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 ?לךהאם המדריך מתאים 

פתרונות  במציאת ךכישורישואף לשפר את המהנדס או מנהל אם אתה 

וניהוליות טכנולוגיות , לבעיות הנדסיותיצירתיים ומעשיים 

 בשבילך.בדיוק מדריך זה הוא  –שמעסיקות אותך 

 למה המדריך יעזור לי?

לרובנו כלומר,  .רובנו לוקים באינרציה פסיכולוגיתכולנו בני אדם ו

ולבחון בעיה מנקודת  אליהם הורגלנולצאת מדפוסי החשיבה קשה 

האיש בתמונה יאחז בשני החבלים  כיצד ;לדוגמה. ורעננה מבט חדשה

זה תלוי עד כמה הוא מקובע רחוקים מדי האחד מהשני? בהנחה שהם 

  שעומד לרשותו.כלים ארגז הבמחשבתו ואיך ישתמש ב

 בשתי הקצוותהאיש והחבל, איך לאחז  1איור 



2 

 ניצוץ

 ניצוץ

 ?איך לעזור לו לפתור את הבעיה רעיון לךיש 

 איך המדריך יעזור לי?

ובשלב העלאת לבעיה  ות השורשבימציאת סשלב בלך המדריך יסייע 

 ;תחנותכמה דרך תהליך העלאת הרעיונות עובר . לפתרונם רעיונות

אחר כך . שכולם חושבים עליהםעולים הרעיונות השגרתיים  תחילה

רעיון  מעלהשהו ימ לפתעולא צצים יותר רעיונות חדשים.  נתקעים

  יצירתיים. של רעיונותחדש  פרץויוצר השראה  שמהווהיצירתי 

היצירתי התהליך את מחדש  תהצילך לו יעזרההשראה  כרטיסיות

 High hanging fruitsמה שנקרא ולקבל עוד ועוד רעיונות יצירתיים. 

 זמן
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 תהליך הבשלת רעיונות 2איור 
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, והם יותר מגוונים כך יותר רעיונותשעולים ככול  !זכרו כלל חשוב

 ויותר יצירתי. הסיכוי למצוא פתרון בלתי שגרתיעולה 

רק אלא  פתרון לבעיה הספציפית שלך לא נועדו לספק הכרטיסיות

בעיה בין ההדוגמה ל דמיון ביןקווי חפש ללכן חשוב  .השראה

 .הנחקרת

 מבנה המדריך

המדריך כולל שלושים ואחת אסטרטגיות לפתרון בעיות ומאה ושבעים 

 פתרונות מעשיים שיושמו בהצלחה.  ותהמתאר כרטיסיותושמונה 

לאופי הטיפול , בהתאם קבוצותלשש  יםמדריך נחלקמנופי ההשראה ב

 . . לכל קבוצה צבע משלהבבעיה

 כמות הדוגמאותו צבע אופן הטיפול

 36 טיפול בפעולות מזיקות

 20 סביבההשינוי תנאי פתרון על ידי 

 24 מכלוליםתתי חלוקת המערכת ל

 24 פתרון תלוי זמן

 20 פתרון תלוי מרחב

 54 ם וניצולםאיתור משאבי
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 בעיהצעדים לפתרון  שישה

 לוצים ארגוניים(.לימוד המערכת ואילוציה )תקציב, זמן, אי .1

הבנת קשרי סיבה תוצאה ו למרכיביהפירוק הבעיה )או המערכת(  .2

 .בעיההמערכת/ בין מרכיבי

 .גלויים ונסתריםאיתור משאבי סביבה  .3

תוך ניצול משאבי  הבעיהפתרון יצירת רעיונות יצירתיים ל .4

 .הסביבה

 בחירת הפתרון המיטבי לבעיה. .5

 מימוש הפתרון )הינדוסו והטמעתו( .6

 קשרי סיבה תוצאה - לגורמיםהבעיה פירוק 

. לשם כך יצר אותהאת המנגנון ש תחילה כדי לפתור בעיה יש להבין

לשלוש  ןלפרקלזהות את כל הפעולות המתבצעות במערכת ויש 

 : של פעולות משפחות

פעולות העוזרות למערכת  כלומר; .(useful) פעולות מועילות .1

 ה.ילבצע את תפקיד

פעולות המפריעות למערכת כלומר;  .(harmful) פעולות מזיקות .2

 ה. יאת תפקיד לבצע

 מזיקותוגם מועילות שהן גם : פעולות (contradictions) סתירות .3

 (.או מזיקות אבל גם מועילות)
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 סיבותנניח שזיהינו שלוש אמחיש את הרעיון בעזרת הדוגמה הבאה: 

)יש יותר, אבל נסתפק  לירידת מפלס ים המלח בחלקו הצפוני

 :בשלוש(

 . מפלסגובה הל פעולה מזיקה זוהי –אידוי טבעי של מי הים  .1

פעולה מזיקה כי היא גורמת  היזו -הזרמת מים לאגם הדרומי   .2

מועילה כי היא מאפשרת תיירות גם לירידת המפלס הצפוני, אך 

 במצב סתירה. לכן היא וייצור אשלג בצד הדרומי. 

לום מועילה כי היא תורמת לשפעולה  - הזרמת מים לשכנה ירדן .3

 .אך גם מזיקה כי היא מורידה את המפלס ,עם השכנה ירדן

  בסתירה. שמצויהגם פעולה זו כלומר 

פעולות מזיקות סיבה תוצאה: קל לתאר את הבעיה בעזרת תרשים 

החיצים בצהוב.  רותיוסתצבועות באדום, פעולות מועילות בירוק 

ירידת מפלס ים 

 המלח

 אידוי טבעי

הזרמת מים 

 לבריכות אידוי

שגשוג תעשיות 

 ים המלח

הזרמת מים 

 לשכנה ירדן

שגשוג השלום 

 עם ירדן

 תרשים סיבה תוצאה 3איור 
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. מבטאים קשר סיבתי לדוגמה אידוי טבעי גורם לירידת המפלס

 כי)צבע צהוב( מצויה בסתירה  "הזרמת מים לבריכת האידויהפעולה "

