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האם המדריך מתאים לך?
אם אתה מהנדס או מנהל השואף לשפר את כישוריך במציאת פתרונות
מעשיים ויצירתיים לבעיות הנדסיות ,טכנולוגיות וניהוליות
שמעסיקות אותך – מדריך זה הוא בדיוק בשבילך.

למה המדריך יעזור לי?
כולנו בני אדם ורובנו לוקים באינרציה פסיכולוגית .כלומר ,לרובנו
קשה לצאת מדפוסי החשיבה אליהם הורגלנו ולבחון בעיה מנקודת
מבט חדשה ורעננה .לדוגמה; כיצד האיש בתמונה יאחז בשני החבלים
בהנחה שהם רחוקים מדי האחד מהשני? זה תלוי עד כמה הוא מקובע
במחשבתו ואיך ישתמש בארגז הכלים שעומד לרשותו.

איור  1האיש והחבל ,איך לאחז בשתי הקצוות

2
יש לך רעיון איך לעזור לו לפתור את הבעיה?

איך המדריך יעזור לי?
המדריך יסייע לך בשלב מציאת סיבות השורש לבעיה ובשלב העלאת
רעיונות לפתרונם .תהליך העלאת הרעיונות עובר דרך כמה תחנות;
תחילה עולים הרעיונות השגרתיים שכולם חושבים עליהם .אחר כך
נתקעים ולא צצים יותר רעיונות חדשים .לפתע מישהו מעלה רעיון
יצירתי שמהווה השראה ויוצר פרץ חדש של רעיונות יצירתיים.

ניצוץ

כמות הרעיונות

ניצוץ

זמן
איור  2תהליך הבשלת רעיונות

כרטיסיות ההשראה יעזרו לך להצית מחדש את התהליך היצירתי
ולקבל עוד ועוד רעיונות יצירתיים .מה שנקרא High hanging fruits
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זכרו כלל חשוב! ככול שעולים יותר רעיונות ,והם יותר מגוונים כך
עולה הסיכוי למצוא פתרון בלתי שגרתי ויותר יצירתי.
הכרטיסיות לא נועדו לספק פתרון לבעיה הספציפית שלך אלא רק
השראה .לכן חשוב לחפש קווי דמיון בין הדוגמה לבין הבעיה
הנחקרת.

מבנה המדריך
המדריך כולל שלושים ואחת אסטרטגיות לפתרון בעיות ומאה ושבעים
ושמונה כרטיסיות המתארות פתרונות מעשיים שיושמו בהצלחה.
מנופי ההשראה במדריך נחלקים לשש קבוצות ,בהתאם לאופי הטיפול
בבעיה .לכל קבוצה צבע משלה.
אופן הטיפול
טיפול בפעולות מזיקות
פתרון על ידי שינוי תנאי הסביבה
חלוקת המערכת לתתי מכלולים
פתרון תלוי זמן
פתרון תלוי מרחב
איתור משאבים וניצולם

צבע וכמות הדוגמאות

36
20
24
24
20
54
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שישה צעדים לפתרון בעיה
.1
.2
.3
.4
.5
.6

לימוד המערכת ואילוציה (תקציב ,זמן ,אילוצים ארגוניים).
פירוק הבעיה (או המערכת) למרכיביה והבנת קשרי סיבה תוצאה
בין מרכיבי המערכת/בעיה.
איתור משאבי סביבה גלויים ונסתרים.
יצירת רעיונות יצירתיים לפתרון הבעיה תוך ניצול משאבי
הסביבה.
בחירת הפתרון המיטבי לבעיה.
מימוש הפתרון (הינדוסו והטמעתו)

פירוק הבעיה לגורמים  -קשרי סיבה תוצאה
כדי לפתור בעיה יש להבין תחילה את המנגנון שיצר אותה .לשם כך
יש לזהות את כל הפעולות המתבצעות במערכת ולפרקן לשלוש
משפחות של פעולות:
.1
.2
.3

פעולות מועילות ) .(usefulכלומר; פעולות העוזרות למערכת
לבצע את תפקידיה.
פעולות מזיקות ) .(harmfulכלומר; פעולות המפריעות למערכת
לבצע את תפקידיה.
סתירות ) :(contradictionsפעולות שהן גם מועילות וגם מזיקות
(או מזיקות אבל גם מועילות).
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אמחיש את הרעיון בעזרת הדוגמה הבאה :נניח שזיהינו שלוש סיבות
לירידת מפלס ים המלח בחלקו הצפוני (יש יותר ,אבל נסתפק
בשלוש):
.1
.2

.3

אידוי טבעי של מי הים – זוהי פעולה מזיקה לגובה המפלס.
הזרמת מים לאגם הדרומי  -זוהי פעולה מזיקה כי היא גורמת
לירידת המפלס הצפוני ,אך גם מועילה כי היא מאפשרת תיירות
וייצור אשלג בצד הדרומי .לכן היא במצב סתירה.
הזרמת מים לשכנה ירדן  -פעולה מועילה כי היא תורמת לשלום
עם השכנה ירדן ,אך גם מזיקה כי היא מורידה את המפלס.
כלומר זו גם פעולה שמצויה בסתירה.

קל לתאר את הבעיה בעזרת תרשים סיבה תוצאה :פעולות מזיקות
צבועות באדום ,פעולות מועילות בירוק וסתירות בצהוב .החיצים
הזרמת מים
לשכנה ירדן

ירידת מפלס ים
המלח

הזרמת מים
לבריכות אידוי

שגשוג השלום
עם ירדן

אידוי טבעי

שגשוג תעשיות
ים המלח

איור  3תרשים סיבה תוצאה
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מבטאים קשר סיבתי לדוגמה אידוי טבעי גורם לירידת המפלס.
הפעולה "הזרמת מים לבריכת האידוי" מצויה בסתירה (צבע צהוב) כי
היא גורמת לירידת מפלס ,אך גם לשגשוג תעשיות ים המלח .אלו שתי
תוצאות נוגדות ,לכן הן בסתירה .גם הפעולה "הזרמת מים לשכנה
ירדן" מצויה בסתירה כי מצד אחד היא משמרת יחסי שכנות טובה עם
השכנים אך גורמת לירידת המפלס.
הערה :אפשר ללמוד לעומק כיצד לבנות תרשימים באתר שלי
www.rankup.co.il
כדי לפתור בעיה צריך להעלים את הפעולות המזיקות,
וליישב את הסתירות .טיפול בפעולות המועילות ישפר את
ביצועי המערכת אך לא בהכרח יפתור את הבעיות שלה.

