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 בעיה טכנולוגית

 מוגדרת תמיד כשאלהבעיה טכנולוגית     

 .שפתרונה מביא לביטול מצב לא רצוי   
 

 : שלב משמעותי בתהליך התיכון הוא    

 .וניסוחה כסוג של שאלה, זיהוי הבעיה    

 .להוביל למגוון הצעות אפשריות לפתרון: מטרת השאלה    
 

 בעיה טכנולוגית מתוארת בצורה של שאלה המתחילה

  ?".......כיצד"או ?  ".....איך":  במילים     
 

 ?כיצד לתכנן ולבנות כסא לאופניים: דוגמה



 צורך

 .צורך הוא משהו הדרוש לאדם: הגדרה     

 

 :  לקיומו של האדם כמוצרכים ההכרחיים קיימים 

 ,  ... מחסה , שינה, נשימה , שתייה , הזנה     

 ,עליהם אי אפשר לוותר     

 :  חברתיים ועוד כמו, וצרכים נוספים אישיים     

 ...מעמד חברתי,נוחות, בידור     
 

יש להגדיר את הצורך      ,בשלב זה של תהליך התיכון 

 .הדרוש לאדם

 .  שיענה על הצורך בנוחות, מושב אופניים מתאים: לדוגמה     

 
 



 הגדרת הדרישות

 .  הדרישות מכוונות לפתרון הרצוי         

 .הדרישות הן פירוט של הצרכים     
 

 דרישות הכרחיות  ישנן , בין הדרישות     

 .  ואי אפשר להתפשר עליהן, עליהן חייב הפתרון לענות     

 

 שאותן מדרגים לפי      דרישות רצויות לעומת זאת ישנן      

 עליהן אפשר להתפשר במהלך בחירת   , דרגת חשיבות     

 .הפתרון המתאים     

 
 האדם המתכנן הוא המחליט לגבי דרגת החשיבות של      

 .הדרישות השונות וממיין אותן בהתאם     



 ?כיצד נגדיר את הדרישות מהפתרון

 הדרישות מהפתרון הן כל דבר שרוצים שהמוצר     

 .יענה עליו   
 

 :דוגמאות לדרישות מכסא לאופניים

 ,שיתאים לכובד הגוף של הרוכב ולזעזועי הדרך-חוזק   

,        תנועה -שיתאים לישבן במצב ישיבה  -צורה וגודל    
 ,  בהיר שלא יתחמם -צבע

 .קל לניקוי  -ניקיון   

 .  שהגוף לא יחליק ממנו ללא שליטה –בטיחות    

 

 ואילו,היא דרישה הכרחית גודל הכסא הדרישה של    

 .  היא דרישה רצויה, אפשר להתפשרהצבע לגבי    





 חקירה

 של הנתונים  וארגון מידע מסודר  איסוףבשלב זה מתבצע      

 .בעקיפין או באופן ישיר , הקשורים בנושא   
 

 :  במגוון היבטיםאיסוף החומר נעשה    

 ..  היסטוריים, טכנולוגים, מדעיים, כלכליים, חברתיים   
 

 ,מידע כתוב ומצולם: אסוף מידע ממקורות שונים   

 'וכו, חנויות, מומחים, ראיונות, סקרים -תשאול אנשים    
 

 .במהלך פתרון הבעיה ארגון המידע צריך להיות נגיש   
 
 יש לחזור, לפי שיטה מסוימת, לאחר איסוף המידע וארגונו   

 ולבדוק האם יש  , לרשימת הדרישות והצרכים של הבעיה   

 .לשנות אותן בהתאם   



 

 כסא לאופניים: נושאים לחקירה 

 

 .דגש על השלד והשרירים: מבנה גוף האדם.1 

 ..גמישות, ברק , כובד, חוזק:סוגי חומרים ותכונותיהם .2 

 ..תפירה, ריתוך,עיבוד מתכת : שיטות ייצור ובנייה . 3 

. מגוון המצבים שהכסא יצטרך לעמוד בהם: תנאי השימוש. 4 

בתנאי  , בתנאי הדרך, מצבים התלויים  בפעילות הרוכב

 .  טמפרטורה ובאופן  האחסון, הסביבה החיצונית כמו לחות

 .רכישת רכיבי בסיס וחלפים, עלויות החומר וההרכבה. 5 

 .וגודל שוק, ( ?למי מיועד: )אפיון אוכלוסיית היעד. 6 

 .  דגמים ומגמות באופנה: עיצוב מופעו החיצוני של הכיסא. 7 



 מושבים לאופניים:דוגמה לחקירה 
 Nov 6 2005, ב "ירחון לרפואה ִמְגַדִרית ארה: מאמר מתוך

