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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

 
 קורס ניהול מערכות משרד

 מעשי
 מבחן לדוגמה

 הוראות לנבחן,
 שלושת הפרקים: כלבשאלון זה שני חלקים. בחלק א' יש לענות על מבנה השאלון ומפתח הערכה: 
המשימות. בחלק ב' יש לבחור באחת משתי האפשרויות: לענות על הפרק  כלראשון, שני ושלישי, ולבצע את 

 המשימות בפרקים שנבחרו. כללענות על הפרקים החמישי והשישי, ולבצע את  אוהרביעי בלבד, 

 הפרקים: ראשון, שני ושלישי כלחלק א': יש לענות על 

 נקודות 10 הכרת המחשב פרק ראשון:
 נקודות  50 תכתובת ויצירת מסמכים  פרק שני:

 נקודות 25 ניסוח מסמך והפקתו במחשב א. 
 נקודות 15 טבלה וביצוע שינויים ב. 
 נקודות 10 הקלדת קטע דיוק ג. 

 נקודות 15 ניהול יומנים ומשימות פרק שלישי:
 נקודות 12 ניהול יומנים א. 
 נקודות 3 פתקים ב. 

 משתי האפשרויות: אחתחלק ב': יש לבחור 
 הרביעי בלבדלענות על הפרק  .1 

 לענות על שני הפרקים: חמישי ושישי .2 
 נקודות  25 חישובים ועיבוד מידע פרק רביעי:

 נקודות Publisher 12.5שימוש בתוכנת  פרק חמישי:
 נקודות 12.5 אינטרנט פרק שישי:

 נקודות 100   הכול:-סך
 הוראות מיוחדות:

 מחברת הבחינה ואת התדפיסים.עם סיום הבחינה יש להחזיר למשגיח/ה את השאלון, את  .1
אם יימצאו יותר מחמש שגיאות הקלדה בסעיף ג' של הפרק השני )הקלדת קטע דיוק(, ייפסל קטע  .2

 הדיוק כולו.
הקלד בכל עמוד, לפי ההנחיות שבגוף הבחינה, את שמך הפרטי, את מספר תעודת הזהות שלך ואת  .3

 תאריך הבחינה.

 לרשותך: ארבע שעות
 בהצלחה!

 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ©
 אין להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט 
 בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר שום חלק משאלון זה.

 לא ייעשה בו שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא, ללא רשות בכתב 
 מאת מנהל מחלקת הבחינות של משרד הכלכלה.

 בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.ההנחיות 
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 חלק א': יש לענות על כל הפרקים: ראשון, שני ושלישי.
 

 נקודות( 10) פרק ראשון: הכרת המחשב
 

 משימה ראשונה

 צור על שולחן העבודה תיקייה חדשה בשם "רשמים", ומקם אותה במרכז שולחן העבודה. .1

 " העתק את המסך של שולחן העבודה.Print Screen"בעזרת פקודת  .2

 שברשותך. הדבק את צילום המסך בקובץ הוורד. (Word)פתח את תוכנת הוורד  .3

פתח כותרת עליונה והקלד בפינה השמאלית את שמך הפרטי, את מספר תעודת הזהות שלך  .4
 " על שולחן העבודה.1ואת תאריך הבחינה. שמור את הקובץ בשם "משימה 

 הדפס את הקובץ, וצרף את התדפיס למחברת הבחינה. .5

 

 משימה שנייה

 שנה את שם התיקייה "רשמים" וקרא לה "חדשים". .6

 פתח את התיקייה "חדשים". .7

 " העתק את המסך של התיקייה.Print Screenבעזרת פקודת " .8

 שברשותך. הדבק את צילום המסך בקובץ הוורד. (Word)פתח את תוכנת הוורד  .9

פתח כותרת עליונה והקלד בפינה השמאלית את שמך הפרטי, את מספר תעודת הזהות שלך  .10
 " על שולחן העבודה.2ואת תאריך הבחינה. שמור את הקובץ בשם "משימה 