טיפול בפעולות מזיקות.
ככלל ,רצוי לבטל פעולות מזיקות או לצמצם את השפעתן השלילית
על המערכת (כמו האידוי הטבעי).
במדריך הכיס יש פרק נפרד על דרכים לצמצום ולבטל תופעות
מזיקות (כרטיסיות אדומות) .קרא בעיון את מנופי ההשראה ומצא
בעזרתם רעיון שיצמצם או יעלים את הפעולה המזיקה שעומדת
בפניך.
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איך לא מטפלים בסתירות?
מאז ומתמיד הדרך הקלה לפתרון סתירות (או קונפליקטים) היא על
ידי פשרה או  .trade-offקל להבין זאת בפוליטיקה :כל צד מוותר
קצת לטובת הצד השני עד שמגיעים לנקודה הכי גרועה שבה שום צד
לא מוכן לוותר יותר .גם בעולם ההנדסה מרבית הפתרונות הם
פתרונות של פשרה ,ולכן פתרונות רבים אינם אידאליים.
פתרון שלא בדרך הפשרה ,עשוי להביא לפריצת דרך,
להתקדמות המצאתית ואף לפטנט .לכן יש לשאוף לפתור
סתירות ולא לחפש פשרות.

איך מיישבים סתירה ללא פשרה?
הטיפול בסתירות ללא פשרות נעשה על ידי פיצול הפעולה המצויה
בסתירה לשתי פעולות שאינן מפריעות האחת לשנייה .לשם כך
נעזרים בארבעה טכניקות:
.1
.2

פיצול תלוי מרחב – פיצול הפעולה לשתי פעולות ,שכל אחת מהן
פועלת במרחב פיזי שונה.
פיצול על ידי שינוי בתנאי סביבה – פיצול הפעולה לשתי
פעולות ,שכל אחת מהן פועלת בהתקיים תנאי סביבתי כלשהו.
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.3
.4

פיצול תלוי זמן – פיצול הפעולה לשתי פעולות ,שכל אחת מהן
פועלת בזמן שונה.
חלוקת המערכת לתת מערכות – פיצול הפעולה לשתי פעולות,
שכל אחת מהן פועלת בתת מערכת שונה.

דוגמה לפתרון יצירתי
לדוגמה :בעקבות סדנה שקימתי במפעל הרכבות ,צוות החשיבה ארגן
מחדש את תהליך היצור .הוא דחה פעולת הרכבה של אחד המכלולים
לשלב מאוחר בתהליך וכך חסך פעולת פירוק מיותרת במקרה שהמוצר
נכשל בבדיקה .הרעיון נולד בהשראת כרטיסיה מספר  91בפרק
"פתרון תלוי זמן" .הכרטיסייה מתארת גידול מספר מינים של עשבים
עבור מזון לבהמות .לאחר הקציר מערבבים את מיני גידולים
במערבל ענק לקבלת מזון עשיר ומאוזן .כדי לחסוך את שלב הערבול
(היקר) זרעו את השדה כך שבכל שורה גדל עשב אחר מהתערובת.
הקומביין קצר את העשב בכיוון ניצב לשורות וכך יצר ערבוב של
העשב קבר בשלב הקציר ללא צורך בתהליכי ערבול נוספים.

 9טיפים לשיפור חשיבה יצירתיים
השתמש בדמיונך.
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מנופי ההשראה המוצגים במדריך הכיס לוקטו מעולמות תוכן מגוונים.
היעזר בדמיונך וביצירתיות שלך כדי להפיק ממנוף ההשראה רעיון
המתאים לעולם התוכן של הבעיה שאתה פותר.
גם אם ממבט ראשון רעיון המוצג בכרטיסיה נראה לא רלוונטי ,אל
תדחה אותו על הסף .חפש מכנה משותף בינו לבין הבעיה או המערכת
שלך.

כבה את מתג השיפוטיות
חוקרי מוח גילו שאנשים יצירתיים במיוחד מכבים את "מתג"
השיפוטיות כשהם עוברים ל mode" -יצירתי" .נסה להשתיק את
השיפוטיות שלך .איך? רשום כל רעיון ,אל תשלול רעיון גם אם הוא
נראה לא ראוי במבט ראשון .לעיתים זיווג של שני רעיונות "חלשים"
מוליד רעיון אחד חזק.

יצר כמות גדולה של רעיונות
בסדנאות שלי אני פוגש לא פעם מהנדסים שמתחילים לתכנן את
הרעיון שהעלו .נסח את הרעיון בקצרה והמשך הלאה לרעיון הבא.
ככל שתרבה ברעיונות כך גדל הסיכוי שייולד רעיון יצירתי.

תן משוב ,לא ביקורת.
הימנע מביקורת על רעיונות של אחרים .ביקורת תמיד הורסת את
הביטחון היצירתי של המבוקר ,גם אם קוראים לה "ביקורת בונה".
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במקום לבקר ,תן משוב לפי המבנה הבא :תחילה פרט מה אהבת
ברעיון ,ואז ציין מה היית משפר כדי לאהוב אותו אפילו יותר.

