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להלן דוגמאות לשאלות ריאיון אישי, לתרחישים ולתחנות דיון בסוגיות הנוגעות לעולם הרפואה 

ממערכות מו"ר, מרק"ם ומר"ב. מקצתם או דומים להם יוצגו לנבחנים בימי ההערכה. בנוסף, יוצגו 

בכל יום שאלות חדשות שאינן ברשימה זו. 

שאלות הריאיון האישי, התרחישים ותחנות הדיון נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

דוגמאות לשאלות ריאיון אישי

איזו תכונה תגרום לך להעדיף שלא לעבוד עם אדם המתאפיין בה?   

תאר מקרה שהחלטת החלטה לא-פופולארית.   

תאר מקרה שדרבנת אחרים לפעולה.  

תאר מקרה של חילוקי דעות בינך ובין עמיתים לעבודה.   

תאר מקרה שהנהגת אחרים.   

תאר מקרה שלא היית מרוצה ממשימה שביצעת.   

תאר מקרה שבו למדת על עצמך משהו לא נעים או לא מחמיא.  

תאר מקרה של אפליה כלפי אדם שהיה בסביבתך.    

תאר מקרה שאמרת לאדם "את האמת בפנים".    

תאר מקרה של מחלוקת קשה בקבוצתך.   

תאר מקרה שנהגת בזולתך באטימות.  

תאר מקרה שנמנעת מלהתערב בסכסוך בין בני אדם קרובים.   

תאר מקרה שנמנעת מלהביע את דעתך על מעשהו של אדם קרוב.   

 מו"ר - מרק"ם - מר"ב
תקצירי המטלות משנים קודמות
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תאר מקרה שנחשף דבר-מה על אודותיך, שלא רצית שיתגלה.   

האם ביכולתך להסתגל למצבים חברתיים מגוונים?   

תאר עימות בינך לבין אדם קרוב.   

תאר מאמץ גדול שהשקעת כדי להשיג מטרה חשובה.   

תאר שיתוף פעולה שלך עם עמית שבמהלכו לא מילא העמית את חלקו.  

תאר מצב שהיית צריך להספיק בזמן קצר כמה דברים.  

תאר מקרה שחלקת על דעתם של אחרים ולא הצלחת לשכנע אותם.   

תאר מקרה שטיפלת בבעיה לפני שהמצב  החמיר.   

תאר מקרה שהתאכזבת מעצמך.   

תאר מקרה שעבדת בצוות ונדרשת לעבוד גם באופן עצמאי.   

תאר מקרה שבו לא הגבת לביקורת שנאמרה עליך, אף על פי שלדעתך היא לא הייתה מוצדקת.  

תאר מצב שהיית שרוי בעומס קיצוני של לחצים מצד סביבתך.  

תאר מצב תחרותי שהתנסית בו.  

תאר פגיעה שפגעת באדם קרוב ולא היית מודע לה בזמן שהתרחשה.   

האם אתה רוצה להיות בעמדת סמכות?  

תאר מקרה שהתקשית לשמור סוד של אדם קרוב.   

תאר מקרה שאדם אחר לא עמד בציפיותיך והתאכזבת ממנו.  

עם איזה שותף לעבודה אתה מתקשה במיוחד לעבוד?  

תאר מקרה שציפיותך ממישהו היו נמוכות אך הופתעת לטובה.  

תאר מקרה שמסרת ידע מקצועי בפשטות ובבהירות.   

תאר מטלה שביצעת ושנדרשה לה תשומת לב לפרטים רבים.  

תאר תקופה בחייך שהתאפיינה בחוסר מוטיבציה.   
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תאר מקרה ששכנעת אדם לפעול אחרת ממה שהתכוון מלכתחילה.   

תאר מקרה שהתייאשת מלהשיג את מטרתך.   

תאר מקרה שנהגת ברגישות כלפי זולתך.   

תאר מקרה שאיבדת שליטה על התנהגותך.  

תאר מקרה שפגעת באדם קרוב.  

תאר מקרה שהיית קרוב לבני אדם שעוררו בך תחושות של דחייה או פחד.  

תאר מקרה שחשת כ"בורג קטן במערכת" - חלק חסר חשיבות בתוך מערכת גדולה.  

תאר עימות שהיה בינך ובין מישהו שהיית אחראי עליו.  

תאר מקרה שהיית שרוי במתח נפשי בשל מטלה מורכבת שהיה עליך לעשותה.  

תאר מקרה שהחלטת דבר-מה בנושא עקרוני ולאחר זמן שינית את החלטתך.  

תאר מקרה שאיבדת את אמונך בחבר.  

תאר מקרה שנהגת על פי מדיניות כלשהי שלא הסכמת איתה.  

תאר מקרה שבו חשבת שאדם קרוב אליך, שקוע ברחמים עצמיים מוגזמים.  

תאר מקרה שאדם שהיית אחראי עליו כעס עליך מאוד.  

תאר מקרה שביקשת עזרה במשימה שעבדת עליה.  

תאר מקרה שעמדת על דעתך בתקיפות.  

תאר קושי שהיה לך להשתלב במסגרת כלשהי.  

תאר מצב שבו היית חלק מקבוצה שנהגה אחרת מהאופן שסברת שיש לנהוג.   

תאר מקרה שתפקודך לא השביע את רצונו של הממונה עליך.  

תאר מקרה שלא הצלחת להשיג דבר-מה חשוב שרצית בו.  

תאר מקרה שנמנעת מלהביע את דעתך.  

תאר מקרה שעל עבודתך נמתחה ביקורת שלילית.    
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תאר מקרה שנהגת כמקובל, אך לא היית שלם עם התנהגותך.  

תאר מקרה שלדעתך נהגו בך בחוסר הגינות.  

תאר מקרה שגרם לך לשנות את עמדותיך או התנהגותך בעניין עקרוני.  

תאר מקרה שהסתבר לך שטעית בהערכתך ביחס למישהו או למצב עניינים כלשהו.  

תאר מקרה שהרגשת שניצלו אותך לרעה.    

תאר מקרה שניסית לעשות דבר-מה אף על פי שחשבת שסיכוייך להצליח נמוכים.  

תאר מקרה שהתנהגותו של אדם קרוב גרמה לך להתבייש בקשריך עמו.  

תאר מעשה נדיבות שעשית.  

תאר מקרה שטעית בכוונותיו של אדם קרוב.  

תאר מעשה שעשית ואתה גאה בו.    

תאר מקרה שאדם קרוב פגע בך.  

תאר מקרה שהתנהגותו של אדם הפריעה לך, אבל החלטת שלא להתעמת ִעמו בעניין.   

תאר תקופה שהיית עצוב מאוד.  

תאר תכונה של אביך או של אמך, המקשה עליך.  

תאר מקרה שנאלצת להתאים את עצמך לסגנון עבודה או לימוד שלא התאים לך ונכפה עליך.  

תאר מקרה שבו הרגשת רחמים כלפי אדם שאינו קרוב אליך.  

תאר מקרה שהתנהגותך הייתה התנהגות לא בוגרת.  

תאר מצב קשה במיוחד בחייך, ששמרת בו על אופטימיות.  

תאר מקרה שלא האמנת לאדם קרוב אליך.   

תאר מקרה שחשת שמתנשאים עליך.  

תאר מעשה שעשית ואתה מתחרט עליו עד היום.  

