
 

 

 סינקטיקה  

 להעשרת עיצוב, כתיבה, הבעה חזותית או מוזיקלית של דברים, המצאה ועוד.   –הפיכת המוכר לזר 

)לתרגום אוטומטי לסרטון ניתן להגיע על ידי לחיצה על הגדרות )גלגל השיניים    Synectics.mp4על פי הסרטון: 

לבחור    תרגום אוטומטי  כתוביות   כתוביות אנגלית אוטומטי   כתוביות   שבתחתית הימנית של הסרטון  

 עברית/ערבית(. 

 

פן חזותי או מוזיקלי  כאשר רוצים לחשוף היבטים עמקים יותר של נושא או לתכנן משהו חדש, להביע רעיון באו

 אנו צריכים להכיר את הנושא באופן אחר. המטרה היא לבוא אל הבעיה/האתגר מכוון בלתי צפוי. 

 הזרה יכולה לעזור לנו בכך. 

 

 דוגמה: 

   – עיצוב 

 המטרה: לעצב את השביל המוביל לביתנו. 

 . לכן,  פני שטח על  םלומדי אנו כעת בשיעור עיצוב 

נו בהמשך. מילים אלו יכולות להיות כל דבר המאפיין/מזכיר לי את  נכתוב מילות מפתח שישמשו אות . א

 : קשה, רך, מרקם, צבע, מתחת לפני השטח, מבריק, ... פני שטח  -המושג הנבחר  

 בנו טבלה כמו זו המוצגת בהמשך.  . ב

 . ( 1)  מילהלמשל, מרקם ורשמו אותה בעמודת   – בחרו את אחת המילים מהרשימה  . ג

 למשל, מחוספס.  - איזו הרגשה יש לך למשמע המילה מרקם ( 2רשמו בעמודה הבאה ) . ד

 למשל, חלק   –( 2( רשמו מה ההיפך מהמילה שרשמתם בעמודה הקודמת )3בעמודה הבאה ) .ה

 למשל, זכוכית.  – ( 3( רשמו מה ההרגשה להיות מה שמופיע בעמודה הקודמת )4בעמודה הבאה ) . ו

  היכולים לנבוע מהתחושה שהובע תרעיונות, אפשרויו   – ( רשמו אילו תוצרים 5בעמודה הבאה ) .ז

 למשל, דברים שמאחורי זכוכית או כאלה המושפעים מזכוכית.   –זכוכית  – ( 4בעמודה הקודמת )

 ה נעשה אותו הדבר. למשל, נבחר  יבשורה השני . ח

 

מילות  
מפתח  

 לנושא נבחר 

 מילה 
(1 ) 

 ...   מרגיש כמו
(2 ) 

 מ...   ההיפך
(3 ) 

 ... מרגיש כמו
(4 ) 

 תוצר 
(5 ) 

 פני שטח 
 

שילוב בקבוקים בצבעים   זכוכית חלק  מחספס  מרקם 
 שונים בשביל המוביל לביתי. 

 קשה 
 רך 

אוכל לשלב אבני כורכר   אבן כורכר  מחוספס  חלק  מרקם 
 בשביל המוביל לביתי. 

 מרקם  
 צבע 

מתחת לפני  
 השטח

בשביל אעשה אזורים בהם   זרימה מים יובש 
בחורף או   יוכלו לזרום המים 

 . בעת השקייה

מתחת לפני  
 השטח

 בשביל אשלב צמחים.  צמחיה ירוק  חּום צבע 

      מבריק 

 ...      

 

 – בעמוד הבא  דוגמה נוספת   -

  

https://www.youtube.com/watch?v=yrwD3MDkg_4


 

 

 את אותו התהליך אפשר לעשות על כל דבר שרוצים ליצור ולהביע. 

 . בציור  דמוקרטיההמטרה : להביע את המושג  

תהליך כדי להראות שממש  . כאן בכוונה בחרתי להמשיך בדיוק עם אותו חפץ  כמובן אפשר לקחת כל מושג או

 שונים.  לא משנה מה לוקחים כגירוי זה יכול להוביל לתוצרים

 

 

מילות  
מפתח  

 לנושא נבחר 

 מילה 
(1 ) 

 ...   מרגיש כמו
(2 ) 

 מ...   ההיפך
(3 ) 

 ... מרגיש כמו
(4 ) 

 תוצר 
(5 ) 

 פני שטח 
 

ציור בצבעי מים שיאפשרו   זכוכית חלק  מחספס  מרקם 
 להראות שקיפות. 

 קשה 
 רך 

ציור אבני כורכר כבסיס   אבן כורכר  מחוספס  חלק  מרקם 
ומסביבם חומה המגינה  
מפני שחיקה/ארוזיה של  

 הים. 

 מרקם  
 צבע 

 עץ   צמחיה ירוק  חּום צבע 

מתחת לפני  
 השטח

מתחת לפני  
 השטח

זרימה של מים ליד   זרימה מים יובש 
השורשים )לבטא את הצורך  

 לחוש את הזרמים בחברה( 

      מבריק 

 ...      

 

 


