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עמותת "מרום" הוקמה בשנת 2000 על ידי אנשי חזון במטרה לקדם את 
אוכלוסיית לקויי הלמידה המתקשה לממש את יכולתה במסגרת החינוך הפורמלי.

 
עמותת "מרום" עוסקת בקידום ובחינוך תלמידים וצעירים לקויי למידה המתקשים 

לממש את יכולתם במסגרת החינוך הפורמלי ופועלת להצלחתם ולרווחתם. 

העמותה מפעילה בית ספר תיכון לתלמידי י'- י"ב הזקוקים למסגרת לימודים 	 
מותאמת, על מנת לממש את יכולתם לגשת לבחינות הבגרות, ומסייעת בהענקת 

 מלגות שכר לימוד לתלמידיה.

העמותה מפעילה מכון אבחון ומסייעת במתן מלגות אבחון לקויות למידה החל 	 
 ממוכנות לכיתה א' ועד התאמות לפסיכומטרי לאוכלוסיות מעוטות יכולת.

העמותה מפעילה את "מרום אופק" - תכנית לצעירים המעוניינים להשלים בגרויות 	 
 )גם מכספי הפיקדון(.

 
תיכון " מרום" מעניק לתלמידים לקויי למידה מסגרת חינוכית ערכית,  המהווה מקור 	 

לכוח, לאמונה ביכולת ולפיתוח מסוגלות עצמית. ברוח זו, תיכון "מרום" מאפשר 
לתלמיד/ה ללמוד ולזכות ליחס מכבד, מבין, מכיל, מסייע ובכך לאפשר לו ולה לבוא 

 לידי ביטוי, לממש את יכולותיו/יה ולהגיע להישגים.

עשייה חינוכית זו מתאפשרת בזכות הנהלה וצוות מורים מקצועי, מחויב ואיכותי, 
המאמין בדרך ומביא את רוח "מרום" לכיתה ואת התלמיד/ה להצלחה.

בוגרי בית הספר ממשיכים את דרכם בעולם העבודה ובצבא, חווית ההצלחה ב"מרום" 
מאפשרת לו/לה להשתלב כמבוגר/ת תורם/ת ומועיל/ה בחברה הישראלית.

 
בחוברת זו נביא בפניכם מידע על התיכון ועל הליך הקבלה.

תודה מראש על התעניינותכם בלימודים בתיכון "מרום".
בברכת הצלחה בדרך,

חיה ברנפלד
מנכ"ל  העמותה

עמותת "מרום"

גישה היא דבר שעושה הבדל גדול

- וינסטון צ'רצ'יל
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תיכון "מרום", הממוקם במתחם הפסטורלי של הכפר הירוק, מתפרש על פני שטח 
של כ 4 דונם, עם ארבעה מבנים חדשים ומאובזרים בלוחות מתקדמים,  המשמשים 

לכיתות לימוד, לחדרים ללימוד שיעורים פרטניים, לחדרי מורים ולאנשי צוות וכן 
למשרדים.

התיכון נותן מענה לתלמידי י' – י"ב, אשר מתקשים ללמוד במסגרת הפורמאלית 
הגדולה עקב קשיי למידה, וזקוקים למערכת המותאמת לצורכיהם. התיכון מתמקצע 

בהכנת תלמידיו לקראת תעודת בגרות מלאה בכל מקצועות הלבה וכן במקצועות 
מוגברים של 5 יחידות לימוד: אנגלית דיפלומטית, תקשורת מסלול צילום, מדעי 

החברה, מדע וטכנולוגיה לכל. הלמידה מתקיימת בכיתות אם של 12 תלמידים בכיתה, 
תוך מתן הכוונה רציפה, חומרי לימוד משוכתבים המתאימים ליכולות התלמיד, קלטות 

שמע, שיעורי לימוד מגוונים, התאמות לצורכי התלמיד, יחס אישי והכלה.