 הדפס את הקובץ, וצרף את התדפיס למחברת הבחינה. .11
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 נקודות( 50) מסמכים פרק שני: תכתובת ויצירת
 

 נקודות( 25) ניסוח מסמך והפקתו במחשב א.
 .16-12קרא את האירוע המתואר להלן ובצע את המשימות 

 

קמפיין פרסום מחברת  5.1.14חנה גולן, מנהלת רכש בחברת "טבעי בחווה", הזמינה בתאריך  
לוחות  20-פרסום חוצות". הקמפיין כלל פרסום מודעה למשך שלושה חודשים ב –"רשמים 

שניות שישודר ברדיו האזורי פעמיים ביום, לפני החדשות, למשך  25ברחבי העיר וג'ינגל בן 
, פנתה חנה לחברת הפרסום בתלונה כי לפי 5.3.14שלושה חודשים. לאחר חודשיים, בתאריך 

מופיעה רק בארבעה לוחות ברחבי העיר, וכן הג'ינגל, שהיה ספירה שביצעו, מודעת הפרסום 
שניות. חנה מבקשת לשנות את הקמפיין ולבנותו לפי  21שניות, נמשך רק  25אמור להיות בן 

 ההסכם, וכן לפצות את החברה על התקופה שעברה. 

 

 פרטי עזר נוספים: 

; 01-8882514. טלפון: 20666, חוות טבעון 36המוען: חברת "טבעי בחווה", רחוב השקמה  א.
 .tivii.bachava@055.co.il; דואר אלקטרוני : 01-8339584פקס: 

 .99860, קצרין 36פרסום חוצות", רחוב גולן  –הנמען: חברת "רשמים  ב.

 ג' באדר ב' תשע"ד. תאריך לכתיבת המכתב: ג.

 /תל.25/2014מספרו של המכתב:  ד.

 המכתב נשלח בדואר רשום. ו.

 ההסכם. למכתב צורף ה.

 הקלידה את המכתב: דפנה שלום. ז.

 

 צור על שולחן העבודה תיקייה בשם "מכתב". .12

 ( שברשותך.Word)פתח את תוכנת הוורד  .13

 פרסום חוצות". –נסח והקלד את מכתבה של חנה גולן לחברת "רשמים  .14

 תב.הקפד על מבנה המכתב: פתיחה, גוף וסיום, וכן על מיקום נכון של חלקי המכ א.

 הגדר את פריסת המכתב לכל אורך הדף. ב.

פתח כותרת עליונה, והקלד בפינה השמאלית את שמך הפרטי, את מספר תעודת הזהות שלך  .15
ואת תאריך הבחינה. שמור את הקובץ בשם "תלונה" בתוך התיקייה "מכתב" שעל שולחן 

 העבודה.

 הדפס את המכתב, וצרף את התדפיס למחברת הבחינה. .16
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 נקודות( 15) טבלה וביצוע שינויים ב.
 פי ההנחיות-את הטבלה שלהלן, כולל הכותרות, על (Word) הקלד בתוכנת הוורד

 .21-17שבמשימות 
 

 ; 14, גודל David –גופן עברית  כותרת ראשית: .17
 הכותרת הראשית ממורכזת. 

 ; 12, גודל David –גופן עברית  הטקסט בטבלה ובכותרות העמודות: .18

 ;12, גודל Times New Roman – גופן אנגלית  

 .12, גודל Times New Roman –גופן ספרות   

 כותרות העמודות והעמודות מיושרות לימין. הטקסט באנגלית מיושר לשמאל. .19
 כותרות העמודות מודגשות.

