
רבה.בהתרגשותאלהבימיםנתוןהצבאיהאדריכל
שלהפיניהתכנוןבמלאכתחלקהנוטלמקצועכאיש

כתפיועלמוטלותבנגב,לצה"להחדשהמערך
מספר:ובחשיבותןבממדיהןתקדיםחסרותמשימות
מחדשלשכןצורךיששכןגדול,הואהבינוימשימות

משמעותיחלקהמהוויםומתקנים,יחידותמאות
בתוךולממשלתכנןישאלהמשימותהצבא.מסד"כ
שהייתהמוובהרבההקצרהקצובה,זמןמסגרת
הבניהלפוטנציאלהתאמהשלמשיקוליםנדרשת
מורכבמערךלפרוסמחויבותגםקיימתבארץ.הקיים

תוךבשטחו,מוגבלארץבמרחבומתקניםבסיסיםשל
כגון:מגווניםאזרחייםבאינטרסיםמרביתהתחשבות

עיבודשטחיונוף,טבעשמורותהתיישבות,שטחי
ארכיאולוגי-אתריםמחצבים,לכרייתאתריםחקלאי,

התחושהבלבעמוקמקננתלכךובנוסףוכד'.ים
ווים"לאכברוש"מכאןסופיתהיאהפריסהשהפעם

שלאיכותםעליתירההקפדההמחייבתתחושה-
מערכתכילהביןנקלאלהבלרקעעלהפתרונות.

שליסודיתהליךשלבעיצומומצויההצבאיתהבניה
במישורוהןהארגוני,במישורהןמערכות,שידוד

עטיםשמהנדסינולפנירגעלפיכך,האידיאולוגי.
עלינומוטלשלהם,השרטוטשולחנותעלבהתלהבות

לקראתהצבאיתבאדריכלותרווחותמגמותלסכם
רגע"לבצע-בקיצוראובעתיד,הבניהיעדיגיבוש

חושבים"

האדריכלותשייכתבעיקרוןתורה.היאצבאיתאדריכלות

בכמהשונההיאאולםהבניה,הנדסתלתחוםהצבאית
מובניםאלההבדליםהאזרחית.האדריכלותמןמאפיינים

הצבאיתהאדריכלותשללעיסוקהשנוגעמהבבלמאליהם,

בונקרימפקדות,אימון,מתקניכגון:ייחודייםבתחומים

מבנימנהלתי,לבינויהנוגעבכלגםאולםוכד'.תחמושת
באדריכלותגובשולוגיסטיים,וצרכיםמגוריםמבניציבור,

צרכןשלמתכונותיוהמתחייביםמיוחדיםעקרונותהצבאית
הצבאיתהאדריכלותעוסקתבהםהנושאיםמגווןהבניה,

תכנונואוגדול,ימ"חתכנוןכגוןממשימותהחלגדול:הוא
המדףשלבתכנונווכלההבודד,המבנהשלהמפורט
אתהמנחיםהשיקוליםהלוחם.בחדרהחגורלתליית

צבאיים,שיקוליםושונים:רביםהםהצבאיהאדריכל
סוציולוגי-פסיכולוגיים,טכנולוגיים,אקלימיים,גיאוגרפיים,

תכנוןהיאזותכנוניתפעילותשלהכותרתגולתואחרים.ים
בההפיזיתהסביבהשלצורתהלקביעתהצבאי.הבסיס
פעולתהליעילותמכרעתהשיבותצבאית,ידידהפועלת

היטבומעוצבתנכוןמתוכננתפיזיתסביבההיחידה:של
גבוה,למורלבעבודה,ליעילותלתרוםכדיבהיהיה

סביבהעלולהלעומתהבאחזקה.ולחיסכוןגאווה,לתחושת
למצבהיחידהאתלהביאיד,כלאחרהמתוכננתפיזית
הפוך.

שלאדריכלייםהיבטיםבכמההבאיםבדבריםאפואאתמקד
הצבאילבסיסהתייחסותתוךהצבאי,הבסיסבינוי

סדירה.צבאיתיחידהבתוכוהמאכלסה"ממוצע",

היסטוריתהשתלשלות
ב-עודהחלההצבאיהבסיסבבינויהאדריכליתההתחבטות

נטושיםבריטייםמחנותמצאוצה"ליחידות1948.