תאר מקרה שהפתעת את עצמך ונהגת בדרך שאינה מאפיינת אותך.  
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תאר מקרה שהרגשת שמשהו מסכן אותך הרבה יותר מכפי שהיה במציאות.  

תאר מקרה שהבנת בו שהרושם הראשוני שהיה לך על אדם שהכרת - היה רושם מוטעה.  

תאר מקרה שהרגשת בו שהנמצאים בסביבתך הקרובה אינם עוזרים לך, למרות שנזקקת לעזרה.  

תאר מקרה שבעקבות פעולה כלשהי שעשית קיבלת שבחים או מחמאות שחשבת שהם מוגזמים או   
שאינך ראוי להם.

תאר מקרה שבו היית צריך לוותר על משהו שהיה חשוב לך, כדי להשיג מטרה כלשהי.  

תאר מקרה שבו אדם קרוב גילה שלא סיפרת לו את האמת או הסתרת ממנו מידע בנוגע לנושא חשוב.    

תאר מקרה שבו הרגשת שניצלו אותך לרעה.    
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דוגמאות לתרחישים 

המועמד מראיין מועמד לתפקיד אחראי הביטחון והבטיחות של מפעל שהצהיר שאף פעם לא סבל   
מדיכאון, אך המראיין מכיר אותו מן העבר, ויודע שבעבר סבל מדיכאון.

המועמד הוא איש צוות רפואי, שמנסה לשכנע חולה שמבקש לוותר על המשך הטיפול הרפואי בבית   
החולים - שלא יעשה זאת.

המועמד הוא מורה, שמשוחח עם תלמידה שככל הנראה לוקה באנורקסיה.  

המועמד הוא רופא, שמשוחח עם הורה של נער, שבא לחדר מיון מסומם אחרי בילוי לילי.  

המועמד משוחח עם שכנו, נהג הסעות ילדים לבית ספר, והשכן מתוודה שהוא אלכוהוליסט.  

המועמד הוא מתנדב בבית אבות, שמשוחח עם קשיש שהביע רצונו לסיים את חייו.  

המועמד הוא רופא בחדר מיון, שמתמודד עם אם חרדה, שבנה לא חזר מבילוי לילי.  

המועמד הוא רופא, שמשוחח עם אב חרד שבנו מצוי בניתוח בעקבות שבר ברגל, והניתוח מתעכב בגלל   
תקלה טכנית באחד המכשירים.

המועמד הוא רופא, שמשוחח עם חולה תוקפני שמתלונן על התנאים בחדר המיון.  

המועמד הוא רופא בקופת חולים, שמתמודד עם חולה הממתין בחדר הקבלה ומתלונן בתוקפנות על אורך   
התור ועל התנאים במקום.

המועמד משוחח עם חבר טוב שניתק את הקשר עם אביו בשל התנהגות פוגעת של האב כלפיו.   

המועמד הוא מורה, שמשוחח עם תלמיד המתלונן על ציון המגן שניתן לו לקראת בחינת הבגרות.  

המועמד הוא רופא, שמשוחח עם אישה שמבקשת אישור מחלה ובעצם מתכוונת לנסוע לחופשה.  

המועמד הוא מנהל, שמשוחח עם מועסקת שלו, אישה שבעלה האלכוהוליסט מכה אותה.  

המועמד הוא מנהל חברת היי-טק, שמשוחח עם עובד רשלן המתלונן על שלא קיבל העלאה במשכורת.  

המועמד הוא רופא משפחה, שמשוחח עם אישתו של מטופל שמבקשת ממנו שיתאר לפני בעלה את   
מצבו כחמור משהוא באמת, כדי שיחדל להזניח את הטיפול.

המועמד משוחח עם חברו לספסל הלימודים, והחבר מספר שהעומס בלימודים גרם לו להתחיל להשתמש   
בסמים.

המועמד הוא רוקח, ולקוח דורש ממנו לספק לו, בניגוד לחוק, תרופה למרשם שאינו בתוקף.  
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המועמד הוא מנהל בית ספר שנפגש עם אביו של תלמיד העומד להיות מורחק מבית הספר עקב בעיות   
משמעת קשות.

המועמד הוא אח במרפאת בית ספר, שמשוחח עם תלמידה שהתעלפה בשיעור ספורט.  

המועמד הוא מתנדב העוזר לקשישה, ובנה של הקשישה מגלה לו שהוא מבקש להעביר אותה לבית אבות   
בניגוד לרצונה.

המועמד הוא מורה ותיק המדריך מורה חדש בבית הספר, והמורה החדש מספר לו שמנהל בית הספר לחץ   
עליו כדי שישנה ציון לתלמיד.

המועמד הוא מורה בבית ספר, ומורה שפוטר עקב סכסוך מתמשך עם מנהלת בית הספר מבקש ממנו   
לתמוך במאבקו נגד פיטוריו.

המועמד הוא מורה בבית ספר תיכון, והוא משוחח עם הורה של תלמיד שפונה אל המורה בעניינים מגוונים   
מדי יום ביומו כמעט.

המועמד הוא מורה, המשוחח עם הורה של תלמיד, שבעקבות מקרה שבו התלמיד התנהג באלימות, מנהל   
בית הספר החליט להרחיקו מבית הספר לכמה ימים.

המועמד הוא רופא המשפחה של קשיש, שהחליט לעבור לגור בבית אבות פרטי, והוא משוחח עם אחד   
מילדיו הכועסים על החלטתו ומנסים לשכנע אותו לעבור לגור בביתו של אחד מהם.

המועמד הוא סטודנט לרפואה, והוא משוחח עם חברו לספסל הלימודים העובד אתו באותה מחלקה בבית   
החולים. החבר הגיע לעבודה בבית החולים לאחר ששתה כמות רבה של אלכוהול.

המועמד הוא מנתח פלסטי, והוא משוחח עם הורה של נערה המבקש לנתח את האף של בתו. הבת עצמה   
הייתה מעדיפה שלא לעבור את הניתוח. 

המועמד הוא תלמיד בבית ספר תיכון, והוא נפגש עם תלמיד מכיתתו הסובל מהתעללות פיזית ונפשית   
מצד תלמידים בכיתה, ומסרב לדווח על כך. 

המועמד הוא עובד סוציאלי, והוא משוחח עם הורה מאמץ של נערה בת 18 המתנגד לרצונה של בתו   
המאומצת לפגוש את הוריה הביולוגיים.

המועמד אחראי לקבלת עובדים למפעל, והוא משוחח עם מועמד לעבודה במפעל המנסה להסתיר ממנו   
את העובדה שבעבר סבל מדיכאון, דבר הידוע לאחראי עקב הכרות ביניהם בעבר.

המועמד חוקר תרופה חדשה לסרטן, והוא משוחח עם שותפו למחקר המעוניין לתת את התרופה לאחותו,   
החולה בסרטן ומצבה קשה, אף שהתרופה עוד לא אושרה לשימוש.
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המועמד הוא עובד סוציאלי במחלקה לטיפול בחולי סרטן, והוא משוחח עם בנו של חולה מבוגר, שמתכנן   
למכור את הבית שלו, כדי לקנות תרופה יקרה שיעילותה עוד לא הוכחה, בתקווה להאריך את חיי אביו, אף 

על פי שהאב מתנגד לכך.

המועמד הוא יועץ חינוכי בבית ספר, והוא משוחח עם אביו של תלמיד על כך שהוא אינו מדבר עם בנו על   
מחלת הסרטן של האם.   

