משפחה שלך, בתאריך של יום המבחן. יומן של מטפלהדפס  .12

 

 מבחן.שם פרטי, מספר תעודת זהות, תאריך  –הוסף בצדו השמאלי של התדפיס את פרטי הנבחן  .13

 

 עריכת יומן מטפל: .14

 מחק תור של ניסים חיון; .א

 .17:00העבר תור של זיוה גל ליום הקרוב בו המטפל עובד בשעה  .ב

 

 למטופלת זיוה גל. תור חדשהדפס  .15

 

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

 

 שם פרטי ושם משפחה שלך, לתאריך של יום המבחן. שהוספת קודם, לפי יומן של מטפלהדפס שוב  .17

 

 שם פרטי, מספר תעודת זהות, תאריך מבחן. –הוסף בצדו השמאלי של התדפיס את פרטי הנבחן  .18

mailto:eldarm@sheba.co.il
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 של מטפל שהוספת קודם, לפי שם פרטי ושם משפחה שלך. דוח מטופליםהדפס  .19

 

 זהות, תאריך מבחן. שם פרטי, מספר תעודת –הוסף בצדו השמאלי של התדפיס את פרטי הנבחן  .20
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 (, כתיבת ועיצוב מסמכיםWordמעבד תמלילים ) – 2פרק 

 

 ".מבחן מעשי מזכירות רפואיתצור בשולחן העבודה תיקייה בשם " .21

 

 .Wordפתח תכנת  .22

 

 12, גודל Times New Romanבעברית וגופן  12גודל  ,Davidהקלד את הטקסט הבא לפי גופן  .23

סימני פיסוק שבטקסט. הקפד על אותיות גדולות/קטנות במונחים הקפד על מבנה פסקאות ו באנגלית.

 באנגלית.

______________________________________________________________ 

 . (OGTT)ג100 -בדיקת העמסת סוכר 

OGTT - Oral Glucose Challenge Test  היא בדיקת סקר בהריון, הבוחנת את רמת הסבילות לגלוקוז ,- 

 .ש"מעמיסים" על הגוף במסגרת הבדיקה ,את תגובת הגוף לסוכר כלומר

 ?מהן הסיבות העיקריות להתפתחות סוכרת הריון

 היסטוריה משפחתית של סוכרת;

 ריון;יהשמנת יתר לפני הה

 ;25גיל: לאחר גיל 

 הפלה קודמת;

 ריון;יסוכר בשתן בתחילת הה

 (;PCOSנשים הסובלות מתסמונת השחלות הפוליציסטיות )

 ר לחץ דם.ית

 .( ומעלה130)או  140ג' נתנה תוצאה של  50בדיקה זו נעשית כאשר בדיקת הסוכר 

______________________________________________________________ 
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" מבחן מעשי מזכירות רפואית" בתיקייה " גרם 100בדיקת סוכר שמור המסמך שהקלדת בשם " .24

 שבשולחן העבודה.

 ט שהקלדת לפי ההוראות הבאות:עצב את הטקס .25

 לעברית ולאנגלית. 12-, גודל גופן לArial-שנה גופן בכל הטקסט ל .א

 לפי מאפיינים הבאים: ( "OGTTג )100 -"בדיקת העמסת סוכר עצב כותרת  .ב

  גופן– Tahoma ;)לעברית ולאנגלית( 

  16 –גודל; 

 ;הדגשה 

 ;קו תחתון 

 .יישור למרכז 

 עצב לפי מאפיינים הבאים: ת להתפתחות סוכרת הריון?"" מהן הסיבות העיקריואת הכותרת  .ג

  גופן– Tahoma; 

 ; 14גודל; 

 .היטה 

 :Oral Glucose Challenge Testעצב פסקה אשר מתחילה מהמילים  .ד

  כפול; –מרווח בין שורות 

  ס"מ; 2 –כניסה לפני טקסט 

  ס"מ; 2 –כנוסה אחרי טקסט 

 .יישור לשני הצדדים 

ועד הפסקה  " היסטוריה משפחתית של סוכרת"החל מהפסקה  –עצב את כל הפסקאות הבאות  .ה

 עם תבליטים. בחר בסוג התבליט כרצונך. " יתר לחץ דם"

 ס"מ 2-עם כניסה של שורה ראשונה ב "שימו לב..."עצב פסקה, אשר מתחילה מהמילים  .ו

 הוסף צורת לב, שנה מילוי צורה לאדם. "שימו לב",לפני מילים  .ז
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 כותרת תחתונה של המסמך.הוסף מספור עמודים ב .26

 

 ( ומעלה."130)או  140ג' נתנה תוצאה של  50" בדיקה זו נעשית כאשר בדיקת הסוכר העבר פסקה  .27

 .10-ללסוף המסמך. הקטן גודל גופן של הפסקה 

 

פתח כותרת עליונה של המסמך. הוסף בצידה השמאלי את השמך הפרטי, את מספר תעודת זהות ואת  .28

 תאריך המבחן.

