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 למה צריך מדריך כיס?

ך והפיו שלךשדרג את היכולת היצירתית הכיס ידריך מ

או דוגמאות מעשיות  168בעזרת אותה לשיטתית יותר. 

לפתור בעיות ולחשוב על יעזור לך  הוא ,"מנופי השראה"

רבים יותר ויצירתיים יותר בהשוואה לכל שיטה  רעיונות

 אחרת.

 קבוצות. לכל קבוצה צבע משלהלשש  נחלקות  הכרטיסיות

 ()כמצוין והיא כוללת מספר מנופי השראה

  20   הפרדה על פי תנאי. .1

  20  .פרדה בין חלק למכלול .2

 24   הפרדה בזמן. .3

  12   הפרדה במרחב. .4

 31  העלמת פעולות מזיקות. .5

 61   .איתור משאבים .6
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היכולת היצירתית והדמיון שלכם, , בשיתוף מנופי השראה

 שעל הפרק. הבעיפתרון יצירתיים לרעיונות אצלכם  יציתו

 מהי בעיה?

עם תקר באמצע שום מקום שנתקעתם פעם  אם קרה לכםה

בתנאים ? בתא המטעןשאין לכם ג'ק  גיליתםבגלגל, ואז 

ל נהג שכופשוטה החלפת גלגל היא בעיה מוכרת רגילים 

 קשההיא הופכת לבעיה כשחסך ג'ק, . אבל יודע לפתור

 .ון, הדורשת חשיבה יצירתיתלפתר

 נדרש אשרמצב מצוי שאינו רצוי,  היאאם כך, בעיה 

 לפתור. כלומר לצמצם את הפער בין המצוי לרצוי. 

 העולם מעמיד אותנו בפני שני סוגי בעיות:

שאנחנו יודעים לפתור. כי הן פשוטות, כבר פתרנו בעיות 

דומות בעבר, או למדנו באוניברסיטה איך לפתור אותן, או 

 שיש לנו ידע אישי כיצד לפתור אותן.

בעיות שאנחנו לא יודעים לפתור. כי הן מורכבות, לא 

פתרנו בעיות דומות בעבר, או שלא למדנו לפתור אותן 
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לפתרון. במקרים כאלה באוניברסיטה, וחסרים לנו כלים 

 אין ברירה אלא לחשוב בצורה יצירתית. 

 לפתרון הבעיה צעדים ארבעה

 כוללת ארבעה שלבים: "מנופי ההשראה"ישת ג

 פירוק הבעיה )או המערכת( למרכיביה. .1

 הבנת קשרי סיבה תוצאה בין המרכיבים. .2

 הבעיה. שיתמכו בפתרוןאיתור משאבי סביבה  .3

תוך ניצול  למרכיבי הבעיהמציאת פתרון יצירתי  .4

 משאבי סביבה.

 פירוק הבעיה לגורמים

די לפתור בעיה יש להבין את המנגנון שגרם לה לקרות. כ

לשם כך מפרקים את הבעיה או המערכת לשלוש משפחות 

 של פעולות: 

פעולות העוזרות למערכת  כלומר; .פעולות מועילות .1

 לבצע את תפקידה.
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מפריעות למערכת פעולות הכלומר;  .פעולות מזיקות .2

 למלא את תפקידה. 

 סתירות: פעולות מועילות הגורמות לפעולות מזיקות.  .3

נניח שזיהינו מחיש את הרעיון בעזרת הדוגמה הבאה: א

)יש  לירידת מפלס ים המלח בחלקו הצפוני סיבותשלוש 

 :יותר, אבל נסתפק בשלוש(

 זו פעולה מזיקה.  –אידוי טבעי של מי הים  .1

זו פעולה מזיקה כי היא  -דרומי  הזרמת מים לאגם ה .2

גורמת לירידת המפלס הצפוני, אך מצד שני היא מועילה 

כי היא מאפשרת תיירות וייצור אשלג בצד הדרומי. 

 כלומר זו פעולה שנמצאת במצב סתירה. 

פעולה מזיקה כי היא מורידה  -צמצום הזרימה בירדן  .3

את המפלס אך גם מועילה כי היא תורמת לשלום עם 

 השכנה ירדן. כלומר גם זו פעולה שנמצאת בסתירה.

כדי לפתור בעיה יש להתמודד לפחות עם הפעולות המזיקות 

שבה ועם הסתירות. טיפול בפעולות המועילות ישפר את 

 המערכת אך לא בהכרח יפתור את הבעיות שלה. 
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 פעולות מזיקות?מטפלים באיך 

טבעי( או פעולה מזיקה )כמו האידוי הכל רצוי לבטל כלל, כ

 לצמצם את השפעתה השלילית על המערכת.