הרחב רעיונות
מנופי ההשראה הם אוניברסליים אך הדוגמאות לקוחות מעולמות תוכן
שאינם בהכרח עולם התוכן בו אתם מתמחים .ואולם ,כמומחי תוכן
בתחומכם ,העזרו בדמיונכם וביכולתם היצירתית כדי למצוא התאמה
בין עולם התוכן של הדוגמה לבעיה שאתם מנסים לפתור.
לדוגמה; חמשת מנופי ההשראה העוסקים ב "ניצול הגורם לנזק
לצמצום פעולה המזיקה" באים מעולם ההנדסה .אך הם רלוונטיים
לפתרון בעיות בעולמות תוכן כמו חינוך ,ניהול ,ביולוגיה ,משק הבית,
משפחה ועוד .לדוגמה ,מורה בכיתה מטילה על תלמיד מפריע לשמש
כעוזרה האישי או תורן הכיתה .חוקר בתחום הביוכימיה מייצר תרופה
המבוססת על הפתוגן (מיקרואורגניזם המחולל מחלה).

הקצינו
נסה להביא את הדוגמה למצבי קיצון .למשל הגדל או הקטן את ממדיו
בכמה סדרי גודל.
לדוגמה האסטרטגיה בכרטיס ההשראה "כדורים בקליפורניה" (עמ'
 )72מציעה לחלק את המערכת לתת מערכות ,ומדגימה זאת במאגר
מים המכוסה בשכבה של כדורים שנועדו לצמצם את האידוי .אפשר
להביא למצבי קיצון על ידי הקטנת הכדורים ,נניח לגודל של פרודות.
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עם מעט דמיון אפשר לחשוב על כיסוי העשוי נוזל בעל משקל סגולי
קל מהמים שיכסה את המאגר או קצף שיבודד אותו .עכשיו חישבו על
פתרון בו הייתם מגדילים את הכדור לממדי ענק.

נהל סיעור מוחות מובנה.
באחת מהסדנאות ביקשתי מהמשתתפים למצוא פתרון לבעיה "איך
למנוע שכחה של ילד ברכב" .ערכתי סיעור מוחות מובנה לפי
המתכונת הבאה :המשתתפים נחלקו לזוגות .כל זוג קיבל סט
כרטיסיות השראה ונעזר בהן לניסוח של לפחות חמש רעיונות
יצירתיים .לאחר כ 20 -דקות רשמנו על הלוח כ 23 -רעיונות שונים.
הרבה יותר מכמות הרעיונות שהייתה עולה בתהליך סיעור מוחות
מקובל .חלק מהרעיונות היו יצירתיים מאוד .חלקם הורכבו משילוב
של רעיונות שונים שעלו בנפרד.

איתור משאבי סביבה
לפעמים אני נחשף לפתרון שהוא כל כך פשוט ויפה עד שמייד עולה
בי השאלה; וואו ,איך לא חשבתי על זה בעצמי? הקסם הזה מתרחש
כשפותרים בעיה בעזרת משאב שאף אחד לא שם לב לקיומו .מנופי
ההשראה לאיתור משאבי סביבה יעזרו לאתר את המשאבים הגלויים
לעין ,אבל בעיקר את אלה הסמויים מהעין .אתרו משאבים שאף אחד
לפניכם לא ראה ונצלו אותם לפתרון יצירתי של הבעיה.
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מודל לבחירת הפתרון המוצלח
לבחירת הפתרון המתאים השתמש במודל  .RRRהטבלה הבאה
מדגימה בחירת פתרון אחד מבין ארבע אפשריים .רשום את ארבעת
הפתרונות בעמודה הימנית ובשורה העליונה .עכשיו השווה כל רעיון
פתרון
1
פתרון 1
פתרון 2
פתרון 3
פתרון 4

פתרון
2
0

1
1
1

1
0

פתרון
3
0
0

פתרון
4

סיכום

0
0
1

0
1
3
1

0

איור  4כלי עזר לבחירת פתרון

מהעמודה הימנית כנגד רעיון אחר מהשורה העליונה (לא כנגד עצמו).
לדוגמה :פתרון  2עדיף על פתרון  1ולכן קיבל ציון  1בנקודת המפגש.
פתרון  1נחות מול פתרונות  2,3,4ולכן קיבל ציון אפס (בעמודה
השמאלית) .על פי טבלה זו פתרון  3עדיף כי צבר  3נקודות.

הערכת הפתרון הנבחר
בחן את הפתרון שבחרת על פי שלושה קריטריונים:
.1

האם הוא ניתן ליישום מבחינה טכנולוגית?
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.2
.3

האם אנשים יאהבו את הפתרון וירצו אותו?
האם היתכנות כלכלית (שוק ,מחיר ,צורך)?

היתכנות
כלכלית

פתרון טוב הוא פתרון שנמצא בנקודת המפגש.

איור  5קריטריונים מיון רעיונות יצירתיים

המדריך איננו קישוט למדף הספרים
מפליא באיזו מהירות הרעיונות במדריך שוקעים בתהום השככה .לכן,
אל תניחו את המדריך על מדף הספרים .הוא איננו קישוט .היעזרו
במדריך לקבלת השראה לרעיונות יצירתיים בכל פעם שתתמודדו עם
בעיה .כיוון שכל בעיה שונה מקודמתה ,מנופי ההשראה יתפרשו
אחרת בהקשר של בעיה חדשה.

14
זכרו ,שימוש נכון במדריך יכול להניב פתרונות בלתי שגרתיים .לכן
אל תתעצלו ,עבדו מסודר.
לבסוף אני רוצה להודות לידידיי ציון בראל ,בוריס זלוטין ואלה
זוסמן מחברת  Ideation International inc.שהרשו לי להשתמש
ברעיונות שלהם לכתיבת המדריך.
בהצלחה
עמוס רדליך
סדנאות חדשנות ,חשיבה יצירתית ופתרון בעיות.
טל 053-7737562
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טיפול בתופעות מזיקות
אסטרטגיה
כשמזהים במערכת פעולה מזיקה ) (harmfulיש
להעלים ,לצמצם ,לבטל ,או לבודד אותה.
כרטיסיות הטיפול בתופעות מזיקות מציעות שמונה
מנופי השראה ו 36 -דוגמאות.
1

בידוד הפעולה המזיקה

2

מנע מראש פעולה בלתי רצויה

3

פיצוי על פעולה מזיקה

4

חיבור בין פעולות מזיקות

5

ביצוע פעולה הפוכה לפעולה המזיקה

6

צמצום ההשלכות של פעולה מזיקה

7

ניצול גורם לנזק לצמצום פעולה מזיקה

8

הגברת תופעה מזיקה
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בידוד הפעולה המזיקה
טיפול בתופעות מזיקות
מניעת זרמי פוקו במנועים חשמליים
זרמי מערבולת (פוקו) הם זרמים חשמליים מושרים
הנוצרים במוליכים בעקבות שינוי בשטף המגנטי או שינוי
בשדה המגנטי .במנועים החשמליים הראשונים ,זרמי פוקו
גרמו להתחממות עוגן המנוע ולאובדן אנרגיה .תומס אדיסון
הציע פתרון שתקף עד היום; עוגן המנוע עשוי משכבות של
לוחות מתכת המצופות לקה מבודדת .סידור זה מונע
היווצרות זרמי פוקו.