 

 המסמך. הדפס את .29
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 (, טיפול בטבלהWordמעבד תמלילים ) -3פרק 

 

 Times Newבעברית וגופן  12, גודל Davidהקלד את הטקסט הבא לפי גופן פתח מסמך חדש.  .30

Roman הקפד על מבנה פסקאות וסימני פיסוק שבטקסט.  באנגלית. 12, גודל 

___________________________________________________________________ 

 

 ?גרם 100מהו מהלך בדיקת העמסת סוכר 

 בדיקה זו מבוצעת לאחר צום בלילה והיא ארוכה יותר וכוללת מספר בדיקות דם

 טווח הנורמה תיאור השלב שלב

 95עד  בדיקת דם בצום 1

  גרם גלוקוז מומס במים 100שתייה  2

 mg/dl 85עד  בדיקת דם כעבור חצי שעה 3

 מ"ג/ד"צ 155עד  שעתייםבדיקת דם כעבור  4

 מ"ג/ד"צ 140עד  בדיקת דם כעבור שלוש שעות 5

 

עלייך לשהות במרפאה עד לאחר סיום כל הבדיקות. במהלך הבדיקה עלייך להישאר בצום. מותר  :שימי לב

 .לשתות מעט מים

____________________________________________________________________ 

" מבחן מעשי מזכירות רפואיתבתוך התיקייה " טבלת בדיקת עמסת סוכרשמור המסמך בשם  .31

 שבשולחן העבודה.
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 עיצוב טבלה: .32

 " לפי גופן גרם? 100מהו מהלך בדיקת העמסת סוכר עצב כותרת טבלה "Tahoma 16, גודל ,

 הדגשה. מרכז את הכותרת.

 "( לפי גופןבדיקה זו מבוצעת...עצב טקסט בשורה הראשונה של הטבלה )" Tahoma 14, גודל ,

 נטוי. מרכז את הטקסט בשורה;

 ( הוסף צבע מילוי אפור ;שלב, תיאור השלב, טווח הנורמהלכותרות עמודות )מרכז את 15% .

 הכותרות;

 " הקלד בכותרת של העמודה החדשה את טווח הנורמההוסף עמודה חדשה משמול מהעמודה ."

 ."ערכים שאינם תקינים"הטקסט 

 והקלד בתא זה את הטקסט ערכים שאינם תקיניםהעמודה שכותרתה " מזג את כל התאים של "

 הבא:

הבדיקה נחשבת ללא תקינה, כאשר בשתי דגימות לפחות ערך הסוכר הנמדד בדם גבוה 

 מהערכים התקינים, או שווה לרמה הגבוהה ביותר הנחשבת תקינה.

 " בדיקה זו מבוצעת...מזג מחדש תאים שבשורה" 

 נק'; 3/4י כפול בעובי הוסף לטבלה גבול חיצונ 

 

פתח כותרת עליונה של המסמך. הוסף בצידה השמאלי את השמך הפרטי, את מספר תעודת זהות ואת  .33

 תאריך המבחן.

 

 הדפס את המסמך. .34
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 (Excelחישובים ועיבוד מידע ) – 4פרק 

 

 .Excelפתח תכנת  .35

 

 .1הזן נתונים לפי הדוגמא לגיליון  .36

 

 עלייה במשקל של האישה ההרה.

 

 .ריוןיטבלה שלהלן מפרטת את הגורמים לעליה במשקל במהלך ההה

 

           

 מרכיבים

10 

 שבועות

20 

 שבועות

30 

 שבועות

40 

 שבועות

 3300 1500 300 5 עובר

 650 430 170 20 שליה

 800 600 250 30 מי שפיר

 1250 1300 600 100 נפח דם

 1655 1660 780 169 רחם+שדיים

 1200       מים חוץ תאים

 4000 3500 1915 325 מאגר האם )שומנים(

 

" שבשולחן מבחן מעשי מזכירות רפואית" בתוך התיקייה "עלייה במשקלשמור חוברת עבודה בשם " .37

 העבודה.