מנופי השראה לטיפול בתופעות  31במדריך הכיס מופיעים 

 בעזרתם רעיוןמזיקות. קרא בעיון את מנופי ההשראה ומצא 

 .שעומדת בפניכם פתור את הבעיהיש

 ?בסתירותאיך מטפלים 

ים תירה מאופיינת על ידי שלושה מצבים )מסומנס

 בכוכבית(:

. ם(ו)אד שגורמת לפעולה מזיקה)ירוק( מועילה  פעולה .1

 .ציין שפעולה א' גורמת לפעולה ב'החץ מ

שמונעת פעולה מועילה אחרת. הקו פעולה מועילה  .2

את פעולה  "ת"מונעשפעולה א' החוצה את החץ מבטא 

 . )תשלום מס בזמן מונע רווח כספי(.ב'

 הורסת קרינה
סרטן תאי  

 תהורס קרינה
 תאים בריאים

* 
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 פעולה מזיקה שגורמת לפעולה מועילה. .3

 פותרים סתירות?איך 

היא על ידי סכסוכים(  או)לפתרון סתירות  המסורתיתדרך ה

 -המביא לפתרון רע  היאפשרה  ,. ואולם בהגדרההפשר

lose-lose situation.  ,מאידך, פתרון שלא בדרך הפשרה

לפריצת דרך משמעותית ולהתקדמות  אעשוי להבי

 .בלי להגיע לפשרותלכן נשאף לפתור סתירות  המצאתית.

 .ללא פשרה ותסתירפתרון 

זה  .ותפשרללא סתירות מדריך זה מוצגת שיטה לפתרון ב

על ידי הפרדת הפעולה שמצויה בסתירה לשתי נעשה 

כיוון שכל אחת  ,מפריעות האחת לשנייה שאינןפעולות 

בזמן מס תשלום   כספי רווח 

מעילה בכספי 
כספי רווח החברה  
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ארבעה כללי הפרדה ב נעזרים. לשם כך אחר באזור פועלת

 )הצבע מתייחס לצבע הכרטיסיות(:

הפרדה לשני אזורי מרחב  – הפרדה במרחב .1

 .שונים

הפרדה לשני אזורים  – הפרדה על פי תנאי .2

 .כשבכל אזור שוררים תנאים שונים

 .הפרדה לשני אזורי זמן שונים – הפרדה בזמן .3

הפרדה לשני אזורים  – הפרדה בין חלק למכלול .4

 כשבכל אחד המערכת פועלת אחרת.

לפתרון  השראהמנופי  (76) ישהג שבעים ושמדריך הכיס מצי

 אסטרטגיות שונותארבעה עשר ל הנחלקים ,סתירות

 ארבעת כללי ההפרדה. במקובצים ו

לפתרון מומלץ לעיין במנופי ההשראה  כדי לפתור סתירה

לפתרון הסתירה שעולים  נותרעיוהכל  את ולרשוםסתירות, 

הספציפית. רצוי לא לשלול אף רעיון גם אם הוא נראה לא 

רעיונות כמה  של ראשון. לעיתים קרובות, זיווגראוי במבט 

  חזק.אחד "חלשים" מוליד רעיון 
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 דרכים לייצר יותר רעיונות יצירתיים   5

 נכם.שתמשו בדמיוה
מנופי ההשראה המוצגים במדריך הכיס לוקטו מעולמות תוכן 

לחלץ בדמיונכם וביצירתיות שלכם כדי  והיעזר. מגוונים

בעיה ה לעולם התוכן של המתאים רעיון מנוף ההשראהמ

 שאתם פותרים. 

 מצאו מכנה משותף. 
ט כי ממב במנוף השראההמוצג רעיון על הסף  אל תדחו

נסו למצוא מכנה משותף בינו  רלוונטי. ראשון הוא נראה לא

 לבין הבעיה או המערכת שלכם.

 כבו את מתג השיפוטיות
ידוע ממחקרים שאנשים יצירתיים במיוחד מכבים את יצר 

מצב רוח יצירתי". נסו להשתיק ל" נכנסיםהשיפוטיות כשהם 

נראה אם הוא גם את השיפוטיות שלכם. רשמו כל רעיון,  

טיפשי. לפעמים שני רעיונות טיפשיים מולידים רעיון 

 מוצלח.
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לדוגמה; למנוף ההשראה "היעזר בגורם לבעיה כדי לפתור 

את הבעיה" נלווה תיאור המציג שיטה להגנה על כף של 

 וכמדחפור מפני שחיקה. על אף שדוגמת "כף הדחפור" )

מרבית הדוגמאות( באה מעולם ההנדסה, היא רלוונטי 

בעיות בעולמות תוכן כמו חינוך, ניהול, ביולוגיה, פתרון ל

משק הבית, משפחה ועוד. לדוגמה, מורה בכיתה יכולה 

כלל "היעזר בגורם לבעיה כדי לפתור את מה לקבל השראה

אישי הלהטיל על תלמיד מפריע לשמש כעוזר י אכדהבעיה" 

 .הכיתה שלה או תורן

 תנו משוב, לא ביקורת.

