
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .צוחקים. ברצינות

 .לתקוף נושא מורכב וכבד בדרך קלילה והומוריסטית מבלי לוותר על התוכן

זאת בדרכנו הייחודית. פעמים רבות צריכים לעסוק בנושא סמים ואלכוהול   יודעים לעשותדיתיאטרו אנחנו ב

 ליםבמסגרת הצבאית ותגובות החיי

 "...הם "מה כבר יש להם עוד לומר בנושא

אנחנו לא באים לעשות 'נו, נו, נו'. )מזה החיילים מתרחקים/ות( . אנחנו באים להגדיל את מודעות, להגדיל 

 .את האחריות ולחדד את הפקודה הצה"לית

א, הסדנה מורכבת מתרגילי אימון משעשעים שמסירים את המחסומים ומציפים גם נקודות לשיח בנוש

 .מה אעשה שנתקל בסיטואציה שכזו -וממשיכה בדילמות 

  .אנחנו מתאימים את הסדנה למפקדים וחיילים על פי הצורך

 

 נושאים בהם עוסקת הסדנה:

 בחירות והזכות להעיר     

 ם אולכוהול? האם אני מודע למגוון האפשרויות שיש לי להתמודד עם מידע לגבי שימוש בסמי

 מה יגרום לאדם אחר לקבל ממני הערה בנושא. האם חברים יקשיבו? האם אני אקשיב לאחרים?

 

  –לקיחת אחריות בנושא סמים ואלכוהול 

שימוש בסמים ושתייה מוגדרים בצבא כבעיה שמצריכה שימות בשטח, בשיתוף חיילים אחרים, חייל המבצע מל

להיות  חילזה לא ענייני, אך בצבא המערכת מצפה מ –זרחות יגיד אדם אולי בא וכד'(. טיפול)עירוב,  דיווח

 לייצר מערכת שלוקחת אחריות ומטפלת באירוע.אין פה הטלת אשמה אלא רצון  סוגיה.דווח על המעורב ול



 

 

 

 

 ?אתערבמתי 

אני  מדוע? שלי והצבאית חבריתהאחריות ה / חברית? איך אני יכול להתערב ביום יום? מהימבצעיתאחריות 

בנושא סמים ואלכוהול , נסוג אחורה ? לעומת זאתמפגין הקרבה לחברי בשדה הקרב בכל הנוגע לחיי אדם

 וטוען שזה לא ענייני. 

 

 חברי ?  האם אני יודע לקרוא את 

 להקשיב להם, ולזהות צורך או מצוקה. 

 שתייה.  של סמים או –אני כחבר נמצא גם כדי לזהות אם מישהו נמצא בבעיה זו 

 

 ? המטפל  מה קורה אם אני לא מעביר את המידע שיש לי בצורה נכונה ואמינה לגורם

  המידע כפרט ביחידה הרואה עצמה הרבה פעמים כתחליף למשפחה,מחובתי להעביר את 

 לגורם שיוכל לטפל בכך. הטובה ביותרבצורה 

 

 מה הם הגבולות האדומים בחיינו 

 אחריהם אתם באמת הולכים ומדווחים . ים האדומים שלכםאת הקוו /כחבריםחייליםכתבחרו 

 או מטפלים באירוע שאותו אתם מכירים. האחריות למקרה שידרדר תהיה גם עליך.

 

 


