
מענה הוליסטי
 מעטפת 

 ארגונית ופדגוגית 
למנהלי/ות בית ספר

פיתוח מקצועי
במגוון נושאים

מכללת אורניםמבצעים פדגוגים - מנהיגות חינוכית - במערכת גפ"ן בסל תמצאו אותנו 

לחצו לתיאום פגישת ייעוץ
 מרכז ק.מ.ה במכללת אורנים - 04-9838887  

kama.oranim.ac.il | kama-oranim@oranim.ac.il

בית ספר של ממ"ש - מחויבות, משמעותיות, שייכות 
מעטפת ארגונית ופדגוגית מלאה למנהלי/ות בית ספר

ייעוץ ארגוני

 פיתוח צוות 
ובעלי תפקידים

ליווי פדגוגי והדרכה

חפשו מכללת אורנים בסל מנהיגות חינוכית במערכת גפ"ן

 שותפויות חינוכיות 
עם הורים וקהילה

 קידום חוסן 
ורווחה נפשית

לימודי תעודה
 והתמחות

מנהיגות אקדמית 
לילדים ונוער 
מספר תוכנית 
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• תפיסת חינוך בית ספרית

• חיזוק תחושת השייכות

• עבודת צוות איכותית

• הגברת המעורבות וההשפעה 

• מודל עבודה שמוביל לאיתנות

 • קהילתיות כשיטה, זהות אישית 
    וזהות משותפת

 • קשר חזק בין תהליך לבין תוכן 
   במודלים מדגימים

 • מנהיגות ופרו-אקטיביות בקרב 
   אנשי החינוך

 • Well being של כל השותפים 
   למהלכים

מרחב ארגוני:

• ליווי מנהל/ת בית הספר 

• ליווי צוות ההנהלה

• ייעוץ ארגוני  

• פיתוח צוות ובעלי תפקידים

שדה פדגוגי:

• פיתוח מקצועי

• מרכז סימולציה 

• הרצאות וימי עיון

• מומחי תוכן

• לימודי תעודה

עקרונות פעולה

פעולות

תוצאות

בית ספר של ממ"ש - מחויבות, משמעותיות, שייכות 
מעטפת ארגונית ופדגוגית מלאה למנהלי/ות בית ספר

לחצו לתיאום פגישת ייעוץ
 מרכז ק.מ.ה במכללת אורנים - 04-9838887  

kama.oranim.ac.il | kama-oranim@oranim.ac.il
חפשו מכללת אורנים בסל מנהיגות חינוכית במערכת גפ"ן

מכללת אורניםמבצעים פדגוגים - מנהיגות חינוכית - במערכת גפ"ן בסל תמצאו אותנו 
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 תוכנית מה כוללת התכנית עלות

 ₪ 4,950
 חד פעמי

 שני מפגשי ייעוץ ארגוני ופדגוגי לקראת
 תשפ"ג

 רואים רחוק - ייעוץ ותכנון
 לשנת הלימודים

₪ 4,850 
 חודשי

 למשך 10 חודשים

 עיצוב תפיסה בית ספרית, בניית 
 תכנית עבודה מותאמת וליווי שנתי של

 המנהל ובעלי תפקידים, במימוש תכנית
  העבודה

      בית ספר של ממ"ש -
  מעטפת שנתית כוללת

 ₪ 27,500
לשנת עבודה

 תהליך ליווי וייעוץ לעיצוב תפיסה בית
  ספרית עם כלל בעלי העניין ובניית

תכנית עבודה מותאמת
בנק של 60 שעות למימוש במשך השנה

      מעצבים עתיד בהווה -
 עיצוב תפיסה ובניית תכנית

פעולה

בית ספר של ממ"ש - מחויבות, משמעותיות, שייכות 
מעטפת ארגונית ופדגוגית מלאה למנהלי/ות בית ספר

איזו מעטפת הוליסטית מתאימה לבית הספר שלך?

 * למזמינים תכניות אלו - פיתוח מקצועי מותאם לבחירה מתחומי המומחיות של מרכז ק.מ.ה-אורנים 
   בעלות של 13,500 ש"ח ל-30 שעות

** ניתן לבנות תכנית מותאמת לצרכי בית הספר על בסיס תכנית זו

לחצו לתיאום פגישת ייעוץ
 מרכז ק.מ.ה במכללת אורנים - 04-9838887  

kama.oranim.ac.il | kama-oranim@oranim.ac.il
חפשו מכללת אורנים בסל מנהיגות חינוכית במערכת גפ"ן

*

*

.

שעות ייעוץ10

 שעות חודשיות למשך 10 חודשים12

**

**
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המרכז לקהילה, מנהיגות והשראה )ק.מ.ה( במכללת אורנים פועל לפיתוח ולחיזוק החוסן האישי, 
הקהילתי והחברתי בחברה הישראלית, ברוח התפיסה ההומניסטית-פרוגרסיבית של מכללת אורנים. 

המרכז מתמחה בתהליכי התערבות ברשויות, בהכשרות לאנשי חינוך ולבעלי תפקידים בקהילה, בלימודי 
המשך ופיתוח קריירה שנייה, בליווי מקצועי, ביזמות ובפעילויות העשרה.

שדה הפעולה שלנו כולל עבודה עם רשויות מקומיות, מוסדות חינוך, ארגונים וקהילות, הן מתוך יוזמה 
מקומית או בשותפות עם השלטון המרכזי. אנו מתמקדים באתגרים הכרוכים ביצירה של איתנות חברתית 

וקהילתית, כמרכיב חיוני באיכות החיים, ועבודתנו מעוגנת במחקר אקדמי ובעבודת שטח כאחד.   

 מרכז ק.מ.ה מפעיל מאות תוכניות ותהליכים ברחבי הארץ, המסייעים בתהליכי שינוי, בהתמודדות עם 
 קונפליקטים ובתהליכים שיתופיים. עבודת המרכז נשענת על ההבנה שחיזוק האדם כאחראי לגורלו 

 וכמחולל בקהילתו מקדמים אחריות מקומית ובנייה של קהילות חזקות, העומדות בבסיס האיתנות 
החברתית בישראל.

צוות המומחים שלנו כולל: מנחי בינוי קהילה, מנחי קבוצות, יועצים ארגוניים, מומחי תוכן, מנטורים ויזמים.

מודל ההתערבות על פי ק.מ.ה:

לחצו לתיאום פגישת ייעוץ
 מרכז ק.מ.ה במכללת אורנים - 04-9838887  

kama.oranim.ac.il | kama-oranim@oranim.ac.il
חפשו מכללת אורנים בסל מנהיגות חינוכית במערכת גפ"ן
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