אלו שתי לשגשוג תעשיות ים המלח.  גםאך לירידת מפלס,  ורמתגהיא 

הזרמת מים לשכנה הפעולה "גם  .בסתירה הן, לכן נוגדותתוצאות 

עם משמרת יחסי שכנות טובה  היאבסתירה כי מצד אחד  מצויה "ירדן

 .לירידת המפלס מתגורהשכנים אך 

הערה: אפשר ללמוד לעומק כיצד לבנות תרשימים באתר שלי 

www.rankup.co.il 

 .פעולות מזיקותב טיפול

השלילית  ןאו לצמצם את השפעת ותמזיק ותפעול רצוי לבטלככלל, 

 .)כמו האידוי הטבעי( על המערכת

ל תופעות טבלולצמצום  דרכיםפרק נפרד על  ישבמדריך הכיס 

קרא בעיון את מנופי ההשראה ומצא . )כרטיסיות אדומות( מזיקות

שעומדת המזיקה  הפעולהיצמצם או יעלים את ש בעזרתם רעיון

 ך.בפני

המזיקות, כדי לפתור בעיה צריך להעלים את הפעולות 

וליישב את הסתירות. טיפול בפעולות המועילות ישפר את 

 ביצועי המערכת אך לא בהכרח יפתור את הבעיות שלה.

 

http://www.rankup.co.il/
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 ?בסתירותמטפלים  לאאיך 

היא על  (קונפליקטים)או לפתרון סתירות  הקלההדרך מאז ומתמיד 

כל צד מוותר  בפוליטיקה: קל להבין זאת. trade-offפשרה או ידי 

צד שום  השב ההכי גרוע לנקודהעד שמגיעים קצת לטובת הצד השני 

הנדסה מרבית הפתרונות הם בעולם הגם לא מוכן לוותר יותר. 

 . פתרונות רבים אינם אידאליים, ולכן של פשרהפתרונות 

 ה ללא פשרה?סתירמיישבים איך 

מצויה ההפעולה  פיצולעל ידי עשה נ ותפשרללא סתירות הטיפול ב

לשם כך  .מפריעות האחת לשנייה שאינןבסתירה לשתי פעולות 

 :טכניקותארבעה ב נעזרים

, שכל אחת מהן פיצול הפעולה לשתי פעולות – מרחבתלוי  פיצול .1

 פועלת במרחב פיזי שונה.

הפעולה לשתי פיצול  – ידי שינוי בתנאי סביבהעל  פיצול .2

 .כלשהו תיתנאי סביבבהתקיים  פעולות, שכל אחת מהן פועלת

 ,פתרון שלא בדרך הפשרה, עשוי להביא לפריצת דרך

לפתור  יש לשאוף. לכן ואף לפטנט להתקדמות המצאתית

 פשרות.ולא לחפש סתירות 
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פיצול הפעולה לשתי פעולות, שכל אחת מהן  – זמןתלוי  פיצול .3

 .הזמן שונב פועלת

פיצול הפעולה לשתי פעולות,  – לתת מערכות חלוקת המערכת .4

  שונה. תת מערכתב שכל אחת מהן פועלת

 פתרון יצירתידוגמה ל

ארגן צוות החשיבה , במפעל הרכבות שקימתיבעקבות סדנה לדוגמה: 

 יםמכלולאחד השל פעולת הרכבה  דחהמחדש את תהליך היצור. הוא 

ת במקרה שהמוצר פירוק מיותר פעולת ךחסוכך לשלב מאוחר בתהליך 

בפרק  91כרטיסיה מספר הרעיון נולד בהשראת . בבדיקה נכשל

 עשביםמספר מינים של  גידולמתארת הכרטיסייה . זמן"פתרון תלוי "

 גידוליםמיני  את  מערבביםלאחר הקציר . מזון לבהמותעבור 

ך את שלב הערבול כדי לחסו. מאוזןעשיר ומזון  תלקבל נקל עבמערב

 .שבכל שורה גדל עשב אחר מהתערובתכך השדה זרעו את )היקר( 

של ערבוב יצר וכך שורות ניצב לבכיוון הקומביין קצר את העשב 

 נוספים. יכי ערבול בתהלקבר בשלב הקציר ללא צורך העשב 

 יצירתיים  לשיפור חשיבה טיפים  9

 .ךנהשתמש בדמיו
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. מגווניםמנופי ההשראה המוצגים במדריך הכיס לוקטו מעולמות תוכן 

 רעיון מנוף ההשראהמ להפיקכדי  ךוביצירתיות של ךבדמיונ היעזר

 פותר.  הבעיה שאתה לעולם התוכן שלהמתאים 

אל , נראה לא רלוונטירעיון המוצג בכרטיסיה מבט ראשון מגם אם 

מכנה משותף בינו לבין הבעיה או המערכת חפש  .על הסףאותו  התדח

  .ךשל

 את מתג השיפוטיות הכב

 "מתג"שאנשים יצירתיים במיוחד מכבים את חוקרי מוח גילו 

להשתיק את  היצירתי". נס "mode -ל עובריםהשיפוטיות כשהם 

שלול רעיון גם אם הוא ת אלכל רעיון,   םרשו איך? .ךהשיפוטיות של

רעיונות "חלשים"  שני של נראה לא ראוי במבט ראשון. לעיתים זיווג

 חזק.אחד מוליד רעיון 

 יצר כמות גדולה של רעיונות 

שמתחילים לתכנן את מהנדסים פוגש לא פעם אני בסדנאות שלי 

 והמשך הלאה לרעיון הבא. הקצרנסח את הרעיון ב . שהעלורעיון ה

 ככל שתרבה ברעיונות כך גדל הסיכוי שייולד רעיון יצירתי.

