"חינוך לפסגות זו הצלחה,
חברים ,הכוונה ובית חם.
אני לא יכולה לדמיין כיצד חיי
היו נראים ללא העמותה".
תלמידת תיכון ,מרכז 'חינוך לפסגות' ; תל-אביב-יפו

עמותת 'חינוך לפסגות'
חינוך למצוינות לילדים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית
משנים את פני המחר

ילדים מוכשרים ,בעלי פוטנציאל להישגים מרשימים נמצאים בכל מקום,
גם בפריפריה.
אלה ילדים שיש להם סקרנות טבעית ,רצון ללמוד ,לגלות ולהגיע רחוק.
אבל הילדים המוכשרים הללו מתייצבים בקו הזינוק בתנאים קשים ,המעמידים
בספק את סיכוייהם לממש את הפוטנציאל שלהם ,ולהגשים את חלומותיהם.
בישראל כיום יש למעלה מ 100-אלף תלמידים מוכשרים בעלי כשרונות אשר
חיים בפריפריות גיאוגרפיות וחברתיות.
עמותת 'חינוך לפסגות' מסייעת לאותם ילדים להגיע לפסגה ולממש את
יכולותיהם – להצטיין בלימודים ,לרכוש השכלה כללית ,להשתלב בחברה
ולהתפתח כאזרחים תורמים וכמנהיגים בעתיד.
אנו מאמינים כי השקעה אינטנסיבית לטווח ארוך במצוינות חינוכית תחולל
שינוי חברתי אמיתי בחברה הישראלית.

פעילות העמותה

עמותת 'חינוך לפסגות' הוקמה בשנת  1999במטרה לקדם ולטפח ילדים
ובני נוער בעלי פוטנציאל למצוינות ,המגיעים מהפריפריה החברתית
והגיאוגרפית.
כיום משתתפים בפעילות העמותה כ 2,000-תלמידים בכיתות ג' עד י"ב,
ב 33-מרכזי 'חינוך לפסגות' בישראל ,בסיועם של כ 600-סטודנטים-מדריכים.
איתור התלמידים נעשה כבר בכתה ב' והם זוכים לליווי צמוד
עד כתה י"ב – לאורך  10שנים!

חזון העמותה

צמצום פערים חברתיים על ידי יצירת שוויון הזדמנויות לילדים ונוער
בעלי פוטנציאל למצוינות ,החיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של
ישראל.

המודל החינוכי שלנו למצוינות כולל:
שיפור הישגים לימודיים כבסיס להשכלה אקדמית
חינוך לערכים
אחריות חברתית ומעורבות קהילתית
העשרה תרבותית
העצמה אישית

מטרות העמותה :חינוך יוצר שינוי
מתן כלים להצלחה אקדמית לכל ילדי העמותה
(ובכלל זה כלים לימודיים ,תודעתיים ,חברתיים ורגשיים).
הקניית ידע עולם והרחבת אופקים.
קידום השתלבות חברתית בונה ותורמת.
הפיכת החינוך לערך וההשכלה ליעד.

