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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון מינהל במערכות בריאות, סמל 717921, אביב תשע"ט

 מדינת ישראל
משרד החינוך

פרק ראשון )48 נקודות(
הנבחן יענה על שתים-עשרה מבין השאלות 16-1 

)לכל שאלה — 4 נקודות(.

ב  4  1

ג  4  2

ב  4  3

א  4  4

ד  4  5

ב  4  6

ג  4  7

ב  4  8

ד  4  9

א  4  10

ב  4  11

ג  4  12

א  4  13

ג  4  14

ד  4  15

א  4  16

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



- 2 -

הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון מינהל במערכות בריאות, סמל 717921, אביב תשע"ט

 מדינת ישראל
משרד החינוך

פרק שני )12 נקודות(
הנבחן יענה על שלוש מהשאלות 20-17 

)לכל שאלה — 4 נקודות(.

4  17

א. 	3
המוח הגדול

מוחון

חוט השדרה

גזע המוח

התשובה	הנכונה:	ג.	המוחון ב.  	1

25% × 4	לכל	שיבוץ  100

100
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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון מינהל במערכות בריאות, סמל 717921, אביב תשע"ט

 מדינת ישראל
משרד החינוך

 4  18
קנה הנשימה

סמפון ראשי

סמפון אונתי

סרעפת

 4  19
משפט התאמהשם הבדיקה
נעשית	בחלקה	התחתון	של	קולונוסקופיה

מערכת	העיכול
נעשית	במערכת	השתןציסטוסקופיה
נעשית	בדרכי	הנשימהברונכוסקופיה

IVP	הכליות	מבנה	את	ממחישה
ומערכת	השתן

ERCPהמרה	דרכי	את	מדגימה
נעשית	בחלקה	העליון	של	גסטרוסקופיה

מערכת	העיכול
מודדת	את	נפחי	הריאהספירומטריה

25% × 4	לכל	שיבוץ 	100

על	כל	התאמה	שגויה	יש	 	100
להוריד	15%
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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון מינהל במערכות בריאות, סמל 717921, אביב תשע"ט

 מדינת ישראל
משרד החינוך

 4  20
דרכי מתן תרופותהמונח הרפואי

העצביםחוט	השדרה
העיכולושט

הנשימהסמפונות
החיסוןתאים	לבנים

השתןשופכה

פרק שלישי )12 נקודות(
הנבחן יענה על ארבע מהשאלות 26-21

)לכל שאלה — 10 נקודות(.

דירוג	השלבים	של	קליטת	החולה	על	ידי	הצוות	הרפואי:  10  21

שלב	1.	קבלה	רפואית

שלב	2.	בדיקת	רופא

שלב	3.	בדיקות	נוספות

שלב	4.	החלטה	רפואית

שלב	5.	שחרור	החולה	ומתן	המלצות

20% × 5	לכל	התאמה	נכונה 	100

5	× 10%	—	לבחירת	כל	שלב	 	100
רלוונטי;

5	× 10%	—	לכל	דירוג	נכון
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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון מינהל במערכות בריאות, סמל 717921, אביב תשע"ט

 מדינת ישראל
משרד החינוך

 10  22
SWOT מודל

יתרונותחסרונות
חולשות:

בית	החולים	 	—
מרוחק	מן	העיר	

הגדולה
במחלקת	 	—

היולדות	יש	
מגבלת	מקומות	

פנויים
במחלקת	 	—

היולדות	יש	
עומס	בתקופות	

מסוימות

חוזקות:
לבית–החולים	יש	 	—

יכולת	להעניק	
	VIP	שירות

מחלקת	היולדות	 	—
מתפעלת	ציוד	

חדיש		
במחלקת	 	—

היולדות	צוות	
רפואי	מיומן

סביבה	פנימית

איומים:
יש	בתי	חולים	 	—
גדולים	באזור

בית	חולים	סמוך	 	—
מציע	ליולדות	
שהייה	חינם	

במלונות

הזדמנויות:	
התעניינות	נשים	 	—
באפשרות	לידת	

במים	הולכת	
וגוברת

גוברת	התעניינות	 	—
נשים	בשירות	של	

מיילדת	אישית	
הולכת	וגוברת

סביבה	
חיצונית

10	× 10%	—	לכל	שיבוץ	נכון 	100
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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון מינהל במערכות בריאות, סמל 717921, אביב תשע"ט

 מדינת ישראל
משרד החינוך

על	הנבחן	לציין	שני	נתונים. 	100

לכל	נתון	—	50%

על	הנבחן	לציין	שלושה	נהלים. 	100

לכל	נוהל	—	33.3%	

10  23

שני	נתונים	שכוללת	מערכת	המידע	בבית	החולים: א.  	4

כוח	האדם	בבית	החולים. 	—

נתונים	על	מצב	הציוד,	המיטות	ואמצעים	אחרים	 	—
העומדים	לרשות	בית	החולים.

נתונים	על	החולים	או	כל	הנפגעים	המגיעים	לבית	 	—
החולים	כדי	לקבל	טיפול	רפואי.

שלושה	נהלים	במלר״ד	בשעת	חירום: ב.  	6

בית	החולים	מתארגן	בצורה	הקבועה	מראש,	כל	בעלי	 	—
התפקידים	יודעים	את	מקומם	ואת	שיבוצם	מראש.