 משוב, לא ביקורת. ןת

את הורסת תמיד על רעיונות של אחרים. ביקורת  מביקורתהימנע 

. "ביקורת בונה"גם אם קוראים לה , הביטחון היצירתי של המבוקר
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משוב לפי המבנה הבא: תחילה פרט מה אהבת  ןת בקר,לבמקום 

 מה היית משפר כדי לאהוב אותו אפילו יותר.ן ברעיון, ואז ציי

 רעיונות הרחב

מנופי ההשראה הם אוניברסליים אך הדוגמאות לקוחות מעולמות תוכן 

כמומחי תוכן בו אתם מתמחים. ואולם, שאינם בהכרח עולם התוכן 

למצוא התאמה  כדיהיצירתית  םוביכולת נכםהעזרו בדמיובתחומכם, 

 שאתם מנסים לפתור. בין עולם התוכן של הדוגמה לבעיה 

סקים ב "ניצול הגורם לנזק לדוגמה; חמשת מנופי ההשראה העו

לצמצום פעולה המזיקה" באים מעולם ההנדסה. אך הם רלוונטיים 

לפתרון בעיות בעולמות תוכן כמו חינוך, ניהול, ביולוגיה, משק הבית, 

על תלמיד מפריע לשמש מטילה משפחה ועוד. לדוגמה, מורה בכיתה 

תרופה  מייצרחוקר בתחום הביוכימיה  או תורן הכיתה. האישי הכעוזר

  .)מיקרואורגניזם המחולל מחלה( המבוססת על הפתוגן

 הקצינו

את ממדיו  ןהגדל או הקט למשל .צוןלמצבי קי הדוגמהאת נסה להביא 

 בכמה סדרי גודל.

עמ' ) "כדורים בקליפורניהההשראה "בכרטיס האסטרטגיה  לדוגמה

מאגר דגימה זאת ב, ומלתת מערכותלחלק את המערכת  המציע( 72

אפשר לצמצם את האידוי.  שנועדו המכוסה בשכבה של כדוריםמים 

נניח לגודל של פרודות.  ,כדוריםה נתהקטלהביא למצבי קיצון על ידי 
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נוזל בעל משקל סגולי העשוי כיסוי לחשוב על  אפשרעם מעט דמיון 

עכשיו חישבו על  .או קצף שיבודד אותו שיכסה את המאגרקל מהמים 

 מדי ענק.למפתרון בו הייתם מגדילים את הכדור 

 .יעור מוחות מובנהנהל ס

"איך ביקשתי מהמשתתפים למצוא פתרון לבעיה  הסדנאותמבאחת 

ערכתי סיעור מוחות מובנה לפי . של ילד ברכב" שכחהלמנוע 

קיבל סט זוג כל  .נחלקו לזוגותהמשתתפים המתכונת הבאה: 

רעיונות לפחות חמש לניסוח של ונעזר בהן  השראה ותכרטיסי

רעיונות שונים.  23 -כעל הלוח רשמנו דקות  20 -כ .  לאחריצירתיים

הרבה יותר מכמות הרעיונות שהייתה עולה בתהליך סיעור מוחות 

חלק מהרעיונות היו יצירתיים מאוד. חלקם הורכבו משילוב מקובל. 

 שעלו בנפרד.רעיונות שונים של 

 איתור משאבי סביבה 

עד שמייד עולה נחשף לפתרון שהוא כל כך פשוט ויפה לפעמים אני 

הקסם הזה מתרחש ? יעל זה בעצמ תיאיך לא חשבו, ווא ;בי השאלה

מנופי כשפותרים בעיה בעזרת משאב שאף אחד לא שם לב לקיומו. 

הגלויים משאבים את האתר ליעזרו לאיתור משאבי סביבה ההשראה 

שאף אחד  משאבים אתרו. סמויים מהעיןלעין, אבל בעיקר את אלה ה

 .בעיהה לשפתרון יצירתי ל אותםנצלו ו לפניכם לא ראה
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 הפתרון המוצלחמודל לבחירת 

. הטבלה הבאה RRRהשתמש במודל  לבחירת הפתרון המתאים

את ארבעת  רשום. ייםאפשרמבין ארבע אחד מדגימה בחירת פתרון 

 כל רעיון  השווה. עכשיו בעמודה הימנית ובשורה העליונההפתרונות 

 פתרון 

1 

 פתרון

2 

 פתרון

3 

 פתרון

4 

 סיכום

 0 0 0 0   1 פתרון

 1 0 0  1 2פתרון 

 3 1  1 1 3פתרון 

 1  0 0 1 4פתרון 

מהעמודה הימנית כנגד רעיון אחר מהשורה העליונה )לא כנגד עצמו(. 

בנקודת המפגש.  1ולכן קיבל ציון  1עדיף על פתרון  2לדוגמה: פתרון 

קיבל ציון אפס )בעמודה ולכן  2,3,4נחות מול פתרונות  1פתרון 

 נקודות. 3עדיף כי צבר  3השמאלית(. על פי טבלה זו פתרון 

 הנבחר הפתרון הערכת

 :פי שלושה קריטריונים עלשבחרת בחן את הפתרון 

 מבחינה טכנולוגית? ם וניתן לייש הוא האם .1

 כלי עזר לבחירת פתרון 4איור 
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  ?וירצו אותו פתרוןאת ה ויאהבאנשים האם  .2

 , מחיר, צורך(?שוקהיתכנות כלכלית )האם  .3

 .פתרון טוב הוא פתרון שנמצא בנקודת המפגש

 מדף הספריםלט ושיקאיננו המדריך 

. לכן, ככההשבאיזו מהירות הרעיונות במדריך שוקעים בתהום  מפליא

עזרו יהאת המדריך על מדף הספרים. הוא איננו קישוט.  תניחואל 

שתתמודדו עם בכל פעם  השראה לרעיונות יצירתיים תלקבלמדריך ב

יתפרשו כל בעיה שונה מקודמתה, מנופי ההשראה כיוון ש. בעיה

  אחרת בהקשר של בעיה חדשה.

ת
תכנו

הי
ת 

כלכלי
 

 קריטריונים מיון רעיונות יצירתיים 5איור 
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לכן במדריך יכול להניב פתרונות בלתי שגרתיים. נכון , שימוש וזכר

 מסודר. עבדו, ואל תתעצל

ציון בראל, בוריס זלוטין ואלה דיי לידי להודותלבסוף אני רוצה 

שהרשו לי להשתמש  inc.   Ideation Internationalמחברתזוסמן 

 כתיבת המדריך.שלהם ל ברעיונות

 

 בהצלחה

 עמוס רדליך

 

 חשיבה יצירתית ופתרון בעיות.חדשנות, סדנאות 

 053-7737562טל 



טיפול בתופעות מזיקות

אסטרטגיה
יש (harmful)כשמזהים במערכת פעולה מזיקה 

. או לבודד אותה, לבטל, לצמצם, להעלים
כרטיסיות הטיפול בתופעות מזיקות מציעות שמונה  

.דוגמאות36-מנופי השראה ו
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בידוד הפעולה המזיקה1