מקור :ויקיפדיה

מנוף השראה
•
•

בודד פעולה המזיקה לתפקוד המערכת,
אם נמצאו כמה פעולות מזיקות לתפקוד המערכת ,בודד
את המערכת.
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בידוד הפעולה המזיקה
טיפול בתופעות מזיקות
הכנסת יד לחנקן נוזלי בלי לקבל כוויה
חנקן נוזלי הפוגע בעור עלול לגרום לכוויות קשות .אולם
כאשר מכניסים אצבע לכוס עם חנקן נוזלי ומוציאים אותה
מיד ,לא נגרמת כוויה .כיצד זה קורה? החנקן הנוזלי יוצר
סביב האצבע בועות של גז חנקן .בועות אלה מבודדות את
פני השטח ומונעות את התקררותו .אולם הבידוד מחזיק
מעמד לזמן קצר בלבד.

הכנסת יד לברזל נוזלי בלי לקבל כוויה
עובדים בבתי יציקה יכולה להכניס את ידם לפלדה מותכת
בלי לקבל כוויות (טמפ' מעל  1200מעלות) .כיצד זה
אפשרי? תחילה מכניסים את היד למים ואז לפלדה המותכת.
שכבת אדים סביב היד מגינה עליה לזמן קצר מאוד נגד
כוויות .יש להוציא את היד במהירות אחרת היא תישרף( .אל
תנסו בבית)

מנוף השראה
•
•

בודד פעולה המזיקה לתפקוד המערכת,
אם נמצאו כמה פעולות מזיקות לתפקוד המערכת ,בודד
את המערכת.
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בידוד הפעולה המזיקה
טיפול בתופעות מזיקות
איך לוויתן צד דגים
ללוויתן הזרע (רשתן) יש שיטת צייד ייחודית .הוא צולל
למעמקים ואז עולה תוך סיבוב היוצר בועות אוויר .דגים
הנלכדים בתוך גבולות בועות האוויר לא מצליחים לברוח
והופכים לטרף קל לוויתן.
דייגים אימצו שיטה דומה ,הם מייצרים מסך בועות אוויר
בעומק של  10-12מטר באמצעות הזרמת אוויר .דגים אינם
מצליחים לחצות את מסך הבועות ונלכדים ברשת.

מנוף השראה
•
•

בודד פעולה המזיקה לתפקוד המערכת,
אם נמצאו כמה פעולות מזיקות לתפקוד המערכת,
בודד את המערכת.
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הגברת תופעה מזיקה.
טיפול בתופעות מזיקות
תותחי מים בים הצפוני
ספינות דייגים קטנות המפליגות באזורים קרים עלולות
לטבוע בגלל הצטברות קרח על הסיפון .הדבר קורה כך:
רוחות סוערות מעיפות נתזי מים רבים לסיפון .הטמפ'
הנמוכה ( 40מעלות מתחת לאפס) גורמת לנתזי המים לקפוא
במהירות ולהצטבר כקרח על הסיפון .בשלב כלשהו נקודת
מרכז הכובד של הספינה משתנה והספינה מתהפכת וטובעת.

כדי להתגבר על התופעה ,משתמשים בתותחי מים השואבים
מים מעומק של  3-4מטרים .המים בעומק זה מצויים תמיד
בטמפרטורה של פלוס ארבע מעלות (חוקי פיסיקה) .בעזרת
תותחי המים ,מרסקים ומפנים את שכבות הקרח המסוכנות
ומונעים את הצטברותם.

מנוף השראה
נסו להגביר את ההשפעה של תופעה מזיקה עד לרמה שהיא
נעלמת.
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הגברת תופעה מזיקה.
טיפול בתופעות מזיקות
סופר קוויטציה
עצם הנע במהירות בתוך נוזל יוצר מאחוריו אזור של לחץ
נמוך .כאשר הלחץ יורד אל מתחת ללחץ האדים של הנוזל,
נוצרות בועות אדים הדומות לבועות במים רותחים .תופעה
זו נקראת קוויטציה והיא גורמת לשחיקה מוגברת במדחפים
של ספינות.
סופרקוויטציה היא טכנולוגיה הנעזרת באפקטים של
קוויטציה כדי ליצור בועה של אדים העוטפת לחלוטין עצם
הנע דרך הזורם ,באופן שמפחית משמעותית את הגרר
שפועל על העצם ומאפשר לו לפתח מהירויות גבוהות מאוד.

Source Wikipedia

מנוף השראה
נסו להגביר את ההשפעה של תופעה מזיקה עד לרמה שהיא
נעלמת.
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פתרון על ידי שינוי בתנאי הסביבה
אסטרטגיה
העזר בכרטיסיות שינוי תנאי סביבה כדי לאתר תנאים
שיעזרו לבצע פעולות הסותרות זו לזו מבלי שיפריעו
האחת לשנייה.
כללי ההפרדה כוללים חמישה מנופי השראה ו20 -
דוגמאות:
.1

הפחתת משקל

.2

יצירת תנאי עבודה מיוחדים

.3

האטה ,הסטה או מניעה סלקטיבית

.4

הוספת שדה חיצוני

.5

שינוי תכונות
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הפחתת משקל
פתרון על ידי שינוי בתנאי הסביבה
סנפירית
ספינת סנפירית או  Hydrofoilמנצלת את עקרון העילוי לשם
חיסכון באנרגיה והגברת מהירות .הסנפירים המותקנים
בתחתית הספינה יוצרים כוח הידרודינמי המגביה את
הספינה מעל פני המים .בכך מתאפשרת הגברת המהירות תוך
חיסכון באנרגיה.
במכוניות מרוץ ,כדי להצמיד את המכונית לכביש,
משתמשים בכנפונים המייצרים עילוי שלילי.