תמיד על רעיונות של אחרים. ביקורת  קורתימבהימנעו 

תנו  בקר,ל. במקום הורסת גם אם קוראים לה ביקורת בונה

תם ברעיון, ואז משוב לפי המבנה הבא: תחילה פרטו מה אהב

 ציינו מה הייתם משפרים כדי לאהוב אותו אפילו יותר.
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 ילוהכל
הטכנולוגיה מנופי ההשראה נולדו מניתוח פטנטים בתחומי 

. כמומחי תוכן בתחומכם, עליכם למנף את הרעיון או והניהול

 הדוגמה ולהתאימם למערכת שאתם חוקרים. את 

לדוגמה: למנוף "הגבר באופן הדרגתי את הלחץ ואז פרוק 

אותו באופן פתאומי" יש זיקה לעולם הפיזיקה, אך אפשר 

להחילו לתחומים רבים אחרים. לדוגמה בתחום העסקי, 

על  הדרגתיתהשתלטות עוינת נעשית על ידי השתלטות 

עד להשגת רוב, ואז החלפת מועצת המנהלים. החברה מניות 

רגתית יכולה להתבטא בריכוז מאמצים הגברת לחץ הד

אנושיים, פיננסיים, פוליטיים, חברתיים, מחשבתיים 

 וכדומה ולא דווקא מאמצים מכניים או פיזיים.

 הקצינו
כשבוחנים מנוף השראה, רצוי להקצין את ממדיו. למשל 

 בכמה סדרי גודל. את ממדיו  ןלהגדיל או להקטי

( 36)עמ'  "בקליפורניהכדורים לדוגמה מנוף ההשראה "

מאגר מים , ומביא כדוגמה מציע לחלק את המערכת לחלקים
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נסו לצמצם את האידוי.  שנועדו המכוסה בשכבה של כדורים

נניח לגודל של פרודות.  ,ככל האפשרכדורים להקטין את ה

נוזל בעל העשוי כיסוי לחשוב על  אפשרעם מעט דמיון 

קצף שיבודד או  משקל סגולי קל מהמים שיכסה את המאגר

 .אותו

 איתור משאבי סביבה 

קרה לכם שנחשפתם לפתרון כל כך פשוט עד ששאלתם אם ה

הקסם הזה את עצמם "איך לא חשבנו על זה בעצמנו?". 

מתרחש כשפותרים בעיה בעזרת משאב שאף אחד לא שם 

לאיתור היעזרו במנופי ההשראה . לפניכם לב לקיומו

הגלויים לעין, אבל בעיקר משאבים את האתר כדי למשאבים 

שאף אחד לפניכם  משאבים אתרו. סמויים מהעיןאת אלה ה

 .בעיהה לשפתרון יצירתי ל אותםנצלו ו לא ראה

 בחירת הפתרון

תהליך המוצע במדריך הכיס עשוי להניב רעיונות ה

כדי לבחור את לפתרון מעשי אחד. אחדו כמה רעיונות רבים. 

פי שלושה כל רעיון על הטובים ביותר,  נתחו  נותהפתרו
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שנמצא  בפתרוןובחרו , על פי המודל הבאקריטריונים 

 בנקודת החיתוך.

לסיום, חשוב לזכור, מדריך הכיס לא נועד לעמוד על המדף, 

אלא לשימוש חוזר. בכל פעם שאתם נדרשים לפתור בעיה, 

 חיזרו למדריך וחפשו השראה לרעיונות יצירתיים. 

זכרו: כל בעיה שונה מקודמתה, והמדריך יעורר אצלכם 

 השראה למציאת פתרונות יצירתיים חדשים.