מנע מראש פעולה בלתי רצויה2

פיצוי על פעולה מזיקה3

חיבור בין פעולות מזיקות4

ביצוע פעולה הפוכה לפעולה המזיקה5

צמצום ההשלכות של פעולה מזיקה6

ניצול גורם לנזק לצמצום פעולה מזיקה7

הגברת תופעה מזיקה8



טיפול בתופעות מזיקות

מנוף השראה

בידוד הפעולה המזיקה

חשמלייםבמנועיםפוקוזרמימניעת

מושריםחשמלייםזרמיםהם(פוקו)מערבולתזרמי

שינויאוהמגנטיבשטףשינויבעקבותבמוליכיםהנוצרים

פוקוזרמי,הראשוניםהחשמלייםבמנועים.המגנטיבשדה

אדיסוןתומס.אנרגיהולאובדןהמנועעוגןלהתחממותגרמו

שלמשכבותעשויהמנועעוגן;היוםעדשתקףפתרוןהציע

מונעזהסידור.מבודדתלקההמצופותמתכתלוחות

.פוקוזרמיהיווצרות

,המערכתלתפקודהמזיקהפעולהבודד•
בודד,המערכתלתפקודמזיקותפעולותכמהנמצאואם•

.המערכתאת

ויקיפדיה: מקור
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טיפול בתופעות מזיקות

מנוף השראה

כוויהלקבלבלינוזלילחנקןידהכנסת
אולם.קשותלכוויותלגרוםעלולבעורהפוגענוזליחנקן

אותהומוציאיםנוזליחנקןעםלכוסאצבעמכניסיםכאשר

יוצרהנוזליהחנקן?קורהזהכיצד.כוויהנגרמתלא,מיד

אתמבודדותאלהבועות.חנקןגזשלבועותהאצבעסביב

מחזיקהבידודאולם.התקררותואתומונעותהשטחפני

.בלבדקצרלזמןמעמד

כוויהלקבלבלינוזלילברזלידהכנסת
מותכתלפלדהידםאתלהכניסיכולהיציקהבבתיעובדים

זהכיצד.(מעלות1200מעל'טמפ)כוויותלקבלבלי

.המותכתלפלדהואזלמיםהידאתמכניסיםתחילה?אפשרי

נגדמאודקצרלזמןעליהמגינההידסביבאדיםשכבת

אל).תישרףהיאאחרתבמהירותהידאתלהוציאיש.כוויות

(בביתתנסו

,המערכתלתפקודהמזיקהפעולהבודד•
בודד,המערכתלתפקודמזיקותפעולותכמהנמצאואם•

.המערכתאת
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בידוד הפעולה המזיקה



טיפול בתופעות מזיקות

מנוף השראה

דגיםצדלוויתןאיך

צוללהוא.ייחודיתציידשיטתיש(רשתן)הזרעללוויתן

דגים.אווירבועותהיוצרסיבובתוךעולהואזלמעמקים

לברוחמצליחיםלאהאווירבועותגבולותבתוךהנלכדים

.לוויתןקללטרףוהופכים

אווירבועותמסךמייצריםהם,דומהשיטהאימצודייגים

אינםדגים.אווירהזרמתבאמצעותמטר10-12שלבעומק

.ברשתונלכדיםהבועותמסךאתלחצותמצליחים

,המערכתלתפקודהמזיקהפעולהבודד•
,המערכתלתפקודמזיקותפעולותכמהנמצאואם•

.המערכתאתבודד

19

בידוד הפעולה המזיקה



טיפול בתופעות מזיקות

מנוף השראה

הצפוניביםמיםתותחי

עלולותקריםבאזוריםהמפליגותקטנותדייגיםספינות

:כךקורההדבר.הסיפוןעלקרחהצטברותבגלללטבוע

'הטמפ.לסיפוןרביםמיםנתזימעיפותסוערותרוחות

לקפואהמיםלנתזיגורמת(לאפסמתחתמעלות40)הנמוכה

נקודתכלשהובשלב.הסיפוןעלכקרחולהצטברבמהירות

.וטובעתמתהפכתוהספינהמשתנההספינהשלהכובדמרכז

השואביםמיםבתותחימשתמשים,התופעהעללהתגברכדי

תמידמצוייםזהבעומקהמים.מטרים3-4שלמעומקמים

בעזרת.(פיסיקהחוקי)מעלותארבעפלוסשלבטמפרטורה

המסוכנותהקרחשכבותאתומפניםמרסקים,המיםתותחי

.הצטברותםאתומונעים

שהיאלרמהעדמזיקהתופעהשלההשפעהאתלהגבירנסו
.נעלמת
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.הגברת תופעה מזיקה



טיפול בתופעות מזיקות

מנוף השראה

קוויטציהסופר

לחץשלאזורמאחוריויוצרנוזלבתוךבמהירותהנעעצם

,הנוזלשלהאדיםללחץמתחתאליורדהלחץכאשר.נמוך

תופעה.רותחיםבמיםלבועותהדומותאדיםבועותנוצרות

במדחפיםמוגברתלשחיקהגורמתוהיאקוויטציהנקראתזו

.ספינותשל

שלבאפקטיםהנעזרתטכנולוגיההיאסופרקוויטציה

עצםלחלוטיןהעוטפתאדיםשלבועהליצורכדיקוויטציה

הגרראתמשמעותיתשמפחיתבאופן,הזורםדרךהנע

.מאודגבוהותמהירויותלפתחלוומאפשרהעצםעלשפועל

שהיאלרמהעדמזיקהתופעהשלההשפעהאתלהגבירנסו
.נעלמת

Source Wikipedia
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.הגברת תופעה מזיקה



פתרון על ידי שינוי בתנאי הסביבה

אסטרטגיה

תנאיםלאתרכדיסביבהתנאישינויבכרטיסיותהעזר
שיפריעומבלילזוזוהסותרותפעולותלבצעשיעזרו
.לשנייההאחת

20-והשראהמנופיחמישהכולליםההפרדהכללי
:דוגמאות

משקלהפחתת1.

מיוחדיםעבודהתנאייצירת2.

סלקטיביתמניעהאוהסטה,האטה3.

חיצונישדההוספת4.

