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...  לספר י את הסיפור שלנו

?מה רוצים להשיג? לשם מה? מה אנחנו עושים פה

ליצר בהירות וחידוד-

שפה משותפת-

מיקוד פעולות ותוצאות לפי רצף: במפגש הזה

מטרת הסדנא
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?  מהו מבנה של מודל לוגי

?מה בין מודל לוגי לתיאוריית שינוי



מודל לוגי= הסיפור שלנו 

?מהו מודל לוגי

(logic model)חפשו בגוגל תמונות של מודל לוגי 
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יחידות 4-5
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;בניית המודל לפי אוכלוסיות

שימוש בחיצים 



תמונה כללית–המודל הלוגי 
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Create your Dreams



?למה צריך מודל לוגי

...תמונה אחת שווה אלף מילים

,  מטרותמיקוד ודיוק , צרכיםזיהוי : כלי  לתכנון פרויקט✓

מדידותתוצאותהגדרת 

(שפה תוך וחוץ ארגונית)משותפתשפהיוצר ✓

גרפי פשוט להבנהתאור, לוגיתהליךמתאר ✓

והמדידההערכהמאפשר למקד את תהליך ✓

אחר תהליכים באופן עקבימעקבמאפשר ✓

משאביםיעיל לגיוס ✓

"?מה רוצים להשיג"לחשיבה על -"  ?מה עושים"מחשיבה על 
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?מה לא לוגי במודל לוגי
17
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,  נשים עושות שלום, צעדת התקווה–תפילת האימהות •
16ספטמבר 

16אוקטובר –מיליון צפיות באוסטרליה 16•

17ינואר -תפילת האימהות בצעדת הנשים –שוויץ •

בבית ספר בגרמניה  -ועיראקיים אפגניסטניםילדים סורים •
17מרץ 

17יוני -האמהותתפילת –סרט רשמי -צעדת קורדובה•

•Yael Deckelbaum live @ Fete de la Musique 
Hannover

17נובמבר -דקלבאוםצעדת הנשים  בהובלת יעל –ברזיל •
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חשיבות של רכיבים לא מתוכננים

https://www.facebook.com/YaelDeckelbaum/videos/10155449219937235/
https://youtu.be/l8Twe9_jk6o
https://www.facebook.com/events/219341105223446/?acontext={"action_history":"[{/"surface/":/"page/",/"mechanism/":/"page_upcoming_events_card/",/"extra_data/":[]}]","has_source":true}


...  לספר יחד את הסיפור שלנו

?מה רוצים להשיג? לשם מה? מה אנחנו עושים פה

ליצר בהירות וחידוד-

שפה משותפת-

מיקוד פעולות ותוצאות: במפגש הזה

מטרת הסדנא
20
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?"הסיפור שלנו"מה 

14301450
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I" .הסיפור שלי"

או                    , הצורך,  כללי של המצב הקייםתאור]...  היההיה 

[הגדרת המטרה הגדולה

ות/שמאפיינות/המרכזיתיות/הפעילו]....  מדי יום

[הארגון/ את המתרחש

[פעולה מרכזית]...  עד שיום אחד

[תפוקות טווח קצר]...  כתוצאה מכך

[תוצאות  טווח בינוני]...כתוצאה מכך

תוצאות שעונות על המטרות או על]....    עד שלבסוף

[פתרון הבעיה

14301450
דקות7



יחל  5כשכמות תלמידי , משברי בלימודי מתמטיקה בארץמצב היההיה •
הולכת ויורדת ומסתמנת בעיה בכמות המהנדסים בשוק העבודה ומעמד  

הארץ כאומת הייטק

התבטלו שיעורי  , יחל3-ול4ל5-לילדים לרדת בקלות מאיפשרוכל יום •
לא היו מספיק מורים , מתמטיקה במערכת לצורך משימות אחרות

.להתמקצעותםלמתמטיקה ואלו שכן הוכשרו בתכניות שלא תרמו מספיק 

השר הממונה החליט שהוא שם את לימודי המתמטיקה , עד שיום אחד•
בפוקוס ומספר גורמים נוספים חברו כדי לצור קולקטיב אימפקט בתחום 