ה
ת

תכנו
י

 

ת
 כלכלי



הפרדה לפי תנאי פעולה

אסטרטגיה

תנאיבמערכתלאתרכדיההפרדהבכרטיסיותהעזר
שיפריעומבליסותרותפעולותלביצועשיעזרופעולה
.לשנייההאחת

:השראהמנופי20כולליםההפרדהכללי

14'עממשקלהפחתת•

17'עממיוחדיםעבודהתנאייצירת•

20'עמשונההשפעהיצירת•

24'עמסלקטיביתמניעהאוהסטה,האטה•

29'עמחיצונישדההוספת•

32'עמתכונותשינוי•
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הפרדה לפי תנאי פעולה

מנוף השראה

מסנן מגנטי
:הבאהבשיטהפועלחלקיקיםלהפרדתמגנטימסנן

צדיומשניאשרמגנטי-פרונוזלובוממכלבנויהמסנן
כזהבאופןמגנטישדהמיצרים.חזקמגנטיכוחפועל

אוהכבידהכוחבכיווןלסירוגיןיפעלוהשטףשקווי
המגנטיהשדהבעוצמתמשחקידיעל.הפוךבכיוון

ובכך,הנוזלצפיפותעללהשפיעאפשרובכיוונו
.הכבידהתנאיעללכאורהלהשפיע

סגולימשקלבעליחלקיקיםישקעו,שוניםכבידהבתנאי
.שונה

חפש במערכת תכונה או משאב שאפשר לשנות אותם או  
להתבסס על השינוי שלהם כדי לפתור את הבעיה

Magnet 
fields

Gravitation
fields

השפעה שונה
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הפרדה לפי תנאי פעולה

מנוף השראה

דבורה מחושמלת
שהיאהאבקניםכמותאך.חשובהמאבקתהיאדבורה
.קטנההיאפרחמכלאוספת

החשמל.סטטיחשמליבמטעןהדבורהאתלטעוןהוצע
ומשפר,לדבורהלהיצמדאבקניםליותרגורםהסטטי

שלהההאבקהכושראת

,  מגנטי, שדה חשמלי)חפש מקור אנרגיה או חומר 
שהוספתם למערכת  ( לחץ וכדומה, טמפרטורה, כבידה

..תאפשר את פעולתה תחת הפונקציות הסותרות

הוספת שדה חיצוני

beenmaster.comמקור 
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הפרדה בין חלק למכלול

אסטרטגיה

אם מערכת צריכה לבצע שתי פעולות הסותרות זו את  
או שני תהליכים המשרתים מטרות סותרות או  , זו

נסה לחלק את המערכת  , פועלים תחת תנאים סותרים
לשני חלקים כך שחלק אחד יבצע את פעולתו בתת 

בעוד המערכת כולה ממשיכה לבצע , מערכת נפרדת
.  את הפעולה השלמה ללא הפרעה

כרטיסיות ההפרדה לפי תנאי פעולה עוזרות לאתר  
תנאים לביצוע פעולות סותרות מבלי שיפריעו האחת  

.  לשנייה

:מנופי השראה23כללי ההפרדה כוללים 

34' עמהפרדה השלם לחלקיו  •

38' עמ.חיבור החלקים לשלם•

51' עמ.חלוקת המערכת לחלקים משלימים•
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הפרדה בין חלק למכלול

מנוף השראה

הפרדת השלם וחלקיו

הפרד ומשול
לפתרון.מורכבתצורהבעלחלקבמלחצייםלאחוזקשה

המעניקיםפלדהבגלילילהשתמשאפשרהבעיה
.החלקבאחיזתגמישות

ללסתותפלדהמעויניכמהלרתךאפשרלחילופין
צורהבעליחלקיםלאחוזאפשרותלהןשיתנוהמלחציים

חלקהואמהגליליםאחדכל.סימטריתלאאוייחודית
.מכלולמהוויםביחדוכולם

פרק את המערכת לחלקים כך שפעולתן ביחד תפתור את 
או שלב כמה תת מערכות דומות למערכת  , הבעיה

.  מוכללת בעלת תכונות משופרות

34

Source: Ideation International



הפרדה בין חלק למכלול

מנוף השראה

הפרדת השלם וחלקיו

כדורים בקליפורניה
האידויאתלצמצםרצובקליפורניהגדולמיםבמאגר

הפתרון.האחזקהאנשישלהגישהאתלהגבילמבלי
הכדורים.מוקצףפוליסטירןבכדוריהמאגרכיסויהוא

מאפשריםאך,אידויומצמצמיםהמיםפניעלצפים
משמשתדומהשיטה.סירותשלחופשיתתנועה

ווילוןבעזרתקורבריחתמונעים.קירורבמחסני
לאווירמחסוםמהוותהיריעות.שקופותPVCמיריעות

בחופשיותדרכולעבורולציודלאנשיםאפשרותאך,קר

פרק את המערכת לחלקים כך שפעולתם המשולבת  
או שלב כמה תת מערכות דומות , תפתור את הבעיה