תכונותשינוי5.
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פתרון על ידי שינוי בתנאי הסביבה

מנוף השראה

סנפירית
לשםהעילויעקרוןאתמנצלתHydrofoilאוסנפיריתספינת
המותקניםהסנפירים.מהירותוהגברתבאנרגיהחיסכון

אתהמגביההידרודינמיכוחיוצריםהספינהבתחתית
תוךהמהירותהגברתמתאפשרתבכך.המיםפנימעלהספינה
.באנרגיהחיסכון

,לכבישהמכוניתאתלהצמידכדי,מרוץבמכוניות
.שליליעילויהמייצריםבכנפוניםמשתמשים

חפש במערכת תכונה או משאב שאפשר לנצלם לפישוט  
להתאימה לתנאי  , להפחתת משקלה, פעולת המערכת

.הסביבה או לצמצם את התנגדותה הטבעית

Source: Wikipedia
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הפחתת משקל



פתרון על ידי שינוי בתנאי הסביבה

מנוף השראה

חפש במערכת תכונה או משאב שאפשר לנצלם  
להתאימה  , להפחתת משקלה, לפישוט פעולת המערכת

.לתנאי הסביבה או לצמצם את התנגדותה הטבעית

.הגולףכדורשלמעופו
המאפיינותהגומותבגללמוכרהגולףכדורשלעיצובו

הקטנותבגומותכימראהאווירודינמיניתוח.אותו
אתהמאיצותאווירמערבולותמתפתחותהכדורשסביב
האווירזרימתאתומאטות,הכדורמעלהאווירזרימת
לחץותת,הכדורעלעילויכוחמייצרתזותופעה.תחתיו

שלמעופווטווחהגררפוחתמכךכתוצאה.הכדורלפני
תכונותבעלחלקלכדורביחס20%-בעולההכדור
.דומות

Source: Stetson University
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הפחתת משקל



פתרון על ידי שינוי בתנאי הסביבה

מנוף השראה

חביתפצצתבעזרתסכרפיצוץ
בצורתפצצהפיתחוהבריטיםהשנייההעולםבמלחמת

הפצצה.שכריםלפיצוץשנועדהאחדמטרשלבקוטרחבית
500-כשלראשוניספיןיצירתתוךממטוסהושלכה
עדהמיםפניעללדלגלהגרםאשר,לדקהסיבובים
אותהפוצץמבוקרפיצוץמנגנון.ושקעהבסכרשפגעה
.המיםלפנימתחתמטר10-כשללעומקהגיעהכאשר

.המיםפניעלאבןהקפצתשלתחרותמזכירההטכניקה

חפש במערכת תכונה או משאב שאפשר לנצלם לפישוט  
להתאימה לתנאי  , להפחתת משקלה, פעולת המערכת

.הסביבה או לצמצם את התנגדותה הטבעית
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Source: 
http://www.iwm.org.uk/history/dambusters

הפחתת משקל



פתרון על ידי שינוי בתנאי הסביבה

מנוף השראה

שילוב השחזה עם רטט אנכי

משחיזיםתחילה:שלביםשניכוללמדויקהשחזהתהליך
אבןעםכךואחר,עודפתשכבהשללהסרהגסהאבןעם

אפשראי.בעזרתהשטחפנילהחלקתעדינההשחזה
האבןהחלפתוגם,אחתבאבןהאבניםסוגישניאתלשלב
.רצויהאינהבעדינההגסה

שלבישניעבורעדינההשחזהבאבןלהשתמשהוצע
הנדרשיותרהגסההשחזהלאפקטלהגיעכדי.ההשחזה

(אולטרסאונד)עומדיםרטטגלימייצרים,הראשוןבשלב
אתמשפריםאלהגלים.המושחזהאובייקטאתהמרטיטים

הרטטפעולהאתמפסיקיםזהשלבאחר.ההשחזהיעילות
.השחזהאבןאותהעםעדינהלהשחזהועוברים

שיפור פעולת ניסור

לרטוטמסורללהבלגרוםיכולמאופנןאלקטרומגנטישדה
הניסורפעולתשלהאפקטיביותאתלהגבירובכך

,  מגנטיות, חשמל, חום)חפש חומר או מקור אנרגיה 
שהוספתם למערכת תאפשר את , (לחץ וכדומה, כבידה

.פעולתה תחת הפונקציות הסותרות

65

הוספת שדה חיצוני



חלוקת המערכת לתתי מכלולים

אסטרטגיה

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

,  תנאים סותרים

נסה לחלק את המערכת לשני חלקים כך שחלק אחד •
בעוד המערכת  , יבצע את פעולתו בתת מערכת נפרדת

.  כולה ממשיכה לבצע את הפעולה השלמה ללא הפרעה

נסה לחלק את המערכת למספר רב של חלקים הפועלים  •
.בלי להפריע האחד לשני

דוגמאות24-כללים אלה כוללים שלושה מנופי השראה ו

הפרדה השלם לחלקיו  -סגמנטציה 1.

.  חיבור החלקים לשלם2.

.חלוקת המערכת לחלקים משלימים3.
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מנוף השראה

חלוקת המערכת לתתי מכלולים

אלונקה מותאמת אישית-מזרון וואקום 
,תאונותלפצועימשנייםנזקיםלמינימוםלצמצמםכדי

.גופםתנוחתאתלשנותלאמומלץ
אתפותרתרכיםבפתיתיםמלאמשקהבנויהאלונקה
אתשואבים,השקעלהפצועאתשמשכיביםלאחר.הבעיה
זהאלזההנצמדיםוהפתיתיםמתכווץהשק.מהשקהאוויר

.הגוףצורתאתמקבלים
אתממנוששואביםחורףבגדיאחסוןלשקדומהזהרעיון

.אבקשואבבעזרתהאוויר

פרק את המערכת לחלקים וחבר מחדש באופן כזה  •
.שפעולתם יחד תפתור את הבעיה

שלב כמה תת מערכות דומות למערכת מוכללת  •
.  בעלת תכונות משופרות
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Credit: afrimedics.co.za

פיצול השלם לחלקים



מנוף השראה

חלוקת המערכת לתתי מכלולים

מוט מתקפל

כדי  . אנטנה הרכב נתונה לתנודות העשויות לשבור אותה
הרעיון הזה . למנוע זאת מוסיפים לבסיס האנטנה קפיץ

,  עצים שאינם מפגינים גמישות. נלקח מעולם הטבע
.עלולים להישבר

מקל נחיה לעיוורים עשוי ממספר מוטות קצרים וחלולים  
אפשר לקפל אותו בקלות ולהכניסו . בתוכם עובר חוט גומי

