
 

 

 לכובע שלי שישה גוונים

 
 על פי העקרונות של דה בונו,  מחבר: איציק סיון

 

 ניהול ישיבות והשתתפות בישיבות הינו כל מרכזי בעולמם של מנהלים החל מראש צוות וצפונה.

גם עובדים שאינם מוגדרים כמנהלים סובלים לא מעט ממכת הישיבות, שהמשאבים המוקדשים לקיומם 

 הינו עצום.

 וז מזמנם מוקדש לישיבות!.אח 08מדידות וסקרים מצביעים על כך שבקרב מנהלים רבים, 

 

השאלה המתבקשת הינה כמובן, האם הישיבות הינן יעילות)בהיבט ניצול הזמן( ואפקטיביות)תוצאות  

הישיבה( כל המומחים והמנהלים בעלי הניסיון מסכימים כי התשובה לשאלה המוצגת, כמעט תמיד, היא 

 לא!.

 

 טכניקות לשיפור ישיבות
 

נו חלוקת  הישיבות לקטגוריות והפעלת טכניקות מתאימות לכל קטגוריה. הצעד הראשון לשיפור המצב הי

 ניתן לחלק את הישיבות לקטגוריות עיקריות כדלקמן:

 ישיבות סטאטוס :

 נועדו לצורך דיווח בלבד, ללא דיון והעלאת דעות של משתתפים

 סקרים:

 ון, סקר קוד, סקר עיצובישיבות שמתקיימות לצורך בקרה של איכות תוצרים, לדוגמא: סקר מסמכי אפי

 ישיבות סיעור מוחות:

 נועדו לאתר פתרון לבעיות או להציע שיפורים לתהליכי עבודה קיימים

 

 ניתן לשפר משמעותית את היעילות והאפקטיביות בקטגוריות השונות ע"י הפעלת טכניקות ייעודיות.

 Standמשימות מוכרת בשם דוגמה לשיטה מוכרת ורווחת אשר מתאימה לדיווח סטאטוס ובקרת עמידה ב

Up Meeting  בכתבה זו אתמקד בגישה מעניינת, המתאימה לישיבות מסוג סיעור מוחות בלבד, אשר  .

 הוגדרה על ידי דה בונו.

 

פרופ' אדוארד דה בונו נחשב כחלוץ בתחום החינוך לחשיבה ולאחד מגדולי ההוגים  בתחום טיפוח 

תב בנושא חשיבה יצירתית. הספר החשוב ביותר, שהביא החשיבה. לזכותו עשרות ספרים ומחקרים שכ

ותורגם גם לעברית. זוהי  5801גם לפרסומו הרחב הינו  " ששת כובעי חשיבה" , אשר ראה אור בשנת 

 שיטת  חשיבה שמטרתה שיפור תהליך קבלת ההחלטות בקבוצות.

 

 ני שהם חובשים.במסגרת השיטה,  המשתתפים בדיון מבצעים משחק תפקידים בהתאם לכובע דמיו

דה בונו ממשיל את החשיבה האנושית למים: מי הנחלים) ככל הנראה, אין כוונתו לנחלי ארצינו...( 

הזורמים במורד ההר וחוצבים נתיב קבוע בדרך לים. כך פועל מוחנו, כשהוא נעול על תבניות חשיבה 

באמצעות סכר. כשהמים  לחסום את הנחל קבועות.  אם נרצה לשנות את מסלול המים, אין ברירה אלא

ניצבים מול מחסום, ייאלצו  לחפש לעצמם נתיב חדש.  בהקבלה, טוען דה בונו , גם המוח האנושי יחפש 

לעצמו רעיון שונה ויצירתי כאשר הוא נתקל במחסום אשר אינו מאפשר לפעול בהתאם לדרך הסטנדרטית 

ת של מחסומים) אגו, דעות קדומות בה מגיעים עם כמות לא מבוטליפי הישתתוהמוכרת. חלק ניכר ממש

מאליות יתר, חשש רלגבי המשתתפים האחרים, אופי פסימי מידי, אופי אופטימי מידי, רגשנות יותר, פו

 מלראות מגוחך וכו'(

 

 ששה כובעי חשיבה
 



דה בונו מציע מעין משחק תפקידים, שבנוי על כובעים וירטואליים בעלי צבע שונה שהמשתתפים 

בעת ובעונה אחת. לכובעים צבעים שונים בעלי משמעות אסוציאטיבית שונה. בכל  מרכיבים על ראשם

 שלב המשתתפים אמורים לשחק תפקיד בהתאם לכובע שמונח על ראשם.