 רכיבה מרובה על אופניים עלולה לגרום לבעיות        

 .בתפקוד המיני     

שרכיבת אופניים  , מחקרים חדשים מחזקים את הממצאים     

 . למשך שעות ארוכות עלולה לגרום גם לעקרות אצל גברים

 .דגם המושב -וגם המפתח לפתרון, מקור הצרות     

 

דגמים מסוימים של מושבים נוטים לגרום נזק גדול יותר  

אבל גם מושבים המתיימרים  , טוענים החוקרים, מאחרים

ותגובתו  , להיות מותאמים לגוף האדם מבחינת תפקודו

 .  לעומס פיזיולוגי ופסיכולוגי עשויים לגרום בעיות

 

 

 

 

 

 





 רעיונות

 בשלב זה מעלים רעיונות לפתרון הבעיה     

 .תוך מתן תשובות לדרישות שהועלו   
 

 בתחילה מעלים רעיונות רבים ושונים ככל האפשר

 ובוחנים אותם על סמך הדרישות שהוגדרו והמידע שנאסף     

 .בשלבים הקודמים     
 

 בשיטה של סיעור מוחות משתפים אחד את השני ברעיונות

 .  ומרכזים אותם על דף אחד     

 .בוחרים את הרעיון המתאים ביותר, בסופו של השלב     
 



 דוגמאות לרעיונות

 ל לאופניים מתוצרת  'מושב מרופד מכיל ג•

     SELLA ROYAL                          דגם: SEL-1 

 
חברת הולנדיה מציעה מושב מרופד לכסא אופניים עשוי מחומר  •

.  החומר סופג לחצים ומעניק רכיבה נוחה על האופניים. טמפור

בינוני לאופני הרים וגדול  , קטן לאופני כביש: מגיע בשלושה גדלים

 .  לספינינג

 

 

 

 

 .מושב כפול לאופניים•



 הפיתרון המתאים

 בטכנולוגיה יכולים להיות לאותה בעיה פתרונות רבים  

 ולכן יש לבחור מתוך מגוון הרעיונות השונים את, ושונים

 הרעיון העונה על הדרישות ההכרחיות ועל מירב הדרישות

 .הרצויות ביותר
 

לעיתים מאחדים רעיונות שונים לפתרון אחד שהוא המתאים  
 .ביותר

 

 בשלב זה בודקים אם הפתרונות השונים עונים על הדרישות

 .שהוגדרו בשלב הראשון וכיצד

 
שבזמן בחירת הפתרון או לאחריה  ,יכול מאוד להיות 

 .ואז יש לחזור לשלב החקירה –שנידרש מידע נוסף , מתגלה





 בנייה

,     לאחר שהוחלט מהו הרעיון לפתרון שאותו מפתחים   

עבודה מפורטת על כל  תוכניתיש לגשת ולהכין 

ואם  )שרטוט של הדגם על כל חלקיו , כלומר. שלביה

בחירת החומרים  , (אפשר גם בקנה המידה המתאים

הכלים שבעזרתם יבוצע  , שמהם יהיה עשוי הדגם

 .הדגם והמנגנונים בהם ישתמשו

 

 

 

 



 שרטוט ובניית אב טיפוס    



 הערכה והצעות לשיפור

מימוש הפתרון יש לשאול ולברר    לאחר השלמת   

 .האם המוצר עונה על הצרכים והדרישות שהוצגו

 

הערכה ושיפור הינם תהליכים בלתי פוסקים  

שמטרתם לעמוד בדרישות המקוריות  

תוך כדי השימוש במוצר לאורך הזמן , והמשתנות

התפתחויות  , ובהשפעת תגליות מדעיות

וכמובן לפי בקשות  ' , חברתיות וכו, כלכליות

 .מיוחדות של הצרכן

 
 

 

 

 

 

 

 