 

, וגודל של הכותרת השנייה 16-( ל עליה במשקל של האישה ההרהשנה גודל של הכותרת הראשונה ) .38

 .14-( ללעליה במשקל במהלך ההריוןהטבלה שלהלן מפרטת את הגורמים )

 

 כמו בדוגמא. בדיוקשבועות...( כתובות  20שבועות,  10בדוק שכותרות עמודות ) .39

 " במרכוז אופקי ואנכי.מרכיביםמרכז מילה " .40



  
 

 

 להכשרה מקצועיתבכיר אגף 
 ופיתוח כח אדם

 בחינותתחום 

 

 " )ללא מרכאות(.סה"כ בגרםהוסף שורה חדשה מתחת לטבלה, הקלד בעמודת מרכיבים כותרת " .41

 

 ם בעמודה.חשב לכל עמודה סה"כ של כל הנתוני .42

 

 " )ללא מרכאות(ממוצע בגרםשבועות". הקלד כותרת " 40הוסף עמודה חדשה אחרי העמודה " .43

 

 של כל מרכיב. ממוצעחשב בעמודה שהוספת  .44

 

 " ומרכז את הכותרת במרכוז אופקי ואנכי.ממוצע בגרםהרחב עמודה " .45

 

 הוסף גבולות לטבלת נתונים )החל מכותרות עמודות ועד לשורה סה"כ כולל(. .46

 

 לכל הנתונים המספריים הוסף סגנון פסיק מפריד אלפים. .47

 

 בכל הנתונים המספריים, בטל את כל הספרות אחרי נקודה עשרונית. .48

 

הטבלה שלהלן מפרטת את הגורמים לעליה  -ו עליה במשקל של האישה ההרה -מרכז כותרות טבלה  .49

 ,  לרוחב הטבלה.במשקל במהלך ההריון

 

ציג את קצב עלית המשקל הרצוי של האישה במהלך ההריון. מקם את , אשר מטוריםצור תרשים מסוג  .50

 התרשים מתחת לטבלת נתונים.

 

 ".קצב עלית המשקל"-שנה כותרת תרשים ל .51

 

פתח כותרת עליונה והקלד בצידה השמאלי את שמך הפרטי, את מספר תעודות זהות ואת תאריך  .52

 המבחן.

 

 הדפס את הטבלה ואת התרשים בדף אחד. .53



  
 

 

 להכשרה מקצועיתבכיר אגף 
 ופיתוח כח אדם

 בחינותתחום 

 

 (Outlookומן ודואר אלקטרוני )י – 5פרק 

 

 .Outlookפתח תכנת  .54

 

 "אנשי קשרעבור לתיקייה " .55

 

 פתח איש קשר חדש לפי הוראות הבאות: .56

 ד"ר רינת תמיר –שם  .א

 מנהלת המחלקה לרפואה דחופה; –תפקיד  .ב

 ;Rinatt@gms.co.il -דוא"ל  .ג

 ;04-9117839 -טלפון בעבודה  .ד

 ;054-2412196 -לפון נייד ט .ה

 שמור וסגור איש קשר. .ו

 

 פתח איש קשר חדש לפי הוראות הבאות: .57

 ד"ר מיקי הופמן; –שם  .א

 מנהל מחלקת א.א.ג.; –תפקיד  .ב

 ;Mikig@gms.co.il -דוא"ל  .ג

 ;04-9117632 -טלפון בעבודה  .ד

 ;050-7416491 -טלפון נייד  .ה

 איש קשר.שמור וסגור  .ו

 

 " )ללא מרכאות(מנהלי מחלקותצור קבוצת אנשי קשר בשם " .58

 

 הוסף לקבוצה זו את שני מנהלי המחלקות שהוספת בסעיפים הקודמים. .59
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 להכשרה מקצועיתבכיר אגף 
 ופיתוח כח אדם

 בחינותתחום 

 לפי הוראות הבאות: כרטיס של איש קשר מיקי הופמןהדפס  .60

 בחר בסגנון תזכיר; .א

 ותאריך מבחן. פתח כותרת עליונה והזן בצידה השמאלי את שמך הפרטי, מספר תעודת זהות .ב

 