 מרווח בין שורות בתוך הטבלה: רווח בודד.  .20

 חצי נקודה. –קווי הטבלה: קו כפול  .21
 

 טיולים להכרת הארץ –קום והתהלך בארץ 
 

מספר 
 קטלוגי

העלות  קהל היעד שם המדריך המסלול
 )בש"ח(

52/DRF 1,560 חברי המועדון רונן לוי הרי אילת 

658 Jerusalem 260 18-16נוער בגילי  דוד חכם 

398/TYY Golan height SHIRA ALBUCHER  בתי ספר תיכוניים
 ברחבי הארץ

326 

 860 פתוח לקהל הרחב דורון סמית' הירדן בקעת 266
 

פי -העתק את הטבלה, כולל הכותרות, לאותו עמוד. ערוך בטבלה המועתקת את השינויים על
 .29-22ההנחיות שבמשימות 

 מרכז את כותרות העמודות )מרכוז אופקי ואנכי(. .22

 הוסף בכתב תחתי ליד שם המדריך "רונן לוי" את המילה "במילואים". .23

 .4בספרה  6החלף בכל הטבלה את הספרה  .24

 ".Jerusalemהעבר את שורת "הרי אילת" אחרי שורת " .25

 החלף בין עמודת "מספר קטלוגי" לעמודת "העלות )בש"ח(". .26

 צור על שולחן העבודה תיקייה בשם "טבלאות". .27

עודת הזהות שלך פתח כותרת עליונה, והקלד בפינה השמאלית את שמך הפרטי, את מספר ת .28
ואת תאריך הבחינה. שמור את הקובץ בשם "טיולים" בתוך התיקייה "טבלאות" שעל שולחן 

 העבודה.

 הדפס את שתי הטבלאות בעמוד אחד, וצרף את התדפיס למחברת הבחינה. .29
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 נקודות( 10) הקלדת קטע דיוק ג.
 צור על שולחן העבודה תיקייה בשם "קטע דיוק".

 קטע דיוק". –( ושמור בה מסמך חדש בשם "הגולן Word) דפתח את תוכנת הוור
 . 36-30פי ההנחיות שבמשימות -הקלד במדויק את הקטע שבעמוד הבא, על

 אם יימצאו יותר מחמש שגיאות הקלדה, ייפסל קטע הדיוק כולו. 

 

 , מודגש עם קו תחתון; 16, גודל David –גופן עברית  הכותרת: .30

 , מודגש עם קו תחתון.16, גודל Times New Roman –גופן אנגלית   

 .12, גודל Times New Roman –; גופן אנגלית 12, גודל David –גופן עברית  הטקסט: .31

 רווח בודד. –מרווח בין שורות: כפול, בתבליטים  .32

 חצי נקודה. –מסגר את הכתוב באנגלית בקו כפול  .33

 ס"מ. 2 –מאליים ס"מ, ושוליים ש 3 –ימניים  קבע שוליים .34

פתח כותרת עליונה, והקלד בפינה השמאלית את שמך הפרטי, את מספר תעודת הזהות שלך  .35
 ואת תאריך הבחינה. 

 הדפס את הקובץ, וצרף את התדפיס למחברת הבחינה. .36



 
 

 הכלכלה משרד
 ח אדםולהכשרה ולפיתוח כ בכיר אגף

 תחום בחינות
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 Golan Heightרמת הגולן 

 .ארץ ישראלמזרח -רמת הגולן היא אזור בצפון

 הרמדרום,  הירמוך נחלשטוחה השוכנת בין  רמהרמת הגולן היא  ביוגאוגרפיו גאולוגיכאזור 

, אף כי הגבול הגאוגרפי אינו חורןממערב. במזרח גובל הגולן ב עמק החולהו כנרתמצפון וה החרמון

  ממשיכים עד לעומק סוריה. בזלתה מישוריברור, כיוון ש

 קמ"ר בשליטת ישראל.  1,200-רבועים, מהם כ קילומטרים 1,800-שטח הרמה הוא כ

 רבים, המספקים כשליש ממי הכנרת.  נחליםברמת הגולן 

 שלושת הבולטים שבהם מחלקים את רמת הגולן לשלושה חלקים:

 (נחל ג'ילבוןהצפוני )בין החרמון לבין  .1

 (נחל דליותכזי )בין נחל ג'ילבון לבין המר .2

 הדרומי )בין נחל דליות לבין נחל ירמוך( .3

 ברמת הגולן שש מועצות מקומיות:

 :ארבע מועצות מקומיות דרוזיות 

 בוקעאתא 

 מג'דל שמס 

 מסעדה 

 עין קנייא 

  ע'ג'ר –מועצה מקומית אחת עלאווית 

  קצרין –מועצה מקומית אחת יהודית 
 

The Golan Heights is one of the most beautiful and most traveled parts of the country 

 http://he.wikipedia.orgפי ויקיפדיה -מעובד על

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%92%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%94_(%D7%92%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%94%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8_(%D7%92%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%96%D7%9C%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA


 

 

משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 נקודות( 15) פרק שלישי: ניהול יומנים ומשימות
 .54-37בצע את המשימות 

 

 נקודות( 12) ניהול יומנים א.