המתמטיקה בארץ

בתי ספר ייחסו יותר חשיבות ללימודי המתמטיקה, כתוצאה מכך•

נפתחו תכניות , עוד מורים ללימודי מתמטיקהגוייסו...כתוצאה מכך•
לצד התמיכה הפדגוגית פותחו , פותחו תכניות להוראה, הכשרה חדשות

שנתית של לימודי מתמטיקה 6נבנתה תכנית , תכניות לתמיכה רגשית
...מחטב לתיכון

מתמטיקה ל"יח5כמות התלמידים שלומדים , המגמה נעצרה, עד שלבסוף•
מוציאים ציונים מאוד  , יחל5והיום התלמידים לומדים , הכפילה את עצמה

ממלאים את מגמות ההנדסה  , אוהבים ללמוד מתמטיקה,  יפים
.ועוזרים למדינה לפתח את ההמצאות הבאות, באוניברסיטאות

הצורך 

פעולות  
היום

פעולה 
(תשתית)

תוצאה

תוצאה 

תוצאה 

I . אמיתיתדוגמא



מנהלת בית ספר בשם איריס שרצתה מאד לייצר חווית למידה והוראה  היתההיה •
התלמידים לומדים מתוך סקרנות  /שבו המורים מלמדים–משמעותית בבית הספר 

.ועיניין

תכניות לשיפור אקלים  : איריס שילבה תכניות חדשות לבית הספרמידי  שנה •
היא  .  ליוגה לימודית וכך הלאה, להפסקה משחקית, ללמידה חווייתית, לימודי

.השקיעה בכך אלפי שקלים בכל שנה ומאמצי הטמעה רבים

מורים ותלמידים  בשתוףהיא החליטה לקדם מחקר מקיף  עד שיום יום אחד •
האם התכניות  ? מה הקשר בין כל התכניות הללו: שדרכו תקבל תשובות לשאלות

על מה  ? אילו יותר ואילו פחות? השונות הללו באמת יוצרות את השינוי לו היא מצפה
?רצוי להוציא כסף ועל מה לא

של שלל המארגן המאפיין  ציראיריס והצוות הצליחו להבחין ב...כתוצאה מכך•
להגדיר את מאפייני הציר המארגן;התכניות  האפקטיביות

תכניות שהיה בהן את הציר המארגן  4בבית הספר בחרו רק ... כתוצאה מכך•
המורים דיווחו על הטמעה פשוטה יותר  ;לבית ספר נחסכו הרבה  כספים. המשותף

.  של התכניות

ניתן היה לראות שיפור במדדי חווית הלמידה וההוראה בקרב  ... עד שלבסוף•
.  תלמידים ומורים כאחד

המטרה
הצורך /

המצב  
הקיים

פעול 

תוצאה 

תוצאה 

תוצאה 

I . אמיתיתדוגמא
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I" .שלנו-הסיפור שלי"

או                    , הצורך,  כללי של המצב הקייםתאור]...  היההיה 

[הגדרת המטרה הגדולה

ות/שמאפיינות/המרכזיתיות/הפעילו]....  מדי יום

[הארגון/ את המתרחש

[פעולה מרכזית]...  עד שיום אחד

[תפוקות טווח קצר]...  כתוצאה מכך

[תוצאות  טווח בינוני]...כתוצאה מכך

תוצאות שעונות על המטרות או על]....    עד שלבסוף

[פתרון הבעיה

14301450

חלוקה לקבוצות

דקות5-7
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II .1. דף מס–עבודה בקבוצות -חילוץ מטרות ותוצאות רצויות

1דף : עבודה בקבוצות. א

.לפי תורה.שכתבאת הסיפור ת.מספרת.אחדכל 

:  על הדף שלהםות.רושמיםות.האחרים, במקביל

?  שעולה מתוך הסיפורות/מה המטרה

?  מהן התוצאות הרצויות שעולות מתוך הסיפור

1ג דף "ע: עבודה אישית. ב

:כל אחד משלים על גבי הדף שנותר אצלו

? האם יש מטרה שחסרה בעיני

? האם חסרות תוצאות רצויות

?האם התוצאות נוגעות באוכלוסיית היעד

?האם יש קשר בין המטרות לתוצאות

תוצאות

14501520
דקות15
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II .מיון תוצאות לאורך זמן
2דף מספר –עבודה בקבוצות -

