
 תלמידים מספרים...

 למה לבחור תיאטרון?

 מגמת תיאטרון היא ללא ספק אחת הבחירות שאני הכי שמחה שעשיתי. ●

זאת מגמה שנותנת כל כך הרבה, שואבת ממך דברים ומביאה אותך למקומות שמעולם לא 

חשבת שתגיע אליהם. התיאטרון הוא משפחה, מקום שתמיד מרגישים בנוח להגיע אליו ולבטא 

עצמנו  בכל דרך. במגמה אין דבר שהוא לא אפשרי, הולכים למקומות הכי רחוקים את 

ומטורפים, עם עבודה קשה ורצון להצליח. במסגרת המגמה בונוסים אדירים מחוץ לשעות בית 

הספר: צפייה בהצגות מדהימות בתיאטראות הטובים ביותר בארץ, ימי מגמה בבתי ספר 

 מעוררי השראה. למשחק ועוד המון מפגשים ומקומות 

 )מאיה אלון, כיתה י"א(

 

אני בחרתי תיאטרון כי זה תמיד עניין אותי. מכיתה ח' בערך שמעתי מחברים כמה המגמה  ●

הזאת מדהימה ועולם המשחק תמיד קרץ לי! כשהגעתי למגמה הבנתי איזו בחירה טובה 

ף מגמה עשיתי. הקרבה לאנשים ולקבוצה מדהימה ואתה, חיבור שאתה לא יכול להשיג בא

אחרת! הלימודים העיוניים באמת מעניינים מאוד, זה מפתח לך את החשיבה ונותן לך 

הסתכלות חדשה ומעניינת. והלימודים המעשיים חווייתיים ומדהימים. כל כיתה י' נהניתי מאוד 

 והרגשתי שמשיעור לשיעור אני מבינה יותר מה זה תיאטרון ומשחק.

 )הגר מאור, כיתה י"א(

 

א הרבה יותר מסתם מגמה, לכל אחד יש את המקום שלו, את מגלה על עצמך זו מגמה שהי ●

דברים, האישיות מתפתחת, את עושה דברים שבחיים לא חשבת שתעשי, את מגלה אנשים 

 שבחיים לא חשבת שתהיי חברה שלהם.

 )שירה ברקן, כיתה י"א(

 

במגמה  תיאטרון זו מגמה שלא רק מפתחת את העצמי אבל גם את היכולות החברתיות. ●

מתאפשרת במה )תרתי משמע( לבניית ביטחון עצמי, הבעה והתנסות במצבים שונים ופיתוח 

עמידות במצבי לחץ, עבודה קשה, לוחות זמנים צפופים ויצירת קשרים חזקים עם אנשים שונים 

 שבמגמה.

 )איה מלברגר, כיתה י"ב(

 

לאורך כל התיכון, בניגוד  אני בחרתי בתיאטרון בכיתה ט', וזו הבחירה שהייתי הכי בטוחה בה ●

להרבה בחירות אחרות. המגמה היא כמו חוג שקורה בזמן הלימודים, זה מקום שדורש ממך 

וכל  -לעבוד על עצמך, לבנות את הביטחון, לחשוב יצירתי, לעבוד עם אנשים ולעבוד תחת לחץ



תהליך.  זה כשיש אווירה טובה ומשחררת. אין אחד שמסיים את המגמה בלי שהוא עבר איזשהו

אם אתם מתלבטים, אני הייתי הולכת על זה, תמיד אפשר להחליט שלא מתאים, אבל לגמרי 

שווה לפחות לנסות, קצת לצאת מהאזור הנוח, להכיר אנשים חדשים ולעבוד עם אחלה של 

 מורות

 )הדר ברגב, כיתה י"ב(

 

עותית ונכונה בחירת מגמת התיאטרון עם העלייה לבית בירם הייתה בוודאות הבחירה הכי משמ ●

לא רק שבמגמה זו למדתי על עצמי וגיליתי בתוכי את יכולות האחריות,  שקיבלתי על עצמי.

הדימון והמחשבה, אלא גם קיבלתי ממנה בעקיפין תכונות ויכולות רבות אחרות. רוב תלמידי 

שכבתנו מתלוננים שבבתי הספר בימנו, התלמידים לא מקבלים מספיק כלים להמשך חייהם! 