בתוךפזוריםחד-קומתייםביתניםעלבעיקרשהתבססו
לאורהבריטיםעל-ידינבחרהזובינויצורתחורשות.
מוגבלמצאיתקציביות,מגבלותהמחנות,בהקמתהדחיפות

אתלערותניסיון(חינוכייםערכיםואפילוחמרים,של
ביתנים-לבינוישהתלוותההבהילותהטבע).בחיקהחיילים

מיועדיםהמבנדםהיובההקצרהוהתקופהאלה,צריפים

בתנאילהתחשבשלאלבוניהםגרמודריהם,אתלשרת

ולקוי,חפוזבאופןהמבניםאתולבססהמקומיים,הקרקע

כדיעדאלה,מבניםלהתפוררותכיוםמביאהזובינויצורת

המשתמשיםאתפיזיתיסכנושמאמחששלהרסםצורך

במדינתשנעשההראשון,המקוריהצבאיהבינויבהם.
אילוציםפיעלהואאףתוכנן1955-1950בשניםישראל

קהנ"רבמפקדתהתכנוןמדורבעתיד.הפיתוחעלשהקשו
ויישמםהצרפתיומהמחנההבריטימהמחנהרעיונותאימץ

הכיןב-1950בארץ.המתהוותהצבאיותהמסגרותעבור

למבניםתוכניותוכןסטנדרטיגדודילמחנהתוכניתהמדור
המבניםשלהרבפיזורםזה.במחנההמשתלביםסטנדרטיים

הוצאותבשלהבינויאתוייקרבמחנההשימושעלהקשה
הקרקעוניצולהתשתיתהחזקתהוצאותהתשתית,ביצוע
לבינוי.

ב-1956יושמוזה,מחנהשלמליקוייושנלמדוהלקחים

אלהלקחיםבמסגרתסטנדרטי.גדודשלמשופרתבתוכנית
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המטבח,כגוןהגדודלכללהציבורייםהשירותיםקובצו

פונקציותאחת.גגקורתתחתומועדונים,האוכלחדרי

בצורהקובצופלוגה)כגון(אחתארגוניתמסגרתהמשרתות

למצואניתןהפלוגתיבמבנהאחד.למבנהאורגנית

השירותיםהמגורים,חדריאתלזהבצמודזהלראשונה

ומחסןההדרכהכיתותהפלוגה,משרדיהסניטריים,

דו-כמבנההפלוגתיהמבנהתוכנןכללבדרךהפלוגה.

ניתןהמבנהשבלבבאופןפטיו),(פנימיתחצרהעוטףקומתי

מזגתנאיעל-ידיתופרענהשלאחברתיות,פעילויותלקיים

המבנים,גיבושאחרות.חיצוניותהפרעותאוקשיםאוויר

השונותהפונקציותביןהמרחקיםהמחנה.גיבושגםאפשר

לשיפורבנוסףשהביאדברשופר,הקשריםוטיבקוצרו

הבינויבעלותרבחיסכוןגםהמשמעותיהפונקציונלי

עדנמשכההמתמדתהשיפורמגמתהאחזקה.ובעלות

פרישתהשתנתההמלחמהבעקבותהימים.ששתמלחמת

לכיווןהוסטוהבינויומאמציביותר,משמעותיבאורחצה"ל

צה"ל.יחידותשללצרכיהןנטושיםאויבבסיסיהתאמתשל

אתמצאוהבינייםהסרריותקופתהכיפוריםיוםמלחמת

באדריכלותחדשהדומיננטיתמגמהבפיתוחביטויין

זובתקופהשנבנוהחדשיםהצבאייםהבסיסיםהצבאית:

מחדשוהקמהלפירוקניתנים(פריקיםמבניםעלהושתתו

בשלמותםלהעברהניתנים(יביליםומבניםאחר)באתר

השלום,הסכםובעקבותאלה,מגמותרקעעלאחר).לאתר

צה"לאתלפרוסהצורךבפניהבינוימערךעתהניצב

בנגב.חדשיםכבסיסים

השלמד,במסגרתמבוצעהבינוי,מפעולותניכרחלק

בשלביםקיימים,בבסיסיםושינוייםהתאמותתוספות,

המתואר,הבינויתהליךאתלכווןכדייחסית.קטנותובמנות

לכלתכנית-אב""שניםלכמהאחתמעובדתבו,ולשלוט
אתהןמידעתזותכניתבינוי.פעולותמתבצעותשבובסיס

השטחיםיעדילגביהבינויצרכניאתוהןהמתכננים

כלאתמחייבותוהוראותיהבבסיס,המתוכנניםוהמבנים
מורכבהואאבתכניתשלהכנתהתהליךבבינוי.המעורבים

הקיימת,התשתיתובהברתצרכיםבאפיוןתחילתוומסובך.

