
 

 

 ה אנחנו יודעים על צוותי הרפואה? מ

 אחריות והתחייבות ברגעי קושי + הוקרה לצוותי הרפואהמסר: 

 

 חשיבה ראשונה:מתודה 

נבקש מכל החניכים להגיד כמה שיותר אנשי רפואה שהם מכירים ]על המדריך לרשום את מה  

 [. שנאמר

,  רוקח/ת, פרמדיק , נהג/ת אמבולנס, מנשים/ה, חובש/ת, מע"ר, אח/ות, רופא/ה דוגמאות:

 לרפואה  מתמחה ,מנתח/ת

ישנם המון בעלי תפקידים העוסקים ברפואה והם מגוונים. קל לחשוב תמיד על   נבהיר כי

 הרופאים והאחיות אך המון אנשים במיוחד בזמנים אלו עובדים קשה במערך הבריאות. 

 

   | טדף וע :ציוד |  רשימת בלעי תפקידים ברפואה נספחים: |דק'  10   זמן:

 

 טקסט : מתודה שנייה

ם ביום יום ? )נקבל תשובות כמו: לסדר  הלאחר מכן נשאל את החניכים מה הם המחויבויות של

, לעשות שיעורי בית וכו'(  אחרי הסבב הזה נאתגר את החניכים  את החדר, לשמור על אח/ות

ונשאל אותם אם הם עדיין יהיו מחויבים לעשות זאת במצבי קיצון )כמו: הפסקת חשמל, אירוע 

 משפחתי, אחרי לילה לבן ללא שינה, כשהם חולים וכו..( 

בה למדריך: המטרה היא לאתגר את החניכים ולנסות להנגיש להם את הסיטואציה ש

נמצאים צוותי הרפואה עכשיו בעולם, שהם פועלים ונותנים שירות למרות כל 

 הקשיים שלהם )עייפות, ניתוק מהמשפחה, סיכון להיות חולים וכו'...( 

 

 לאחר מכן המדריך יקריא את הנוסח ההבטחה של הרופאים  

הערה למדריך: לקרוא מראש + לחשוב איך להציג זאת לחניכים בצורה הטובה  

 והברורה יותר. 



 

 

אתם ניצבים היום כולכם לפני מוריכם בדרכי הרפואה וחוקותיה לעברכם בברית הרפואה למען  

תקיימו את תורתה בכל מאודכם בשום שכל וביושר לבב ולמען קום דור רופאים דרוכי מעש  

 ואמוני יעוד לעזרת האדם הדווי. 

  

 וזאת הברית אשר אנוכי כורת אתכם היום לאמור: 

  

 שמרתכם הופקדתם יומם ולילה לעמוד לימין החולה במצוקתו בכל עת ובכל שעה.על מ •

 ושמרתם עד מאוד חיי האדם מרחם אמו והיה שלומו ראש חרדתכם כל הימים.  •

 ועזרתם לאדם החולה באשר הוא חולה אם גר אם נכרי ואם אזרח אם נקלה ואם נכבד. •

 י תבונות ובאהבת אנוש.והשכלתם להבין לנפש החולה לשובב את רוחו בדרכ •

 אל תמהרו להוציא משפט ושקלתם את עצתכם במאזני החכמה הצרופה הכור הניסיון. •

 שמרו אמונים לאדם שהאמין בכם אל תגלו סודו ואל תלכו רכיל.  •

 יחכם לבכם גם לבריאות הרבים להעלות ארוכה למדווי העם.  •

 רפואה.תנו כבוד ויקר לרבותיכם שנחלצו להנחותכם במעגלי ה •

 תרבו חכמה ואל תרפו כי היא חייכם וממנה תוצאות חיים.  •

 היזהרו בכבוד חבריכם כי בכבודם הם תכובדו גם אתם.   •

  

 דברי הברית האלה קרובים אליכם מאוד בפיכם ובלבבכם לעשותם ועניתם כלכם אמן. 

 

 שאלות: 

 מה דעתכן/ן על ההבטחה ?  •

 אילו חלקים מאתגרים מתוך השבועה ? •

 האם זה פייר לבקש זאת מהם?  •

 איך אנחנו יכולים לעזור להם ? איך אנחנו  •

 יכולים להשפיע ולעודד אותם?   •



 

 

 

  ללא |  ציוד: שבועת הרופא | נספחים: דק' | 20  זמן:

 

 לישית : יצירה  מתודה ש

 יצירת מייצג הוקרה לצוותי הרפואה. 

להביע את תודתם לכלל צוותי הרפואה כל חניך/ קבוצה יבחרו דרך יצירתית )עדיף מכתב( 

   שעובדים ימים ולילות ומטפלים בחולים.

צוותי הרפואה ונעביר הלאה נוכל לאגד יחד לכדי ספר ברכות או סרטון מאיתנו לאת התוצר 

רים של חניכים שאנחנו יודעים  בהזדמנות זו ניתן ליצור קשר עם הולצוותי הרפואה שנבחר. 

 שהם חלק מאותם צוותם, להיעזר בהם ולהודות להם. 

 

  | דף, עט, וכל מיני דברי יצירה )בריסטולים, טושים וכו'(  ציוד: | ללא  נספחים: | דק' 15  זמן:

  