בית הספר שם לו לדגש לתת מענה גם לפן החברתי בבית הספר.  לאורך השנה נהנים 
התלמידים מפעילויות לימודיות ומהעשרה הכוללים סיורים מגוונים, טיול שנתי, 
הרצאות, סדנאות, הכנה לקראת שירות צבאי, מסע לפולין, פעילויות גיבוש ועוד.

השנה נותן ביה"ס מענה לכ - 100 תלמידים, הניתנים על ידי כ - 40 אנשי צוות 
ומינהלה. תלמידינו לומדים להאמין ביכולותיהם מחדש, מפתחים מסוגלות עצמית 
ויכולת למידה עצמית. אנו בתיכון שואפים למצוינות ולקידום כל תלמיד/ה על פי 

יכולותיו/ה הוא, ועבודתנו המשותפת יוצרת לומד/ת בטוח/ה  בעצמו/ה, הרוצה להצליח 
ושואף/ת קדימה!!

התיכון שלנו זכה שנה רביעית ברציפות בקטגוריית בתי הספר המצטיינים בהישגי 
התלמידים הגבוהים ביחס לממוצע הארצי. הישגים אלה הם פרי תכנון ותיאום בין כל 

העוסקים במלאכה, בראייה מערכתית, פרטנית והשקעה באהבה.

וכמו שהרבה הורים שלנו אומרים: "...כי 'מרום' גורם לילד שלי שוב לחייך!!"

התיכון שלנו

אתי עובדיה
מנהלת בית הספר
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 תיכון רגיל )כתות י'- י"ב(, בפיקוח משרד החינוך- תיכון מוכר שאינו רשמי.	 

תיכון דידקטי- עיוני )תעודת בגרות מלאה(. התיכון מכין את תלמידיו לבחינות 	 
 הבגרות בכל מקצועות הלבה, לרבות מקצועות מוגברים.

 צוות מורים בעלי תארים אקדמיים בתחום הדעת ובתחום החינוך.	 

 בעלי ידע וניסיון בעבודה עם אוכלוסייה בעלת  צרכים מיוחדים.	 

 מתן מענה לימודי-עיוני,  רגשי וחברתי.	 

 כיום לומדים כ-100 תלמידים בכיתות י' – י"ב, עד 12 תלמידים בכיתה.	 

שיעורי לימוד עיוניים )מקצועות הלבה+ מוגבר(, העשרה, אומנות, אסטרטגיות 	 
למידה, חינוך גופני, קבוצת שיח, שיעורי ייעוץ.

תיכון "מרום"
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אני מאמין
בית הספר יכשיר את תלמידיו להיות בעלי תפיסת מסוגלות עצמית, יכולת למידה 	 

עצמית, דימוי עצמי חיובי יותר, תחושת שייכות חברתית ובה בעת להובילו  להישגים 
 ולהצלחות בלמידה.

מימוש אופטימלי של יכולות התלמיד/ה. סיוע בהתמדה, בהשקעה להשגת תעודת 	 
בגרות מלאה או חלקית, תלויה במידת השקעתו, מחויבותו והתמדתו של התלמיד, 

 והם אשר יביאו למימוש האופטימלי של יכולותיו.

בית הספר מחויב לעשות את המרב בכדי לספק לתלמידים את הכלים הנדרשים 	 
להשגת תעודת בגרות מלאה/חלקית, תוך שיקוף מציאות יכולת הלמידה של 

 התלמיד/ה.

בית הספר יטפח פן ערכי וחברתי- באמצעות מעורבות חברתית, הכנה לצה"ל,  מסע 	 
פולין, טיולים שנתיים, סיורים לימודיים, טקסי זיכרון, פעילויות גיבוש ועוד.
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אנו מאמינים שהמפתח להגשמה עצמית ולהשתלבות מוצלחת טמון 
בצבירת חוויות חיוביות, שיקום הדימוי העצמי וטיפוח האמונה:

שאין דבר העומד בפני הרצון

דרכי עבודה

טווח לקויות הלמידה בקרב התלמידים הינו רחב ביותר ואופי הלקויות 
שונה מתלמיד לתלמיד.