מימוששלביפיתוח,תכניות(אלטרנטיבותבגיבושוסופו

מתגלמתבתכנית-האבביניהן.ובחירהמימון),וקצבי

הניתן,המוקיבשיעורשמילויםעניפה,יעדיםמערכת

רצויה.פיזיתסביבהיצירתמבטיח

ריאלי,וכולל.ריאליחזוןהואהאבתכניתשביסודהחזון

אנושיים,(המשאביםבמגבלותמתחשבשהואמשום

שהואמשוםוכולל,וכד'),תקציבייםטכנולוגיים,קרקעיים,

המשתמשים.שלצרכיהםכלשלסינתזהמשקף

הדברים,בתחילתנרמזעליוהמערכות,שירודבמסגרת

לביןתכנית-האב,יעדישביןהקשראתלבדוקעלינומוטל

חלקלהערכתי,השונים.באתריםלמעשה,הלכההמתבצע,

הצבאיהאדריכלעל-ידיהמתגבשותהטובותהכוונותמן

אלהכוחמןתכנית-האבשלההוצאהבדרךלאיבוד"הולך"

זוכהאינואףמהןוחלקמתעוותותמסוימותכוונותהפועל:
אנובהםהצבאבסיסישלחזותםכךעלתעידלהתייחסות.

ויצירה,בניהבתנופתשנבנואחדיםבסיסיםלמעטפועלים.

פחותמי(הבסיסיםמקריניםומעמיק,שקולתכנוןולאחר
ודלות.אי-סדראףולעיתיםאפרוריות,מקריות,יותר)ומי

הפער.להיווצרותמהגורמיםכמהלהלן

אפיון
חשיבות-אופיוןישלודיוקובהירותופירוטו,לרמת

ליעודו,הבסיסשלמיניתהתאמההתכנון.בתהליךמכרעת
תוצאההיאבהקמתו,המושקעיםהמשאביםשליעילוניצול

ובדוקות.חד-משמעיותדרישותהמכילמפורט,אופיוןשל

הצרכיםאתמיומנותו,מטבעמתרגם,הצבאיהאדריכל

אושגויהמעורפלת,שאינפורמציהנובע,מכאןלפתרונות.

שיביאמעוורו,תכנוניפתרוןליצירתלהוליךעלולהחלקית,

והטרדה.סבלאךלצרכן
:מעטיםלאבקשייםנתקלהנכון,האפיוןתהליך

לעיתיםהצרכן,מטעםמאפיין""ישהמקריםבבללא*

ומובןהאנונימי,לצרכןלתכנןהאדריכלנאלץקרובות

זה,פיזיבפתרוןמסויםצרכןישתמששכאשרהוא,מאליו

מסוימת.לאי-נוחותמקורל"הסתגל"הצורךיהווה

בשלדרישותיו,בהצגתאנליטידיהצרכןאיןכללבדרך*

הצמודההדרכתומקצועית-הנדסית.מיומנותחוסר
אינההאפיוןבתהליךהאדריכלעל-ידיהצרכןשלוהעקבית

שלפניו),המשימותריבויבגלללרוב(אפשריתתמיד

שללאפיקמתועלתלאדריכלהצרכןביןוהקומוניקציה

מדריך(סטנדרטיותשאלותרשימתיסודעלהתכתבות

עלולהקרניתלבתשומתבהיעדרמבנה).אומחנהלאפיון

האופיון.שלאמינותורמתמכךלהיפגע

במגבלותהפועלאינטרסנט,הואהבינויצרכן*
קרובותלעיתיםתקציביים.אילוציםותחתביורקרטיות

לתכננן.בסיסומשמשתהבניהצרכןע"יהמוגשתמוקדמתפרוגרמה-אופית*
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הבסיס,מפקדשלהקדנציהתקופתשמתקצרתככל

מצדתכנית-האב:מבחינתהרסניותמגמותשתימתגברות
בושישו"חפוז",זמני""לבינויהמפקדשללחצוגובראחד

הואאולםבתקופתו",פעילות"ביצועעללהעידכדיאמנם
-אחרותבמיליםשעור.לאיןובזבזנינחותפתרוןמהווה

לטווחבבסיסהבינויאיכותכלפישלוהמחויבותפוחתת
לביןבינוהתקשורתרמתמתרופפת-שנימצדארוך.

תכנית-מימושעלהממונההבניין),מהנדסאו(האדריכל

נפגעת.המימושוהתקדמותבבסיס,האב
קשהבאופןלפגועעלולהצרכניםקבוצתבגודלשינוי*

עשויקטנהאוכלוסיההמשרתבסיסבבסיס.הבינויבאיכות
גידולולהפך.גדולהלאוכלוסיהשירותיםלמתןלהידרש

במבנים,גידולמאפשרתמידלאבאוכלוסיהצפויבלתי

משאבים.בבזבוזלעיתיםכרוכההצרכניםבמספרוהפחתה
אולםהכרחית,היאו"גמישה"פתוחה""תכנית-אביצירת

שיבושיםנגרמיםלושמעברמסוים,גבולעדרקאפשרית
מוגזמיםמשאביםשנדרשיםאוהבסיסבתפעולקשים

ולאחזקתו.להקמתו
שיפוריםביצועמחייבבמבניםהשימושבאופישינוי*

ארגוני,בשינויהואהשינוימקורלעיתיםבמבנים.מתמיד
לצייןניתןארגונילשינויכדוגמהטכנולוגי.בשינויולעיתים

