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מארג 

ת. ו נ י י ים מצו נ ות, מעג די יחו י מעמיקים בזהות, מעצבים 

מארג מבית כל ישראל חברים, הינה תכנית התערבות בבתי ספר ורשויות, המסייעת לארגונים לדייק את זהותם הייחודית,

להגדירה ולעצב דרכה את שגרת חייהם. התוכנית נמשכת שנתיים מלאות, שבמסגרתן מקבל הארגון הנחייה וליווי בהובלת

התהליך, כלים וידע בפיתוח זהות וייחודיות ומתווים לשגרות עבודה המחברות את הייחודיות לשגרת חיי הארגון. צוות התכנית

בעל ניסיון ומיומנות בהובלת תהליכים ארגוניים, הנחיית מנהלים ועיצוב תפיסות ערכיות, ייחודיות ופדגוגיות. 

 

בסיומה של התכנית, תהיה לארגון תעודת זהות מובחנת ומוגדרת שנוצרה ועל ידי כלל הקהילה ומאגר פעולות

ועשיה המביאות תעודת זהות זו לכדי נראות בכל תחומי הפעולה בארגון.  

 

קהל היעד: רשויות, מוסדות חינוך ובתי הספר, המבקשים לצאת למסע בירור זהותם והתפיסה החינוכית-ייחודית שלהם.

מנהלות ומנהלים הרואים בעיצוב קהילה בעלת ערכים וחזון  - ערך עליון. 

 

 

 

 

זהות: 

נשאל את השאלות הגדולות בזהות

ארגונית: מהי מערכת הערכים של הארגון?

מהו החזון שלו? כיצד נגדיר את זהותה של

הקהילה?

 

 

 

ייחודיות: 

נייצר המשגות ממוקדות מתוך למידה של

מערכות הערכים והחזון שהארגון יגדיר.

נשאל: במה הארגון מומחה? כיצד הוא

מייצר הצלחות? נקיים יחד למידה והצלחות

ושכפולן. 

 

 

 

מצויינות: 

נפתח יחד את מאגר הפעולות המתקיימות

בארגון, נעגן את חיבורן לזהותו וייחודיותו

של הארגון וסייע בפיתוח פעולות ותכניות

חדשות. נלווה בקידום תהליכי מדידה

והערכה.

 

 



מארג 

ת. ו נ י י ים מצו נ ות, מעג די יחו י מעמיקים בזהות, מעצבים 
 

מבנה התכנית: 

משך התכנית המלאה הינו שנתיים, אך יקבע לכל ארגון על פי הצורך שלו.

שנה ראשונה: 

זהות ארגונית: חילוץ מערכת הערכים הארגונית, חילוץ וכתיבה של חזון הארגון.

ייחודיות ארגונית: חילוץ גרעיני המומחיות של הארגון - במה הארגון מומחה? לימוד מעמיק וניסוח תפיסה ייחודית.

עם ועולם: מיקוד התפיסה הייחודית הארגונית, תוך שימוש באבני יסוד בזהות היהודית-ישראלית ובזהות אזרחית עולמית.

הטמעה והפצה: רכישת כלים ושיטות עבודה להטמעת התפיסה הייחודית ותעודת הזהות הארגונית. 

קהילה משמעותית: מיקוד התפיסה הייחודית ארגונית כבונה כבונה קהילה של משמעות. רכישת כלים ליצירה וניהול קהילה.

 

 

 

 

 

 

 

שנה שניה: 

מאגר תכניות ופעולות: בחינת מאגר הפעולות בארגון וחיבורן לייחודיות הארגונית ולתעודת הזהות. 

יצירה וחידוש: יצירה חדשה של תכניות ארגוניות, הנותנות מענה ״לכאבי הבטן״ הארגוניים. 

מצויינות כערך: הטמעת ערך המצויינות בעשייה הארגונית: רכישת כלים למדידת הצלחות, ניתוח נתונים, ניתוח מקרי בוחן.

הכשרת צוות: רכישת כלים ושיטות עבודה להכשרת צוות ניהול, ניהול ביניים וניהול מקצועי, להובלת תהליכים ארגוניים.  

לספר את הסיפור: אימון חברי הקהילה בלספר את הסיפור הייחודי (זהות וייחודיות) של הארגון. 
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