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חברת אשחר 
תסייע לכם לבנות 
 את הכפר שיגדל  

את ילדכם

הנחיית תהליכים
אסטרטגיים בתחומי
החינוך וממשקים
עם הקהילה

ברשויות ובישובים

 ליווי והערכת
  תכניות חינוכיות  
 במשרדי ממשלה,  
 עמותות וארגונים 
ציבוריים

 ליווי והכשרה 
לארגונים ומדריכים 

העובדים עם נוער 
בסיכון

ברשויות ובישובים

הרצאות וסדנאות 
בנושאים מקצועיים 

בתחום עבודה עם 
נוער, ילדים, הגיל 

הרך והורים

שיתוף ציבור
ומעגלי שיח של
תושבים והורים

סביב מערכות החינוך
ברשויות ובישובים

חינוך פיננסי לילדים 
ונוער מהגן ועד יב', 
והרצאות להורים על 

"ילדים וכסף"

 מיונים ומרכזי 
 הערכה לקראת 

יציאה למשלחות נוער, 
 קבוצות מנהיגות 

וכדומה
ברשויות ובישובים

ליווי פדגוגי
וארגוני ליחידות
נוער, מערכות

 חינוך בלתי-פורמאלי
ומערכות הגיל הרך

ברשויות ובישובים

חינוך באשחר
חינוך הוא הלב הפועם בכל קהילה



חינוך באשחר
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חינוך הוא הלב הפועם בכל קהילה

 נעמה הרלינג
ראש תחום חינוך

M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך. בוגרת 
קורסי ניהול מערכות חינוך, וניהול בתי-

ספר בסמינר הקיבוצים.בעלת ניסיון של 
מעל 20 שנים ביעוץ ארגוני למערכות 

קהילתיות וחינוך - פורמאלי ובלתי-
פורמאלי, ליווי מנהלים בארגונים ציבוריים, 
מנחת הכשרות, סדנאות ומרצה בתחומי 

חינוך. 

עבדה כיועצת במחלקת החינוך של 
התנועה הקיבוצית במשך עשור, וליוותה 

מערכות חינוך, בקיבוצים, במועצות אזוריות 
ובישובים קהילתיים, כולל תהליכים סובבים 

הפרטות והרחבות דמוגרפיות.  

ניהלה את מחוז מרכז בתכנית הלאומית 
"עיר ללא אלימות" משך 6 שנים.

לשעבר חברת קיבוץ מעוז-חיים ומילאה 
תפקידים של מנהלת הקהילה בקיבוץ 

וניהול החינוך.

 ד"ר אורית דגני דיניסמן
ראש תחום תכנון אסטרטגי 

מתמחה בתהליכי תכנון אסטרטגי ויעוץ 
מערכתי במרחב הכפרי בכלל ובמערכות 

חינוך וחינוך בלתי פורמלי ביישובים 
בפרט.

עד לפני כשנתיים כיהנה כראש מנהל 
תכנון ופיתוח במועצה אזורית הגליל-

העליון והייתה שותפה להנהגתה.

בעלת ניסיון של מעל 20 שנים בניהול 
בכיר במועצה בתחומי חינוך וחינוך בלתי 

 פורמלי, תכנון אסטרטגי, 
צמיחה דמוגרפית ופיתוח יישובים. 

כמו כן ניסיון רב בהובלת תהליכי תכנון 
אסטרטגי ופיתוח ארגוני, בהנחיה ויעוץ, 
תוך הכרות מעמיקה עם המרחב הכפרי 

ועם השלטון המקומי. 

רכזת קורס מנהלי חינוך בקהילה וקורס 
 מנהלי קהילות בתל-חי, 

מרצה בחוג לשירותי אנוש במכללה. 

 טליה ראוף
מנחה למערכות הגיל הרך 

 B.Ed בחינוך ואומנות. 
בוגרת קורס ניהול מערכות חינוך בסמינר 

הקיבוצים. בוגרת קורסי ניהול עסקים 
ודירקטורים. 

מדריכה פדגוגית לגיל הרך בישובים 
וב "רשת התחלה חכמה" )מתנס"ים(, 

ומנהלת מערכות חינוכיות יישוביות מעל 
20 שנה. 

מנחת קבוצות  בפרויקט המפגיש ילדים 
ומחנכים יהודים וערבים במשך 17 שנים. 

בעלת ניסיון רב שנים בבינוי והקמת 
מערכות חינוך יישוביות, וליווי פדגוגי 

מקצועי מותאם לצוותי החינוך ולמנהלי/
לות המערכות.