הגומי המתוח שומר על קשיחות המקל כאשר הוא  . לתיק
.פתוח

פרק את המערכת לחלקים וחבר מחדש באופן כזה  •
.שפעולתם יחד תפתור את הבעיה

שלב כמה תת מערכות דומות למערכת מוכללת  •
.  בעלת תכונות משופרות
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Credit: Wikimedia Commons, the free media repository

פיצול השלם לחלקים



מנוף השראה

חלוקת המערכת לתתי מכלולים

אחיזה בטוחה
לפתרון.מורכבתצורהבעלחלקבמלחצייםלאחוזקשה

המעניקיםפלדהבגלילילהשתמשאפשרהבעיה
חלקהואמהגליליםאחדכל.החלקבאחיזתגמישות

.מכלולמהוויםביחדוכולם

ללסתותפלדהמעויניכמהלרתךאפשרלחילופין
לאאוייחודיתצורהבעליחלקיםשיאחזוהמלחציים
.סימטרית

פרק את המערכת לחלקים וחבר מחדש באופן כזה  •
.שפעולתם יחד תפתור את הבעיה

שלב כמה תת מערכות דומות למערכת מוכללת בעלת •
.  תכונות משופרות
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Source: Ideation International

פיצול השלם לחלקים



מנוף השראה

חלוקת המערכת לתתי מכלולים

כדורים בקליפורניה
האידויאתלצמצםרצובקליפורניהגדולמיםבמאגר

לפתורכדי.האחזקהאנשישלהגישהאתלהגבילמבלי
מוקצףפוליסטירןבכדוריהמאגראתכיסוהבעיהאת

אתמצמצמתהכדוריםשכבת.המיםפניעלהצפים
שיטה.סירותשלחופשיתתנועהמאפשריםאך,האידוי

קורבריחתמונעים.קירורבמחסנימשמשתדומה
מהוותהיריעות.שקופותPVCמיריעותווילוןבעזרת
לעבורולציודלאנשיםאפשרותאך,קרלאווירמחסום

בחופשיותדרכו

פרק את המערכת לחלקים וחבר מחדש באופן כזה  •
.שפעולתם יחד תפתור את הבעיה

שלב כמה תת מערכות דומות למערכת מוכללת  •
.  בעלת תכונות משופרות

71

Credit: Junkyardsparkle, Wikimedia Commons, the free media repository

פיצול השלם לחלקים



מנוף השראה

חלוקת המערכת לתתי מכלולים

התנגדות של נגד סלילים
wireמסוגבנגדקבועההתנגדותעללשמורכדי wound

העשוייםחוטיםמצמדאותםמיצרים,רחבטמפרטורותבתחום
דומיםלטמפרטורההתנגדותמקדמיבעלישוניםחומריםמשני
.הפוךבסימןאבל

שלב תת מערכות דומות כדי ליצור מערכת מוכללות  •
.בעלת תכונות משופרות

חלק את המערכת לכמה אלמנטים שיבצעו את המשימה  •
.בצורה טובה יותר

81

פיצול לחלקים משלימים

בחדרי  ' שמירת טמפ
קירור

קירורחדרישלבדלתות
PVCרצועותמתקינים
.כווילוןהמשמשיםשקופות
יכוליםואנשיםמלגזות
הקוראךבחופשיותלעבור

הקירורמחדרבורחאינו



פתרון תלוי זמן

אסטרטגיה

נסה לתזמן תהליכים כך שפונקציות הסותרות זו את  
.זו יפעלו בזמנים שונים

24-כללי התזמון כוללים חמישה מנופי השראה ו
.דוגמאות

פעולה מקדימה1.

יצירת השהיות מכוונות2.

ניצול השהיות מכוונות3.

הגדלת דינמיות של מערכת4.

זרז תהליכים5.
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מנוף השראה

פתרון תלוי זמן

שסתומי לב  
פולסבעזרתמלאכותייםלבשסתומיוסגרופתחובעבר

קצרהואהשסתוםחייאורךזובשיטה.חיצוניחשמלי
מינימליתפתיחהשמספיקהלמדויותרמאוחר.למדי

אתולסגורלפתוחהדםללחץלאפשרכדיראשונית
השסתוםחייאתמאודהאריךזהשיפור.השסתום

.המלאכותי

מצא דרך לעורר ביצוע של הפעולה בעזרת טריגר מוקדם  
.או פעולה מקדימה כלשהי

Source: National Science Foundation (NSF)
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פעולה מקדימה



מנוף השראה

פתרון תלוי זמן

עזרמצנח
כבלידיעלאוטומטיתנפתחהמצנח,ממטוסבצניחה
פותחעצמוהצנחןחופשיתבצניחהאולם.למטוסהקשור

כוחאיןשאזהיאהבעיה.הקפיצהלאחרמהזמןהמצנחאת
.ופתיחתוהתרמילמתוךמצנחבמשיכתשמסייעחיצוני

מצא דרך לעורר ביצוע של הפעולה בעזרת טריגר מוקדם  
.או פעולה מקדימה כלשהי

  www.explainsthestaff.comמקור
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הבעיהעללהתגברכדי
קטןבמצנחמשתמשים

ומושךבקלותשנפתח
המצנחאתאחריו
מנצלזהתהליך.הגדול

הרוחאנרגייתאת
מספיקכוחלהפעלת

המצנחלפתיחתחזק
.הראשי

פעולה מקדימה

http://www.explainsthestaff/


מנוף השראה

פתרון תלוי זמן

שדה זרוע בפרחים
שנקצרטריעשבהואלבהמותביותרוהאיכותיהזולהמזון

כמהלערבבנהוג,המזוןאתולאזןלהעשירכדי.לאחרונה
שימושהמחייביקרתהליךזה.שנקצרולאחרגידולים
הוצעהתהליךאתלפשטכדי.גדוליםובמערבליםבמכלים

אחרעשבגדלשורהכשבכל,בשורותהשדהאתלזרוע
לכיווןבניצבינועהקומביין,הקצירבעת.מהתערובת

אתחוסךהדבר.אחרעשבפעםבכלויקצורהערוגות
.הקצירלאחרהעשביםערבוב

הנח משהו מראש בסביבת המערכת  ". הכן את הקרקע"•
.כדי שיסייע מאוחר יותר בפתרון הבעיה

