
 

 

 16מתוך  1עמוד   תחום בחינות 

   הבחינה:שם מקצוע 

  סמל מקצוע הבחינה:

  מספר מערכת:

  תאריך הבחינה:

 + בכיר/ה מנהל/ת משרד כללי/תקורס 

 'במועד  מעשי -מחוון 
 

מס'  שם:
 ת"ז: נקודות

 100 פרטי הערכה:

 20 פרק ראשון: תכתובת ויצירת מסמכים

 15 א. ניסוח מכתב והפקתו במחשב

 1 כותרת

 1 מכתב תאריכים + מספר

 1 לכבוד + פרטי הנמען

 1 מילות פנייה

 1 הנדון

 4.5 פתיחה + גוף + סיום

 1 מילות ברכה + רווחים

 2 + חתימה בשם שם + תפקיד

 1 מצורף

 0.5 סימני זיהוי

כותרת עליונה + רווחים בין חלקי המכתב + 
 הדפסה

1 

 5 . הקלדת קטע דיוקב

 1.5 תבליטים, פסקאות, הקלדה

 1 הדגשה, כתב עילי

 0.5 מרווח בין שורות

 1 הקלדה + מסגרת -תיבת טקסט 

 0.5 שוליים

 0.5 הדפסהכותרת עליונה + 

 20 תכתובת ויצירת מסמכיםסה"כ 

 20 פרק שני: חישובים ועיבוד מידע

 4 נתונים

 2 הקלדת נתונים ועיצוב נתונים

 0.5 עיצוב כותרת הטבלה, מיזוג ומרכוז



 

 

 16מתוך  2עמוד   תחום בחינות 

   הבחינה:שם מקצוע 

  סמל מקצוע הבחינה:

  מספר מערכת:

  תאריך הבחינה:

 0.5 כותרות העמודות, גלישת טקסטעיצוב 

 0.5 טקסטים בטבלההיישור 

 0.5 הדפסה

 7 חישובים

 1.752 חישובים 

 0.5 עיצוב מספרים 

 IF 2.5חישוב פונקציית 

 0.5 הדפסה

 2 סינון

 1.5 סינון נתונים

 0.5 הדפסה

 2 מיון 

 1.5 מיון נתונים

 0.5 הדפסה

 5 דוחות ותרשים 

 Pivot 2יצירת טבלת 

 2 )טורים( PivotChartיצירת תרשים 

 0.5 תרשיםהעיצוב 

 0.5 הדפסהושמירה 

 20 סה"כ חישובים ועיבוד מידע

 15 : יצירת מצגתשלישיפרק 

+  כותרת משנהכותרת +  -שקופית ראשונה 
 תמונה

3.5 

 SmartArt 3.5אובייקט כותרת +  - שנייהשקופית 

תבליטים +  כותרת + רשימת - שלישיתשקופית 
 צורת כוכב והקלדת טקסט בצורה

3.5 

 2 ערכת נושא לפי בחירהרקע או  -עיצוב שקופיות 

 1 כותרת עליונהמספר שקופית + 

 1.5 שקופיות לעמוד 3 -הדפסה בפריסת דפי מידע 

 15 סה"כ מצגת

 15 : ניהול יומניםרביעיפרק 

 12 ומשימות יומן פגישותא. 



 

 

 16מתוך  3עמוד   תחום בחינות 

   הבחינה:שם מקצוע 

  סמל מקצוע הבחינה:

  מספר מערכת:

  תאריך הבחינה:

 2×2 שתי פגישותקביעת 

 2×1 הוספת שתי משימות

 -שבועי  בסגנוןהדפסה כותרת תחתונה + 
 בדף אחדפגישות משימות 

1 

: פעילות עם מופע חוזר של שני שינויים ביומן
 שתי פגישות + אירוע של יום שלם

2×2 

 שבועי בסגנוןהדפסה כותרת עליונה ותחתונה + 
 בדף אחדפגישות משימות  -

1 

 3 אנשי קשר. ב

 2 קשראיש הוספת 

 0.5 כותרת תחתונה

 0.5 כרטיס בסגנון הדפסהכותרת עליונה + 

 15 יומניםניהול סה"כ 

 ERP 15: הכרה ותפעול מערכת חמישיפרק 

 3 שם פרטי ומספר ת"ז -הקמת חברה 

 2.5 לקוחהקמת 

 2×2 ללקוחיצירת אנשי קשר המקושרים 

 1 לקוחהפקת דוח אנשי קשר לפי 

 3.5 הצעת מחירהקמת פריט ויצירת 

 1 הצעת מחירהדפסת 

 ERP 15סה"כ 

 15 פרק שישי: אינטרנט ויישומי גוגל

 32 תשובותשתי  -חיפוש מידע 

 3.5 בגוגל תרגום טקסטתרגום 

 1 הדפסהכותרת עליונה + הקלדת התשובות + 

 3.5 נושא, שעות, מיקום -יומן גוגל 

 1 הדפסהשדה תיאור )פרטי נבחן( + 

 15 אינטרנטסה"כ 

 15 פרק שביעי: טבלה

הקלדה  -כותרת + כותרות עמודות + טקסטים 
 ועיצוב גופן

4.5 

 1.5 יישור טקסטים, מרווח בין שורות + גובה שורות

 1 גבולות הטבלה



 