המועמד הוא סטודנט, והוא משוחח עם שכנתו, שבנה האוטיסט מנגן בתופים וגורם לרעש רב.  

המועמד הוא רופא במחלקה שמטפלים בה בחולי סרטן, והוא מבקש מחולה במחלקה לפנות את חדרו   
ולעבור למסדרון למען חולה שנוטה למות.

המועמד הוא סטודנט לרפואה המשוחח עם שכן שעומד לעבור ניתוח מסובך אצל רופא מומחה שהמליץ   
על כך, ורופא המשפחה שלו ממליץ לו להתייעץ עם רופא מומחה נוסף, לפני שיעבור את הניתוח.

המועמד הוא עובד סוציאלי בבית חולים, והוא משוחח עם חולה המעוניינת להישאר בבית החולים אף על   
פי שצוות הרופאים קבע שמצבה הרפואי מאפשר לה להשתחרר. 

המועמד הוא רופא משפחה, ומטופל שלו שאשתו בהיריון מבקש ממנו להורות לאישה להפסיק לעבוד   
בזמן הריונה כדי שלא לסכן את ההיריון.

המועמד הוא סטודנט, והמנחה שלו מבקש ממנו להתחיל במחקר על בעלי חיים לפני שקיבל אישור   
למחקר מוועדת האתיקה של האוניברסיטה.

המועמד הוא רופא משפחה, שמשוחח עם נערה שנמצא אצלה מום בלב, והיא מבקשת ממנו שלא לספר   
דבר להוריה, שכן היא אינה רוצה להפסיק את אימוניה בנבחרת בית הספר.

המועמד הוא עובד סוציאלי המסייע למשטרה, גובה עדות מאדם אילם ששודדים תקפו אותו.  

המועמד הוא מנהל פנימייה, שמשוחח עם מדריך היפראקטיבי שתכונתו זו מפריעה לתפקודו כמדריך.  

המועמד הוא רופא, ובנו של חולה מבקש ממנו שיסתיר את האבחנה האמיתית מאביו החולה.  

המועמד הוא מנהל בית ספר יסודי המשוחח עם מחנך בבית הספר שהתגלה כי הוא חולה בסרטן, והוא   
עומד לעבור טיפולים ממושכים שישבשו את תפקודו. 

המועמד הוא מזכיר מושב, וקרוב משפחה שלו, קבלן, מבקש שיפר את תנאי המכרז לפיתוח שטחים   
במושב, ויגלה לו כיצד להגיש הצעה טובה שתזכה במכרז.

המועמד הוא רופא משפחה. בת זוגו של אדם זקן מבקשת לקבל חוות דעת רפואית שתפריז בחומרת   
מצבו של בן זוגה, כדי שתוכל לקבל אישור לאשפזו במוסד סיעודי המסובסד מטעם המדינה.
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המועמד הוא יועץ תעסוקתי, שנפגש עם אישה שלקתה באירוע מוחי ובעקבותיו ראייתה מוגבלת, והיא   
מתעקשת להמשיך לעבוד בשיווק אף שמגבלתה גורמת לה להתקרב מאוד ללקוחות כדי שתוכל לראותם, 

והדבר מוביל אותה לפיטורים חוזרים ונשנים.

המועמד הוא מדריך בתנועת נוער, שמשוחח עם חניכה והיא מספרת לו שהיא קורבן לאלימות של אביה.  

המועמד הוא רופא משפחה, שנפגש עם אמו של ילד חולה, והיא מבקשת מרשם לאנטיביוטיקה שלא לפי   
הנהלים.

המועמד הוא מנהל מחלקה בבית חולים, שנאלץ להודיע לרופא טוב שהוא מפטר אותו בגלל קיצוצים.  

המועמד הוא מנתח פלסטי, שמשוחח עם לקוחה שדורשת ניתוח פלסטי חוזר שעלול לסכן את בריאותה.  

המועמד הוא עובד סוציאלי המשוחח עם אישה שבעלה לשעבר איים עליה והטריד אותה,  וכעת היא   
שוקלת לבטל תלונה שהגישה נגדו במשטרה.

המועמד הוא רופא משפחה, שמשוחח עם אישה המבקשת מרשמים לתרופות להורדת לחץ הדם עבור   
בעלה, אף שהוא לא בדק אותו.

המועמד הוא נער שחברו העתיק ממנו את מבחן המגן במתמטיקה, והחבר מבקש ממנו לחפות עליו ולא   
לגלות את האמת.

המועמד משוחח עם אחיו, שהואשם במעשה השחתה בביה"ס, מבין שהאח עשה זאת כמבחן כניסה   
לחבורת נערים, והאח מבקש שלא לגלות את הדבר לאיש.

המועמד הוא רופא משפחה, ומטופלת צעירה מבקשת מרשם לריטלין לתקופת המבחנים, אף שלא   
אובחנה כסובלת מבעיה כלשהי.

המועמד הוא מאמן נבחרת כדורסל בבית ספר, שהחליט שלא לשתף במשחק חשוב שחקן המשקיע   
מאמצים גדולים אך כישוריו מוגבלים, וכעת השחקן מתלונן על שהושאר מחוץ למשחק.

המועמד הוא מנתח פלסטי, שמשוחח עם אימה של נערה בת 14, והיא מבקשת לנתח את הנערה ניתוח   
פלסטי באף, בניגוד לנוהלי המרפאה.

המועמד הוא רופא משפחה המשוחח עם מטופל שלו, גבר בריא, שמאז מותה של אמו  מסרטן בא   
למרפאה לעיתים קרובות, מתלונן על מגוון מחלות ומבקש להישלח לבדיקות שאין בהן צורך.

המועמד משוחח עם קרוב משפחה שלו, שעובד בחנות בגדים, וקרוב המשפחה מבקש שיסתיר אצלו   
בגדים שגנב מהחנות, כדי שלא יתפסו אותו.

המועמד הוא ראש ועד עובדים במפעל, שמשוחח עם מנהל המפעל, שהפר את הבטחתו להימנע מפיטורי   
עובדים, בתמורה להסכמה של כל העובדים לקיצוץ במשכורותיהם.
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המועמד משוחח עם חבר שלווה ממנו כספים ומתחמק מהחזר.  

המועמד הוא פקיד בלשכת התעסוקה, שמפנה אדם תוקפני לעבודה בניקיון.  

המועמד נפגש עם ידידה והיא מספרת לו שהיא עומדת להתחתן עם אדם הנוהג בה לעתים קרובות   
באלימות.

המועמד הוא סטודנט לרפואה העובד בבית אבות, ועמית לעבודה מבקש ממנו לחפות עליו בזמן שהוא   
נעדר מהמשמרת.

המועמד הוא מורה בבית ספר, שמשוחח עם אם של תלמיד שהדרדר לשימוש בסמים.  

המועמד הוא עובד סוציאלי בבית אבות, המשוחח עם דייר חדש בבית האבות שמאז כניסתו כמעט שאינו   
יוצא מחדרו, ואינו משתתף בפעילויות הנערכות בו. 

המועמד הוא אדם ששכרה משפחתו של קשיש תשוש נפש כדי שישגיח על הקשיש בבית החולים ויוודא   
שלא יאכל דברי מתיקה ולא יצא מהמחלקה, והקשיש מביע בפניו את רצונו לאכול ממתקים וללכת 

הביתה.