חד שנתי להעלות לדיון את נושא הנפש אל מול שש שעות מתמטיקה שבועיות... בזכות מפגש 

מגמת התיאטרון, אינני נמצא בין תלמידים אלו. לפי הרגשתי, מגמה זו סיפקה לי את כל הכלים 

שבהם אשתמש בעתיד ושבזכותם התפתחתי לבן אדם עוצמתי, רגיש, מבין, בוחן, מבקר ובעל 

 ע על החברה שלי עד קצה גבול יכולתי.ביטחון עצמי אשר משפי

 )שחר סרוקה, כיתה י"ב(

 

אני מאוד אוהבת את מגמת תיאטרון כי תיאטרון זה מקצוע שכל פעם נותן לי לגלות את עצמי  ●

תיאטרון זה מקצוע שנותן תחושת  מחדש. אין שיעור שהוא דומה לקודם וכל שיעור תמיד מעניין.

אז בקיצור זה מקצוע  ת המורות המדהימות של המגמה.סיפוק בסוף כל שיעור וזה בעיקר בזכו

מושש אני לומדת בו יותר ממה שאני לומדת בכל מקצוע אחר. כולם בבקשה לקחת תיאטרון, 

 תודה.

 )נרי פישר, כיתה י"ב(

 

 באילו אתגרים תתקלו בלימודיכם במגמה?

בחברי מציאת הזמן והכוחות הנפשיים להשקעה מתמדת בפרויקטים הנדרשים, ותמיכה  ●

המגמה. עבודה צפופה בזמן ואיזון המקצועות השונים יחד עם מקצוע לא שגרתי כמו 

 התמודדות עם עבודה קשה, קבלת ביקורת ולפעמים כישלונות. התיאטרון.

 )איה מלברגר, כיתה י"ב(

 

 ואיך נראית תקופת ההפקות?

פת עבודה של שלושה בכיתה יא התחלנו לעבוד על פרויקט מונולוגים ודיאלוגים בתיאטרון. תקו ●

חודשים בערך שהייתה תקופה מאוד משמעותית עבורי, נתנה לי המון להתפתחות האישית, 

ביטחון עצמי ועמידה מול קהל, יכולת להתקדם ולעבוד עם פרטנר ולהבין בצורה מעמיקה כל כך 

 מה זה תיאטרון. אמנם, זאת הייתה תקופה לא קלה בכלל, היו המון ריבים, המון ויכוחים,



למדתי איך מה האחריות שלי בתוך הקבוצה ומי היא הקבוצה שלי. הבנתי שלא הכל בא בקלות 

וכדי להגיע לתוצאה יש עבודה מאוד קשה, אבל הכל משתלם כשעולים על הבמה. מעבר לידע 

עצום בנושא, זו הייתה תקופה כיפית של גיבוש קבוצה, הכרתי אנשים מדהימים וצברתי 

 ארו איתי להמון זמן.זיכרונות וחוויות שייש

 )רעות יצחק, כיתה י"א(

 

ההפקות לימדו אותי מה זה להשקיע ולהיות מסורה בצורה מוחלטת. התקופה הלחוצה של  ●

ההפקות נותנת פרספקטיבה על הלוז היומיומי ואחרי ההפקות הבנתי כמה זמן יש לי, ואיך לנצל 

להבין מה באמת חשוב לי בחיים. אותו. בחירות שהייתי צריכה לעשות במהלך ההפקות עזרו לי 

מעבר לזה, במהלך ההפקות אני הבנתי כל כך הרבה דברים על עצמי ועל החברים שלי 

מתיאטרון. התיאטרון זה לא עוד מגמה בבית ספר וזה לא עוד שעות במערכת, למען האמת רוב 

מו בית העבודה שלנו לא קשורה לשעות שהמזכירות/פדגוגיה קובעת במערכת. התיאטרון הוא כ

 למשפחה. -נוסף עם שתי אמהות והמון חברים שהופכים, אם נרצה או לא

 )יעל מימרן, כיתה "ב(

 

 

 מספרי טלפון לשאלות נוספות על המגמה:

 

  0546333997 –איתן סחנובסקי 

  0544380863 –אביב צפורי 

  0543330896 –שחר סרוקה 

  0528394772 –הגר מאור 

  0542577535–מאיה אלון  

  0545434903 –חושן לוי 

 

 


