
 החוג לסיעוד אוניברסיטת תל אביב

 דקות. 5קטעים של כ 4 תיאטרון פלייגו

רייצ'ל הנחייה: ברוכים הבאים לכל האורחים והאורחות, הבוגרים והבוגרות, האחים והאחיות, 

המרצים והמרצות, הסטודנטים והסטודנטיות ולכל צוותי העובדים והעובדות בחוג לסיעוד של 

 שנה לסיעוד אקדמי בישראל!!! 50אוניברסיטת תל אביב!!! 

כמו ת. מצפה לכם ערב מהנה במיוחד, אנו נרגשים ללוות אתכם בטקס הפתיחה של החגיגו

שנה זהו זמן לא מבוטל, והרבה השתנה בזמן  50שמגיע למי שדואג לבריאות ולעתיד של כולנו. 

 עד היום.הזה. אנחנו רוצים לקחת אתכם אחורה בזמן, ולהציג את השינויים שעברתם מאז ו

 

  קטע ראשון:

 מנחה

ופוגשת את חברותיה  להתחיל את לימודיהתלמידה חרוצה עלמת חן מתרגשת  1968

 לספסל

 סביטרי:

בננות, יש לנו עוד כמה דקות לפני שמורתנו תיכנסנה, אתן חייבות לראות רכשתי תקליט 

 חדש של הפרברים

 רייצ'ל:

לא יוצא לי מהראש השמעתן את הלהיט החדש של אילן ואילנית? הוא  !יזה שגעוןא

 מהבוקר.." עוד תראה עוד תראה כמה טוב יהיה.."

 שירה:

, כתבתי כל הלילה, המטלות מהאוניברסיטהבננות באמת, מאיפה אתן מוצאות הזמן עם כל 

 בלילה! 10היד שלי כאבה, לא הלכתי לישון עד 

 רייצ'ל וסביטר

 עשר בלילה??" 

 :שירה

 "אבוי שכחתי מחדד" 

 רייצ'ל וסביטרי

 כחת מחדד??ש

 סביטרי:

 "אל דאגה, הבאתי עשרים, קחי אחת משלי." 

 תודה! הס, הס, המרצה מגיעה, בואו נתאפסנה. שירה:

QMמקהלת החידודים, כתיבה, מחיקההבננות פועלות ביחד:  – ביחד עם מוסיקה קלילה 

 מתוסכלת מלאה דיו משכפול הדפיםמלווה בריסטולים,  -עופר\כניסת המרצה



 )אל עצמה( עד מתי מכונת השכפול הזו תתעלל בי, אני כולי דיו. )אל הבנות(  : עופר

בננות תשבנה, תשבנה, חדל קשקשת, זמננו קצר והמלאכה מרובה..אנא ממכן, בננות, 

", "הקוף על פי 2"האנטומיה של האדם חלק  ביחד QMהוציאו קלסרים, שמרדפים וספרים:

 "ביולוגיה של החיידקים", "סופנו לאן?" ן", ידארוו

 המרצה איני רואה אותך מרוב ספרים על השולחןשירה: 

:  חדלי חדלי, הספר חשוב מהאדם, בשיעורים שלי תלמדנה תיאוריה, תאהבנה עופר

לן. זיכרו תיאוריה, תישנו ותחלמו תיאוריה, וייתכן עם הזמן תיישמנה את כל התיאוריות כו

תל אביב, ומפה תיצאו אחיות למופת ולתפארת מדינת  באוניברסיטתהגעתן לחוג הסיעוד 

 ישראל.

  הבנות מתבוננות במבט משתוקק ומעריץ המורה המעוררת השראה

שלישיית הבננות נהפכות ) אחרת השיעורים נראים קצת 2018-לעומת זאת ב רייצ'ל:

 (להיפסטריות עם פלפונים ולפטופים

איזה גנובה יש לך פלייסליסט של  ?האפליקציה המשודרגת של הספוטיפיי מה זה סביטרי:

 מלכת השושנים

 חולה עליה, אין על עדן בן זקן, היא אמנית מהנשמה שירה: 

)בפלפון( כן מאמי שלי, כן מאמי שלי לא יכולה עכשיו מתחיל לי שיעור מאמי שלי  רייצ'ל:

 המורה נכנסת נשיקות בייר אשלח לך וואטספ..כפרה, נו תתאפק חמש דקות ואני כב

 עופר: \כניסת המורה

פונים, פלפונים לתיק, נו תכניסו אותם אבנות, בנות, כלומר נשים, שקט, לכבות פל עופר:

 ..טאבלטיםתוציאו פונים כבר! אלתיק, כמה פעמים אפשר כבר לבקש..תכניסו את הפל

מקהלת הלפטופים,  –)שלישיית הבנות נפרדות בקושי רב מהפלפון( מוציאות לפטופים 

 הוצאה, פתיחהף תקתוק ) מתחילות התלחששויות בין הבנות(

מה הוא הציע לך כבר? בסתם, בנות תצאו מהפייסבוק עיניים  –מציצה למחשב  עופר:

מדברת אל חבורת  למצגת, או אלי.. מישהי רואה אותי, אני פה כבר חצי שעה בכיתה

 לפטופים..

 המורה אפשר לשאול אותך שאלה? סביטרי:

: )לקהל( או! סוף סוף,מישהי רוצה לשאול אותי שאלה, יש לי שנים של נסיון, עופר

הקילומטראז' שצברתי, הן צריכות להתחנן שרק אפתח את הפה..נו, כן בבקשה תשאלי בקול 

 רם שכל הכיתה תשמע

 אה, בכיף. מה הסיסמה של הווי פיי? סביטרי:

 ☺, מתחיל הקטע של התפוז המכאני60 -)מבט מבואס של המורה, יציאה וחזרה לשנות ה

 יצירתיותפעם גם היו מלמדים לעשות זריקה בדרכים מאוד  רייצ'ל:

 לינג תפוזים ומחלקת לכל אחת תפוז. אגהמורה נכנסת בג' –שלישית הבננות נעמדות 

 ות, אחיות ועמיתותיי לעתיד, מולכן נמצא נשמה, אדם עם בשר ודםבננות יקר עופר:

 , אני מרגישה שהוא חושש ממניהוא מביט בי מוזר   שירה:



 מעלות? 45-הידיים שלי רועדות,  מה אם הזוית שלי לא ב רייצ'ל:

 ,מר כהן, זה יכאב רק לרגע סביטרי:

 עשיתן לי חשק למיץ תפוזיםהמורה: יופי יופי, 

 , סביטרי נהפכת לבובה חכמה שמה על עצמה בד2018 -ומעבר ל

 עופר נכנס בנמרצות  -המורה

 : הכירו כולם את הבובה החכמה! שירלי תציגי את עצמך עופר

,אני בנויה משכבות ורקמות דמוי אדם, אינני חשה בטוב, שירלי אני הבובה החכמה סביטרי:

 הבטן שלי כואבת, הגיע הזמן לזריקה שלי

 בבקשה תורך הזריקי לבובה)לשירה( עופר: 

 : אני מקווה שלא מכאיבה לךשירה

 : אחיזתך קצת רפויה, שפרי זוויתסביטרי

 מעלות, ובבקשה, איך זה היה? 45: הנה זווית של שירה

 )אולי בכל זאת התחילי עם תפוז( .איי, אווץ', לא כאן. גם לא כאן. זה לא וריד: סביטרי

 זה הצורך בסטיריליות -שים שנהאך אם יש דבר שלא השתנה בחמי :רייצ'ל

 שתשטופנה, הכי חשוב בננות, אומר לכן זאת פעם ואוסיף בשנית :)מרצה של פעם( עופר

 בפציינט נהלגעת שתחשבונהידיים לפני 

 : 2018ומחליף כובע למרצה משנות 

 : בנות, אני אומרת לכן בדוגרי, ביננו, בסטריליות אין פרי סטייל, לא שטפתן? לא נגעתן.עופר

מכונת סטריליות נבנית בעוד מישהי מתעטשתת..הסמכונה הסטרילית מבריחה את החיידק 

 מהבמה... 

 1סוף קטע 

 

  :שניקטע 

 רייצ'ל: –מנחה 

זוכרים את הפעם הראשונה שנכנסתן לבית החולים, בעודכן סטודנטיות לשנה ב, נכנסות 

ספורים אתן הולכות לבניין, זוכרות איך הכל הרגיש, מי היה מאמין אבל בעוד רגעים 

 להתחיל לטפל באנשים...