המועמד מתעמת עם עמיתה לעבודה המסרבת להחליף אותו בעבודה בזמן הבחינות, אף שהוא החליף   
אותה כשהיא התכוננה לבחינות, וגם הבטיחה שתנהג אף היא כך.

המועמד הוא פסיכולוג, שמשוחח עם אמו של נער שהוא מטפל בו, כדי לשכנע אותה לוותר על רצונה   
להיות נוכחת בפגישותיו של בנה עם המועמד ולהתערב בהן.

המועמד משוחח עם דודתו שזנחה טיפול רפואי הכרחי במחלה קשה שהיא לוקה בה, מכיוון שמצאה טיפול   
אלטרנטיבי מפוקפק.

המועמד הוא מנהל נבחרת התעמלות קרקע לילדים, שנפגש עם אב שכועס על שבנו לא התקבל   
לנבחרת.

המועמד חושד שחברו הטוב אינו יוצא לטיול השנתי בשל קשיים כלכליים של משפחתו, אף שהחבר טוען   
שהסיבה היא כאבי הגב שמהם הוא סובל, ומשוחח עם החבר.

המועמד הוא מורה בבית ספר, שמשוחח עם הורה של ילד בעל עודף משקל, ומנסה לשכנע אותו להכיר   
בבעיה ולסייע לילד להתמודד עימה.

המועמד הוא עובד סוציאלי המשוחח עם אביה של אישה בעלת מוגבלות שכלית קלה שנכנסה להיריון   
ומעוניינת לגדל את התינוק שייוולד עם בן זוגה. 

המועמד מצא את בנה של שכנתו משוטט ברחוב, מדבר איתה ושומע ממנה על היותה אלכוהוליסטית.  
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המועמד הוא מתנדב בבית חולים, וחולה הנוטה למות מבקש ממנו שינסה לשכנע את בנו להיפגש עמו   
למרות סכסוך ארוך שנים.

המועמד הוא עובד סוציאלי, שמשוחח עם אדם חסר בית שהובא לבית חולים ואינו משתף פעולה עימו.  

המועמד הוא עובד בעמותה המספקת שירותי עזרה לקשישים, שבא לביתו של קשיש גס רוח המתלונן   
ללא הרף.

המועמד הוא עובד סוציאלי בבית חולים, שמסייע לאישה שהייתה מעורבת בתאונת דרכים ומצויה בהלם.  

המועמד מנסה לעודד את שכנתו, אישה קשישה השרויה בדיכאון מכיוון שכלבה מת.  

המועמד הוא אח במחלקה, שמשוחח עם בן משפחה של חולה שנהג באלימות כלפי הצוות.  

המועמד הוא עובד סוציאלי בבית אבות המשוחח עם מטפלת המשמשת כאחראית משמרת, על תלונות   
באשר לטיפול ויחס לא נאותים כלפי מטופלים. 

המועמד הוא עובד שירותי האימוץ, שנפגש עם אישה שהיא ובן זוגה בתהליכי אימוץ ילד, ואצל בן הזוג   
התגלתה מחלה קשה.

המועמד הוא מדריך במרכז גמילה מסמים, שמשוחח עם חוסה שנתפס צורך סמים.  

המועמד הוא חבר ועד בית, שמשוחח עם שכן שאהבתו לבעלי חיים פוגעת באיכות חייהם של השכנים   
בשל ריבוי הרעשים והריחות.

המועמד הוא מורה, שמברר עם חברו טענות על שנהג באלימות כלפי תלמידים.  

המועמד הוא עובד במחלקה סיעודית בבית אבות, שמשוחח עם בנו של אחד החולים, שנראה כאילו הוא   
מתכוון לעזור לאביו לסיים את חייו.

המועמד הוא מורה בתיכון, שנפגש עם אביה של תלמידה שלו המגביל את צעדיה ועוקב אחרי מעשיה   
באובססיביות. 

המועמד הוא עובד סוציאלי, המשוחח עם אדם המאיים על אשתו שעזבה אותו בעקבות אלימות מצדו.  

המועמד הוא עובד סוציאלי בשירותי הרווחה, המשוחח עם אדם המבקש לראות את ילדיו על אף שהורחק   
מהם בצו בית משפט.

המועמד הוא רופא משפחה המשוחח עם אדם החולה במחלה סופנית, שמתכוון לעזוב את משפחתו   
ולנסוע לחוץ לארץ ולמות שם לבדו.

המועמד הוא מורה בבית ספר תיכון הפוגש את ִאמה של תלמידתו, נשאית איידס. התלמידה רוצה לספר   
על מצבה הרפואי לחבריה בכיתה, אך הוריה מתנגדים לכך. 
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המועמד הוא עובד סוציאלי בשירות בתי הסוהר הנפגש עם אסיר המרצה עונש של מאסר עולם ומסרב   
להיפגש עם בנו הביולוגי שאותו מסר לאימוץ. 

המועמד הוא רופא משפחה הנפגש עם אישה המתנגדת להחלטת בן זוגה, החולה במחלה סופנית, שלא   
לקבל טיפול שיאריך את חייו בחודשים ספורים.

המועמד הוא רופא ילדים, והוא משוחח עם אביה של מטופלת, נערה בריאה שאימה נפטרה מסרטן, והיא   
סובלת מדאגתו המוגזמת של אביה לבריאותה. 

המועמד הוא עובד סוציאלי המטפל באסירים המשוחח עם אסיר ותיק המסרב לשחרור מוקדם מהכלא.  

המועמד הוא מדריך בפנימייה לתלמידי תיכון מחוננים הנפגש עם הורה של תלמיד שלו שרוצה לעזוב את   
הפנימייה ולחזור הביתה. 

המועמד הוא רופא הנפגש עם בן הזוג של מטופלת הסובלת מכאבים ולוקחת תרופות נגד כאבים הפוגעות   
בתפקודה. בן הזוג של המטופלת כועס עליה שאינה מתפקדת כראוי בבית. 

המועמד הוא האחראי על גני ילדים. הוא נפגש עם הורה שמבקש ממנו להרחיק גננת מהגן, מכיוון שילדו   
התלונן שהיא פגעה בו. ההורה מתכוון לערב את המשטרה בעניין.

המועמד הוא עובד סוציאלי הנפגש עם הורה שאחד מילדיו מת. ההורה מוטרד מהעובדה שבן זוגו אינו   
מגלה מצוקה וממשיך לתפקד כרגיל.

המועמד הוא הורה לילד הפוגש את המחנך של בנו, מורה חדש, המנהיג בכיתה כללי משמעת נוקשים.  

המועמד הוא טכנאי רנטגן במרפאה, ואח העובד במרפאה מבקשו לקבל את בתו לצילום ללא תור, למרות   
שנראה כי לא כל הממתינים בתור יספיקו להתקבל לצילום ביום זה. 

המועמד הוא רופא הפוגש במטופל המרבה להתלונן על הרגשה גופנית לא טובה, אולם אין ממצאים   
רפואיים, ונראה כי תלונותיו נובעות מבעיה נפשית. 

המועמד הוא עובד סוציאלי הפוגש את הוריה של  ילדה החולה במחלה סופנית. ההורים החליטו שלא   
לספר לה את האמת על מצבה.

המועמד הוא מחנך בכיתה א', והוא משוחח עם הורה שנוהג עם בנו בקשיחות ובחוסר חום.   

המועמד משוחח עם חברו החולה בסרטן על החלטתו להימנע מטיפול כימותרפי.   