 

 תחילת הישיבה      

 

תתפים כובע כחול, אשר מסמל אסוציאציה של שמיים, כמייצג סדר ותכנון והוא המעטפת לכלל שהמ

בשלב זה יש להגדיר את הבעיה, המטרות, סדר יום וכל הקשור למסגרת  התהליך שיתקיים בהמשך.

 הדיון.

 

 הצגת העובדות    

                         

עותו אובייקטיביות וביטול דעות מוקדמות. בהצגת משלב הכובע הלבן, המסמל נייר ריק וחלק שמש

הנושא, הבעיות, הצעות הפתרון או הגישות של הדוברים, כלל השומעים יפעילו חשיבה בלתי משוחדת  

ויתמקדו בעובדות כמותיות ידועות, ירשמו לעצמם האם יש מידע חסר בהצגת הנושא, ועל אילו מקורות 

עובדות לבדוקות לעומת משוערות, כדי להפריד בין מידע ודאי מידע המציג מתבסס.  מומלץ לחלק את ה

 לעומת הערכותיו של המציג.

 

 הצגת פתרונות יצירתיים    

 

זהו תור הכובע הירוק שמשמעותו שדות פתוחים,  מרחבים חופשיים וצמיחה.  הדוברים נדרשים להציג 

להציג ראיה רחבה ככל האפשר ללא  גישות / חלופות חדשות,  ל"התפרע"  עם רעיונות יצירתיים חדשים,

 שיפוטיות או הערכות כלשהן)חיוביות או שליליות(

 

 הערכות חיוביות

 

 המשתתפים חובשים כובע צהוב, שמזכיר את השמש המייצגת גישה חיובית, אופטימיות, תקווה והזדמנות.

יון או פתרון השותפים לישיבה מתבקשים להציג חשיבה והתייחסות חיובית ונטולת ביקורת לכל רע

שהוצג בשלב הקודם)הכובע הירוק( . המשתתפים אמורים להציג תועלות, הזדמנויות, תסריטים חיוביים 

 לכל גישה שהוצגה.

 

 ניתוח בעיות וסיכונים

 

כעת תפקידו של הכובע השחור, המזכיר לדה בונו  את גלימת השופט. תפקידו לייצג חשיבה ביקורתית , 

חסרונות, נקודות תורפה, טעיות לוגיות. על הנוכחים להציג גישה ביקורתית) הערכה שלילית, סיכונים, 

ואף פסימית( . כל רעיון יבחן באופן שיפוטי בניסיון לאתר שגיאות לוגיות, סיכונים ובעיות. חשוב 

להדגיש כי חובה להסביר את ההתנגדות באמצעים לוגיים ולא רגשיים, כלומר להתבסס על נתונים, 

 .ות ומידע בדוקהערכות כמותי

 

 

 

 

 



 

 

 

 חשיבה רגשית

 

צבע הכובעים מתחלף לאדום, צבע האש, החום וגם מייצג את לב באדם כסמל לרגשות, תחושה 

ואינטואיציה. השימוש ברגשות נועד לאפשר לאנשים לוגיים בנשמתם ובאופיים להשתמש ב"חוש 

ות ליבם. הדגש הוא לנקוט גישה השישי" לצורך קבלת החלטות, גם אם הדבר אינו תואם לאופיים ונטי

רגשית/אינטואיטיבית.  לכל רעיון שהוצע המשתתפים יביעו את דעתם על פי תחושת הבטן שלהם. הרעיון 

הבסיסי הוא כי אין צורך בהצדקה לוגית או סיבה ריאלית בהצדקת רעיון או גישה שהוצגה וגם אין צורך 

 להיות עקביים לדברים שנאמרו קודם

 

 סיכומים   

 

בסיום חוזר לזירה הכובע הכחול שהיה בשימוש בפתיחה. כעת מרכזים את דברי החברים, מציגים 

מסקנות ותובנות. כל הדברים שהועלו קודם הינם בסיס לניסוח סיכום שמהווה המלצה ו/או פתרון מקובל 

רלוונטי על כל חברי הצוות שהיו שותפים לסעור המוחות, כולל תכנון הפעילות להמשך) במידה והדבר 

 לנושא(

 

הגישה המתוארת לעיל מסייעת לכל משתתפי הדיון לשקול את הנושא הנידון מכל צדדיו ומסייעת להבנת 

 מורכבות הנושא ולניתוח מעמיק המבוצע מהיבטים שונים ובלתי שגרתיים.

 בנוסף, תהליך זה מסייע להזדהות והירתמות המעורבים בשלבים הבאים של יישום ההחלטות שהתקבלו.

 

לסיכום, שיטת ששת הכובעים, אם משתמשים בה נכון, יכולה לשפר את האפקטיביות של סעור המוחות 

 במסגרתו יש לדון בסוגיה סבוכה ומשמעותית העומדת על הפרק.

 

 