.  למערכת מוכללת בעלת תכונות משופרות

36

Credit: Junkyardsparkle, Wikimedia Commons, the free media repository



הפרדה בזמן

אסטרטגיה

או  , המשרתים מטרות סותרות, בהינתן שני תהליכים
נסה לתזמן את התהליך  , פועלים תחת תנאים סותרים

כך שפונקציות הסותרות זו את זו יפעלו בזמנים  
.שונים

כרטיסיות ההפרדה לפי תנאי פעולה עוזרות לאתר  
תנאים לביצוע פעולות סותרות מבלי שיפריעו האחת  

.לשנייה

:מנופי השראה24כללי ההפרדה כוללים 

53' עמפעולה מקדימה•

61' עמיצירת השהיות מכוונות•

62' עמניצול השהיות מכוונות•

67' עמהגדלת דינמיות של מערכת•

73' עמזרז תהליכים•
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הפרדה בזמן

מנוף השראה

פעולה מקדימה

שסתומי לב 
בעזרתונסגרונפתחומלאכותייםלבשסתומיבעבר
היההשסתוםחייאורךזובשיטה.חיצוניאנרגיהפולס
מינימליתפתיחהשפעולתלמדויותרמאוחר.למדיקצר

ולסגורלפתוחהדםללחץלאפשרכדימספיקהראשונית
אתמאודהאריךזהשיפור.עצמובכוחותהשסתוםאת
.המלאכותיהשסתוםחיי

כיצד אוכל לעורר ביצוע של הפעולה באופן אוטונומי  
?בעזרת טריגר מוקדם או פעולה מקדימה כלשהי

Source: National Science Foundation (NSF)
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הפרדה בזמן

מנוף השראה

פעולה מקדימה

שדה זרוע בפרחים
טריעשבהואלבהמותביותרוהאיכותיהזולהמזון

נהוג,המזוןאתולאזןלהעשירכדי.לאחרונהשנקצר
יקרתהליךזה.שנקצרולאחרגידוליםכמהלערבב
לפשטכדי.גדוליםובמערבליםבמכליםשימושהמחייב

כשבכל,בשורותהשדהאתלזרועהוצעהתהליךאת
הקומביין,הקצירבעת.מהתערובתאחרעשבגדלשורה
.אחרעשבפעםבכלויקצורהערוגותלכיווןבניצבינוע

.הקצירלאחרהעשביםערבובאתחוסךהדבר

.  בצע מראש פעולה כדי למנוע את היווצרות הבעיה
,  לשלב, להחסיר, להוסיף, לקלף, לצפות: דוגמה)

(ללטש וכדומה, להדביק, להחליש, לחזק

59



הפרדה במרחב

אסטרטגיה

כאשר במערכת מתקיימות שתי פונקציות המשרתות  
נסה  , או פועלות תחת תנאים סותרים, מטרות סותרות

לארגן את המערכת כך שפונקציות הסותרות זו את זו  
.יפעלו במרחבים שונים

כרטיסיות ההפרדה לפי תנאי פעולה עוזרות לאתר  
תנאים לביצוע פעולות סותרות מבלי שיפריעו האחת  

.לשנייה

:מנופי השראה12כללי ההפרדה כוללים 

76' עמשימוש במרחב אחר•

82' עמהוספת או החסרת ממד•

85' עממטריושקה•

87' עמלעבור דרך•
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הפרדה במרחב

מנוף השראה

הוספה או החסרה של ממד

לפינהמעברלהסתכל

פינהלכלמעברעורבתהסכנהבנויבשטחבלוחמה
הפריסקופעקרוןאתניצלישראליממציא.דלתולכל

.Corner-shoot-הלפיתוחבצוללת

אתחושףואינולפינהמעברליריהמשמשרובהזהו
זירתאתומציגמעלות90-במתקפלהרובה.היורה
.קטןומסךמצלמהבאמצעותהירי

חפש ממד או מסתור שלא נוצל קודם לכן על מנת למקם 
, מחוץ, ממד יכול להיות בתוך. )בו את הפעולה הסותרת

(לפני וכדומה, מאחורי, מתחת, מעל

Source: www.cornershot.com
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הפרדה במרחב

מנוף השראה

הוספת או החסרת ממד

ממדיםלכווץ

זכוכיתמצינורבנויההייתההראשונההפלורסנטנורת
פותחויותרמאוחר.אלקטרודותשתישבקצותיוארוך
שלמסולסלתאומקופלתווריאציהשהיאPLנורות
.הניאוןנורת

שייכנסוכדיאלמנטיםלכיווץזהברעיוןמשתמשים
המשמשסטנטלדוגמה.קטןחללדרךאו,לתוך

ונפתחשלוההחדרהבמצבמכווץעורקיםלפתיחת
לקדחשהוכנסלאחרהמתרחבדיבל.משוחררבמצב
.עצמןתוךאלהמתקפלותקרטוןקופסאות.בקיר