המועמד הוא מנהל בית ספר, והוא משוחח עם מורה שמבקש ממנו להרחיק מבית הספר תלמיד שצילם   
את המורה ופרסם באינטרנט סרט המלגלג עליו ופוגע בו.

המועמד משוחח עם חברו, הלומד בארה"ב, על בקשתה של אמו של החבר, חולה במצב סופני, שבנה יבוא   
לארץ ויהיה לצדה בשבועות שנשארו לה לחיות.
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המועמד הוא רופא משפחה, והוא משוחח עם בנו של מטופל שמבקש ממנו לטפל באביו, הסובל מדיכאון,   
מבלי לספר לאב שהתרופה שהוא מקבל היא נגד דיכאון.

המועמד הוא מחנך בבית ספר תיכון, והוא משוחח עם הורים של תלמיד בכיתתו אשר מכריחים אותו, עקב   
קשיים כלכליים, לעבוד בעסק המשפחתי שלהם במקום ללמוד בבית ספר.

המועמד הוא עובד סוציאלי, והוא משוחח עם מטופל, חולה סופני, שאינו רוצה לעדכן את בנו, הלומד   
בחו"ל, על מצבו הרפואי. 

המועמד הוא מחנך כיתה בפנימייה לתלמידים מצטיינים, והוא משוחח עם הורה של תלמיד בפנימייה   
שהחליט להוציא את בנו מהפנימייה לאחר שנטל סמים במסיבה ואושפז בעקבות זאת. 

המועמד הוא מנהל מחלקה בבית חולים, והוא משוחח עם רופא מצטיין על החלטתו  לעזוב את תחום   
הרפואה בעקבות מותו של מטופל. 

המועמד משוחח עם חברו על החלטתו שלא לדווח למשטרה על שדרס הולך רגל.   

המועמד הוא עובד סוציאלי בבית חולים, והוא משוחח עם הורה לתינוק שנולד בעל מום קשה, על החלטת   
ההורים לנטוש את התינוק ולוותר על גידולו.   

המועמד הוא סגן מנהל בית ספר תיכון, והוא משוחח עם המנהל החדש של בית הספר על יחסו הבעייתי   
למורים ולתלמידים. 

המועמד הוא רופא משפחה של אישה שסירבה לקבל טיפול בבית החולים ובחרה בטיפול אלטרנטיבי, והיא   
מסרבת להכיר במצבה החמור.

המועמד הוא רופא משפחה של קשישה שחולה במחלה מתמשכת, והוא משוחח עם בנה היחיד   
שלאחרונה אינו מטפל בה כנדרש.

המועמד הוא עובד סוציאלי, והוא משוחח עם שכנתו על חששותיו שהיא אלימה כלפי אמה הקשישה,   
המתגוררת עמה.

המועמד הוא מחנך בבית ספר יסודי, והוא משוחח עם אמה של תלמידתו בת ה-12 על יחסה הבעייתי של   
הבת לתזונתה ולצורתה החיצונית. 

המועמד הוא מחנך בכיתה א', והוא משוחח עם אמו של תלמיד בכיתתו על העובדה שהיא מטרידה אותו   
שוב ושוב - בפגישות שלא תיאמה אתו מראש ובזמנים לא נוחים - בשאלות על בנה, ללא כל צורך.

המועמד הוא מחנך בבית ספר תיכון, והוא משוחח עם הורה של תלמיד שאוסר על בנו לצאת לטיול שנתי   
מכיוון שאחותו נהרגה בתאונה. 

המועמד הוא פסיכולוג, והוא משוחח עם אב שמבקש לשנות את האבחנה שנתן הפסיכולוג לילדו -   
לאבחנה חמורה יותר, כדי לקבל סיוע גדול יותר מהמדינה לטיפול בבנו. 
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המועמד משוחח עם ידידתו על הליקוי ההתפתחותי הניכר לעין של בנה, אך הידידה מתעלמת מהליקוי   
ואינה מטפלת בו.

המועמד הוא חבר של אדם שחלה בסרטן קטלני. המועמד משוחח עם חבר אחר של החולה, שמתרחק   
ממנו מאז התברר מהי מחלתו.

המועמד הוא מורה המשוחח עם הורה של תלמידה שלו. ההורה סובל ממחלת נפש, והוא אוסר על בִתו   
לספר לאחרים על מחלתו.

המועמד הוא יועץ בבית ספר תיכון המשוחח עם תלמיד לאחר שהתלמיד אמר שהוא מדוכא ואינו רוצה   
לחיות.

המועמד הוא מחנך בבית ספר המשוחח עם הורה של תלמיד שלו. ההורה, שהתאלמן לאחרונה, מתקשה   
להציב גבולות לילדו.

המועמד הוא עובד סוציאלי בבית חולים, והוא משוחח עם הורה על כך שבִתו, שנמצאה מתאימה לתרום   
כליה לאחותה, חוששת לעשות זאת.

המועמד משוחח עם חברו, שהוא נשוי ואב לילדים. אחיו של החבר חלה במחלה גנטית קשה המתפרצת   
בגיל מבוגר, אך החבר מסרב לבקשת אשתו לבדוק אם גם הוא לוקה במחלה. 

המועמד משוחח עם חברו על הפחד המונע מן החבר להיפרד מבת זוגו, שאיימה להתאבד אם יעזוב אותה.  

המועמד הוא מדריך של חולי נפש המשוחח עם מודרך שלו. המודרך החליט על דעת עצמו להפסיק לקחת   
תרופה שנרשמה לו, והוא מבקש מהמדריך שלא ידווח על כך.

המועמד הוא מורה ומחנך המשוחח עם הורה של תלמיד שלו. הורה זה חולה במחלה קשה, והוא מסתיר   
זאת מבנו.

המועמד הוא עובד סוציאלי המשוחח עם אדם שמסר את בנו לאימוץ לפני שמונה עשרה שנה, ועכשיו   
מסרב לבקשת בנו להיפגש אתו.

המועמד הוא מורה המשוחח עם אביו של תלמיד המתקשה בלימודים. האב כועס על בנו, משום שאינו   
מצליח בלימודיו כמו אחיו הבוגרים.

המועמד הוא מנהל בית ספר יסודי המשוחח עם מורה בבית הספר המשמשת כמחנכת כיתה. המורה   
חלתה במחלה קשה ומותה קרוב, והמועמד מודיע לה שבשנה הבאה תצטרך להפסיק לחנך את כיתתה, 

אך תוכל להמשיך ללמד בבית הספר.

המועמד משוחח עם חברו הסובל ממחלה שאין לה מרפא הפוגעת בראייה אשר ממשיך לנהוג במכונית,   
אף על פי שנהיגתו אינה זהירה ומסכנת את סביבתו ואת עצמו.
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המועמד הוא רופא משפחה המשוחח עם מטופלת שלו, אישה החולה בסרטן ומצבה סופני, שהחליטה   
לקנות טיפול רפואי שידרוש מחיר כלכלי גדול מאוד ממשפחתה, וסיכוייו להועיל נמוכים מאוד.

המועמד הוא עובד במוסד טיפולי לקשישים שהיה עד להתנהגות לא נאותה של עובד אחר כלפי קשיש,   
ועובד זה מבקש ממנו שלא לגלות את מה שראה. 

המועמד הוא אח בבית החולים, המשוחח עם מאושפזת, אשר שותפתה לחדר התלוננה כי היא מרבה   
להרעיש ומפריעה לה. 

