נגיעות  -מפגשי תיאטרון דוקומנטריים
תיאטרון דוקומנטרי מאפשר מפגש בו זמנית של סצנות תיאטרליות,
הרצאה ואימון אישי בקבוצה .מפגש בין שחקנים ,פסיכולוג וקהל.
התכנים שנבחרו הם פרי חקירה מעמיקה של הנושאים איתם מתמודדים בני
נוער ,הורים ומורים .ההכנה לכתיבת המפגשים נעשתה באמצעות תחקיר
עיתונאי ,סקירת מאמרים ומחקרים מקצועיים בתחום ,שיחות עם אנשי מקצוע
וקהלי היעד.
באמצעות סיפורים אמתיים מצליח תיאטרון נגיעות להביא את המציאות היום
יומית לכדי חוויה תיאטרלית ומרגשת לקהל הצופים .החוויה מטשטשת גבולות
ומעלה הקשרים ,פחדים ושאלות אצל הצופה.
בעזרת דיאלוג עם הפסיכולוג המתקיים לאחר כל סצנה מצליחים הצופים
להגדיר לעצמם גבולות ברורים.
המפגשים מותאמים לתלמידי חטה"ב והתיכון והוריהם.

מתנתקים מהמציאות (אלכוהול וסמים)
למרות שהסיבות לשימוש בסמים ואלכוהול
הן רבות ומגוונות ,קיים מכנה משותף לכולן:
המשתמשים בסמים ואלכוהול עושים זאת
על מנת לשנות את האופן בו הם מרגישים או
לפתור בעיות.
מידי יום ,בני הנוער מתמודדים עם גירויים
רבים ועם קונפליקטים פנימיים .חוסר בשלות,
לחציים חברתיים ועוד עלולים ליצור הדחקה
של סכנות השימוש ולראותו כלא חמור ,לא
מסוכן או לחילופין ניתן לשליטה.

מרימים ידיים (אלימות)
תקופת גיל ההתבגרות של בני הנוער מלווה
במאבקים וסכסוכים רבים בינם לבין סביבתם
ומוגדרת כתקופת גיבוש הזהות .הדרך לפנות
לנורמות התנהגותיות שליליות היא קצרה.
לכן ,תופעת האלימות  -השימוש לרעה בכוח,
אם באופן פיזי או באופן מילולי ,נמצאת כמעט
בכל מקום  -בבית הספר ,מועדונים ,גינות
ופארקים.

העולם המקוון (האינטרנט)
לעיתים נדמה שהאינטרנט הוא הבילוי הכי
בטוח שיש לילדינו ,הם גולשים מהבית ,ממקום
בטוח .אך כאשר מישהו מחליט לנצל את
האינטרנט לרעה ,הוא הופך גם את הבית
למקום לא בטוח .לא אחת קרה שילדים ובני
נוער שלא גלשו בחוכמה נפלו קורבן לפגיעות
פיזיות ונפשיות.

בחירות נכונות
בחירות נכונות מביאות לאיזון בחיים המאפשר
לנו לנהל את חיינו בהתאם לתוכניות שלנו
לעתיד ,לציפיות של הסביבה מאיתנו ולערכים
בהם אנו מאמינים.
בחירות נכונות בגיל ההתבגרות מהוות “מעבדה
ניסיונית” שהשפעתה על העתיד משמעותית
ביותר .בכוחן של בחירות להשפיע לא רק על
הפרט כי אם גם על החברה כולה.

התחלה חדשה
מיועדת לתלמידי כיתה ז'.
המעבר לחטה”ב מלווה בתכונה רבה והתרגשות
של התלמידים ושל הוריהם .שלב זה מציין
התחלה חדשה וגם פרידה מהמסגרת החינוכית
אותה הכיר התלמיד ,מהיותו הבוגר במערכת
לצעיר במערכת חדשה.
לכן ,בתקופה זו מציפים אותו רגשות סותרים:
מצד אחד יש ציפיות ,עניין וסקרנות ומהצד
השני שאלות ותהיות .האם ישתלב במסגרת
החדשה? האם יחוש השתייכות ומימוש עצמי?...