.  סדר מראש את המערכת כך שהבעיה לא תיווצר•
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פעולה מקדימה



מנוף השראה

פתרון תלוי זמן

ההסכם של יוליסס
להםוגורמתמדעתםגבריםמוציאההסירנותששירתידוע

כדיהסירנותלאילהפליגהחליטיוליסס.עצמםלהמית
למותםלגרוםאולמותרצהלאהואאך,שירתןאתלשמוע

שלאכדי)לאוזניושעווהלתחובציווההואלכן.ספניושל
לסיפוןאותולקשור,(לחוףהגיעועדשירתןאתישמע

הקשריםמןישתחרראםאותוולתקוףברזלבשלשלות
נקראהזההמיתוס.רציונליותלאפקודותעליהםויצווה

ulysses contract

בשלבאותםהכובלתמוקדמתהחלטהלוקחיםאנשים
.משתניםכשהתנאיםמאוחר

שליפתשימנעבאופןiPhoneהאתתכננהAppleחברת
הזכותאתתפרשלאכדיזאת.משתמשיםשלאישימידע

.שיפוטיצומתןשלבמקרהגםלקוחותיהשללפרטיות

למנועכדי"יוליססהסכם"בנעזרתהבריתארצותחוקת
.פוליטישינוישלבמקרההחוקהשלשינויכל

הנח משהו מראש בסביבת המערכת  ". הכן את הקרקע"•
.כדי שיסייע מאוחר יותר בפתרון הבעיה

.  סדר מראש את המערכת כך שהבעיה לא תיווצר•
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פעולה מקדימה



מנוף השראה

פתרון תלוי זמן

Nitinolזוכרתמתכת

אתהזוכרתטיטניוםניקלסגסוגתהיא(NiTi)ניטינול
ניטינולהעשוישעצםלאחר.שלההראשוניתהגאומטריה

במהלךהמקוריתלצורתולחזורישאףהוא,צורהמשנה
הנפוציםהשימושיםאחד.חימום

מצא פרמטר או משאב שהפרת יציבותו תגביר את 
לדוגמה לאופניים  . )הדינמיות והגמישות של המערכת

(.  ומטוס דורשה השקעת אנרגיה לשמירת יציבותם

103

.  של ניטינול הוא ליישור שיניים
אחרי שהאורתודנט מדביק ווי יישור  

הוא משחיל ביניהם  , על השיניים
לחוט יש צורה . חוט עשוי ניטינול

ראשונית התואמת מבנה תקין של  
תחילה האורתודנט מקרר את  . לסת

החוט ואז משחיל אותו דרך ווי 
מתחמם  הניטינולכשחוט .  היישור

הוא שואף לחזור  ( הפה' בטמפ)
בכך הוא מפעיל  . למצבו ההתחלתי

.  כוחות יישור על כל שן בנפרד

הגדלת דינמיות של מערכת



מנוף השראה

פתרון תלוי זמן

מסנן מגנטי

לסינוןהיתרביןמשמשמתכתיבדשלשכבותהעשוימסנן
לעתיםלהחליפוצריךולכןהמסנןאתלנקותקשהאך.אבק

.קרובות

-פרומחומרהעשוייםבגרגריםלהשתמשאפשר,לחילופין
מתלכדיםהגרגרים,מגנטישדהמופעלכאשר.מגנטי

אתמנטרליםהמסנןאתלנקותכדי.נקבובימסנןויוצרים
האבקאתומשחרריםנפרדיםהגרגרים.המגנטיהשדה
.המסנןאתוסתםשנלכד

מגנטי-גרנוליט מחומר פרו

מצא פרמטר או משאב שהפרת יציבותו תגביר את 
לדוגמה לאופניים  . )הדינמיות והגמישות של המערכת

(.  ומטוס דורשה השקעת אנרגיה לשמירת יציבותם

105

הגדלת דינמיות של מערכת



פתרון תלוי מרחב

אסטרטגיה

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

20-מנופי השראה ו4פתרון תלוי מרחב כולל 
:דוגמאות

שימוש במרחב אחר  1.

הוספת או החסרת ממד2.

ניצול חללים פנימיים... לעבור דרך3.

שבירת הסימטריה4.
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מנוף השראה

פתרון תלוי מרחב

שימוש במרחב אחר

שכבתירבאלקטרונימעגל

מספרהגדלתתוךאלקטרונייםמוצריםשלגודלםלמזעור
השכבות.שכבותכמהבעלימעגליםמייצרים,הרכיבים
.המעגללגודלהרכיביםכמותביןהסתירהאתמיישבות

פוקליותמולטימשקפים

מספרהכוללתיחידהעדשההיאMultifocalעדשת
במספרהצורךאתפותרת.שוניםמוקדיםעבורעדשות

.משקפייםזוגות

סכסוכיםפתרון

להשתמשהואהפתרונותאחד,רביםבביתהילדיםכאשר
עדשלולחדרנשלחילדכל"ומשולהפרד"בטקטיקת

,ומעולםמאזבשימושנמצאתזוטכניקה.נרגעשהוא
שנכתבטסוסוןשלהמלחמהאומנותבספראףוהוזכרה

.שנה2500לפני

וירטואלי  , דיגיטלי, מנטלי, מצא במערכת מרחב פיזי
וכדומה בו יכולה להתקיים פעולה בלי להפריע או לסתור  

.פעולות אחרות
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מנוף השראה

פתרון תלוי מרחב

שימוש במרחב אחר

מביוסנגד

Möbius))מביוסנגד resistorמשניהמורכבהתקןהוא
וסוגריםמבודדבחומרהמופרדיםמוליכיםמשטחים

זהתכונה.(בלבדאחדצדבעלתטבעת)מביוסטבעת
ללאיוצאוכפועלעצמיתהשראותללאהתנגדותמאפשרת

סליליםבטייפבעברזהברעיוןהשתמשו.מגנטייםשדות
שיוףבמכונתוכן,ההקלטהסרטצידישניאתלנצלכדי
יעילותאתהמשפרדבר,צדדידוהואהשיוףסרטבה

.העבודה

וירטואלי  , דיגיטלי, מנטלי, מצא במערכת מרחב פיזי
וכדומה בו יכולה להתקיים פעולה בלי להפריע או לסתור  