המועמד הוא אח בבית החולים, המשוחח עם מאושפזת שמבקשת להחליף חדר, כי לא נעים לה בחברת   
שותפתה לחדר. 

המועמד הוא מנהל בית ספר, המשוחח עם מורה ותיק בבית הספר שיש הרבה תלונות על עבודתו.   

המועמד הוא מורה שמשוחח עם הורה של תלמיד בכיתתו שאחותו נהרגה בתאונה, על כך שההורים   
מונעים מהתלמיד מלהשתתף בפעילויות של בני הכיתה. 

המועמד הוא מורה בבית ספר המשוחח עם תלמיד בכיתתו, אשר מאז שאובחן כחולה בסרטן והחל לקבל   
טיפול, הוא מתבודד ומתרחק מחבריו לכיתה. 

המועמד משוחח עם שכנתו שמפעילה גן פרטי בביתה ועקב נסיבות אישיות ומשפחתיות נוהגת כלפי ילדי    
הגן באופן  לא תקין.
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דוגמאות לתחנות דיון בסוגיה הנוגעת לעולם הרפואה

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מנהל מחלקה בבית חולים הצריך לקבל רופא   
לעבודה, והיה מגלה כי אחד המועמדים מרבה להביע את עמדותיו האישיות והפוליטיות ברשתות חברתיות. 

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא, הפוגש אישה שבעלה חולה בסרטן ומגלה   
שהיא אינה יודעת על דבר מחלתו של בעלה.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מנהל בית חולים, והוריה של  חולה כרונית   
מתלוננים על כך שהרופא המטפל בה מנהל רומן עימה.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא, המטפל במקרה של אישה הסובלת   
מאנורקסיה קשה והמסרבת לקבל טיפול רפואי למרות חשש מיידי לחייה.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא, המשוחח עם זקן הסובל מאלימות מילולית   
והשפלה מצד בנו המתגורר עמו והמטפל בו אולם מסרב לפנות לשירותי הרווחה למציאת מגורים חלופיים.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא, שמתבקש על ידי מטופלת שלו לדון   
ברצונה להרות למרות מצבה הרפואי, האישי והסוציו-אקונומי הבעייתי.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא, הנדרש להתמודד עם מקרה בו אדם עשיר   
מבקש לקנות כליה מאדם עני .

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מנהל בית ספר, ומורה בבית הספר שהוא מנהל   
היה מתגרש מאשתו, מפסיק להסתיר את עובדת היותו הומוסקסואל ועובר להתגורר עם בן זוג.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא במרפאת איידס, וחולה המטופל במרפאה   
שנמצא בקשר רומנטי עם בחורה, מסרב לספר לה שהוא חולה באיידס. 

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא בחדר מיון, ועובד זר ללא ביטוח בריאות היה   
מגיע אליו לטיפול דחוף.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא, המטפל בילדה שאין טיפול רפואי שיכול   
להצילה, והוריה מבקשים שלא לספר לה על מצבה.  

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מנהל מחלקה בבית חולים, שקיבל תלונות   
מחולים על יחס משפיל כלפיהם  מצד רופא מצטיין במחלקתו.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא, ומטופלת שלו הייתה מתלבטת ומשנה   
דעתה שוב ושוב לגבי הסכמתה לתרום כליה לאחיה הזקוק להשתלה מיידית.
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המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא, שחולה שטופל על ידו הוריש לו את כול   
כספו ולא הותיר דבר לבני משפחתו.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא, שמגלה בעקבות בדיקה שמטופל שלו אינו   
בנו הביולוגי של מי שמציג את עצמו כאביו.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא, ומטופל שלו שבריאותו נפגעה עקב עישון   
מתמיד היה מאשים אותו בנזק שנגרם לו.  

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא בבית חולים המטפל באישה שנפצעה   
בתאונת דרכים ומאושפזת במצב קשה, בלי לדעת שבעלה נהרג באותה תאונה. 

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא במרפאה, ואישה המכורה לסמים קשים   
והנמצאת בתחילתו של היריון הייתה נבדקת אצלו. 

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מנהל מחלקה בבית חולים, ובגלל תקלה טכנית   
במערכת הכריזה היו החולים שומעים את האחיות מדברות עליהם באופן מעליב.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא שבטיפולו שתי אחיות שאינן מדברות זו עם   
זו, ואחת מהן הייתה מגלה כי היא נשאית של גֵן שמעלה מאוד את הסיכון לחלות בסרטן, אך לא הייתה 

מוכנה ליצור קשר עם אחותה ולספר לה שהיא נשאית של גן זה.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא, והורי מטופל שלו, ילד החולה בסרטן, היו   
מתנגדים לתת לו טיפול שהרופאים ממליצים עליו כיוון שהוא גורם תופעות לוואי קשות.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה אחראי לתיאום השתלות איברים, ובחור בן 18   
היה מבקש לתרום כליה שלו לאדם חולה למרות התנגדות הוריו.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מתבקש להמליץ בנוגע לבקשת בני זוג מבוגרים,   
שבנם היחיד נהרג, להשתמש בזרע שנשאב מבנם, במטרה להביא נכד לעולם ולגדל אותו בעזרת אם 

פונדקאית ותרומת ביצית. 

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מנהל מחלקה בבית חולים, ומשפחת חולה   
המאושפז אצלו הייתה מבקשת לערוך למענו בשטח המחלקה טקס ריפוי מסורתי הכולל שימוש בבעלי 

חיים.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה עובד סוציאלי, וחברו למקצוע היה מספר לו שהוא   
מטפל בהורים אלימים ומפחד להוציא את ילדיהם מהבית, כיוון שהאב איים עליו.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מנהל בית ספר, ומורה ותיקה בבית ספרו הייתה   
מבקשת ממנו לסגור קבוצת ווטסאפ של תלמידיה מפני שהם מעבירים דרכה מסרים הפוגעים בה.
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המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה חברו מספר לו שבזמן שנהג פגע בטעות בהולך   
רגל, נבהל והסתלק.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה יועץ לענייני דיאטה, והוריו של ילד הסובל מעודף   
משקל המסכן את בריאותו היו אומרים לו שילדם מסרב לעשות דיאטה.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא המטפל באישה החולה במחלה סופנית,   
ובנה היה מבקש ממנו להסתיר מפניה את מצבה הרפואי.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא, ומטופלים שלו היו מבקשים להיות חבריו   
בפייסבוק.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא במחלקת פגים, והוריו של אחד הפגים היו   
מבקשים ממנו שלא ינסה להציל את חיי בנם.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא בחדר לידה, ומטופלת שלו הייתה מסרבת   
לעבור ניתוח קיסרי, שיכול להציל את חיי העובר שהיא נושאת.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא, שמטופל שלו החולה בניוון שרירים מבקש   
לשים קץ לחייו.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא בבית חולים ציבורי, והיה שומע מחולים   
שמנהל המחלקה שהוא עובד בה, ביקש מהם כסף כדי שינתחם ויפקח על הטיפול בהם באופן אישי.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא, והיה מתבקש עלי ידי שני בני זוג הסובלים   
ממחלות נפש לעזור להם להביא ילד לעולם.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מנהל מרפאה, וחולה סופני היה משתולל   
במרפאתו.