:  בסבב

.ה.שכתבאת המטרות ה.מקריאת.אחדכל 

.2את המטרות בראש דף :  ות.רושמיםות.האחרים, במקביל

כל האחרים ממיינים את , במקביל.  ה.שכתבאת התוצאות ה.מקריאת.אחדכל 

.התוצאות לפי טווחי זמן

14501520

תוצאות  
טווח  
קצר

תוצאות  
טווח  
בינוני

תוצאות  
טווח  
ארוך

מטרות/מטרה

דקות15-20
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IIIבין פעולות לתוצאות

14501520

מטרות/מטרה

תוצאות  
טווח קצר

תוצאות  
טווח בינוני

תוצאות  
טווח ארוך

תשומות
בניית 

תשתית  
פנים  

ארגונית

פעולות
בניית 

תשתית  
לקוח
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IV" .הסיפור שלנו"

או                    , הצורך,  כללי של המצב הקייםתאור]...  היההיה 

[הגדרת המטרה הגדולה

ות/שמאפיינות/המרכזיתיות/הפעילו]....  מדי יום

[הארגון/ את המתרחש

[פעולה מרכזית]...  עד שיום אחד

[תפוקות טווח קצר]...  כתוצאה מכך

[תוצאות  טווח בינוני]...כתוצאה מכך

תוצאות שעונות על המטרות או על]....    עד שלבסוף

[פתרון הבעיה

14301450
דקות10



IV" .הסיפורים  שלנו"

דקות20

....הקשבה פעילה. א

האם יש קשר בין המטרה לבין 

1ג דף "ע: עבודה אישית. ב

:כל אחד משלים על גבי הדף שנותר אצלו

?מדוייקתלא ? האם יש מטרה שחסרה בעיני

? האם חסרות תוצאות רצויות

?האם התוצאות נוגעות באוכלוסיית היעד

?האם יש קשר בין המטרות לתוצאות
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III .מיון סוגי תוצאות
2דף מספר –עבודה בקבוצות -

14501520

מטרות/מטרה

תוצאות  
טווח  
קצר

תוצאות  
טווח  
בינוני

תוצאות  
טווח  
ארוך עמדות 

ותפיסות

מידע  –עדויות 
קשיח

מיומנו/ידע
יות



תודה  
!ובהצלחה

הירש-רונה רפאלי
ronnarh@gmai.com

המכון הדמוקרטי, תחום מחקר והערכה

https://www.flaticon.com: חלק מהאייקונים נלקחו מהאתר



33

-במליאה -

פתקית אחת  ה.מרימה.בתורו" קבוצת תוצאות"מת.אחדכל -בסבב ✓

ה.מניח. מבהיר מה זה, מקריא–של תוצאה 

(אם נדרש)הבהרות נוספות לפי תוצאה –מהמליאה ✓

(:  למכלול)המליאההתייחסות 

האם כל התוצאות המפורטות מקובלות✓

מה חשוב יותר ופחות✓

(בינתיים)מה ריאלי ומה בפנטזיה ✓

(שונות בין מודלים)מה מייחד את המודל ✓

(שונות בין בתי ספר)מה גנרי ומה ייחודי ✓

תוצאות IV .יוצרים את המפה

15401610
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-במליאה -

פתקית אחת של ה.מרימה.בתורובקבוצת פעולות ת.אחדכל -בסבב ✓

ה.מניח. מבהיר מה זה, מקריא–פעולה 

:  התייחסות המליאה

(המחשה)למה זה , קונקרטית, דוגמא אחת✓

(הבחנה)למה זה לא , קונקרטית, דוגמא אחת✓

לאיזה תוצאה זה קשור✓

פעולות IV .יוצרים את המפה

16101635
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-במליאה -

פתקית אחת של ה.מרימה.בתורובקבוצת מטרות ת.אחדכל -בסבב ✓

ה.מניח. מבהיר מה זה, מקריא–מטרה 

:  התייחסות המליאה

לאיזה תוצאה זה קשור✓

IV .מטרותיוצרים את המפה

1635
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...בעקבות המפגש היום...קוביהנטיל 

...אני מבין ש

...מפתיע אותי

...אני לא בטוח ש

...הייתי רוצה ש

...אני חושש ש

...משמח אותי ש

לסיכום

16351650


