
 

 
 תאריך_____________

 
 דוגמא - הסבת אקדמאים -מבחן קבלה

 ב ה צ ל ח ה !!
 

  ת __________________   ת.ז. ________________/שם המועמד
 

 מטפלים ומותקפים
 . 14.3.2017:  בתאריך ורסם, פעיתון דבר ראשון, טל כרמוןמאת: 

ן, ע"י מטופל שטיפלה , אחות מחולו55-היום )שלישי( נרצחה טובה קררו ז"ל בת ה
בו. מדובר במקרה חריג בחומרתו, אך הוא אינו מקרה האלימות הראשון כנגד אנשי 

 3,000-נתקלו עובדות ועובדי מערכת הבריאות בכ 2014-2016רפואה: בין השנים 
אירועי אלימות. "צריך להשקיע בבריאות ולהשקיע בביטחון של המטפלים. אנחנו 

על עוד ועוד מקרים, אי אפשר שהמצב יהיה שאנשים  לא נוותר, כל הזמן שומעים
הולכים לעבודה ולא בטוחים שהם יחזרו בשלום הביתה", אמרה אילנה כהן, יו"ר 

 הסתדרות האחים והאחיות, ל'דבר ראשון'.

מאירועי האלימות כנגד צוותים רפואיים הם  75%מנתוני משרד הבריאות עולה כי 
מת קול, איומים והתבטאויות לא ראויות. אירועי אלימות מילולית: קללות, הר

ורבע מהמקרים הם אירועי אלימות פיזית של ממש כנגד צוות רפואי, כולל אלימות 
מהאירועים מתרחשים בבתי החולים בדגש על חדרי המיון.  75%-נגד מאבטחים. כ

תלונות במשטרה. מהמקרים מוגשות 25%-בכ  

 "לראות איך מונעים, איך מענישים" 

שונה שמשרד הבריאות התחיל לעסוק באלימות כנגד צוות רפואי הייתה הפעם הרא
הקים שר הבריאות דאז, יהושע מצא, ועדה בין משרדית  1999, ובשנת 1998-ב

שכללה גם את ההסתדרות הרפואית, המשטרה ומנהל הסיעוד. הוועדה פרסמה 
 2014, וחלק מהמלצותיו היו הצבת שוטרים בבתי חולים. בשנת 2000דו"ח בשנת 

התקבלה החלטת ממשלה בנושא תכנית לאומית בטיפול באלימות נגד צוותים 
.רפואיים, במסגרתה נקבע פיילוט בו הוצבו שוטרים בשישה בתי חולים  

בבתי החולים יש מאבטחים ומצלמות אבטחה, ואילו במרפאות בקהילה של 
שני  –טחון 'כללית', כמו זו בה עבדה האחות טובה קררו ז"ל, יש לכל מחוז סיור ב

דק'  10-15אנשים עם רכב שמסיירים בין המרפאות, הנמצאים במרחק קריאה של 
מכל מרפאה. במקרה של אירוע, יש לחצן מצוקה וטלפון ישיר לסיור, אך לא תמיד 

.הסיור נמצא קרוב למרפאה  

בשבוע שעבר התקבלה החלטה ע"י מנכ"לי המשרדים )בריאות ובטחון פנים(, "
ט לתכנית ארצית לכל בתי החולים." מספר שוורץ, "כרגע יש להרחיב את הפיילו

בעיות בירוקרטיות של 'איך יעבור הכסף למשטרה', אבל כרגע נמצא הסדר ואנחנו 
".יכנסו שוטרים לכל בתי החולים 2017צופים שברבעון השני של   

 
 
 
 
 
 



 

ו"ר הסתדרות האחים והאחיות, אילנה כהן אמרה ל'דבר ראשון', "קמנו ליום י
צוב. מדובר ברצח אכזרי ביותר של אחות. אחות שיצאה בבוקר לטפל בחולים, ע

אחות אהודה ע"י המטופלים שלה. מישהו החליט לחסל אותה. הכתובת הייתה על 
הקיר. במשך שנים אנחנו מתריעים על אלימות מילולית ופיזית והכל ממשיך כרגיל. 

את. נוצר מצב שכל אחד וזה נוגע לכל הצוותים, גם עו"סים נתקלים בתופעה הז
עושה מה שהוא רוצה. אנחנו הודענו לשר ליצמן, שעד פה ולא יותר. צריך לראות 

איך מונעים, איך מענישים. יש אנשים שמפחדים להתלונן כי אח"כ מטרידים אותם 
ואת בני משפחתם. ויש גם אווירה, המצב של חדרי המיון, מחכים בתור שעות, 

 משכיבים אנשים בפרוזדור.
 