רהיטיםשלדוגמאותעשרותלמצואאפשרבאינטרנט
.עצמםתוךאלהמתקפלים

חפש ממד או מסתור שלא נוצל קודם לכן על מנת למקם  
,  מחוץ, ממד יכול להיות בתוך. )בו את הפעולה הסותרת

(לפני וכדומה, מאחורי, מתחת, מעל
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טיפול בתופעות מזיקות

אסטרטגיה
יש  (harmful)כשמזהים במערכת פעולה מזיקה 

.  או לבודד אותה, לבטל, לצמצם, להעלים
מנופי  32כרטיסיות הטיפול בתופעות מזיקות כוללות 

:ההשראה

89' עמבידוד הפעולה המזיקה1.

94' עמהגנה מפני הפעולה המזיקה2.

96' עממנע מראש פעולה בלתי רצויה3.

98' עמפיצוי על פעולה מזיקה4.

101' עמחיבור בין פעולות מזיקות5.

102' עמביצוע פעולה הפוכה לפעולה המזיקה6.

106' עמצמצום ההשלכות של פעולה מזיקה7.

.108' עמניצול גורם לנזק לצמצום פעולה מזיקה8.

112' עמהגברת תופעה מזיקה9.

114' עמנטרול תופעה לא רצויה10.
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מנוף השראה

טיפול בתופעות מזיקות

הגנה מפני הפעולה המזיקה

פלדהכדורייצור

בשיטתמיוצריםלמסביםהמשמשיםפלדהכדורי

עלסדקיםנוצריםזובתהליך.Stamping))הכבישה

חומראתמצפיםהתופעהעללהתגברכדי.השטחפני

לאחר.פחמןשלנמוךאחוזבעלתברזלבסגסוגתהגלם

ומקבליםהפחמניתהפלדהשכבתאתמסירים,הכבישה

.סדקיםללאכדור

אתבודד,המערכתעלמשפיעהבודדתמזיקהכשפעולה
מזיקותפעולותמספראםאך,המזיקההפעולה

.המערכתאתבודדהמערכתעלמשפיעות

Credit: Max Pixel
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מנוף השראה

טיפול בתופעות מזיקות
מנע מראש פעולה בלתי רצויה

התאבדותלמניעתגלולה

כדי.להתאבדותפופולריתדרךהיאשינהגלולותנטילת

משלשלבחומרגלולותמצפים,התופעהעםלהתמודד

אך,לשלשולתגרוםלאאחתשינהגלולת.נמוךבמינון

תגרוםיחדשינהגלולותשלמופרזתכמותנטילת

.בדםהמרדיםהחומרספיגתאתותעכבחמורלשלשול

קללפעמים.המזיקהלהשפעההגורםאתלבטלנסה
לטפלמאשרהמזיקהגורםהשפעתאתלבטליותר

.המזיקהבתופעה

Credit: Kissclipart
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מנוף השראה