 

 16מתוך  4עמוד   תחום בחינות 

   הבחינה:שם מקצוע 

  סמל מקצוע הבחינה:

  מספר מערכת:

  תאריך הבחינה:

 1 העתקת הטבלה כולל הכותרת

 4×1.5 שינויים בטבלה המועתקת 4

הדפסת שתי הטבלאות בעמוד כותרת עליונה + 
 אחד

1 

 15 סה"כ טבלה

 100 סה"כ

 

  



 

 

 16מתוך  5עמוד   תחום בחינות 

   הבחינה:שם מקצוע 

  סמל מקצוע הבחינה:

  מספר מערכת:

  תאריך הבחינה:

 והפקתו במחשב מכתבניסוח  :'אחלק  : תכתובת ויצירת מסמכים ראשוןפרק 

 
 למקצועות הטיפול ביה"ס –מזור 

 25רחוב הגיבורים 
 3804546חדרה 

 077-4317878טלפון 
www.mazor.co.il 

 
 טבת תשפ"בב י"ב
 2021בדצמבר  16

 
 189רכ/

 
 לכבוד

 קלאס קונטרול בע"מ
 3028ת"ד 

 6198771תל אביב 
 

 אדונים נכבדים,
 

 ציוד הוראה לכיתות חכמותהנדון: 
 

כיתות הלימוד בבית הספר עברו לאחרונה שיפוץ מקיף, וכעת אנו מעוניינים להפוך את כיתות 
הלימוד ל"כיתות חכמות" הכוללות ציוד הוראה מתקדם, בין השאר: מסכים, מקרנים, רמקולים 

 . יםהשיעור מהלךומצלמות להקלטת 
 

אנו מעוניינים לקבל הצעה עבור שמונה כיתות לימוד הקיימות בבית הספר. על ההצעה לכלול 
פרטים עבור סוג הציוד הדרוש, המחירים ותנאי התשלום, בהתאם למתווה כיתות הלימוד וצורכי 

 ההוראה, המצורף למכתב זה.
 

 נודה על קבל המידע בהקדם האפשרי.
 

 בכבוד רב
 

 ארבל בשם / טליה
 

 אילן רגב
 מנהל פדגוגי

 
 מצורף מתווה הכיתות וצורכי ההוראה

 
 טא/אר

  



 

 

 16מתוך  6עמוד   תחום בחינות 

   הבחינה:שם מקצוע 

  סמל מקצוע הבחינה:

  מספר מערכת:

  תאריך הבחינה:

 ': הקלדת קטע דיוקבחלק  תכתובת ויצירת מסמכים  :ראשוןפרק 

 

 

 

 

 

 

  

 הכיתות של המחר
לא רק למידה במציאות מרובדת או תפעול מטלות מרחוק: הדיגיטל עובר לנהל את הכיתות כמו 

 עסק לכל דבר

 

 במונח "כיתה חכמה"?למה מתכוונים 

  כיתה חכמה בגרסה הבסיסית תאפשר החלפה של המחברות בטאבלטים, וחיבור כל

התלמידים למערכת לומדות שמנטרת את זמן העבודה שלהם על תרגילים, את 

 .ת ביניהם ואת ההישגים הלימודייםההתקשרויו

 שלב מתקדם יותר הוא גיוס של עולמות הגיימינג וה-VR טובת הלמידה )מציאות רבודה( ל

 הכיתתית. 

  בנוסף, מערכות כאלה נשענות על תוכנותbig data  שמציעות לאורך כל הדרך שינויים

 ושיפורים לאופן העברת החומר בכיתה כדי לייעל את תוכנית הלימודים.

Smart Class is the education technology platform 

for K-12 and higher education 



 

 

 16מתוך  7עמוד   תחום בחינות 

   הבחינה:שם מקצוע 

  סמל מקצוע הבחינה:

  מספר מערכת:

  תאריך הבחינה:

 נתונים : חישובים ועיבוד מידע שניפרק 

 

 

 

 חישובים : חישובים ועיבוד מידע שניפרק 

 

 



 

 

 16מתוך  8עמוד   תחום בחינות 

   הבחינה:שם מקצוע 

  סמל מקצוע הבחינה:

  מספר מערכת:

  תאריך הבחינה:

 סינון : חישובים ועיבוד מידע שניפרק 

 

 

 

 מיון : חישובים ועיבוד מידע שניפרק 

 

 



 

 

 16מתוך  9עמוד   תחום בחינות 

   הבחינה:שם מקצוע 

  סמל מקצוע הבחינה:

  מספר מערכת:

  תאריך הבחינה:

 דוחות ותרשימים : חישובים ועיבוד מידע שניפרק 

 

 

 

  



 

 

 16מתוך  10עמוד   תחום בחינות 

   הבחינה:שם מקצוע 

  סמל מקצוע הבחינה:

  מספר מערכת:

  תאריך הבחינה:

  מצגתיצירת שלישי: פרק 

 

 

 

 

 



 

 

 16מתוך  11עמוד   תחום בחינות 

   הבחינה:שם מקצוע 

  סמל מקצוע הבחינה:

  מספר מערכת:

  תאריך הבחינה:

 יומן פגישות ומשימותחלק א':   : ניהול יומניםרביעיפרק 

 

 סגנון הדפסה יומי לפני שינויים

 

 

 סגנון הדפסה שבועי אחרי שינויים

 

  



 

 

 16מתוך  12עמוד   תחום בחינות 

   הבחינה:שם מקצוע 

  סמל מקצוע הבחינה:

  מספר מערכת:

  תאריך הבחינה:

 אנשי קשר': בחלק   : ניהול יומניםרביעיפרק 

  

 

 כרטיסהדפסה בסגנון 

  



 

 

 16מתוך  13עמוד   תחום בחינות 

   הבחינה:שם מקצוע 

  סמל מקצוע הבחינה:

  מספר מערכת:

  תאריך הבחינה:

 ERPהכרה ותפעול מערכת פרק חמישי: 

 

: שם פרטי המציג צילומי מסךאו  תדפיסשברשות המשתמש. ניתן לקבל כל  ERP-תצוגת הדוח משתנה בהתאם לתוכנת ה

 ופרטי אנשי הקשר המקושרים אליו. הלקוחומספר זהות )בשם החברה(, שם 

 

 ללקוחאינדקס אנשי קשר המקושרים  - ERPחשבשבת : חלק א

 

  



 

 

 16מתוך  14עמוד   תחום בחינות 

   הבחינה:שם מקצוע 

  סמל מקצוע הבחינה:

  מספר מערכת:

  תאריך הבחינה:

 הצעת מחיר – ERPחשבשבת  - חלק ב

  



 

 

 16מתוך  15עמוד   תחום בחינות 

   הבחינה:שם מקצוע 

  סמל מקצוע הבחינה:

  מספר מערכת:

  תאריך הבחינה:

 ויישומי גוגל פרק שישי: אינטרנט

 

 א':שאלה 

גישור הוא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים שבה גורם נייטרלי מסייע לצדדים לסכסוך להשיג הסכם 

בעניין שבו לצדדים יש אינטרס משותף יחד עם חילוקי דעות. הגישור מאפשר הגעה לפשרה ופתרון ללא 

 .הליך משפטי

 

 ב':שאלה 

 שני תחומים בהם אפשר להשתמש בגישור )שניים מתוך הבאים(:

 בין שכנים בבניין או ברחוב -סכסוכי שכנים  -
 מיתבין אזרח לעיריה או מועצה מקו -סכסוכים מוניציפליים  -
 בין נותן שירות ללקוח -צרכנות  -
 בין שותפים או מתחרים -סכסוכים עסקיים  -
 בין בני זוג במהלך נישואין, לפני או אחרי -גירושים, פרידה, טיפול בילדים  -
 בין יורשים -ירושה  -
 בין עובד למעביד או בין העובדים -בעבודה  -
 בין תלמידים, בין הורים לבית ספר -בבתי ספר  -
 בין מדינות, עד לשיחות שלום -מדיניים סכסוכים  -
 גישור בפלילים )ראה בערך "צדק מאחה"( -

 

 :תרגום משפט

Mediation is an out-of-court dispute resolution procedure with the help of a mediator. 

 

 יומן גוגל

   



 

 

 16מתוך  16עמוד   תחום בחינות 

   הבחינה:שם מקצוע 

  סמל מקצוע הבחינה:

  מספר מערכת:

  תאריך הבחינה:

 פרק שביעי: טיפול בטבלה

 

 לפני שינויים

 

 בית ספר למקצועות הטיפול
 

 מסלולי הלימוד
משך  שכר לימוד

 תיאור שם יםלימודה
 שנים Holistic psychotherapy 12,500 3 פסיכותרפיה הוליסטית

 חצי שנה Mediation 3,400 גישור

CBT בעצימות נמוכה 
Cognitive-behavioral 

therapy 
 שנת לימוד 4,900

 

 אחרי שינויים

 

 בית ספר למקצועות הטיפול
 

משך  שכר לימוד מסלולי הלימוד
 תיאור שם יםלימודה

 Holistic psychotherapy פסיכותרפיה הוליסטית
Mediation 

Reiki 

Cognitive-behavioral 

therapy 

 שנים 3 12,500
 חצי שנה 3,600 גישור

 חודשים 4 2,600 מאסטר רייקי

CBT שנת לימוד 6,900 בעצימות נמוכה 

 