באמת בבית חולים וזה לא רק תיאוריה! וואי אני  !לה אני לא מאמינה'"אמא –רייצ'ל ושירה 

  מקווה שתהיה לי מדריכה טובה איזה לחץ!אפשל,  רק שלא

רק שלא אקבל איזנה מדריכה ביטצ'ית של הלייף, קשוחה שרק מחפשת להיכנס לי  –רייצ'ל 

 )סביטרי עומדת מאחוריה במבט נוזף(..לנשמה

תחילו לעבוד, לא תלמדו כלום ת צומי.סביטרי: "אתן הסטודנטיות החדשות? מספיק עם כל ה

אם תישארו כאן כל היום בפרוזדור, אחרי. בבקשה )יורה פקודות, הסטודנטיות מתוזזות( 



לך מורחבים?  ", "מה אם האישונים האלו, הם נראיםCVP"תעשי לו סאקשןן", "תמדדי לה 

 דם? "  תמה את עושה במקרה כזה?" אין לי את כל היום" "כמה זמן לוקח לך למדוד לקח

 הלחץ דם שלי כרגע באמת לא משו, אולי כדאי שאנוח?" -רייצ'ל ) ממלמלת לעצמה

 2עד  8. כאן זה לא עבודת מלצרות שאת רגילה בארומה, באה סביטרי: מנוחה? זה לחלשות

ביטרי לא צריכה להגיד מקווה שגמישות בשעות, זה כבר להאכיל ס) ולוקחת טיפים. 

 (, אז מחקתיבכפית את הבדיחה, היא מובנת בהמשך

לחברה שלי יש יום רייצ'ל: אה כן באמת רציתי לשאול כמה זמן המשמרת היום? פשוט 

 אירוסין, מאוד מרגש, אפשר לצאת מוקדם רק באיזה חצי שעה שעה?

 שעות. 347ל 6בין  משמרת כאן לוקחת סביטרי: 

ואז   head to toe assessmentאוקי עכשיו יש כאן מקרה נהדר, בבקשה עשי לו הערכת כאב, 

 חבשי לו את הראש

 סצנה ב':

 לין ואני אשאל אותך כמה שאלות ברשותךאוואדוני, שמי רייצ'ל: שלום 

שלך, מה עופר:  )מסובב מהראש וגם ערס( תשאלי כפרה מה שאת רוצה אני כולי ויקפדיה 

 רוצה לדעת

 עד כמה עוצמתי הכאב שלך? 1-10רייצ'ל: אני מבינה שאתה חווה כאב כרגע מ 

 9 -אבל בשבילך כפרה אני אהיה לארג' קבלי אותו ב 6-7עופר: וואלה, הייתי נותן לו איזה 

 רייצ'ל: איך היית מתאר את הכאב שלך?

ריש מדמם, כמו הר געש עופר: וואלה הכאב שלי הוא כמו ערפד מתנקש לקיפוד, כמו כ

 שאפריקה עוד לא גילתה ביבשת שלה

טיפות ערק על המצח ואספירין  2אתה יודע מה סבתא שלי היתה עושה? רייצ'ל: עד כדי כך? 

 הכל יעבור! אחד

 סביטרי מזועזעת מהתשאולאווילין, בינתיים 

 סביטרי: תחבשי אותו!

 רייצ'ל מנסה לחבוש אותו כמעט חונקתת אותו 

פצוע והסטודנטית חובשת אותו. האחות הוותיקה  הפציינטממשיכים לפעולת חבישה, 

מתקנת אותה בלי הפסקה וגורמת לסטודנטית לאבד יותר ויותר בטחון, כאשר הפציינט תורם 

 גם הוא את חלקו ומבקש שרק אחות שמבינה מה היא עושה תטפל בו.