 התאמת האמצעים ודרכי ההוראה לצרכיו/ה של התלמיד/ה.	 

האמונה כי בבסיס למידה מוצלחת עומדים הקניית הרגלי למידה ואסטרטגיות 	 
 ומיומנויות למידה.

תקשורת הדדית בין התלמיד וצוות בית הספר – שיתוף בין הצדדים ברגשות 	 
 ובמחשבות הוא תנאי מחייב להצלחת תהליך הלמידה.

 התיכון פועל חמישה ימים בשבוע בין השעות 09:00-15:00.	 

 חופשות  לימודים- מקביל למערכת החינוך.	 

למידה בבית ספר עד יום הבגרות במידת הצורך, מרתון פסח, תגבורים בימי שישי, 	 
 מרתונים בחופשות.

 עבודה אישית וקבוצתית של צוות הטיפול בבית הספר מול התלמידים.	 

 טיפול באמנויות.	 

פעילויות תרבותית, חברתית וערכית: סיורים לימודיים, הרצאות שונות, פעילויות 	 
 גיבוש, צבא, מסע לפולין, טיול שנתי, מוזיאונים.

חגיגות חגי ישראל, טקסים, חושן, הפסקות פעילות, מסיבות סוף שנה ועוד.	 
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יום בעקבות לוחמים

התנדבות 
בפורים 

בבית אבות

מסע לפולין

טיול שנתי לדרום
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דבר היועצת
תחום הייעוץ בתיכון "מרום" מפותח מאוד ואמון על הרווחה הנפשית של כל באי בית-

הספר – תלמידים, הורים וצוות חינוכי.

התנהלותנו בתיכון "מרום" דומה מאוד להתנהלותה של משפחה. הכלה לצד גבולות, 
רשת ביטחון לצד דחיפה קדימה, אמונה ביכולותיו/ה של התלמיד/ה והקניית אותה 

אמונה בתלמיד/ה עצמו/ה, הקניית כישורים שישרתו את הילד/ה לאורך חייו, מציאת 
המוטיבציה שלעתים הלכה לה לאיבוד, החיים כאן ועכשיו לצד ראייה ותכנון עתידי 

ואת כל אלו מקיפה אהבה, אהבה, אהבה.

תפקידי כיועצת חינוכית מכיל בתוכו שני ערוצים עיקריים: הערוץ המערכתי והערוץ 
הפרטני. תפקידי המערכתי מסתכם באחריותי לקידום המיטביות של המערכת כולה 

על-מנת שהתלמיד/ה ת/יגיע למיצוי הפוטנציאל הגלום בו/ה. קידום המיטביות של 
המערכת משמעו קידום מיומנויות הצוות החינוכי בתחומים רגשיים, חברתיים, פיתוח 

הפסיכו-פדגוגיה בהוראה, קידום האקלים הבית ספרי וייעוץ אישי ומערכתי במצבי 
לחץ ומשבר.

הערוץ הפרטני בעבודתי הוא הקשר הבלתי אמצעי, ההדוק והאמין עם ילדיכם 
המתבגרים ואתכם ההורים.

כפי שריצ'ארד לבוי )פסיכולוג מפורסם החוקר את תחום לקויות הלמידה( אמר – 
תפקידנו כהורים וכמחנכים זהה לזה של "צייד כישרונות". אני מאמינה כי בכל ילד/ה 

טמון לפחות כישרון אחד והתפקיד שלנו הוא זיהויו ומינופו כלפי מעלה.

כל תלמיד/ה הוא/היא עולם ומלואו ובעל/ת צרכים שונים ומגוונים. אני מאמינה שאם 
נוכל יחדיו לאתר את הצרכים ולתת להם מענה, ניצור דרך קלה יותר בדרך אל המטרה 

הרצויה.