Source: Wikipedia

מנוף השראה
חפש במערכת תכונה או משאב שאפשר לנצלם לפישוט
פעולת המערכת ,להפחתת משקלה ,להתאימה לתנאי
הסביבה או לצמצם את התנגדותה הטבעית.
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הפחתת משקל
פתרון על ידי שינוי בתנאי הסביבה
מעופו של כדור הגולף.
עיצובו של כדור הגולף מוכר בגלל הגומות המאפיינות
אותו .ניתוח אווירודינמי מראה כי בגומות הקטנות
שסביב הכדור מתפתחות מערבולות אוויר המאיצות את
זרימת האוויר מעל הכדור ,ומאטות את זרימת האוויר
תחתיו .תופעה זו מייצרת כוח עילוי על הכדור ,ותת לחץ
לפני הכדור .כתוצאה מכך פוחת הגרר וטווח מעופו של
הכדור עולה ב 20%-ביחס לכדור חלק בעל תכונות
דומות.

Source: Stetson University

מנוף השראה
חפש במערכת תכונה או משאב שאפשר לנצלם
לפישוט פעולת המערכת ,להפחתת משקלה ,להתאימה
לתנאי הסביבה או לצמצם את התנגדותה הטבעית.
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הפחתת משקל
פתרון על ידי שינוי בתנאי הסביבה
פיצוץ סכר בעזרת פצצת חבית
במלחמת העולם השנייה הבריטים פיתחו פצצה בצורת
חבית בקוטר של מטר אחד שנועדה לפיצוץ שכרים .הפצצה
הושלכה ממטוס תוך יצירת ספין ראשוני של כ500-
סיבובים לדקה ,אשר גרם לה לדלג על פני המים עד
שפגעה בסכר ושקעה .מנגנון פיצוץ מבוקר פוצץ אותה
כאשר הגיעה לעומק של כ 10-מטר מתחת לפני המים.
הטכניקה מזכירה תחרות של הקפצת אבן על פני המים.

Source:
http://www.iwm.org.uk/history/dambusters

מנוף השראה
חפש במערכת תכונה או משאב שאפשר לנצלם לפישוט
פעולת המערכת ,להפחתת משקלה ,להתאימה לתנאי
הסביבה או לצמצם את התנגדותה הטבעית.
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הוספת שדה חיצוני
פתרון על ידי שינוי בתנאי הסביבה
שילוב השחזה עם רטט אנכי
תהליך השחזה מדויק כולל שני שלבים :תחילה משחיזים
עם אבן גסה להסרה של שכבה עודפת ,ואחר כך עם אבן
השחזה עדינה להחלקת פני השטח בעזרת .אי אפשר
לשלב את שני סוגי האבנים באבן אחת ,וגם החלפת האבן
הגסה בעדינה אינה רצויה.
הוצע להשתמש באבן השחזה עדינה עבור שני שלבי
ההשחזה .כדי להגיע לאפקט ההשחזה הגס יותר הנדרש
בשלב הראשון ,מייצרים גלי רטט עומדים (אולטרסאונד)
המרטיטים את האובייקט המושחז .גלים אלה משפרים את
יעילות ההשחזה .אחר שלב זה מפסיקים את פעולה הרטט
ועוברים להשחזה עדינה עם אותה אבן השחזה.

שיפור פעולת ניסור
שדה אלקטרומגנטי מאופנן יכול לגרום ללהב מסור לרטוט
ובכך להגביר את האפקטיביות של פעולת הניסור

מנוף השראה
חפש חומר או מקור אנרגיה (חום ,חשמל ,מגנטיות,
כבידה ,לחץ וכדומה) ,שהוספתם למערכת תאפשר את
פעולתה תחת הפונקציות הסותרות.
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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
יבצע את פעולתו בתת מערכת נפרדת ,בעוד המערכת
כולה ממשיכה לבצע את הפעולה השלמה ללא הפרעה.

•

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

כללים אלה כוללים שלושה מנופי השראה ו 24 -דוגמאות
.1

סגמנטציה  -הפרדה השלם לחלקיו

.2

חיבור החלקים לשלם.

.3

חלוקת המערכת לחלקים משלימים.
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פיצול השלם לחלקים
חלוקת המערכת לתתי מכלולים
מזרון וואקום  -אלונקה מותאמת אישית
כדי לצמצמם למינימום נזקים משניים לפצועי תאונות,
מומלץ לא לשנות את תנוחת גופם.
אלונקה הבנויה משק מלא בפתיתים רכים פותרת את
הבעיה .לאחר שמשכיבים את הפצוע על השק ,שואבים את
האוויר מהשק .השק מתכווץ והפתיתים הנצמדים זה אל זה
מקבלים את צורת הגוף.
רעיון זה דומה לשק אחסון בגדי חורף ששואבים ממנו את
האוויר בעזרת שואב אבק.

Credit: afrimedics.co.za

מנוף השראה
•
•

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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פיצול השלם לחלקים
חלוקת המערכת לתתי מכלולים
מוט מתקפל
אנטנה הרכב נתונה לתנודות העשויות לשבור אותה .כדי
למנוע זאת מוסיפים לבסיס האנטנה קפיץ .הרעיון הזה
נלקח מעולם הטבע .עצים שאינם מפגינים גמישות,
עלולים להישבר.
מקל נחיה לעיוורים עשוי ממספר מוטות קצרים וחלולים
בתוכם עובר חוט גומי .אפשר לקפל אותו בקלות ולהכניסו
לתיק .הגומי המתוח שומר על קשיחות המקל כאשר הוא
פתוח.