טיפול בתופעות מזיקות
מנע מראש פעולה בלתי רצויה

ספינהטלטול

שלטלטוללהקטיןנועדפסיביהידרודינמימייצב

מיםמכלימשנימורכבהמייצב.גועשיםבמיםספינות

כךביניהםומחובריםהספינהצדימשניהממוקמים

.המכליםשניביןלזרוםיכוליםשמים

טלטולביןהפזההפרשבגללמתקבלהספינהייצוב

.שמאללמכלימיןממכלהמיםמעברקצבלביןהספינה

להישארששואפים)המים,ימינהנוטההספינהכאשר

הופךהשמאל.שמאללתאימיןמהתאזורמים(מאוזנים

.הספינהלנטייתהפוךבכיווןמומנטויוצר,יותרכבד

עלשליטהידיעלהמיםזרימתקצבעללשלוטאפשר

.המכליםשניביןהפתחגודל

קללפעמים.המזיקהלהשפעההגורםאתלבטלנסה
לטפלמאשרהמזיקהגורםהשפעתאתלבטליותר

.המזיקהבתופעה
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מנוף השראה

טיפול בתופעות מזיקות
פיצוי על פעולה מזיקה

מזהמותבפליטותטיפול

בסגסוגותעשיריםפחםשריפתשלהתוצרים,כוחבתחנות

גזיטיהור,מאידך.זיהוםשלמקורהמהוותאלקליות

כימיקליםבעזרתנעשהפחמיותכוחמתחנותהפליטה

.אלקליים

במיםאלקלייןסגסוגותהמכילההפסולתאתלמהולניתן

שתי.פליטהגזיידיעלהנוצרבזיהוםבאמצעותםולטפל

.השנייהאתהאחתמנטרלותהמזיקותההשפעות

עליפצהאחדשחלקכךלחלקיםהמערכתאתלחלקנסה
.האחרהחלקשלהמזיקההפעולה

גבוהיםבבנייניםתנודותריסון

הוצעאדמהרעידותמפניגבוהיםבניניםעללהגןכדי

לשניאם.הבנייןשלהעליוןבמפלסלזהזהאותםלחבר

אתהאחדירסנוהם,שונהעצמיתתדירותישהבניינים

.השנישלהתנודות
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מנוף השראה

טיפול בתופעות מזיקות
חיבור בין פעולות מזיקות

מקוטביםנגדים

wire-wound)סלילנגדי resistor)אתלשנותנוטים

עללשמורכדי.הטמפרטורהשלכפונקציההתנגדותם

מוליךיוצרים,טמפרטורותשלרחבבמנעדהתנגדות

החומרים.יחדהמחובריםשוניםתילחומרימשניהעשוי

שוויםלטמפרטורההתנגדותמקדמילהםשישכךנבחרים

ההפךגודלבסדר

מזיקהלפעולהחיבורהידיעלמזיקהפעולהלמנוענסה
.אחרת

.ערפלבעזרתערפלפיזור

לתאונותגורם,ונחיתותהמראותמשבשכבדערפל

מלאכותיערפלבאמצעותערפללפזרמוצע.ועודדרכים

.חשמליבמטעןטעונותמיםטיפותשלבתרסיסהרווי

גשםויוצרהערפלאתאליומושךהטעוןהתרסיס

.הערפלאתהמפזרמלאכותי
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מנוף השראה

טיפול בתופעות מזיקות
ביצוע פעולה הפוכה לפעולה המזיקה

ריאקטיבישריון

.משורייןקרביברכבהמותקןמיגוןהואריאקטיבישריון

מרביתםאולם,ריאקטיבימיגוןשלשוניםסוגיםקיימים

עלהמותקנותהודףנפץחומרשלביחידותמשתמשים

אוהרקטהשלהפגיעהעם.הרכבשלהחיצוניתהדופן

הנגדיבכיווןהדףיוצר,מתפוצץהמיגון,בשריוןהטיל

.הפגיעהיעילותאתמשמעותיתומפחית

המזיקהלפעולהבעוצמתההשווהפעולהבמערכתאתר
.בכיוונההפוכהאך

מקור ויקיפדיה
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איתור משאבים וניצולם

?משאבמהו
לסייעשיכול,פנימיאוחיצוני,גורםכלהואמשאב

יימצאאוהמערכתבסביבתונמצא,בעיהבפתרון
משאביניצול.,הבעיההתרחשותבעתבסביבתה

לפתרונותהשראהמקורומתמידמאזהיווהסביבה
תעשייתיתהליךלקירורמיםבמאגרשימוש:כמויעילים

או,מקומייםבניהבחומרישימוש,אנרגיהליצוראו
.אנרגיהליצורהשמשובקרינתברוחשימוש

פתרוןלהניבעשוימהעיןהסמויבמשאבשימושאולם
זהעלחשבנולאאיך"כמותגובהשגוררכזה.מפתיע

"קודם

.השראהמנופי61כוללותהמשאביםאיתורכרטיסיות

116'עמ.אנרגיהמשאבי•
122'עמ.פונקציונלייםמשאבים•
127'עמ.מידעמשאבי•
132'עמ.חומרמשאבי•
135'עמ.מרחבמשאבי•
138'עמ.זמןמשאבי•
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איתור משאבים וניצולם

מנוף השראה

איתור משאבי אנרגיה חיצוני

כתוצאההנוצרהראשוניהחיכוךאתלהפחיתכדי

,הנחיתהמסלולעםנוסעיםמטוסיגלגליממפגש

לאחר)האווירזרימתשלהאנרגיהאתמנצלים

במערכתראשוניספיןליצרכדי(ירדושהגלגלים

במצבכברהםבמסלולנוגעיםכשהגלגלים.הגלגלים

.פוחתהנגיעהברגעהחיכוךולכןסיבובי

מטוסיםצמיגישחיקתצמצום

כמוזמיניםאנרגיהמקורותהמערכתבסביבתאתר
וכדומהקינטיתאנרגיה,חום,כימית,חשמליתאנרגיה
.הבעיהלפתרוןלנצלםשאפשר

Source:www.alliance-aerospace.com
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איתור משאבים וניצולם