הקשר אתכם ההורים חשוב לנו מאין כמוהו כיוון שאנו רואים את ההליכה בדרך 
להצלחה כהליכה משותפת של כולנו.
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במערך הייעוצי רגשי של בית הספר עובדת איתי מטפלת בפסיכודרמה, המטפלת 
בתלמידים באופן פרטני וקבוצתי, תוך שיתוף פעולה מלא עם המערך הבית-ספרי 

ועם ההורים.

 ביחד - אנחנו פה בשבילכם בכל עת!!

מאחלת לכם כי שנה הבאה תהיה שנה של חיוכים, של הצלחות, של גאווה, של 
עניין וסקרנות!!

ליאן יעקבסון
יועצת חינוכית – תיכון "מרום"
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פן יעוצי-רגשי

פן יעוצי-רגשי

שיחות אישיות
עם התלמידים

שיחות ייעוץ
בכיתות הלימוד

שיחות קבוצתיות

קצר מועד:
 הכרת כל התלמידים

 )לפחות פעמיים בשנה 
כל תלמיד בפגישה 

אישית(
"כיבוי שריפות"

תהליך ארוך יותר על 
פני שליש לפי הצורך.

שיחות אישיות עם 
תלמידים

שעה בשבוע:
קבלת השונה	 
ויסות רגשי	 
חרדת בחינות	 
התמודדות עם כעסים	 
שתייה ואלכוהול	 

סכנות העישון	 
תקשורת עם ההורים	 
תקשורת בין אישי	 
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הליך הקבלה
הליך קבלת תלמידים חדשים

הליך הקבלה מתבצע על-ידי צוות המורכב מהנהלת העמותה, מנהלת בית הספר, 	 
 סגנית המנהלת ויועצת בית הספר.

הרציונל העומד מאחורי התהליך -  בחינה הדדית האם התלמיד/ה המועמד/ת 	 
מתאים לבית הספר מבחינה לימודית, רגשית,  חברתית והתנהגותית, והאם בית 

הספר מתאים לתלמיד/ה ויכול לענות על כל צרכיו/ה הלימודיים והרגשיים.

מהלך הרישום

 יום פתוח	 

ניתן לבצע את הרישום באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של העמותה 	 
marom-amuta.com  תחת הלשונית "תיכון" – "כניסה לאזור אישי", או על ידי 

 הורדת הטפסים, מילויים באופן ידני והשבתם למייל
 rishum@marom-amuta.com או במעטפה למזכירות בית הספר.

 התכנסות צוות פדגוגי לקבלת החלטות	 

 זימון לראיון אישי+ מבדק.	 

 החלטה סופית והודעה להורים.	 

חתימה על הסכם ותשלום ראשון.	 
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טופס פרטי תלמיד
שאלון לתלמיד

שאלון להורה
שאלון למורה

שאלון ליועצת
שאלון למטפל חיצוני –אם יש

טופס פרטי הורים
הצהרה על אי רישום פלילי

טופס ויתור סודיות
תרומת הורים

טופס הסכמה/ אי הסכמה להשתתפות בפעילות באינטרנט/ שיעורים פרטניים.
הצהרת בריאות

טופס מתן טיפול תרופתי במידת הצורך
אישור תשלום דמי רישום - 250 ש"ח שישולמו למחלקת הכספים של העמותה או בצ'ק לפקודת מרום

טפסים נדרשים לרישום

 בית הספר הינו תיכון רגיל המוכר ומתוקצב על ידי משרד החינוך. 	 
 כמו כן, חלים תשלומים עבור תכנית תרבות, טיול שנתי וספרי לימוד.

תרומת ההורים להפעלת המערך הינה 28,000 ש"ח לשנה הכוללת את החלוקה 	 
 לקבוצות קטנות והשיעורים הפרטניים.

לתלמידים שעברו ועדת השמה, הפעלת המערך תעמוד על 12,000 ש"ח בשנה.	 