המועמד דן עם המראיין בשאלה אילו היה מנהל בית חולים השוקל אם להציב מצלמות בחדרו של ילד   
שקיים חשש שהוריו מחבלים בטיפול בו. 

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא משפחה, ומטופל שלו שאובחן כי הוא חולה   
סופני בסרטן היה מבקש ממנו לייעץ לו בנוגע להליך המתת חסד במדינה שהליך זה חוקי בה. 

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא, ומטופל היה שואל אותו אם הוא יכול   
להקליט את שיחתם בטלפון שלו. 

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא משפחה בקופת חולים, ומטופלת ותיקה   
שלו הייתה קובעת תורים אליו, כדי לשוחח איתו על בעיותיה האישיות.
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המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא במחלקת פגים, ורופא אחר במחלקה היה   
מחליט להתפטר בעקבות אירוע שבו מת פג במחלקה כשהוא היה במשמרת, למרות שנקבע כי אותו רופא 

לא התרשל בתפקידו. 

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מורה, ומורה אחר בבית הספר היה מחליט   
להתפטר בעקבות אירוע שבו אחד מתלמידיו השתכר והכה אותו.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא ומטופל שלו היה מבקש ממנו להשתמש   
באינטרנט לצורך תקשורת ביניהם, כדי לחסוך את ביקוריו אצלו.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא המטפל באישה שהרתה לאחר שנים של   
ניסיונות להיכנס להריון, ובבדיקות התגלה פגם בעוברה. האישה מתכוונת להמשיך בהיריון, ומבקשת שלא 

לספר דבר לבן זוגה.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה סטודנט לרפואה המקבל הכשרה בבית חולים,   
וחברו ללימודים היה מספר לו שהוא כותב סיכומים של פגישות עם המטופלים שהוא צריך להיפגש ִאתם 

מבלי שהוא נפגש ִאתם באמת.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא האחראי למאגר נתונים של אנשים המוכנים   
לתרום מח עצם לחולים, ואישה שנרשמה בעבר במאגר הייתה מסרבת עכשיו לתרום מח עצם לאישה 

הזקוקה לתרומתה. 

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מנהל מרפאה בבית סוהר ואיש צוות שלו היה   
מגלה יחס תוקפני כלפי האסירים המטופלים. 

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא המבחין ברופא אחר הנותן מים עם מלח   
למטופל המתלונן על קוצר נשימה וכאבים בחזה,  ואומר לו שזו תרופה שתעזור לו.

המועמד דן עם המראיין בשאלה, כיצד היה נוהג אילו היה רופא והיה עולה בו חשד שאדם המבקש לתרום   
למטופל שלו כליה, מקבל בתמורה כסף. 

המועמד דן עם המראיין בשאלה, כיצד היה נוהג אילו היה רופא משפחה, ומטופלת שלו, בת 16 החוששת   
שהיא בהיריון, הייתה מבקשת ממנו לטפל בה מבלי לספר דבר להוריה.

המועמד דן עם המראיין בשאלה, כיצד היה נוהג אילו היה רופא, ומטופלת שלו הייתה מבקשת ממנו טיפול   
שיעזור לה להיכנס להיריון, אף שהיריון עלול לסכן את חייה עקב מצב בריאותה.

המועמד דן עם המראיין בשאלה, כיצד היה נוהג אילו היה רופא, ומטופלת שלו הייתה מספרת לו על רופא   
אחר שהוא מכיר, המתנהג בזלזול ובגסות רוח אל בעלה. 
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המועמד דן עם המראיין בשאלה, כיצד היה נוהג אילו היה רופא, ומשפחתו של שובת רעב המאושפז עקב   
מצבו הרפואי, הייתה מבקשת להאכילו בניגוד לרצונו. 

המועמד דן עם המראיין בשאלה, כיצד היה נוהג אילו היה מנהל חדר מיון, והצוות שלו היה מבקש שכל   
המטופלים האפריקנים יושמו בבידוד ויטופלו שם בגלל הידבקויות של אנשי צוות במחלות של מטופלים 

מהגרים אפריקנים.

המועמד דן עם המראיין בשאלה, כיצד היה נוהג אילו היה רופא, ואביו של מטופל שלו, החולה במחלה   
קשה, היה מבקש ממנו לדבר עם מטפל בשיטות ריפוי אלטרנטיביות שייעץ לבן החולה לסמוך על כוחות 

הנפש שלו ולא לקבל את הטיפול שהציע לו הרופא.

המועמד דן עם המראיין בשאלה, כיצד היה נוהג אילו היה רופא, ומנהל המחלקה שהוא עובד בה היה   
מבקש ממנו להעניק יחס מיוחד למטופל שבא מחוץ לארץ לקבל טיפול רפואי תמורת תשלום גבוה.

המועמד דן עם המראיין בשאלה, כיצד היה נוהג אילו היה רופא, ומטופל היה מפרסם באינטרנט ביקורת על   
טיפול גרוע שקיבל במחלקתו בזמן שהיה מאושפז בה. 

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה אחראי משמרת בבית חולים, ומטופלת דתייה   
הייתה מבקשת לעבור לחדר אחר שבו נמצאות מטופלות דתיות כמוה. 

המועמד דן עם המראיין בשאלה, כיצד היה נוהג אילו היה רופא והיה מגלה שמטופלת שלו עומדת להתחתן   
עם מטופל שלו ואינה יודעת כי חתנה לעתיד הוא נשא של איידס.  

המועמד דן עם המראיין בשאלה, האם כדי להחליט איזה רופא לקבל לעבודה הוא היה מחפש מידע   
באינטרנט על המועמדים. 

המועמד דן עם המראיין בשאלה, כיצד היה נוהג אילו היה מנהל מחלקה לניתוחים פלסטיים בבית חולים,   
ורופא במחלקתו היה מסרב לנתח מטופל נשא איידס, משום שאינו מוכן להסתכן בהידבקות במחלה.

המועמד דן עם המראיין בשאלה, כיצד היה נוהג אילו היה רופא שמטפל בילד החולה במחלה קשה, והוריו   
של הילד היו מחליטים להימנע מטיפול רפואי קונבנציונלי ולטפל במחלת הילד בטיפול אלטרנטיבי בלבד.

המועמד דן עם המראיין בשאלה, האם - אילו היה בתפקיד מנהל בית ספר - היה מקבל הצעה לתרומה   
כספית גדולה בתמורה להצגת פרסומות לרשת מזון מהיר בבית הספר.