 תשאול עם הסבתא הזקנה – סצנה ג'

טודנטית לחדר עם מטופלת אחרת ומפצירה בה לבצע תשאול דחוף עם האחות מפנה את הס

באיזה  –השאלון. הפציינטית היא אישה מבוגרת מאוד והסטודנטית מבצעת תשאול לא נכון 

היה מתוכנן? את גרה לבד או עם ההורים שיכולים לעזור? )מתי  ןשבוע את? האם ההיריו

 "עוד מליטא.." ל השאלות בבלבול לגמרי.לשיקולכם(.  האישה עונה לה על כ –ווסת ראשון 

מזמן..." "כרגע גרה עם נכד אחד"  כ"הריון היה חצי מתוכנן אני כבר לא זוכרת האמת כ"

 וכדומה. האחות הראשית מגיעה ושוב גוערת בסטודנטית. 



לפתע מאחורי האחות הוותיקה ישנם מלאך ושטן כאשר השטן משכנע אותה לגעור ולהיות 

במצבה, ולתת לה יותר  הדנטית, המלאך מזכיר לה שגם היא פעם הייתקשוחה כלפי הסטו

פירגון. בסופו של דבר רחמיה נכמרים על הסטודנטית והיא מרגיעה אותה שהכל יהיה בסדר 

 ושגם היא בעצמה היתה סטודנטית בעבר, אמנם יותר טובה ממנה אבל גם היתה....

 

 :שלישיקטע 

 מנחה

ממצבת האחים והאחיות בארץ. אך לא תמיד זה היה  10%-15%כיום גברים מהווים בין   

המצב.. אנחנו נרגשים להציג לכם את פורץ הדרך, האיש ששינה את המפה, שפתח את 

 הדלת לאלפי ועשרות אלפי אחים מצטיינים וחשובים. האח הסיעודי הראשון בישראל!

 

 תיאור הסצינה:

 בנות יושבות בכיתה. מרצה אחת.  2

 מרצה

 לסימנים שאנו יכולים לראות על הגוף, על העור מופיע סימן, מופיע כתם. אז בקשר

 לכיתה נכנס גבר עם מברשת צבע ובגדי שיפוצניק

 

 גבר

 שלום! זה החוג לסיוד?

 

 מרצה

 כן.. אתה בטוח שאתה לכאן?

 

 גבר

 כן ברור

 

 מרצה

 מעולה אז שב מהר ובשקט אנחנו כבר התחלנו

 

 סביבו. נוצר מיד קליק בעיניים בינו לבין סטודנטית גבר נכנס מתיישב ובוחן את הבנות

 וע ולא בסטודנטית(מתאהב בסוף במקצ)דגש חשוב שהוא 

 



 גבר

 כל הכבוד איזה יופי של קידמה! כל כך הרבה בנות באו לדעת סיוד

 

 המרצה ממשיכה בשיעור

 מרצה

מדי. מה  אז אם הכתם הוא צהבהב, או דווקא לבן, לפעמים צריך לבדוק שזה לא נהיה כהה

 דעתכם שצריך לעשות?

 

 הגבר מתפרץ

 גבר

 שמים לקה והכל טיפ טופ

 

 אחות

 יש לך עוד מה ללמוד. טוב נתקדם לסיור שלנו בבית החולים

 

 מגיעים לחדר טיפול

 

 אחות

כמו שאתם רואים יש לנו כאן מקרה שאני רוצה שתדעו לטפל בו בבהילות ודחיפות, יש כאן 

 ם? איזה חומרים צריכים ומה הפעולות?איבוד נוזלים רציני. מה עושי

 

 סטודנטית

 , או שקית עירויאני חושבת אולי להביא איזה מזרק

 

 גבר

מביאים קצת רובא, סוגרים תיק תק מחכים שיתייבש  אומרים לך יש נזילה! ?ר?מה קשו

ובסוף שפכטל שיהיה חלק וזהו הכל יבש. פעם הבאה מראש סוגרים חזק במפתח שבדי 

 ושום נוזל לא יברח!

 

 הסטודנטית ממשיכה להתאהב בגבר.. הם הולכים משולבי ידיים

 

 יה.ככל שהסצינה מתקדמת הגבר הופך להיות אינטיליגנט יותר במבטא ובטונצ



 מגיעים לחדר לידה

 

 אחות

כאן לידה ואתם  אקבלאוקיי לזה לא ציפינו! ירדו לה המים ואנחנו בלידת אמת כרגע. אני 

 תנסו ללמוד!

