תוכן שיווקי

מגשימים חלום במרום
תיכון "מרום" נוסך תקווה ומוביל לשילוב בצבא ,בלימודים ובעבודה | ענת יפה

ת

יכון "מרום" מכין את תלמידיו ומלווה אותם אל הגיוס
לצה"ל .סיפורים אישיים ,של תלמידים והוריהם,
מגלים את העוצמה והייחודיות של תיכון "מרום".

מתלמיד למפקד

"'מרום' עזר לי לפתח את הביטחון העצמי שלי,
להגיע לעצמאות בגיל צעיר ,ואפילו למפקד בצבא .בזכות אנשי המקצוע
שפגשתי בדרך ובזכות הניסיון שלי בהדרכת טירונים ,אני יודע היום
שאלמד משהו שקשור בעבודה עם אנשים" ,כך מספר יובל ענבר ,בוגר
בית הספר התיכון "מרום" ללקויי למידה בכפר הירוק.
"הלימודים ב'מרום' לימדו אותי שאני כן יכול ויודע ללמוד .עד אז לא
חשבתי שאני מסוגל .הם סיפקו לי את כל התנאים לכך :כיתה קטנה של
 21ילדים ,יחס מאוד אישי ,יש הרגשה שאתה חשוב למורים .המורים
מאוד מסורים ועובדים שעות נוספות
בשבילך – העיקר שתצליח .ומכיוון שכך,
אתה לא רוצה לאכזב – קודם כל לא
את עצמך ,וגם לא את ההורים או את
המורים ,כי אתה רואה כמה השקיעו בך".
מספר ד"ר קובי ענבר ,אביו של יובל" :בני
הגיע לתיכון 'מרום' לאחר שהיה נראה
ד"ר קובי ענבר (צילום :יח"צ) שהוא לא מצליח למצוא את מקומו

במערכת החינוך הרגילה .הוא החל את דרכו ב'מרום' בנקודה מאוד נמוכה.
לאחר שהשלים עם המעבר ,חל ביובל שינוי מדהים! זה בא לידי ביטוי קודם
כל באיזשהו סוג של נינוחות ,ביטחון ושקט נפשי ,שבחטיבה לא היו לו .שם
הוא הרגיש חסר ערך .ב'מרום' הוא נכנס למסגרת שבה ראו אותו ,התייחסו
אליו ולקשיים שלו ,ועם הזמן גם הגיעו תוצאות והישגים לימודיים .עם
ההכרה ביכולות הלימודיות ,הגיע גם שלב של רצון לעצמאות .הוא עבד
במקביל ללימודים וקנה ביוזמתו אופניים חשמליים שאיפשרו לו להגיע
בכוחות עצמו ללימודים ,ובהמשך אפילו רכב משלו! המסגרת ב'מרום'
העניקה לו תחושת מסוגלות וחוויית הישגיות שהשפיעה על כל תחומי
החיים שלו .כיום יובל מפקד טנק בצבא .הוא בחר במסלול קרבי ,קשה
פיזית ומשמעתית ,ופעמיים קיבל אות מפקד מצטיין".
יובל מסכם ואומר" :אני יודע היום שאני רוצה לעבוד בעתיד עם אנשים
וללמוד מקצוע שיאפשר לי זאת .כשנהייתי מפקד ראיתי שאני יכול ,וזה
נתן לי הרבה ביטחון ומוטיבציה לעתיד".

מסגרת תומכת

מסבירה ליאן יעקובסון ,יועצת בית הספר" :אנו משקיעים משאבים רבים
ביצירת מסגרת תומכת .הדאגה ,האכפתיות ,השיחות האישיות ,ההיכרות
המעמיקה עם כל תלמיד וגם עם הוריו ,ההקשבה ,האמונה ביכולות
ובתהליך  -כל אלה מחזקים את תחושת השייכות והביטחון במסגרת.
שיטת ההוראה המותאמת לצרכים השונים של התלמידים ,מספקת

להם התנסות בחוויית למידה חיובית .הם
מצליחים להתרכז בחומר הנלמד ולהבין
את הסברי המורים .הם אינם מרגישים
שונים כיוון שקבוצת השווים לא שונה מהם
ובכך פוחת הלחץ הנלווה לחוויות למידה
קודמות ובמבחן התוצאה הם משפרים
משמעותית את הישגיהם הלימודיים.
ליאן יעקובסון (צילום :יח"צ) "לקראת השירות הצבאי ,אנו מלווים את
התלמידים ואת הוריהם לאורך כל התהליך .נציגי צה"ל מגיעים במהלך
השנה לכיתות ומסבירים על כל שלבי הגיוס לצבא .כל תלמידי שכבת
י"א הולכים יחד לצו הראשון בליווי מחנכי הכיתות ויוצאים לשבוע
גדנ"ע שבו הם נחשפים לחוויה הצבאית בצורה רכה יותר .שכבת י"ב
יוצאת ליום בעקבות לוחמים .אנחנו מקיימים סדנאות לקראת שירות
ובנוסף גם עוזרים לילדים ולהוריהם ב'פיענוח' המנילה וחושבים יחד על
התפקידים שיתאימו לילדים".
ד"ר אורלי אידן ,חברת הוועד המנהל
של עמותת "מרום" ,חוקרת בכירה
במרכז הבינתחומי הרצליה ,מספרת:
"הגעתי לתיכון 'מרום' לפני יותר מעשור,
כדי לערוך מחקר במסגרת הדוקטורט
שלי בנושא תפיסות עצמיות רגשיות
ד"ר אורלי אידן (צילום :יח"צ) וחברתיות ,אווירה משפחתית ותקווה
בקרב תלמידים עם לקויות למידה
בכיתות משולבות ,תלמידים ללא לקויות למידה באותן כיתות ותלמידים
עם לקויות למידה בבית ספר מיוחד ,בהנחיית פרופ' מלכה מרגלית ,ביה”ס
לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר באוניברסיטת תל אביב .במסגרת
המחקר לימדתי תלמידי כיתה י' .לאחר סיום המחקר לא רציתי לעזוב
את התיכון .נשאבתי למקום הייחודי הזה ,ונשארתי שלוש שנים.
"אחד הגורמים המרכזיים אשר מנבאים הצלחה בלימוד הנו גורם
התקווה .למעשה התקווה מהווה תהליך קוגניטיבי אשר משפיע על
המוטיבציה ועל תחושת המסוגלות.
"אנשים שנסוכה בלבם תקווה ואשר מאמינים בעצמם ,מצליחים
להיות גמישים יותר ,להתמודד בצורה
יעילה יותר עם חסמים ,להפגין רמה
גבוהה יותר של יכולות ולייצר לעצמם
חלופות בדרך להשגת המטרות שלהם
בחיים".
מסכמת חיה ברנפלד ,מנכ"לית העמותה:
"'מרום' נוסך תקווה ומוביל להשגת
המטרה :שילוב בצבא ובמסגרות לימוד
חיה ברנפלד (צילום :יח"צ) ועבודה בהמשך".

חדש ב"מרום"
השלמת בגרויות לצעירים ולחיילים משוחררים בעלי לקויות
למידה וקשיי קשב וריכוז – מוכר לכספי הפיקדון!
לימודים לבחינה הפסיכומטרית :קבוצות קטנות,
סימולציות ,שיטות מוכוונות הוראה לבעליי לקויי למידה
ומורים בעלי הכשרה מיוחדת!
עמותת "מרום" ללקויי למידה בכפר הירוק
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