I .  והקלד 23.3.14היכנס לתוכנת היומן האלקטרוני שברשותך. פתח את לוח השנה בתאריך ,
 את הפגישות הבאות: 

תתקיים עצרת תמיכה בטיולי שדה. העצרת תתקיים מול בניין המשרד לאיכות  10:00בשעה  .37
 הסביבה ותימשך שעתיים וחצי.

 שעות. 11קבע לאירוע תזכורת של  .38

 .14:00ים פגישה עם השר שלמה ששון במשרדו. הפגישה תהיה עד השעה תתקי 13:00בשעה  .39

 

II. :פתח את פנקס המשימות, והקלד את המשימות הבאות 

 להכין רשימת נואמים. .40

 לשלוח הזמנות אישיות. .41

פתח כותרת עליונה, והקלד בפינה השמאלית את שמך הפרטי, את מספר תעודת הזהות שלך  .42
 .ואת תאריך הבחינה

הדפס את יומן הפגישות היומי ואת רשימת המשימות בעמוד אחד, וצרף את התדפיס  .43
 למחברת הבחינה. 

 

III.  :לאחר ההדפסה, בצע את השינויים הבאים בעמוד היומן המקורי 

 (.24, מיושרת לשמאל: "טיולים" )גודל גופן נהתחתוקבע כותרת  .44

 .9:00שנה את השעה של התחלת העצרת לשעה  .45

 שנה את המשימה "להכין רשימת נואמים" למשימה "להכין מערכת הגברה". .46

 מחק את המשימה "לשלוח הזמנות אישיות". .47

הדפס את עמוד היומן החדש שקיבלת )הפגישות והמשימות(, וצרף את התדפיס למחברת  .48
 הבחינה.

  



 

 

משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 נקודות( 3) פתקים ב.

 טיולי שדה עדיפים על בית מלון.פתח פתק, וכתוב בו את המשפט הבא:  .49

 העתק את הפתק. Print Screenבעזרת פונקציית  .50

 ( שברשותך. הדבק את צילום הפתק בקובץ הוורד.Wordפתח את תוכנת הוורד ) .51

פתח כותרת עליונה, והקלד בפינה השמאלית את שמך הפרטי, את מספר תעודת הזהות שלך  .52
 ואת תאריך הבחינה.

ייה על שולחן העבודה בשם "יומן". שמור את המסמך בשם "פתק" בתוך תיקיית צור תיק .53
 "יומן".

 הדפס את הדף, וצרף את התדפיס למחברת הבחינה. .54

 



 

 

משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 חלק ב': יש לבחור אחת משתי האפשרויות:
 לענות על הפרק הרביעי בלבד. .1
 לענות על שני הפרקים: חמישי ושישי. .2

 

פונקציות של תוכנת ביצוע חישובים באמצעות  –פרק רביעי: חישובים ועיבוד מידע 

 נקודות( 25) אקסל
 שים לב: בכל המשימות בפרק זה עליך להשתמש בפונקציות של תוכנת האקסל.

 
 נקודות( 4) עיצוב טבלת נתונים א.

 . 57-55ובצע את המשימות  (Excel)פתח את תוכנת הגיליון האלקטרוני 

 , מודגש. 14, גודל Davidפתח גיליון, והקלד בו את הכותרת: "סבסוד טיולים" בגופן  .55
 הכותרת ממוזגת ומיושרת למרכז.