Credit: Wikimedia Commons, the free media repository

מנוף השראה
•
•

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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פיצול השלם לחלקים
חלוקת המערכת לתתי מכלולים
אחיזה בטוחה
קשה לאחוז במלחציים חלק בעל צורה מורכבת .לפתרון
הבעיה אפשר להשתמש בגלילי פלדה המעניקים
גמישות באחיזת החלק .כל אחד מהגלילים הוא חלק
וכולם ביחד מהווים מכלול.
לחילופין אפשר לרתך כמה מעויני פלדה ללסתות
המלחציים שיאחזו חלקים בעלי צורה ייחודית או לא
סימטרית.

Source: Ideation International

מנוף השראה
•
•

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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פיצול השלם לחלקים
חלוקת המערכת לתתי מכלולים
כדורים בקליפורניה
במאגר מים גדול בקליפורניה רצו לצמצם את האידוי
מבלי להגביל את הגישה של אנשי האחזקה .כדי לפתור
את הבעיה כיסו את המאגר בכדורי פוליסטירן מוקצף
הצפים על פני המים .שכבת הכדורים מצמצמת את
האידוי ,אך מאפשרים תנועה חופשית של סירות .שיטה
דומה משמשת במחסני קירור .מונעים בריחת קור
בעזרת ווילון מיריעות  PVCשקופות .היריעות מהוות
מחסום לאוויר קר ,אך אפשרות לאנשים ולציוד לעבור
דרכו בחופשיות

Credit: Junkyardsparkle, Wikimedia Commons, the free media repository

מנוף השראה
•
•

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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פיצול לחלקים משלימים
חלוקת המערכת לתתי מכלולים
התנגדות של נגד סלילים
כדי לשמור על התנגדות קבועה בנגד מסוג wire wound
בתחום טמפרטורות רחב ,מיצרים אותם מצמד חוטים העשויים
משני חומרים שונים בעלי מקדמי התנגדות לטמפרטורה דומים
אבל בסימן הפוך.

שמירת טמפ' בחדרי
קירור
בדלתות של חדרי קירור
מתקינים רצועות PVC
שקופות המשמשים כווילון.
מלגזות ואנשים יכולים
לעבור בחופשיות אך הקור
אינו בורח מחדר הקירור

מנוף השראה
•
•

שלב תת מערכות דומות כדי ליצור מערכת מוכללות
בעלת תכונות משופרות.
חלק את המערכת לכמה אלמנטים שיבצעו את המשימה
בצורה טובה יותר.
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פתרון תלוי זמן
אסטרטגיה
נסה לתזמן תהליכים כך שפונקציות הסותרות זו את
זו יפעלו בזמנים שונים.
כללי התזמון כוללים חמישה מנופי השראה ו24 -
דוגמאות.
.1

פעולה מקדימה

.2

יצירת השהיות מכוונות

.3

ניצול השהיות מכוונות

.4

הגדלת דינמיות של מערכת

.5

זרז תהליכים
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פעולה מקדימה

פתרון תלוי זמן
שסתומי לב
בעבר פתחו וסגרו שסתומי לב מלאכותיים בעזרת פולס
חשמלי חיצוני  .בשיטה זו אורך חיי השסתום הוא קצר
למדי .מאוחר יותר למדו שמספיקה פתיחה מינימלית
ראשונית כדי לאפשר ללחץ הדם לפתוח ולסגור את
השסתום .שיפור זה האריך מאוד את חיי השסתום
המלאכותי.

)Source: National Science Foundation (NSF

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

פתרון תלוי זמן
מצנח עזר
בצניחה ממטוס ,המצנח נפתח אוטומטית על ידי כבל
הקשור למטוס .אולם בצניחה חופשית הצנחן עצמו פותח
את המצנח זמן מה לאחר הקפיצה .הבעיה היא שאז אין כוח
חיצוני שמסייע במשיכת מצנח מתוך התרמיל ופתיחתו.

כדי להתגבר על הבעיה
משתמשים במצנח קטן
שנפתח בקלות ומושך
המצנח
את
אחריו
הגדול .תהליך זה מנצל
הרוח
אנרגיית
את
להפעלת כוח מספיק
חזק לפתיחת המצנח
הראשי.

מקור www.explainsthestaff.com

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

פתרון תלוי זמן
שדה זרוע בפרחים
המזון הזול והאיכותי ביותר לבהמות הוא עשב טרי שנקצר
לאחרונה .כדי להעשיר ולאזן את המזון ,נהוג לערבב כמה
גידולים לאחר שנקצרו .זה תהליך יקר המחייב שימוש
במכלים ובמערבלים גדולים .כדי לפשט את התהליך הוצע
לזרוע את השדה בשורות ,כשבכל שורה גדל עשב אחר
מהתערובת .בעת הקציר ,הקומביין ינוע בניצב לכיוון
הערוגות ויקצור בכל פעם עשב אחר .הדבר חוסך את
ערבוב העשבים לאחר הקציר.

מנוף השראה
•
•

"הכן את הקרקע" .הנח משהו מראש בסביבת המערכת
כדי שיסייע מאוחר יותר בפתרון הבעיה.
סדר מראש את המערכת כך שהבעיה לא תיווצר.
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פעולה מקדימה

פתרון תלוי זמן
ההסכם של יוליסס
ידוע ששירת הסירנות מוציאה גברים מדעתם וגורמת להם
להמית עצמם .יוליסס החליט להפליג לאי הסירנות כדי
לשמוע את שירתן ,אך הוא לא רצה למות או לגרום למותם
של ספניו .לכן הוא ציווה לתחוב שעווה לאוזניו (כדי שלא
ישמע את שירתן עד הגיעו לחוף) ,לקשור אותו לסיפון
בשלשלות ברזל ולתקוף אותו אם ישתחרר מן הקשרים
ויצווה עליהם פקודות לא רציונליות .המיתוס הזה נקרא
ulysses contract
אנשים לוקחים החלטה מוקדמת הכובלת אותם בשלב
מאוחר כשהתנאים משתנים.
חברת  Appleתכננה את ה  iPhoneבאופן שימנע שליפת
מידע אישי של משתמשים .זאת כדי שלא תפר את הזכות
לפרטיות של לקוחותיה גם במקרה של מתן צו שיפוטי.
חוקת ארצות הברית נעזרת ב"הסכם יוליסס" כדי למנוע
כל שינוי של החוקה במקרה של שינוי פוליטי.