 ".דוארעבור לתיקיית " .61

 לפי תיאור הבא: מנהלי מחלקותיש להכין הודעת דואר לקבוצת  .62

__________________________________________________________________ 

סיגל שוורץ, מנהלת יחידת הדרכה ופיתוח ארגוני, שולחת הזמנה למנהלי מחלקות לישיבת הנהלה מיוחדת, 

 , באולם ההרצאות. 16:30 - 14:30קיים בתאריך של יום המבחן בין השעות אשר תת

 חלוקת תעודות לבוגרי תכנית "אופק", התוכנית לפיתוח מנהיגות ומצוינות. -נושא הישיבה 

 מנהלי מחלקות מתבקשים לאשר את השתתפותם בישיבה.

___________________________________________________________________ 

 

 שמור את ההודעה לשליחה במועד אחר. .63

 

 הדפס את ההודעה לפי הוראות הבאות: .64

 בחר בסגנון תזכיר; .א

 פתח כותרת עליונה והזן בצידה השמאלי את שמך הפרטי, מספר תעודת זהות ותאריך מבחן. .ב

 

 הפוך הודעת דואר ששמרת לפגישה. .65

 

 ן הפגישה(.השלם את הנתונים הנדרשים לפגישה )יש להתייחס לתיבות שבחלו .66

 

 שמור הפגישה וסגור אותה. .67

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 להכשרה מקצועיתבכיר אגף 
 ופיתוח כח אדם

 בחינותתחום 

 פתח פגישה ששמרת בתוך לוח שנה, ובצע שינוים בנתוני הפגישה לפי הוראות הבאות: .68

 , הפגישה במשך שעתיים;11:00שנה שעת ההתחלה של הפגישה לשעה  .א

 סמן זמן זה "מחוץ למשרד"; .ב

 הגדר חשיבות גבוהה; .ג

 שמור וסגור את הפגישה. .ד

 

 של יום המבחן לפי נתונים הבאים: הוסף אירוע חדש בתאריך .69

 הכנה לפגישת מנהלים; –נושא  .א

 משרד יחידת הדרכה; –מקום  .ב

 ;08:00 –שעת התחלה  .ג

 שעה בחצי; –משך  .ד

 שמור וסגור את האירוע. .ה

 

 הדפס יומן של יום המבחן לפי הוראות הבאות: .70

 בחר בסגנון יומי; .א

 הדפס יומן ללא משימות וללא אזורי הערות; .ב

 והזן בצידה השמאלי את שמך הפרטי, מספר תעודת זהות ותאריך מבחן.פתח כותרת עליונה  .ג

  



  
 

 

 להכשרה מקצועיתבכיר אגף 
 ופיתוח כח אדם

 בחינותתחום 

 

 חיפוש מידע רפואי באינטרנט. - 6פרק 

 

 .Wordפתח תכנת  .71

 

 צור במסמך טבלה לפי הדוגמא: .72

 

 תשובה מספר משימה

73  

75  

77  

 

 השתמש בטבלה זה, כדי להעתיק תשובות לפי משימות.

 

" שבשולחן מבחן מעשי מזכירות רפואיתבתוך התיקייה "" מידע מאינטרנטשמור המסמך בשם " .73

 העבודה.

 

 www.health.gov.ilפתח אתר של משרד הבריאות לפי הכתובת  .74

 

 ".טיפולי שיניים לילדיםחפש באתר נושא " .75

 

 אצל מי ניתן לקבל את השירות. –מצא בנושא זה תשובה לשאלה  .76

 

 73משימה לעמודת תשובה למספר  Wordתשובה לטבלה במסמך העתק את ה .77

 

 .מי זכאי לקבל סיוע למכשירי שיקום וניידותחפש בתוך אתר של משרד הבריאות  .78

 

 .75משימה לעמודת תשובה למספר  Wordהעתק את התשובה לטבלה במסמך  .79

 

 .כתובת וטלפון של לשכת בריאות מחוז תל אביבחפש  .80

 

http://www.health.gov.il/
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 .77משימה לעמודת תשובה למספר  Wordמסמך העתק את התשובה לטבלה ב .81

 

. הוסף בצידה השמאלי את שמך הפרטי, את מספר תעודת זהות Wordפתח כותרת עליונה של מסמך  .82

 ואת תאריך המבחן.

 

 הדפס מסמך תשובות. .83

 

 

 

 

 בהצלחה!

 

 

 

 

 

 

 