 שינויים ושיפורים

 דגמי מכוניות מרצדס: תחבורה

 :תקשורת

מכשירים  

 סלולאריים

אחסון  

 מידע



לעבור ולהגיע  ,ניתן להתחיל 

 .מכל שלב לכל שלב ובחזרה

 בעיה: שלבי תהליך התיכון

 .מצב לא רצוי הדורש פתרון: בעיה

 הערכה

 רעיונות

 הבעיה

 חקירה

 בנייה



לעבור  ,ניתן להתחיל 

ולהגיע מכל שלב לכל  

 .שלב ובחזרה

 חקירה: שלבי תהליך התיכון

 הערכה

 רעיונות

 הבעיה

 חקירה

 בנייה

 .ואלקטרוניים, אנושיים, חקירת מקורות מידע כתובים

 .חקירת תכונות חומרים. או יריד תופעות, ביצוע ניסויים

 .  חקירת פתרונות  קודמים

 ,היבטים מדעיים

 ,טכנולוגיים

 חברתיים

 

 

 

 

 .באמצעות  שאלון עמדות: סקר. בחירת קהל יעד

 .סקירה ראשונית של מקורות. תצפיות, ראיונות

 .  טבלת דרישות סופית



 .העלאת רעיונות לפתרון

 .טבלת דרישות מול פתרונות: הערכת הפתרונות

 .המתאים לדרישות בחירת הרעיון

לעבור ולהגיע  ,ניתן להתחיל 

 .מכל שלב לכל שלב ובחזרה

 רעיונות: שלבי תהליך התיכון

 הערכה

 רעיונות

 הבעיה

 חקירה

 בנייה



 .שלבי הבנייהתכנון . שרטוט. ורכיביםחומרים בחירת 

 .בניית אב טיפוס

לעבור ולהגיע  ,ניתן להתחיל 

 .מכל שלב לכל שלב ובחזרה

 בנייה: שלבי תהליך התיכון

 הערכה

 רעיונות

 הבעיה

 חקירה

 בנייה



התאמה  בדיקת  ,המוצרהערכה של 

 .בין המוצר לצרכים והדרישות שהוצגו

לעבור ולהגיע  ,ניתן להתחיל 

 .מכל שלב לכל שלב ובחזרה

 הערכה: שלבי תהליך התיכון

 הערכה

 רעיונות

 הבעיה

 חקירה

 בנייה



 שיר האופניים   -חלק מ
 רחל רוזמן        : מילים 

 

 קיבלתי אופניים כל כך נהדרים     

 .  החברים מלכליותר יפים ונוצצים 

 ,  היה גם פעמון,היה להם פנס 

 ורק עליתי עליהם 

 :הם שרו לי פזמון 

 

 ,תהיה זהיר בכביש 

 ,  קסדה תמיד תחבוש

 ,תהיה זהיר בכביש 

 .  תהיה רוכב עם ראש

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,  רוכב על אופניים

 ,רוכב לי כל היום 

את כל התמרורים מכיר       

 .  בכל מקום

 לכן האופניים וגם הפעמון  

 ,  כל יום שרים לי שיר

 :  חוזרים על הפזמון

 

 ...  תהיה זהיר בכביש

 

 ,  דואג לאופניים שיהיו בטוחים

 ,  הכיסא והכידון כל כך נוחים

ר זו בעיה  'אם קורה לי פנצ

 ,קטנה 

  שכונה'תמתקן ומיד קורע 
 

 ...תהיה זהיר בכביש
 



 כיסאות לאופניים

http://www.specialized.com/bc/microsite/bodygeometry/main.html?x=y 



.  בנייה מיוחדת לנשים ולגברים : כיסאות לאופניים 

http://www.specialized.com/bc/microsite/bodygeometry/main.html?x=y 



.  בנייה מיוחדת לנשים ולגברים : כיסאות לאופניים 

http://www.specialized.com/bc/microsite/bodygeometry/main.html?x=y 



.  בנייה מיוחדת לנשים ולגברים : כיסאות לאופניים 

http://www.specialized.com/bc/microsite/bodygeometry/main.html?x=y 



 מקורות

 
 אתר אורט -תהליך התיכון•

744688194http://space.ort.org.il/@home/scripts/frame.asp?sp_c= 

 

 

 ttp://www.avtipus.com/rd.php:מ"פטנטים והמצאות בע -אב טיפוס•

 

 .רכיבי האופניים ואביזריהם•

•http://www.specialized.com/bc/microsite/bodygeometry/main.
html?x=y 
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