מנוף השראה
•
•

"הכן את הקרקע" .הנח משהו מראש בסביבת המערכת
כדי שיסייע מאוחר יותר בפתרון הבעיה.
סדר מראש את המערכת כך שהבעיה לא תיווצר.
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הגדלת דינמיות של מערכת

פתרון תלוי זמן
מתכת זוכרת Nitinol
ניטינול ) (NiTiהיא סגסוגת ניקל טיטניום הזוכרת את
הגאומטריה הראשונית שלה .לאחר שעצם העשוי ניטינול
משנה צורה ,הוא ישאף לחזור לצורתו המקורית במהלך
חימום .אחד השימושים הנפוצים
של ניטינול הוא ליישור שיניים.
אחרי שהאורתודנט מדביק ווי יישור
על השיניים ,הוא משחיל ביניהם
חוט עשוי ניטינול .לחוט יש צורה
ראשונית התואמת מבנה תקין של
לסת .תחילה האורתודנט מקרר את
החוט ואז משחיל אותו דרך ווי
היישור .כשחוט הניטינול מתחמם
(בטמפ' הפה) הוא שואף לחזור
למצבו ההתחלתי .בכך הוא מפעיל
כוחות יישור על כל שן בנפרד.

מנוף השראה
מצא פרמטר או משאב שהפרת יציבותו תגביר את
הדינמיות והגמישות של המערכת( .לדוגמה לאופניים
ומטוס דורשה השקעת אנרגיה לשמירת יציבותם).
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הגדלת דינמיות של מערכת

פתרון תלוי זמן
מסנן מגנטי
מסנן העשוי שכבות של בד מתכתי משמש בין היתר לסינון
אבק .אך קשה לנקות את המסנן ולכן צריך להחליפו לעתים
קרובות.
לחילופין ,אפשר להשתמש בגרגרים העשויים מחומר פרו-
מגנטי .כאשר מופעל שדה מגנטי ,הגרגרים מתלכדים
ויוצרים מסנן נקבובי .כדי לנקות את המסנן מנטרלים את
השדה המגנטי .הגרגרים נפרדים ומשחררים את האבק
שנלכד וסתם את המסנן.

גרנוליט מחומר פרו-מגנטי

מנוף השראה
מצא פרמטר או משאב שהפרת יציבותו תגביר את
הדינמיות והגמישות של המערכת( .לדוגמה לאופניים
ומטוס דורשה השקעת אנרגיה לשמירת יציבותם).
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פתרון תלוי מרחב
אסטרטגיה
נסה לארגן את המערכת כך שפונקציות הסותרות זו
את זו יפעלו במרחבים שונים.
פתרון תלוי מרחב כולל  4מנופי השראה ו20 -
דוגמאות:
.1

שימוש במרחב אחר

 .2הוספת או החסרת ממד
 .3לעבור דרך ...ניצול חללים פנימיים
 .4שבירת הסימטריה

112

שימוש במרחב אחר
פתרון תלוי מרחב
מעגל אלקטרוני רב שכבתי
למזעור גודלם של מוצרים אלקטרוניים תוך הגדלת מספר
הרכיבים ,מייצרים מעגלים בעלי כמה שכבות .השכבות
מיישבות את הסתירה בין כמות הרכיבים לגודל המעגל.

משקפים מולטי פוקליות
עדשת  Multifocalהיא עדשה יחידה הכוללת מספר
עדשות עבור מוקדים שונים .פותרת את הצורך במספר
זוגות משקפיים.

פתרון סכסוכים
כאשר הילדים בבית רבים ,אחד הפתרונות הוא להשתמש
בטקטיקת "הפרד ומשול" כל ילד נשלח לחדר שלו עד
שהוא נרגע .טכניקה זו נמצאת בשימוש מאז ומעולם,
והוזכרה אף בספר אומנות המלחמה של סון טסו שנכתב
לפני  2500שנה.

מנוף השראה
מצא במערכת מרחב פיזי ,מנטלי ,דיגיטלי ,וירטואלי
וכדומה בו יכולה להתקיים פעולה בלי להפריע או לסתור
פעולות אחרות.
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שימוש במרחב אחר
פתרון תלוי מרחב
נגד מביוס
נגד מביוס ( (Möbius resistorהוא התקן המורכב משני
משטחים מוליכים המופרדים בחומר מבודד וסוגרים
טבעת מביוס (טבעת בעלת צד אחד בלבד) .תכונה זה
מאפשרת התנגדות ללא השראות עצמית וכפועל יוצא ללא
שדות מגנטיים .השתמשו ברעיון זה בעבר בטייפ סלילים
כדי לנצל את שני צידי סרט ההקלטה ,וכן במכונת שיוף
בה סרט השיוף הוא דו צדדי ,דבר המשפר את יעילות
העבודה.

מקור וויקיפדיה

מנוף השראה
מצא במערכת מרחב פיזי ,מנטלי ,דיגיטלי ,וירטואלי
וכדומה בו יכולה להתקיים פעולה בלי להפריע או לסתור
פעולות אחרות.
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שימוש במרחב אחר
פתרון תלוי מרחב
שיטת  Disneyלהגברת היצירתיות
 Robert Diltsמחברת  Disneyפיתח שיטה להגברת
היצירתיות של צוותי החשיבה בחברה .הוא חילק את
צוותי החשיבה לשלוש קבוצות, dreamers, realizers :
 ,and criticsוהקצה לכל קבוצה חדר נפרד .ההפרדה
מונעת אנשים מקבוצת אחת להשפיע על דעותיה של
קבוצה שכנה.