מנוף השראה

איתור משאבי אנרגיה חיצוני

,הטייןנהרמעלהעוברגייטסהדהמילניוםגשר

המיוחד.אופנייםורוכבירגללהולכימיועדשבאנגליה

ברגע.באנרגיהלחיסכוןהכבידהכוחניצולהואבגשר

יוצרתהנגדיתהקשת,הגשראתלהריםשמתחילים

.הגשרפתיחתלתנועתהמסייעכוחוקטור

גשרלהרמתבכבידהשימוש

כמוזמיניםאנרגיהמקורותהמערכתבסביבתאתר
וכדומהקינטיתאנרגיה,חום,כימית,חשמליתאנרגיה
.הבעיהלפתרוןלנצלםשאפשר

Source: wikipedia
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איתור משאבים וניצולם

מנוף השראה

איתור משאבי מידע

שלגובהואתמדדגלילאואיךמספרתאורבניתאגדה

אתמדדהואאז,עצרשעוןהיהלאלגלילאו.פיזהמגדל

שלהתנועהזמןאתלחשבכדיעיוורנזירשלהדופק

אתראהלאהעיוורהנזיר).המגדלמראששהושלךחפץ

.(הואץלאשלוהדופקולכןהאבן

?האקדחירהמתי

בעזרתהאחרונהבפעםירהאקדחמתילקבועאפשר

האקדחקנהשלהמגנטיותהתכונות:הבאההשיטה

וחוזרות,ירהשהאקדחלאחרזמניבאופןמשתנות

התכונותבדיקה.שבועותכארבעהלאחרהטבעילמצבן

עללהצביעיכולה,זההלאקדחהשוואתןתוךהמגנטיות

.ירההאקדחבוהאחרוןהמועד

?פיזהמגדלשלגובהואתמדדגלילאואיך

לנצלושניתן,למדידההניתןמידעהמערכתבסביבתחפש
.אותולייצרנסה,זמיןלאהמידעאם.הבעיהלפתרון

.(אקוסטיתהולכה,חשמליתהולכה,מגנטיותלמשל)

.
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איתור משאבים וניצולם

מנוף השראה

איתור משאבי מידע

מבוססימידעשירותימספקתFoursquareחברת1.

לסניףלהיכנסללקוחותיהמציעה,לדוגמה.מיקום

שהמידעגילתההיאלאחרונה.מקדונלדסשלהקרוב

תנודתיותעללהצביעיכולאמתבזמןאוספתשהיא

המבוססעסקימודלפיתחההחברה.מכירותומחזורי

.עסקיםלבעליזהמידעמכירתעל

מאגריבניהולמומחיותהאתניצלהAmazonחברת2.

בתחוםחדשניעסקימודללפתחכדיגדוליםמידע

הםAmazonשלAWSשירותיכיום.הענןמחשוב

.בעולםהנפוצים

נתוניםכרייתטכנולוגיתהתפתחההאחרונותבשנים3.

מהמידעחדשותתובנותלפתחלעסקיםהמאפשרת

.שלהםהנתוניםבבסיסיהנאגרהרב

.פנימיתבתכונהאובמידעשימוש

לנצלושניתן,למדידההניתןמידעהמערכתבסביבתחפש
.אותולייצרנסה,זמיןלאהמידעאם.הבעיהלפתרון

.(אקוסטיתהולכה,חשמליתהולכה,מגנטיותלמשל)
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איתור משאבים וניצולם

מנוף השראה

איתור משאבי חומר

כאשרמתפוצציםהיוקרבמטוסיהשנייההעולםבמלחמת

דלקמאדינבעהההתפוצצות.הדלקלמכלחדרקליע

אתפתרו.(עצמומהדלקולא)המכלבחללשהצטברו

.הדלקלמכלהמנועשלפליטהגזיהזרמתידיעלהבעיה

ובגללאדיםהצטברותשמנעלחץבמכליצרוהגזים

התלקחותמנעוהם,אפסיהיהשבהםהחמצןשריכז

.המכל

הקרקעאתלשמן

אתמזרימההדחפורכףבשיניחריריםשלמיוחדתמערכת

הגזים.הקרקעתוךאלהדחפורממנועהפליטהגזי

שלההחיכוךאתומפחיתיםהדחפורכףדפנותאתמשמנים

ומונעתהפחמןתחמוצותאתמסננתהקרקע.הקרקעעם

מעשירההפחמןתחמוצות,ובנוסף.לאטמוספירהפליטתם

.אורגנייםבחומריםהקרקעאת

?מתפוצציםהיומטוסיםלמה

אומבוזבזיםחומריםהמערכתבסביבתלאתרנסה
.הבעיהבפתרוןלסייעשיכוליםמיותרים

.
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