משחררים	חולים	מן	המחלקות	לבתיהם	כדי	לפנות	 	—
מיטות	לנפגעים.

עם	הגעת	פצוע	הוא	מועבר	במהירות	על	ידי	סניטרים	 	—
לקבלת	טיפול	רפואי.

בשעת	חירום	תפקיד	המזכירה	הוא	לאתר	בחפצי	 	—
הפצוע	ובבגדיו	מסמכים	מזהים.

התיקים	ממוספרים	בסדר	רץ	המונפק	באמצעות	 	—
המחשב.

תיק	המיון	מוצמד	לגוף	החולה	בשרוכים	מיוחדים	 	—
ומלווה	אותו	לאורך	הטיפול	בו.
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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון מינהל במערכות בריאות, סמל 717921, אביב תשע"ט

 מדינת ישראל
משרד החינוך

על	הנבחן	לציין	שלושה	 	100
שירותים	

לכל	שירות	—	33.3%

על	הנבחן	לציין	ארבעה	מבעלי	 	100
האינטרסים	

לכל	בעל	אינטרס	—	25%

על	הנבחן	לציין	ולהסביר	שתי	 	100
מטרות	

לכל	מטרה	—	30%

לכל	הסבר	—	20%

10  24

שלושה	שירותים	הנכללים	ב"סל	הבריאות"	הבסיסי: א.  	6

שירותי	הבריאות	שנתנה	קופת	חולים	הכללית	 	—
לחבריה.

שירותי	הבריאות	שנתנה	המדינה	לתושביה. 	—

אשפוז	יולדות	ויילודים	בהתאם	לחוק	הביטוח	 	—
הלאומי.

שירותי	רפואה	בעבודה. 	—

התרופות	שנתנה	קופת	חולים	הכללית	לחבריה. 	—

ארבעה	בעלי	האינטרסים	בקביעת	הטיפולים	והתרופות	 ב.  	4
הנכללים	בסל	הבריאות:

אוכלוסיית	המדינה	)המיוצגת	על	ידי	הכנסת	והזרוע	 	—
המבצעת	—	משרד	האוצר(.

אוכלוסיית	החולים	ככלל. 	—

אוכלוסייה	או	קבוצת	חולים	במחלה	מסוימת. 	—

אוכלוסיית	האנשים	הבריאים. 	—

הרופאים	ככלל. 	—

קבוצות	רופאים	)למשל	מומחים	במקצוע	מסוים(. 	—

חברות	התרופות	ככלל. 	—

חברת	תרופות	ספציפית. 	—

חברות	המשווקות	מוצרים	שאינם	תרופות	)כגון	 	—
אמצעי	הדמיה,	כלים	לביצוע	בדיקות	או	ניתוחים	

וכדומה(.

10  25

שתי	מטרות	של	סימול	אבחנות	וניתוחים: א.  	6

מחקר	ולימוד. 	—

דיווח	למשרד	הבריאות	או	דיווח	לארגון	הבריאות	 	—
הבין–לאומי	במקרים	של	מחלות	)מחלות	זיהומיות	

כגון	שחפת,	או	מחלות	מין	—	זיבה(,	קטיעת	איברים,	
מחלות	סרטן.

נתונים	סטטיסטיים. 	—
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הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון מינהל במערכות בריאות, סמל 717921, אביב תשע"ט

 מדינת ישראל
משרד החינוך

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

ICD9CM	—	הספר	שם ב.  	4

הספר	מחולק	לשלושה	חלקים:

אינדקס	מחלות 	—

אינדקס	פעולות	ופרוצדורות 	—

מדור	פרמקולוגיה,	ובו	רשימת	כל	התרופות 	—

10  26

סודיות רפואית:	 א.  	4

היא	החובה	לשמור	בסוד	כל	מידע	הנוגע	למטופל. 	—

החובה	לשמור	בסוד	כל	מידע	שנמסר	לרופא	או	 	—
לעובדי	בריאות	אחרים	על	ידי	הנבדק,	או	ביחס	אליו.

מטרתה:

למסד	חוקית	כללים	אתיים	ומוסריים	ולתת	לאדם	 	—
החולה	או	הזקוק	לטיפול	מעמד	של	בעל	זכויות.

כיבוד	זכויות	האדם:	הזכות	לפרטיות	וצנעת	הפרט. 	—

להגן	על	כבודו	ועל	פרטיותו	של	אדם	הזקוק	או	 	—
המקבל	טיפול	רפואי.

על	המזכירה	להציג	לחברת	הביטוח	שלוש	דרישות: ב.  	6

בקשה	בכתב	לקבלת	מסמך. 	—

תשלום	עבור	הטיפול	בבקשה	)לפי	חוק(	—	אגרת	 	—
משרד	הבריאות.

כתב	וס״ר	—	טופס	ויתור	על	סודיות	רפואית	או	ייפוי	 	—
כוח	שעליו	חתום	המטופל.

שם	הספר	—	60%. 	100

על	הנבחן	לציין	שם	של	חלק	
אחד	מהספר.

ציון	חלק	מהספר	—	40%

הסבר	—	50%		 	100

מטרה	—	50%

על	הנבחן	לציין	שלוש	דרישות. 	100

לכל	דרישה	—	33.3%


