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ת.זשם פרטי שם משפחה

מקום עבודהתפקידהשכלה

טלפון בביתטלפון בעבודהטלפון נייד

מצב משפחתיתאריך לידה

]  [ רווק/ה    ]  [ נשוי/ה    ]  [ גרוש/ה    ]  [  אלמן/ה_____________ /  _______ /  _______

כתובת דואר אלקטרוני

@                                                                                                              

כתובת:

תאריךחתימה

׳ירכע

הנני מבקש/ת להירשם לקורס מזכירות רפואיות:

- בימים א', ג' , בין השעות 08:30-12:45  ]  [  קורס בוקר 

- בימים ב', ד' , בין השעות 15:45-20:00 ]  [  קורס ערב  

- בימים ב’, ד’ , בין השעות 08:30-12:45  ]  [  קורס בוקר 

יש לצרף דמי הרשמה בסך 250 ₪ לפקודת תאגיד הבריאות בצירוף הטופס.
דמי ההרשמה אינם מוחזרים למועמדים שביטלו הרשמתם או לא עברו את מבחני הקבלה.

דמי ההרשמה יוחזרו רק אם יוחלט שלא לקיים את התכנית.

טופס הרשמה

x

  השכלה תיכונית מלאה )12 שנות לימוד(.
  ראיון קבלה אישי

  עמידה במבחני קבלה - הפקת מסמך וורד 2010, מבחן בעברית ומבחן באנגלית

  למבקשים/ות להכשיר את עצמם/ן כמזכירים/ות רפואיים/ות.
 למזכירים/ות העובדות בבתי חולים ומבקשים/ות תעודה מקצועית המוכרת ע"י 

משרד הכלכלה.

  תוכנית הקורס בנויה בהתאם לדרישות משרד הכלכלה ובפיקוחו.
  400 שעות אקדמיות – 340 שעות עיוניות, 60 שעות סטאז'

  ללימודי בקר / ערב / מגזר חרדי דתי
  הלימודים יתקיימו  פעמיים בשבוע במשך כ-10 חודשים בהתאם למועדי 

   המבחנים החיצוניים של משרד הכלכלה

  צוות מרצים מקצועיים בעלי ניסיון עשיר בהוראה.
  לימודים עיוניים ומעשיים, סימולציות וסדנאות חווייתיות.

 מבוא למדעי הרפואה: 
אנטומיה,פיזיולוגיה ופתולוגיה, רשומה רפואית, סודיות ואתיקה מקצועית, 

מינוחים רפואיים, מיומנויות ארגון וניהול, יישומי מחשב, סדנאות.

חוק קליטת חיילים משוחררים:
שימוש בפקדון האישי לצורך תשלום שכר הלימוד

בחינות גמר

  נוכחות חובה ב- 85% מהשיעורים
  עמידה בכל המטלות.

  קבלת ציון עובר בכל המבחנים.
  לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם משרד הכלכלה.

  התמחות ) סטאז'( של 60 שעות.

קהל יעד

תנאי קבלה

מבנה הלימודים

דרכי הוראה

בין הנושאים הנלמדים

מבחנים חיצוניים של משרד הכלכלה - מבחן עיוני ומבחן מעשי

תעודה 

מקצוע המזכירות הרפואית נדרש בעיקר ע”י מערכות שירותי הבריאות. המזכירה הרפואית  
נדרשת למיומנויות מקצועיות, מינהליות  ואורינטציה שירותית, ידע והכרות עם מושגים 

ומונחים רפואיים. 
מכללת רמב”ם- ידע הנמצאת במתחם המרכז הרפואי רמב”ם מעמידה את מיטב המרצים 

בתחומי הלימוד השונים תוך דגש על תפיסה כוללת של  ידע ומתן שירות.

המזכירה הרפואית הינה חלון הראווה בכל ארגון ציבורי או פרטי
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