המועמד דן עם המראיין בשאלה, כיצד היה נוהג אילו היה מנהל בית ספר תיכון, ותלמידה הסובלת מגמגום   
שמעה, במקרה, את אחד המורים מחקה את דיבורה באוזני עמית שלו בצורה לעגנית, ונפגעה ממנו.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מנהל מחלקה בבית חולים, ומשפחתו של מטופל   
המאושפז במחלקה הייתה מפרסמת סרטון באינטרנט שבו נראה רופא במחלקה צועק על המטופל ועל 

בני משפחתו. 
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המועמד דן עם המראיין בשאלה, כיצד היה נוהג אילו היה מנהל בית ספר, ומורה בבית ספרו היה מקלל   
ומעליב את אחד מתלמידיו.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא, ומטופלת חשוכת ילדים שלו הייתה   
מתלבטת בפניו אם לעבור ניתוחים שיקטינו את סיכוייה לחלות בסרטן אך ימנעו ממנה להרות בעתיד.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא, ומטופלת שלו שאובחנה אצלה מחלה קשה   
ומסוכנת הייתה מסרבת להאמין שהיא באמת חולה.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה ממונה על צוות האחים והאחיות במחלקה בבית   
חולים, ואחות במחלקה, הפעילה בארגונים למען זכויות נשים, הייתה מבקשת שלא לטפל במטופל שנשוי 

לשתי נשים ומתייחס אליהן בצורה לא מכבדת.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא, וזוג מטופלים שלו שרוצים לאמץ ילד היו   
מבקשים ממנו לחתום על הצהרה המאשרת שהם מתאימים להיות הורים.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מנהל מחלקה בבית חולים, ורופאה במחלקתו   
הייתה מבקשת ממנו להתיר לה שלא לטפל בחולה גס רוח.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מנתח פלסטי, ואישה הייתה מבקשת ממנו לנתח   
אותה כדי לרצות את בעלה.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא, ומטופלת הרה שלו הייתה נפגעת בתאונה   
ומגיעה למצב של מוות מוחי. בעבר ביקשה המטופלת להניח לה למות אם תגיע למצב כזה, אך כעת בן 

זוגה מבקש להאריך את חייה כדי להציל את העובר שבבטנה.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה חבר בוועדת סל הבריאות, והיה צריך להחליט אם   
לכלול בסל בדיקה יקרה, המאפשרת להורים לדעת מה הסיכוי שילדם העתיד להיוולד יחלה במחלה קשה 

המופיעה רק בגיל מבוגר.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא במרפאה, ורופא שהיה בעבר מכור לסמי   
הרדמה, היה מתקבל למרפאתו.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מנהל בית חולים, וערוץ טלוויזיה מסחרי היה   
מבקש ממנו היתר לצלם את המתרחש במחלקת היולדות.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה חבר בוועדת רופאים הדנה בנסיבות שבהן יש   
לאפשר לאדם להביא ילד לעולם באמצעות אם פונדקאית.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא, ובני משפחתו של מטופל שלו, הנמצא זמן   
רב במצב של מוות מוחי, היו מבקשים ממנו לטפל במחלת סרטן שהתגלתה לאחרונה בגוף המטופל. 
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המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מנהל מחלקה כירורגית, ורופא בכיר במחלקתו   
היה מתנהג בגסות רוח.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא שמטופל מבוגר שלו סובל מדיכאון אך   
מסרב לקחת תרופה נגד דיכאון, וילדיו של המטופל היו מבקשים ממנו את התרופה כדי לתת אותה 

לאביהם כאילו הייתה תרופה נגד לחץ דם גבוה. 

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה עובד משרד הרווחה המשוחח עם זוג מטופלים   
שלו, הסובלים מפיגור שכלי, על רצונם להביא ילד לעולם.

המועמד דן עם המראיין בשאלה, כיצד היה נוהג אילו היה מנהל מאגר מח עצם, והיה מגלה, על פי נתונים   
המצויים במאגר, כי תורם פוטנציאלי של מח עצם וחולה הזקוק לתרומה הם למעשה אב ובנו הביולוגי, 

שלא היה ביניהם קשר עד כה.  

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה עובד במזכירות מכון רנטגן שהתור בו ארוך,   
ולאחר תום שעות קבלת הקהל היה בא רוקח העובד באותה מרפאה ומבקש ממנו לקבל את בִתו לצילום.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו ידידתו, רופאת ילדים, הייתה מתייעצת אתו בשאלה   
אם להסכים לבקשת בנה לעבור לגור אתה לאחר שחרורו מהכלא. הבן ישב בכלא משום שהורשע בהפצת 

תכנים פדופיליים.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מנהל בית ספר יסודי, ומורה בבית ספרו, שאביו   
של אחד התלמידים איים לפגוע בו, היה מבקש ממנו היתר שלא ללמד עוד את הילד.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מנהל בית חולים ורופא בבית החולים היה מדבר   
באופן לא נאות נגד החלטת משפחה להמשיך להחזיק בחיים באמצעים מלאכותיים את  בן משפחתם 

הנמצא במצב ללא תקווה. 

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא המגלה שמנהל המחלקה הסתיר ממשפחה   
של מטופל פרטים על רשלנות רפואית בטיפול בבן משפחתם.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא משפחה ולטיפולו היו מועברים מטופלים   
של רופא שיצא לפנסיה, מבלי שידעו זאת. 

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מנתח פלסטי, ואשה הייתה פונה אליו כדי לעבור   
ניתוח פלסטי למטרות יופי, אך הוא היה מתרשם שניתוח פלסטי אינו נדרש.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא במחלקה בבית חולים ובזמן ביקור רופאים   
במחלקה, בת זוגו של מטופל הייתה מסרבת לעזוב את החדר. 
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המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא החבר בוועדה שתפקידה לבחון את   
השלכותיו של חוק, שיקבע באילו תנאים מותר לקחת איברים מאדם מת ולהשתיל אותם בחולה הזקוק 

לכך.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא ומטופלת שלו שסובלת שנים ממחלה קשה   
הפוגעת במוח, אינה מתפקדת ואינה יכולה לנהל את ענייניה, הייתה חולה גם בסרטן המצריך טיפול עם 

תופעות לוואי קשות.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה חבר בוועדה המטפלת בתהליכי אימוץ של   
תינוקות, ובני זוג שאימצו תינוק היו מבקשים לבטל את האימוץ חודש לאחר האימוץ, כיוון שהתגלה להם 

שהתינוק חולה במחלה גנטית קשה. 

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא משפחה, ומטופל שלו היה חוזר ומבקש   
אישור לימי מחלה, למרות שהוא נראה בריא ובדיקותיו תקינות.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא של בני זוג העומדים להתגרש, והאישה   
הייתה מבקשת ממנו להפסיק היריון שעליו בן הזוג אינו יודע. 

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מנהל בית חולים, וחולה סרטן שמצבו הרפואי   
השתפר, התאבד מכיוון שהבין לא נכון את תוצאות הבדיקות שאודותיהן נודע לו ממכתב שקיבל מבית 

החולים.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה הורה לילד בגן ילדים, וקבוצת הורים לילדים בגן   
הייתה מבקשת להתקין בו מצלמות שיצלמו את כל מה שקורה בגן בשעות הפעילות.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מנהל בית ספר, ותפקודו של מורה בבית הספר   
היה נפגע מאוד לאחר שבנו מת בתאונה.  

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג, אילו היה מתנדב בארגון העוזר לאנשים שיש להם מוגבלות   
שכלית, ובחורה עם מוגבלות שכלית הייתה מבקשת לעזוב את בית הוריה בניגוד לרצונם.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה עיתונאי הכותב כתבה על מוזיקאי שסובל   
מדיכאון חמור, ובראיון אישי המוזיקאי היה מצהיר באוזניו שהוא מתכוון להתאבד.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה מחנך בתיכון, ותלמיד בכיתתו, שמשותק עקב   
פציעה בתאונת דרכים, היה מבקש ממנו שיחליף את מסלול הטיול האטרקטיבי שנקבע לכיתה, במסלול 

פחות אטרקטיבי שמותאם לכיסא גלגלים.

המועמד דן עם המראיין בשאלה כיצד היה נוהג אילו היה רופא מומחה לטיפולי פוריות, ובני זוג מבוגרים   
מאוד, היו מבקשים לקבל ממנו טיפול שיעזור לאישה להיכנס להיריון.