לדברי שוורץ, ההתייחסות לצוות שנפגע מאלימות היא כמו לאדם שחווה טראומה, 
"יש תופעות נוראיות. לדוגמא אלימות מילולית, כשמקללים מישהי בקללות 

נוראיות. אנחנו מעבירים הדרכות לצוות, עם סימולציות ולומדות, שמלמדות אותם 
ואחד הדברים שאנחנו איך לדבר, איך לפנות, איך למנוע הידרדרות של המצב, 

מנסים לגרום להם זה שלא ייקחו את הדברים שנאמרים להם באופן אישי. יש 
עובדות שלא יכולות לחזור לעבודה כמה ימים, אחיות ואחים ורופאים ורופאות. זה 

פוגע בעיקר בחולים. אנחנו נותנים ואוצ'ר לטיפול פסיכולוגי, אנחנו נותנים את כל 
ת צריכה כמה ימים לא להגיע לעבודה, הכל מגובה. יש בכל הגיבוי. לדוגמא, אם אחו

מוסד ועדה לטיפול באלימות כנגד צוות, כל נפגע או נפגעת מלווים באופן אישי 
 ומקבלים כל סיוע שהם צריכים. אף נפגע אלימות לא צריך לשאת בעול הזה לבד".

 
 קרא בעיון את הכתבה וענה על השאלות הבאות:
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 הבנה בחשבון
 

ל מיץ פירות לפניכם דיאגרמה המתארת את כמות הסוכר שיש בכוס אחת  ש .1
 מסוגים  שונים:

 

 כמה גרם סוכר יש בקנקן מיץ המכיל: כוס אחת של מיץ בננות, חצי כוס (א

 כוסות מיץ אגסים?  2-מיץ אפרסקים ו

 גרם סוכר __________________תשובה:   

 פי כמה גדולה כמות הסוכר בבננות מאשכוליות? _________________ (ב

 ______________ טנה כמות הסוכר באפרסקים לעומת תפוחים?קכמה ב (ג

                     סגרם סוכר בכו 14 -יותר מדניאל רוצה להכין מיץ מפירות המכילים  (ד

אחת של מיץ. באילו מהפירות המופיעים בדיאגרמה יכול דניאל לבחור?               

       תשובה:    ___________________                 

 

 17,77,82,36,25,44 בגילאי: נשיםבמיון ביה"ח התקבלו  .2

 
 ?  _________________ שהתקבלו במיוןהנשים של ע מהו הגיל הממוצ       
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

      שליטה  באנגלית
               

 
 ?מהי/ו אח/ות במדינת ישראלכתוב שלושה משפטים באנגלית  .1

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 :מערכת הבריאות במדינת ישראלנגלית על תוב שלושה משפטים באכ .2
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 לפניך קטע באנגלית:

 אותו קרא .1
 עליך להעתיק את המילים המסומנות בקו ולתרגמן לעברית .2

 סכם בעברית ובקצרה מה הרעיון המרכזי בקטע זהל .3

 

tensifyinof nurses is a global problem that is expected to  shortageThe  

well as due to the aging of the current registered nurse (RN) force as 

more  to produce strategypopulation healthcare needs. One  the growing

, is to offer graduate entry particularworldwide, and in Israel in  RNs

degrees, in  nursing academic-nursing programs to individuals with non

shortened,  in aorder to enable them to obtain a second career as an RN 

at a more  workforce intensely concentrated period, and thus enter the

true for  rapid rate than their traditional counterparts. This is particularly

 dissatisfiedor  academic degree holders who are currently unemployed

.with their field 

ntrast to the US, where such programs have been offered sinceIn co 

opened for the first time in  programs the 1960s, in Israel graduate entry

courses offered continues to grow  2000, but since then the number of

sion of Nursing of by the Divi annually. These programs were developed

which oversees their curriculum. Ministry of Health  the Israeli 

 

 

 



 

to the nursing shortage, the  solutionsbeing one of the  Apart from 

may benefit in many ways from absorbing  nursing profession

ave decided to become nurses. who h disciplinesother  professionals from

may add professional depth and richness to the  population This nurse

with the many layers of skill and education it brings to  nursing profession

, maturityprofession. Nurse employers appreciate them for their  the

learners. Moreover-al skills, and being quick on the jobclinic strong, 

commitmentgraduates of this program have been shown to have a high  

Bachelor degree  to nursing in comparison to nurses who graduated from

ders into the academic degree hol recruitin nursing programs. In order to 

identify factors that might attract  nursing profession, it is important to

.them 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :י את המילים המסומנות בקטע המצורף/י ותרגמ/העתק

 

 אנגלית עברית
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 :סכמ/י בקצרה בעברית
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