.פעולות אחרות

מקור וויקיפדיה
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מנוף השראה

פתרון תלוי מרחב

היצירתיותלהגברתDisneyשיטת

Robert DiltsמחברתDisneyלהגברתשיטהפיתח
אתחילקהוא.בחברההחשיבהצוותישלהיצירתיות

,:קבוצותלשלושהחשיבהצוותי dreamers, realizers
and critics,ההפרדה.נפרדחדרקבוצהלכלוהקצה

שלדעותיהעללהשפיעאחתמקבוצתאנשיםמונעת
.שכנהקבוצה

וירטואלי  , דיגיטלי, מנטלי, מצא במערכת מרחב פיזי
וכדומה בו יכולה להתקיים פעולה בלי להפריע או לסתור  

.פעולות אחרות

מקור וויקיפדיה
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שימוש במרחב אחר

ישפיעולאRealizers-ה
-הקבוצתעללרעה

DreamersוקבוצתCritics
רעיונותלבקרתוכללא

האנשיםבנוכחות
תשפרבכך."החולמים"

הרעיונותתנובתאתהחברה
.שלההיצירתיים



מנוף השראה

פתרון תלוי מרחב

אוריגמי-מתקפלרובוט

.ממדלתלתממדמדועצמואתמקפלהזההזעירהרובוט
.המשטחשללייזרחיתוךידיעליוצרהבסיסיהמבנה

תלתלמבנהקופלהמשטחואז,המנועיםהודבקוכךאחר
.קשיחממד

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: YouTube, Stanford university
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הוספה או החסרה של ממד



מנוף השראה

פתרון תלוי מרחב

במטוסיםניווטאורות

התנגשותמניעתממערכתחלק
מתבססתובספינותבמטוסים

.הכנףקצהתאורתעל

כנףבקצהאדוםבצבעאור
בקצהירוקבצבעואורשמאל

.ימיןכנף

יכולצופהכל,כזובצורה
אליומתקרבהמטוסאםלהעריך

מתרחקאו(מימינויהיהאדום)
.(משמאלויהיהאדום)ממנו

.

מצא דרך לשבור את התכנון הסימטרי כדי למנוע מראש  
.תקלות או להקל על פעולות עתידיות

130

Source: Wikipedia

שבירת הסימטריה



איתור משאבים וניצולם

?משאבמהו
שנמצא(פנימיאוחיצוני)גורםכלהואזמיןמשאב

התרחשותבעתבסביבתהיימצאאו,המערכתבסביבת
שליעילניצול.בעיהבפתרוןלסייעויכול,הבעיה
כזה.מפתיעפתרוןלהניבעשוימהעיןסמוימשאב
"קודםזהעלחשבנולאאיך"כמותגובהשגורר

מקורותשישהכוללותהמשאביםאיתורכרטיסיות
.דוגמאות54-ומשאב

.אנרגיהמשאבי1.
.פונקציונלייםמשאבים2.
.מידעמשאבי3.
.חומרמשאבי4.
.מרחבמשאבי5.
.זמןמשאבי6.
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מנוף השראה

איתור משאבי אנרגיה פנימי

להפעילכדיהמנועשלהפליטהגזיאתלנצלאפשר1.

.רכבגניבתלמניעתאזעקהמערכת

תלויהיההשלושיםמשנותמטוסיםמקלעישליריקצב2.

כדי.הבריחשלחוזרתלדריכההגורםהקפיץבכוח

באופןמקלעיםשנייחדחיברו,הקפיץכוחאתלשפר

שלהבריחאתמחזיראחדמקלעשלשהרתעכזה

המקלעשלהיריקצב.ירילמצבהצמודהמקלע

.ארבעהפימהירהיההמשולב

לכיווןהמסוקמנועשלהפליטהגזיאתלנתבהוצע3.

גוףאתלסובבהשואףהכוחאתשיאזןבאופןהזנב

.המסוק

פינוימשאיותעלהמוערםהשלגנפחאתלהקטיןכדי4.

גזיהזרמתידיעלמהשלגניכרחלקממיסים,שלג

.המטעןתאאלהמנועשלפליטה

כמוזמיניםאנרגיהמקורותהמערכתבסביבתאתר
וכדומהקינטיתאנרגיה,חום,כימית,חשמליתאנרגיה
.הבעיהלפתרוןלנצלםשאפשר
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מנוף השראה

גשרלהרמתבכבידהשימוש

שבאנגליה,הטייןנהרמעלהעוברגייטסהדהמילניוםגשר

הואבגשרהמיוחד.אופנייםורוכבירגללהולכימיועד

שמתחיליםברגע.באנרגיהלחיסכוןהכבידהכוחניצול

המסייעכוחוקטוריוצרתהנגדיתהקשת,הגשראתלהרים

.הגשרפתיחתלתנועת

אנרגיהכמוזמיניםאנרגיהמקורותהמערכתבסביבתאתר
שאפשרוכדומהקינטיתאנרגיה,חום,כימית,חשמלית

.הבעיהלפתרוןלנצלם

Source: wikipedia
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בסביבתהאובמערכתממילאשנעשותפעולותאתר
.הבעיהבפתרוןלסייעיכולותאשר

138

....כפולשימוש

להסיטמציעהזההפטנט

שלהפליטהמגזיחלק

שפתלכיווןהסילוןמנוע

תוךהמטוסשלהזרימה

.ראשוניספיןיצירת

ישמשווהספיןהגזזרימת

ויגבירולמדפיםתחליף

שלהעילויכוחאת

.המטוס

איתור משאבי פונקציונליים
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אתומנצלים,לגובהבנוייםמודרנייםחניהמגרשי•

אתומנצליםלעומקבנוייםאו.הקרקעשמעלהחלל

.האדמהשבבטןהחלל

חדשפרויקטעל2019בהודיעפפסיקוחברת•

400כימוקמוהמוארותהפרסומות.בחלללפרסום

.הקרקעמעלמ"ק

נסהאומנוצליםבלתיחלליםהמערכתבסביבתאתר
.הבעיהלפתרוןאותםלנצלשאפשרחלליםליצר

.
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איתור משאבים מרחביים

בעולםצפופותבערים•

בתילבנותהחלו

זעיריםקפסולות

בחלליםולקבצם

מתחתכמואורבניים

.בניניםוביןלגשרים

Source: http://www.mauthietkenoithat.net