 שורות. מסגר את הטבלה בקווי אורך ובקווי רוחב. 6-עמודות ו 6צור טבלה של  .56

 . קבע גלישת טקסט לכותרות העמודות.12, גודל Davidהטקסט בטבלה: גופן  .57

 

 .67-58ת הנתונים בטבלה, מלמעלה למטה, לפי ההנחיות שבמשימות הזן א

 תן את הכותרת "אזור הטיול", והזן בעמודה את הנתונים: :1לעמודה מס'  .58
 דרום; מרכז; ירושלים; צפון; סה"כ.

 תן את הכותרת "עלות הטיול", והזן בעמודה את הנתונים: :2לעמודה מס'  .59
1,200 ;980 ;850 ;1,900. 

 תן את הכותרת "מספר טיולים בשנה", והזן בעמודה את הנתונים: :3לעמודה מס'  .60
4 ;12 ;28 ;7. 

 תן את הכותרת "סה"כ עלות שנתית". :4לעמודה מס'  .61

 ". 15%תן את הכותרת "עלות לאחר סבסוד של  :5לעמודה מס'  .62

 תשלומים.  4תן את הכותרת "תשלום אחד מתוך  :6לעמודה מס'  .63

 הגדר את המספרים בתאים לפי ההוראות האלה: .64

 הוסף מפריד לאלפים. א.

 קבע ספרה אחת מימין לנקודה העשרונית. ב.

 צור על שולחן העבודה תיקייה בשם "נתונים". .65

את שמך הפרטי, את מספר תעודת הזהות שלך ואת  פתח כותרת עליונה, והקלד בפינה השמאלית .66
 בץ בשם "עלויות" בתוך התיקייה "נתונים" שעל שולחן העבודה.תאריך הבחינה. שמור את הקו

   הדפס את הטבלה, וצרף את התדפיס למחברת הבחינה. .67



 

 

משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 נקודות( 11) ביצוע חישובים ב.

 פתח גיליון חדש והעתק אליו את הטבלה שהקלדת לפי סעיף א', כולל הכותרת. 

 .74-68בצע חישובים לפי ההנחיות שבמשימות  
 

, והזן בה את נתוני סה"כ עלות שנתית )לפי עלות הטיול כפול מספר הטיולים 4את עמודה מס' חשב  .68
 בשנה(.

)יש לחשב את העלות לאחר  15%, והזן בה את נתוני העלות לאחר הנחה של 5חשב את עמודה מס'  .69
 הנחה ולא את ההנחה(.

ארבעת התשלומים )לפי עלות לאחר , והזן בה את נתוני תשלום אחד מתוך 6חשב את עמודה מס'  .70
 (.4-סבסוד מחולקת ב

" ו"תשלום אחד 15%חשב את סה"כ העמודות: "סה"כ עלות שנתית", "עלות לאחר הנחה של  .71
 תשלומים", והזן את הנתונים בשורה "סה"כ".  4מתוך 

 צור על שולחן העבודה תיקייה בשם "חישובים". .72

השמאלית את שמך הפרטי, את מספר תעודת הזהות שלך ואת  פתח כותרת עליונה, והקלד בפינה .73
תאריך הבחינה. שמור את הקובץ בשם "חישובי הנחה" בתוך התיקייה "חישובים" שעל שולחן 

 העבודה.

 הדפס את הטבלה לאחר החישובים שביצעת, וצרף את התדפיס למחברת הבחינה. .74
 
 נקודות( 6) מיון וסינון ג.

 .82-75ההנחיות שבמשימות בצע מיון וסינון לפי  
 

 מיין את הנתונים בטבלה )שהתקבלה לאחר החישובים( לפי עמודת "עלות הטיול", בסדר עולה. .75

 צור על שולחן העבודה תיקייה בשם "מיון". .76

פתח כותרת עליונה, והקלד בפינה השמאלית את שמך הפרטי, את מספר תעודת הזהות שלך ואת  .77
 את הקובץ בשם "מיון" בתוך התיקייה "מיון" שעל שולחן העבודה.תאריך הבחינה. שמור 

 הדפס את הטבלה הממוינת, וצרף את התדפיס למחברת הבחינה. .78

בצע סינון אוטומטי על הנתונים של השורה "ירושלים" )כך שיישארו רק הנתונים המתייחסים  .79
 ל"ירושלים"(.

