
  | בחירת פעולה ושאלה

פעולה: מהי הפעולה שנרצה להתמקד בה? הפעולה שעושה לך ״כאב בטן״ או ״ניצוץ בעיניים״?

המשך לשלב תכנון איסוף נתונים

האם יש לך את האפשרות/הסמכות לשנות את אופן הביצוע של הפעולה, במידה והנתונים יעידו 
על צורך כזה? 

מה השאלה שאם נענה עליה באמצעות 
נתונים, נוכל לדעת איך לשפר/לדייק את 

הפעולה שנבחרה?

מומלץ לבחור פעולה אחרת, שנמצאת במרכז 
שולחן העבודה שלך ושהסמכות להפעלתה 

תלויה בך

מעגל מהמ"ם
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שימ/י לב - מהו המהמ״ם? 

מינימלי
שאלה שניתן לענות עליה בפרק זמן 
קצר, תוך השקעת משאבים מוגבלים
כדי להספיק ולשפר תוך כדי תנועה 

לפני שהתהליך מסתיים

משמעותי
שאלה  ששווה להשקיע בה ותשובה 
עליה תיצור שינוי הקשור לאימפקט

›



  | תכנון איסוף נתונים

נתונים: אילו נתונים נדרשים כדי לענות על השאלה 
שניסחת בעמוד הקודם?

האם הנתונים ברשותך?

האם הנתונים רלוונטיים? מהימנים? 
קלים לאיסוף ועיבוד?

איך ניתן לאסוף / לטייב אותם?

מה המשאבים הדרושים?

המשך לשלב תכנון הלמידה

האם ההשקעה שווה את המאמץ?

מומלץ לבחור פעולה אחרת,   
ששווה את המאמץ ו/או שיש 

עליה נתונים נגישים

ביצוע איסוף נתונים

מעגל מהמ"ם
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דוגמא לסוגים שונים של נתונים:

מספרים, שכיחות  ✱
)כמה מבודדים חדשים(  

✱ אחוזים, שיעור,
)אחוז החולים מכלל המבודדים(  

✱ דיכומטי
)בעד/ נגד, כן/לא, נכשל/הצליח(  

✱ דירוג
)אובייקטיבי, סובייקטיבי(  

✱ השוואה, יחסיות
)א׳בהשוואה  ל-ב׳, עבר יחסית להווה(  

✱ תיעדוף
)מי עדיף בעיניך.. בחירה יחידה/מרובה(  

✱ דעה, הערכה, חוויה

שימ/י לב  - מהו המהמ״ם? 
מינימלי

הנתונים המינימליים, המהירים והקלים 
ביותר לאיסוף הנדרשים ללמידה

משמעותי
נתונים משמעותיים: איכותיים, 

מקיפים ומבוססים



  | תכנון  למידה

מתי נכון לעצור ללמידה מהנתונים?

למי מציגים?

מה נכון להציג?

איך להציג?

המשך לשלב ביצוע הלמידה

מעגל מהמ"ם
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שימ/י לב  - מהו המהמ״ם? 

מינימלי
בזמן הכי קרוב, מינימלי, שעוד נספיק 
להשתמש בנתונים כבסיס לשינוי תוך 

כדי תנועה

משמעותי
בזמן הכי רחוק, כך שיעבור זמן 

משמעותי ויהיה "בשר" לעבוד איתו.



האם יש מספיק נתונים? האם הם עונים על הצורך וטובים כבסיס לקבלת החלטות 
לאור השאלה שניסחנו בתחילת התהליך?

יש לחזור לשלב תכנון איסוף הנתונים, 
ולבצע מהמ"ם נוסף

מה צריך לשנות / לשפר / לשמר באופן שבו פועלים?

האם יש הזדמנויות שעולות מהנתונים?

באחריות מי לבצע את השינויים שהוחלט עליהם?

מהו המעגל המהמ"ם הבא? 
)חזרה לשלב בחירת שאלה, דיוק השאלה אם צריך, 
ואז המשך עבודה לפי התרשים לבניית המהמ"ם הבא(

מעגל מהמ"ם

מה אפשר ללמוד מהנתונים? 
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