ה Realizers -לא ישפיעו
ה-
קבוצת
על
לרעה
 Dreamersוקבוצת Critics
לבקר רעיונות
לא תוכל
האנשים
בנוכחות
"החולמים" .בכך תשפר
החברה את תנובת הרעיונות
היצירתיים שלה.
מקור וויקיפדיה

מנוף השראה
מצא במערכת מרחב פיזי ,מנטלי ,דיגיטלי ,וירטואלי
וכדומה בו יכולה להתקיים פעולה בלי להפריע או לסתור
פעולות אחרות.
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הוספה או החסרה של ממד
פתרון תלוי מרחב
רובוט מתקפל  -אוריגמי
הרובוט הזעיר הזה מקפל את עצמו מדו ממד לתלת ממד.
המבנה הבסיסי יוצר על ידי חיתוך לייזר של המשטח.
אחר כך הודבקו המנועים ,ואז המשטח קופל למבנה תלת
ממד קשיח.

Source: YouTube, Stanford university

מנוף השראה
חפש ממד או מסתור שלא נוצל קודם לכן על מנת למקם
בו את הפעולה הסותרת( .ממד יכול להיות בתוך ,מחוץ,
מעל ,מתחת ,מאחורי ,לפני וכדומה)
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שבירת הסימטריה
פתרון תלוי מרחב
אורות ניווט במטוסים
חלק ממערכת מניעת התנגשות
במטוסים ובספינות מתבססת
על תאורת קצה הכנף.
אור בצבע אדום בקצה כנף
שמאל ואור בצבע ירוק בקצה
כנף ימין.
בצורה כזו ,כל צופה יכול
להעריך אם המטוס מתקרב אליו
(אדום יהיה מימינו) או מתרחק
ממנו (אדום יהיה משמאלו).

.

Source: Wikipedia

מנוף השראה

מצא דרך לשבור את התכנון הסימטרי כדי למנוע מראש
תקלות או להקל על פעולות עתידיות.
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איתור משאבים וניצולם
מהו משאב?
משאב זמין הוא כל גורם (חיצוני או פנימי) שנמצא
בסביבת המערכת ,או יימצא בסביבתה בעת התרחשות
הבעיה ,ויכול לסייע בפתרון בעיה .ניצול יעיל של
משאב סמוי מהעין עשוי להניב פתרון מפתיע .כזה
שגורר תגובה כמו "איך לא חשבנו על זה קודם"
כרטיסיות איתור המשאבים כוללות שישה מקורות
משאב ו 54 -דוגמאות.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

משאבי אנרגיה.
משאבים פונקציונליים.
משאבי מידע.
משאבי חומר.
משאבי מרחב.
משאבי זמן.
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איתור משאבי אנרגיה פנימי
.1

אפשר לנצל את גזי הפליטה של המנוע כדי להפעיל
מערכת אזעקה למניעת גניבת רכב.

.2

קצב ירי של מקלעי מטוסים משנות השלושים היה תלוי
בכוח הקפיץ הגורם לדריכה חוזרת של הבריח .כדי
לשפר את כוח הקפיץ ,חיברו יחד שני מקלעים באופן
כזה שהרתע של מקלע אחד מחזיר את הבריח של
המקלע הצמוד למצב ירי .קצב הירי של המקלע
המשולב היה מהיר פי ארבעה.

.3

הוצע לנתב את גזי הפליטה של מנוע המסוק לכיוון
הזנב באופן שיאזן את הכוח השואף לסובב את גוף
המסוק.

.4

כדי להקטין את נפח השלג המוערם על משאיות פינוי
שלג ,ממיסים חלק ניכר מהשלג על ידי הזרמת גזי
פליטה של המנוע אל תא המטען.

מנוף השראה
אתר בסביבת המערכת מקורות אנרגיה זמינים כמו
אנרגיה חשמלית ,כימית ,חום ,אנרגיה קינטית וכדומה
שאפשר לנצלם לפתרון הבעיה.
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איתור משאבי אנרגיה חיצונית
שימוש בכבידה להרמת גשר
גשר המילניום גייטסהד העובר מעל נהר הטיין ,שבאנגליה
מיועד להולכי רגל ורוכבי אופניים .המיוחד בגשר הוא
ניצול כוח הכבידה לחיסכון באנרגיה .ברגע שמתחילים
להרים את הגשר ,הקשת הנגדית יוצרת וקטור כוח המסייע
לתנועת פתיחת הגשר.

Source: wikipedia

מנוף השראה
אתר בסביבת המערכת מקורות אנרגיה זמינים כמו אנרגיה
חשמלית ,כימית ,חום ,אנרגיה קינטית וכדומה שאפשר
לנצלם לפתרון הבעיה.
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איתור משאבי פונקציונליים
שימוש כפול ....
הפטנט הזה מציע להסיט
חלק מגזי הפליטה של
מנוע הסילון לכיוון שפת
הזרימה של המטוס תוך
יצירת ספין ראשוני.

זרימת הגז והספין ישמשו
תחליף למדפים ויגבירו
את כוח העילוי של
המטוס.

מנוף השראה
אתר פעולות שנעשות ממילא במערכת או בסביבתה
אשר יכולות לסייע בפתרון הבעיה.
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איתור משאבים מרחביים

•

מגרשי חניה מודרניים בנויים לגובה ,ומנצלים את
החלל שמעל הקרקע .או בנויים לעומק ומנצלים את
החלל שבבטן האדמה.

•

חברת פפסיקו הודיע ב  2019על פרויקט חדש
לפרסום בחלל .הפרסומות המוארות ימוקמו כ 400
ק"מ מעל הקרקע.

•

בערים צפופות בעולם
החלו לבנות בתי
זעירים
קפסולות
בחללים
ולקבצם
אורבניים כמו מתחת
לגשרים ובין בנינים.

Source: http://www.mauthietkenoithat.net

מנוף השראה
אתר בסביבת המערכת חללים בלתי מנוצלים או נסה
ליצר חללים שאפשר לנצל אותם לפתרון הבעיה.
.