מלגות
בית הספר מעניק מלגות לימודים על בסיס קריטריונים סוציואקונומיים ושיקול 	 

 דעת חברי ועדת המלגות.

טפסי בקשת מלגה נמצאים באתר "מרום" marom-amuta.com תחת לשונית 	 
"תיכון".

תשלום לבית הספר
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למורה עזריאל היקר!

תודה על שלוש שנים של חינוך, למידה, תמיכה ואהבה! 

תודה על הימים הטובים והשמחים, המרגשים, הקשים והמלמדים 
שהיית לצידנו, שעזרת לנו לגבור על המכשולים והובלת אותנו בדרכנו 

המשותפת. חינכת, לימדת והובלת כל ילד וילדה באופן אישי. לא ויתרת 
לאף ילד או ילדה, ולא עליו או עליה. תיווכת בינינו לבין המערכת, גייסת 

את צוות בית הספר אשר היה שותף ועמד נכון להתגייס ולעזור למען 
הצלחתנו. ידעת מתי להתעקש לכעוס ולדרוש, ומתי לעודד ולהחדיר 

אמונה בדרך ולהיות שותף מוביל. 

הסתכלת קדימה אל העתיד, אל היכולת שלנו לחלום, לעוף ולהצליח.

עזריאל, עודדת את העשייה של הילדים שלנו בתחומים שונים, וראית 
בהם לא פחות חשובים מהלימודים. תמיד היית זמין לשמוע ולעזור, לכוון 

ולייעץ לנו ההורים, בשיתוף פעולה מלא של הנהלת בית הספר וצוות 
המורים. באישיותך המיוחדת חדרת לליבם של ילדינו וסחפת אותם 
אחריך. אין ספק שיהפכו לבוגרים אחראיים שיתרמו בהמשך הדרך 

לחברה ולעתיד המדינה, ויעצבו ויבנו את עתידם. תודה על הכול!

תלמידי והורי י”ב 2 תיכון “מרום”
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החוויה שלי כאימא של יעל עד הגיעה לכיתה ט’, הייתה מאבק מול 
מערכת שציפתה מיעל להתאים את עצמה למבנה ולגישת בית הספר. 
כשהגענו ל”מרום”, הגלגל התהפך. ב”מרום” נעשה כל מה שרק אפשר, 

כדי להתאים את המערכת לצרכים של כל אחד מילדינו. רק כאן ב”מרום” 
סוף סוף הצלחתם לראות את האדם השלם על כל צדדיו ולטפח ולהעצים 

את החוזקות, לצד עזרה ותמיכה מסורים ואינסופיים בכל התחומים, כדי 
להתגבר על החולשות. 

תעודת בגרות היא תוצר חשוב, אבל היא לא העיקר. מה שלמדו כאן 
ילדינו הם כלים לחיים הרבה יותר משמעותיים מאשר תעודת בגרות. 

ב”מרום” למדו וחוו קבלה, הערכה, הכלה, עזרה הדדית, אחריות, נחישות, 
סבלנות, סובלנות, ועוד. 

לאורך כל הדרך עשה צוות בית הספר מאמצים אדירים ומורכבים, 
תוך כדי תנועה, כדי להפוך את העולם, כך שהמסגרת היא שתתאים 

לילדים הספציפיים שלומדים בה – בניגוד לאילוף הילדים להתאים את 
עצמם למה שבית הספר מציע. זה בא לידי ביטוי בשינוי מגמות הלימוד, 

שינוי הרכב הכיתות, פתיחות לצרכים אישיים בתחומים שונים, לא רק 
לימודיים. כל זה כמובן, ללא פשרות על ערכים, דרישות משמעת וכבוד 

הדדי. 

כל הטוב הזה התאפשר בזכות צוות האנשים המופלא שפועל ב”מרום” 
בראשות אתי המנהלת הנהדרת, ובתמיכה והכוונה מסורה של עמותת 

“מרום” בראשותה של המנכ”לית חיה היקרה. 

