
'חינוך לפסגות'עמותת 



על ידי יצירת  לצמצום פערים חברתיים פועלת ' חינוך לפסגות'עמותת 

בעלי פוטנציאל  שוויון הזדמנויות ומוביליות חברתית לילדים ונוער 

.החיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל, למצוינות

ברחבי מרכזי מצוינות  53תשפ״אהעמותה מפעילה בשנת הפעילות

.בוגרים630-וכחניכים וחניכות 4,600-כבהם לוקחים חלק, הארץ

.מדריכים1,000-כאת החניכים ברחבי הארץ מלווים 

,  לאורך עשורחברתית-וכן מעניקה לחניכיה תכנית הוליסטית חינוכית

המלווה אותם  בתכנית הבוגריםולאחר מכן השתלבות ,ב”עד י’ מכיתה ג

חזון העמותה נותן  . בשוק התעסוקה ועוד, בחייהם הבוגרים באקדמיה

מענה לסוגיה האסטרטגית של טיפוח ומיצוי ההון האנושי  

.בפריפריה

בואו להכיר את עמותת חינוך לפסגות

סרטון כולל כתוביות.mp4
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?אז איך זה נראה בשטח



'  יבעד ' מכיתה ה' חינוך לפסגות'הייתה חניכה בחביבית

".  באתי ממקום שמצוינות לא נמצאת בראש סדר העדיפויות של הילדים"

ומרבית הילדים בשכונה העדיפו  , הסביבה בה גדלה לא ראתה בלימודים כלי חשוב

או במעשים שליליים כמו פגיעה במקומות  , להעביר את רוב היום בחוץ  בהסתובבות

.מפגש של תנועת הנוער בשכונה או בגני שעשועים

באתי ממקום שמצוינות לא נמצאת  "
"  בראש סדר העדיפויות של הילדים

מתמטיקהל"יח5

כימיהל"יח5

ביוטכנולוגיהל"יח5

ביולוגיהל"יח5

אנגליתל"יח5

ממרכז חינוך לפסגות נתניה, טקלהחביביתהכירו את החניכה 

, ס"לכיתת מצוינות בביהחביביתבחטיבת הביניים התקבלה 
.סיימה את לימודיה עם תעודת בגרות מלאה ומוגברת במקצועות הריאליים



ל"מצטיינת רמטכ
לישראל  70–לשנת ה 

. אני אישה עצמאית המאמינה בעצמה"
כך משמעותי  -אני גאה לשרת בתפקיד כל

ל ולהיות הקצינה הראשונה "בצה
"במשפחתי



.  לקולנועוסטודנט IMPACT!מלגאי 

אקדמית צעירה ' חינוך לפסגות'מדריך חוג תיאטרון במרכז 

.יפו-בתל אביב', עירוני ז

. שלי שעוסק בגיל ההתבגרות' תסריט'הגעתי לחינוך לפסגות כשהבנתי שיש משהו חסר ב"
.המשהו החסר הזה הוא ששכחתי בעצמי איך זה לחיות בגיל המורכב הזה

דרך העבודה עם בני הנוער בחינוך לפסגות הופתעתי לגלות כמה האינטראקציה והעבודה 
.יש לאומנות בחיים של כולנואיתם תורמת לי בחיים האישיים שלי וכמה כוח וחשיבות

דרך הכתיבה והמשחק החניכים משתפים דברים מחייהם האישיים שמעולם לא היו מסוגלים  
 .לומר

כשהפחדים והחששות מודחקים  , אני מרגיש את חשיבות הדבר במיוחד בימים מורכבים אלה
וכמו  , החניכים כותבים על סיטואציות מהשגרה שלהם דרך דמויות מומצאות. בכולנו

".יש משהו נוח בלהגיד את שעל ליבנו דרך תיווך של אדם אחר"שאני תמיד אומר להם 

,אלמוג פרחיהכירו את המדריך



.השנייה במרכז גבעת אולגה ומלמד העצמהבשנתו IMPACT!מלגאי 

!ל"במסגרת פעילות בשיעור העצמה יזם דניאל פרויקט נפלא למען חיילי צה

אריזות שי לחיילים28החניכים גייסו כסף במטרה להכין 

.ס בעיר"את הכסף גייסו בהקמת דוכני מכירות של קינוחים שונים במתנ

,איסקובהכירו את המדריך דניאל 

.דניאל שיתף את מפקדם של החיילים בפרויקט שהחליט להכפיל את הסכום אותו החניכים גייסו
!והתקיים מפגש מרגש ופורה בין התלמידים לחיילים, חיילים28בחודש יוני ארזו דניאל והחניכים שי מפנק ל 

.זו דוגמא ליוזמות רבות ומבורכות של מלגאי אימפקט





!IMPACTמסלולים והטבות למלגאי 

מסלול חד שבועי
, צ”בשעות אחה

שעות 4
14:00-18:00לרוב 

מסלול דו שבועי
שעות הדרכה 4

רצופות אחת לשבועיים  
6+ לאורך כל השנה

העשרה / ימי טיול
.במהלך שנת פעילות

מסלול סמסטריאלי
שעות הדרכה 4

ימי 6+ בסמסטר 
העשרה במהלך  / טיול

.שנת פעילות

1,500₪של עד " מענק דרך צלחה"
למדריכים ממשיכים



למידה מקוונת
חינוכית מותאמת ללמידה מרחוק ומקוונת  תוכניתהחל מחודש מרץ גיבשה העמותה 

"  מחנכים לפסגה גם מהבית"

סיוע באספקת חבילות מזון  , קבוצות למידה, התכנית משלבת פעילויות מקוונות מותאמות גיל

ותמיכה רגשית לחניכי העמותה ובני משפחותיהם

.העמותה מימשו את שעות המלגה במלואםות/גם בתקופת הקורונה כל מלגאי



לאורך שנות פעילותה השפיעה העמותה על  

מוטבים60,000
מתנדבים מדריכים וסטודנטים חניכים ובוגרים

8,6005,0002,500



ההשקעה 

שלכם בילדינו

מדעים

טכנולוגיה

הנדסה

מתמטיקה