המודל החינוכי הייחודי
תגבור
לימודי
פרטני

פעילות
חברתית
ערכית
> העצמה אישית
וחברתית
> ידיעת הארץ
> עשייה קהילתית

פעילות
לימודית
חוויתית
> כישורי שפה
> חשיבה מתמטית
> אנגלית

רצף חינוכי פדגוגי

תוכניות ארוכות טווח

רצף חינוכי פדגוגי
עם ביה"ס ומסגרות
נוספות בקהילה

פעילות העשרה
> חוגים
> הקניית ידע עולם
> הרחבת אופקים

מעורבות הורים

עבודה פרטנית
וקבוצתית

ליווי החניך מכיתה ג'
ועד כיתה י"ב

קשר שוטף עם הורי
החניכים

תגבור פרטני בהתאם
למיפוי אישי

 4שעות  4פעמים בשבוע

סדנאות הורים

קבוצות למידה

פעילות כל השנה
פעילות רציפה בדגש
על חופשות מביה"ס

מדידה והערכה
לעמותת 'חינוך לפסגות' מערך הערכה פנימי וחיצוני ,המשלב כלים כמותניים ואיכותניים.
תוצאות העשייה הייחודית שלנו מוכיחות ,שהדרך שלנו היא המפתח לצמצום פערים,
למוביליות חברתית ולבניית עתיד טוב יותר לילדינו.
'חינוך לפסגות' עמדה בדירוג מידות לבחינת אפקטיביות בעמותות.
'חינוך לפסגות' זכתה באות המופת החברתי לשנת  2012על תרומתה לביטחון חברתי ,על עשייה
מקודשת למען ילדים בחברה הישראלית ,על התמיכה והחינוך למצוינות שהיא מעניקה לחניכיה,
ועל פעילותה הנרחבת לצמצום הפערים בחברה הישראלית.

תוצאות בחינת המיצ"ב
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מיצ"ב :מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית בתחומי המדעים ,שפת אם ,מתמטיקה ,ואנגלית.
ממוצע הציונים של בוגרי העמותה בבחינות הבגרות :למעלה מ.90-
לעמותה כ 200-בוגרים ,ביניהם חיילים המשרתים בתפקידים איכותיים ,משרתי שירות לאומי וסטודנטים במוסדות
להשכלה גבוהה.

ייחודיות העמותה
מודל פעילות אפקטיבי :העמותה מעניקה מענה מקיף ,המצמיח תלמיד מעורב ,אכפתי ,נבון וסקרן.
התוכנית האינטנסיבית מאפשרת לעסוק בנושאים רבים ולשלב פדגוגיה עם העשרה וידע עולם.
פעילות ארוכת טווח :הליווי והתמיכה כבר מכיתה ג' מבטיחים התמדה והצלחה.
מעורבות ההורים והקהילה :מעורבות ההורים מעניקה להם כלים ליצירת סביבה מעודדת ותומכת
עבור התלמיד .בנוסף ,מעורבותו של מרכז 'חינוך לפסגות' בקהילה מאפשרת הטמעת התכנית
ויצירת שינוי חברתי מקומי.
שותפויות תלת מגזריות :העמותה פועלת בשותפות מקצועית הדוקה עם משרד החינוך ועם
הרשויות המקומיות השונות .לצד זאת ,לעמותה שותפות בהפעלת המרכזים השונים עם כ25-
חברות עסקיות ,אשר מעניקות תרומות כספיות ומתנדבים לקהילה.

מתוך חיבור זוכה פרס דן דוד לשנת 2011
של תלמידת 'חינוך לפסגות' ,נתניה.

"...אני עדיין זוכרת את הראיון האחרון שעשו לי כדי להתקבל
לתוכנית ,ואז הודיעו לי שהצלחתי .הייתה לי מטרה והשגתי אותה!
עכשיו ,אחרי  4שנים שאני בתוכנית ,אני יכולה להעיד על עצמי
שהשתניתי ,שאני בן אדם אחר.
אני יודעת מה זה "פוטנציאל" ואני עדיין מנסה לממש את כל היכולות
שמצויות בי.
יש לי חלום וזה להצליח ,לעשות משהו טוב בחיים שלי ,לעשות דברים
טובים למען הקהילה ,להמשיך לגרום לאימא שלי להרגיש גאה.
ללמוד באוניברסיטה כשאני אגדל וללמוד מה שאני אוהבת.
אני מצפה מעצמי שאני אעשה כל מה שאני יכולה כדי שאצליח".

הנהלת העמותה
לעמותה ועד מנהל פעיל ומעורב ,בראשות ד"ר שולה רקנאטי ,בו חברים בכירי המשק בישראל.
מנכ"לית העמותה  -הגב' חנה דורסמן

בואו ניקח עוד ילד לפסגה!
תרומות ל'חינוך לפסגות' מוכרות לפי סעיף  46לפקודת מס הכנסה
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