כולי תקווה שלמען ילדי ישראל, מערכת החינוך כולה תראה את 
המתרחש כאן כדוגמה שראוי לאמצה בכל בתי הספר. מערכת חינוך 

שהעיקר בה הוא האדם לצד הישגים לימודיים, ולא להיפך. 

המשיכו לחולל את הקסם!

אמא של יעל בשם כל הורי מחזור כ”ב 
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לכל צוות תיכון “מרום” שלום,

בתי הצטרפה השנה לתיכון. חששות רבים ליוו אותנו לפני – האם היא 
תשתלב חברתית, האם תמצא חברים חדשים או שאולי תרגיש בודדה. 

איך יהיה המעבר מתיכון כל-כך גדול לתיכון קטן, איך יהיו המורים והאם 
שוב נחווה את התסכול של אטימות המערכת כלפי הקושי הלימודי? ועוד 

כהנה וכהנה.

ואז הגיע היום הראשון, על החששות שבו. החיוך של היועצת בכניסה 
לבית הספר והתחושה שהעבירה לה שהכל אפשרי, יקר מפז.

ב”מרום” התעניינו בה באמת, ודאגו לכך שהנחיתה תהיה רכה ונעימה. 
כשהיא חזרה הביתה אמרה: “המורים מקסימים, אכפת להם ממני 

באמת”. כבר בשבוע הראשון הרגשנו שטוב! טוב מאד! הילדה פורחת 
מכל הבחינות, ואנחנו כהורים מאושרים לראות את בתנו מאושרת. היא 

נהנית ללמוד וקמה בבוקר לפני כולם כדי ללכת לבית הספר, דבר שאינו 
מובן מאליו כלל. 

תודה לכל הצוות הנהדר ב”מרום”, על האכפתיות והעבודה הטובה, ועל 
המייל השבועי שנותן לנו להרגיש שאנחנו בידיים טובות. אילו רק היו עוד 

בתי ספר כמו “מרום” הכל היה נראה אחרת!
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Notes



הידעתם שאלברט איינשטיין – אבי תורת הייחסות וגדול הפיזיקאים בכל הזמנים נשר 
מהמסגרת הפורמלית עקב קשיי למידה?

חלק מהאנשים המוכשרים ששינו את מהלך ההיסטוריה האנושית, ואת פני העולם והפכו 
אותו למתקדם יותר, התמודדו עם לקויות למידה שונות, כולל קשיי קשב וריכוז, דיסלקציה 

וכד'

ביניהם ניתן למצוא את:
אלכסנדר גראהם בל – ממציא הטלפון

האנס כריסטיאן אנדרסון – הסופר הדני הנודע
לודוויג ון-בטהובן – הקומפוזיטור הגאון
הארי בלפונטה – הזמר והשחקן הנודע

ג'ים קארי – הקומיקאי הגדול
אגאתה קריסטי – סופרת המתח הדגולה

וינסטון צ'רצ'יל – גדול מנהיגי בריטניה בעת החדשה
טום קרוז – הכוכב ההוליוודי הנודע

סלבדור דאלי – הצייר הספרדי הענק
וולט דיסני – אבי סרטי דיסני ודיסנילנד

תומאס אלבה אדיסון – גדול הממציאים בכל הזמנים
הנסיך צ'ארלס

שר – השחקנית והזמרת הנודעת
הנרי פורד – אבי המכונית המודרנית ומייסד ענקית המכוניות פורד

קירק דגלאס – השחקן הנודע
לואיס קרול – המתמטיקאי והסופר של "עליסה בארץ הפלאות"

לאונרדו דה וינצ'י – המהנדס, הצייר, המתמטיקאי, האדריכל, הפסל, האסטרונום, 
הגיאולוג והביולוג

דסטין הופמן – הכוכב ההוליוודי
מג'יק ג'ונסון – שחקן הכדורסל הגדול בכל הזמנים


