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 העלאת מגוון נקודות מבטביחידה זו נלמד על     

 ?מגוון נקודות מבטלהעלות  תימ    

 ?מגוון נקודות מבטלהעלות מה ל    

 ?מגוון נקודות מבטלהעלות יך א    
 
 
 

   :"ת מבטונקוד"כתבו כל מה שעולה בדעתכם ביחס למושג . 1

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 :מנקודות מבט שונותתופעה /בעייה/או דוגמה להצגת נושאהבי. 2

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

     תופעה מנקודות מבט/בעייה/להצגת נושאכל קבוצה תציג בפני הכיתה דוגמה 

   .דונו במקרים שהוצגו בכיתה. שונות                  
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 רגשני ואינטואיטיבי: אדום כובע

    תחושות ,אינטואיציה ,רגשות: מייצג

 באופן גלוילגיטימציה לביטוי רגשות ! אין שיפוטיות

 .התנצלותללא אשמה ו

 ?ין בקשר לעניחושב/מה אני מרגיש

 

 .בונו- דהשל אדוארדכובעי החשיבה הפעילות הבאה מבוססת על שיטת 

 :  ונחשוב לפיו הבאים בכל פעם כובע אחד מבין הכובעים" שנחבו"בפעילות זו 

 

 

 

 נטרלי ואובייקטיבי: כובע לבן

 מידע עובדות ומספרים: מייצג

 ? איזה מידע יש ברשותנו

 ?איזה מידע עלינו עוד להשיג

 . ב" וכיוהשערות, דעות, מיון סוג המידע לעובדות

 

 

 

 חיובי ואופטימי : צהובכובע  

 תועלת, רווחים, יתרונות: מייצג

 ?מה יצא לנו מזה

 ?מדוע כדאי לנהוג כך

 ...אז....אם 

        

 

 חדשנייצירתי ו: כובע ירוק

 רעיונות, הצעות, חקירות: מייצג

 ...כדי לפתור אתמה ניתן לעשות 

 ?רעיונות אחרים/מה הן החלופות

 ...יש לי רעיון

 

 

 ביקורתי ופסימי: שחורכובע 

 אומדן סיכונים, חשדנות וביקורת, שיפוטיות: מייצג

 ?האם זה יצליח

 ?זה בטוח

 ...לדעתי זה לא

 

 מאורגן ומסודר: כובע הכחול

)חשיבה על כל התהליך(חשיבה על  החשיבה : מייצג

 על כל הכובעים" מנצח"

 מארגן ושולט על החשיבה

 מתווך, שואל, מסכם, מכליל, משקף, מנחה, מורה
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 .*בונו-דהשל כובעי החשיבה קראו את הקטע ובצעו את הפעילות לפי שיטת . 3
     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                             

 . מידע עובדות ומספרים: מייצג ההכובע הלבן את "חבשו". א3

אספו עובדות . )באמצעות האינטרנט(ערכו חיפוש מידע מהימן ועדכני בנושא 

שמו לב למקור המידע עליו (. ונתונים בלבד ללא נקיטת עמדה שלכם או של אחרים

  : כתבו את כל המידע הרלוונטי והעדכני שאספתם) !מכיםאתם מסת

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 . חרתסוגייה משמעותית א/דילמה/כל נושאבצע את הפעילות על ניתן ל* 

 עמק הצבאים בסכנה

. פתוחמשתרע עמק,  דונם250 -על שטח של כ, שכונות וכבישיםן בי, ירושליםהעיר בלב 

 : מכונהאך בפי תושבי העיר "  הר-עמק פרי"או " עמק רקפת"במפות הוא נקרא 

 מינים רבים שללצד , ר של כעשרים צבאים החי בושם עד-על" עמק הצבאים"

 .עתידו של העמקיימת מחלוקת רבת שנים בדבר ק. בעלי חייםצמחים ושל 

 טוען לבעלות על , הקיבוצים מעלה החמישה וקרית ענביםהפועל מטעם , יזם פרטי

 . חקלאיות לצורך הקמת חוות,  לרוכשיםרתולהשכהשטח וכבר החל במהלכים 

 העבודה לעצור את מבקשים ,  ארגונים ירוקים הפועלים למען איכות הסביבה, לעומתו

 .  ובישראלראשון מסוגו בירושלים, ניאתר טבע עירופגיעה בלתי הפיכה בולמנוע  בעמק
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 : לפי כל כובעבנושא  עמדה והציגוכל אחד מהכובעים הנוספים  את "חבשו". ב3

                    .תחושות, אינטואציות, רגשות: כובע אדום

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

   . תועלת,רווחים, יתרונות: צהובכובע 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

       .אומדן סיכונים, חשדנות וביקורת, שיפוטיות: שחורכובע 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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    . יצרתייםרעיונות, הצעות, חקירות: ירוקכובע 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 תוך התייחסות ,חשיבה מחדש על כל התהליך. החשיבהחשיבה על : כחולכובע 

     .על ידי כל הכובעים עמדות שהוצגול

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 : כתבו את עמדתכם האישית ,בתם על הנושא בכל כובעי החשיבהלאחר שחש. ג3

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 . את עמדתה בנושאכל קבוצה תציג בפני הכיתה                
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 ?בונו- דההמטרה של שיטת כובעי החשיבה שלהסבירו מה חשבו ו .4

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 :בונו-דהבשיטת כובעי החשיבה של כתבו את חוויותיכם מהפעילות . 5

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ":העלאת מגוון נקודות מבט"למיומנות של  הגדרה נסחו. 6

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  ת אחרות דונו בהגדרות שהוצעו על ידי קבוצו, בפני הכיתה הציגו את הגדרתכם

 .  יחד הגדרה המקובלת על כולםונסחו             
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 ....חושבים על מה שלמדנו                            

 

 נקודות מבטמגוון העלאת                                                              

                                                                                                                           

                                                          

   

                                              

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  ?באילו מקרים ?להעלות מגוון נקודות מבטתי מ

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 ?מה היתרונות ?להעלות מגוון נקודות מבט מהל

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 ?להעלות מגוון נקודות מבט יךא

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 