 

האחות מיילדת בשקט כשמאחוריה רייצ'ל ועופר. עופר מסתכל מוקסם ומתחיל להתאהב 

 במקצוע ולספר לרייצ'ל

 עופר

מערכת צינורות שמרימים. עקרון הכלים  זה בדיוק כמו מזגנים מה שהיא עושה, כמו

השלובים. זה לא יאמן.. אני חשבתי שהדברים האלה טובים רק בשביל שיפוץ אבל היא 

 אשכרה עזרה להביא חיים חדשים כאן!  

 התינוק נולד ומוחאים כפיים. 

 אחות

 ועכשיו נחתוך את חבל הטבור!

 

 גבר

 זה לא בעיה יש לי קאטר פצצה בתיק

 

 סביטרי:

 אני לא יכולה נראה לי אני מתעלפת עם כל הדם הזהאוי 

 נותן לה מים( –חלושס ) עופר מגיעה לעזור לה באמת  

 גבר:

שבי תנוחי, אביא לך כוס מים, את תהיי בסדר עוד רגע, סהכ הסטרס פוגש אותנו במקומות  

 לא רצויים, בואי תרימי קצת רגליים ותני לחמצן לזרום בחזרה..

 שירה

שלכם באים ממקומות מופתעים אבל אני חושבת שיש לך באמת את מה  אמנם הכישורים

 עובד מצטיין( -שדרוש למקצוע הזה..)נותנת לו תעודת אח מצטיין 

 עופר

 כן אולי את צודקת, אני מרגיש שאני באמת עושה את מה שאני יכול.. הרי סהכ כולנו אחים

QM שבט אחים גם יחד.... –מוסיקה 

 מנחה



 האח הראשון! כפיים במקצועוהתאהב  וכך הוסמך

 קטע רביעי:

רייצ'ל: ואז יש את הרגע שאתן כבר עמוק בתוך המקצוע, שנים של נסיון, 

ן, ואתן אחיות תותחיות מסתובבות בבית חולים, הלימודים כבר מאחוריכ

 ואין דבר שלא צריכים ממכן! גם בעבודה וגם בבית...

 ילדים ואחות במקצועה.  2הדמות היא גלית, אמא ל

 סצינה א':

כי הם לא מרגישים טוב, מבקשים עזרה ופינוקים.  רלהישא אילדים בבית מבקשים מאימ

האמא מסבירה לילדים שהיא צריכה לעזור לעוד הרבה אנשים וללכת לבית החולים. בסוף 

נפרדים.אחות נכנסת למרפאה השכונתית. בוגרת החוג לסיעוד בתל אביב. מסתובבת בכתלי 

ת ונערצת לכולם, מקבלת ברכות בוקר טוב מכולם וחיוכים. לאט לאט המרפאה. דמות מוכר

 מתחילות להגיע בקשות ובקצב מתגבר. מכל מיני עדות, מבטאים, אוכלוסיה על כל גווניה.

 בדיקת דם?מר שטרומפלד סליחה גלית עשית ל •

 היי  מה עם הזריקה שלי?? •

 ?203איפה חדר  •

 את חייבת לטעום את המג'דרה של אמא שלי! •

 שניות! 40כואב לי אני לא מבין למה אני צריך לחכות יותר מ •

 תעזרי לסטודנטים הם מסתבכים שם עם שינוי תנוחה, עוד רגע גברת לוי על הרצפה •

 תראי רגע אם זה מסוכן מה אכפת לך...זה הנקודת חן הזאת שיצאה לי תגידי מה  •

 רופא: לקחת מדדים שביקשתי? •

 היום,גלית איזה מזל שזאת את במשמרת 

 גלית איזה מזל שזאת את במשמרת היום,

 גלית איזה מזל שזאת את במשמרת היום,

 בוודאי.... –אחד  –קטן  -משהו –עוד  –רק  –אפשר 

 גלית חוזרת הביתה לילדים. 

 איך הייתה המשמרת שלך היום אמא? 1-10: מ עופר הילד

 !" 10"סביטרי:   

 שירה: 

 רעבה.."" אמא, את יכולה לקלף לי תפוז, אני 

 סביטרי:

 "לפעמים תפוז זה רק תפוז."תפוז??