 צור על שולחן העבודה תיקייה בשם "סינון". .80

פתח כותרת עליונה, והקלד בפינה השמאלית את שמך הפרטי, את מספר תעודת הזהות שלך ואת  .81
 תאריך הבחינה. שמור את הקובץ בשם "סינון" בתוך התיקייה "סינון" שעל שולחן העבודה.

 הדפס את הנתונים שהתקבלו לאחר הסינון האוטומטי, וצרף את התדפיס למחברת הבחינה. .82



 

 

משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 נקודות( 4) שיםבניית תר ד.

 .86-83בצע את המשימות  

 

פי נתוני הטבלה שהתקבלה -בנה תרשים עוגה של העמודות: "אזור הטיול" ו"עלות הטיול", על .83
 לאחר החישובים )סעיף ב'( ובלי השורה "סה"כ".

 צור על שולחן העבודה תיקייה בשם "תרשימים". .84

את שמך הפרטי, את מספר תעודת הזהות שלך ואת פתח כותרת עליונה, והקלד בפינה השמאלית  .85
תאריך הבחינה. שמור את הקובץ בשם "תרשים עלויות" בתוך התיקייה "תרשימים" שעל שולחן 

 העבודה.

 הדפס את התרשים, וצרף את התדפיס למחברת הבחינה. .86

 

 

 

 

 נקודותPublisher (12.5 )תוכנת שימוש ב :שיחמיפרק 
את כרטיס  בה שמורו ,"כרטיסי ברכהתיקייה בשם " צור .שברשותך Publisher-פתח את תוכנת ה

 משה מנכ"ל החברה".בשם "הברכה החדש 
 

 :שלהלןההנחיות פי -על כרטיס ברכההכן 

 תבנית כרטיס ברכה ליום הולדת.בחר  .87

 הנתונים הבאים:הקלד את  .88

 הוסף תיבת טקסט וכתוב בה: "למשה מנכ"ל החברה". א.

 קבע את תיבת הטקסט בתוך כרזה.  ב.

 הוסף תמונה במרכז הכרטיס וקבע מסגרת לתמונה. .89

 , אפקט צל.18, גודל Arialעצב את המילים "יום הולדת שמח" בגופן  .90

 הוסף תיבת טקסט בשמאל הכרטיס וכתוב "בברכה הצוות". קבע את כיוון הכתב מלמטה למעלה. .91

בכרטיס(, והקלד בה את שמך הפרטי, את מספר תעודת הזהות שלך הוסף תיבת טקסט )בחלל ריק  .92
 ואת תאריך הבחינה.

 ., וצרף את התדפיס למחברת הבחינהכרטיס הברכה הדפס את .93



 

 

משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 נקודות( 12.5) פרק שישי: אינטרנט

 .100-94פתח את דפדפן האינטרנט, ופעל לפי ההוראות שבמשימות 

 

 ראש הממשלה. חפש בעזרת מנוע חיפוש את אתר משרד .94
 היכנס ל"מזכירות הממשלה" ולאחר מכן ל"מזכיר הממשלה".

 

 .(Word). הקלד את התשובות בתוכנת הוורד 97-95ענה על השאלות 

 מהו שמו של מזכיר הממשלה? .95

 מי ממנה את מזכיר הממשלה? .96

 מבין תפקידיו של מזכיר הממשלה. שנייםציין  .97

 בשם "משרד ראש הממשלה". צור על שולחן העבודה תיקייה .98

פתח כותרת עליונה, והקלד בפינה השמאלית של עמוד התשובות את שמך הפרטי, את מספר תעודת  .99
הזהות שלך ואת תאריך הבחינה. שמור את הקובץ בשם "תשובות לשאלות" בתוך התיקייה "משרד 

 ראש הממשלה" שעל שולחן העבודה.

 למחברת הבחינה.הדפס את הקובץ, וצרף את התדפיס  .100

 

 

 

 

 

 
 בהצלחה!

 

 

 

 