משיטהאוכל,בחדרילשולחנותההגשהבשיטתהשינויאת

כדוגמהעצמית.הגשהשללשיטהלשולחנותהגשהשל
מזוןבאספקתהשינויאתלצייןניתןטכנולוגילשינוי

מבושל-מזוןשללשיטהגולמי,מזוןשלמשיטהלבסיסים,

המטבחבמערךיסודישיפורמחייביםהשינוייםשנימוקפא.
האוכל.וחדרי

תכנית-האבעלמשפיעיםהבניה,בטכנולוגיותשינויים*

חדשיםבניהחומריהמצאתאחדמצדמישורים:בשני
במהלךפותחיםמתקדמות,בניהטכנולוגיותופיתוח

למימושצפויותבלתיאפשרויותתכנית-האבשלמימושה
ייצורוהפסקתטכנולוגיותהתיישנות-שנימצדמבנים.
ריענוןהםאףלחייבעלוליםמתועשים,מבניםשלסדרתי

בתכנית-האב.

לתמוךעשוימשאביםהקצאתשלעדיפותבסדרשינוי*
לסייעלחילופיןאווכלשונה,כרוחהתכנית-האבבמימוש

יותרנמרץהתכניתשלשהמימושככלכעיקרון,לגווע.לה

פחותהתכניתעלפועליםאחת,בניהלתנופתיותרוקרוב
למימושהמיועדהתקציביהנתחצמצוםשינויים.גורמי
שלמשתנהטעמיםמערכתבגללאםביןאב,תכנית

עלולבצרכן,הקשוריםארגונייםשינוייםבגללאוהמתקצב
לעומתתכנית-האב.אתלממשבכושרחמורבאופןלכרסם

מימושלטובתמהצפוייותרגדולתקציבינתחפינויזאת
עובדות"קביעת"שלהתהליךזירוזמאפשרתכנית-אב,

האדריכל.לחזוןבהתאםהתכניתומימוש

היביליםהמבניםמלכוד
לחץיוצרתותוסס,דינמיארגוןהצבאשלהיותועובדת
חפוזיםפתרונותלספקהבינויגופיעלומתמידאיתן

זהבינוינדרשכללבדרךרבות.בינוילדרישותופשוטים
הפתרוןשלומימושוהמפורטלתכנונועד-ארעי""כבינוי
שלאוסףעומדהבינויגופישללרשותםוהמסודר.הקבוע
לאתרמאתרלהובלההניתניםמבנים(יביליםמבנים

הדיור",עיצוב"טרומאסבסט""ה"אשקוביות",כדוגמת:
קליםהיבילים,המבניםוכו').סי.בי.אל.""אי,טי.טי"."

מתקניםבינויבעיות:שתילפתורמיסודםמיועדיםככבדים,

1ות[)עחפ
~ץ. ה..

ש
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5מגורים,(לפלוגהבניין1.
6ואפסנאות)משרדים

7מפקדהמשרדי2.

8ומועדוןקציניםמגררי3.

9חיילותמגורי4.

ומעצרמשמר10.אוכלחררי
רגלכדור11.מטבח
מכשוליםמסלול12.ומועדוןשק"ם

זעירמטוח13.אפסנאות
כנסתבית14.רכב

מודעותמתוךלבינוי,מוגזמותדרישותלהציגהצרכןמנסה
מרכזעלאישורה.בעתיוזמתועלשיחולהקיצוץלתהליך

לבדוקהחובהמוטלתאובייקטיבי,מקצועיכגוףבינוי,
הגופיםבפנידיוקה,שיעורעלולהמליץדרישה,כלעניינית

דישאינהבחינהותקצובה.המשימהאישורעלהאמונים
בצרכןפגיעה(מדירבלקיצוץלגרוםעלולהמדויקת
מצער).משאביםבזבוז(מקיצוץלהימנעותאוהמדייק)

מטבעחזון.ובהיעדרבשמרנותלוקיםרביםצרכנים*
פועלים.הםבהפיזיתלסביבהאדםבנימתרגליםהדברים,
הםאליהחדשהסביבהשלתנאיהאתלהגדירבהיאלצם

מרכיביםלהעדיףנוטיםהםמועברים,להיותעתידים
מבנהאפיוןראות.מרחיקיבניסיונותולמעטמוכרים
דורשיםהצרכניםלכך.טובהדוגמההיאמשרדים

נפוצההרחבבעולםעבודה".מקומות"ולאמשרדים""
גדולים,עבודהבאולמותשוניםמוסדותהתארגנותמכבר

עבודתאתמשפרהעובדים,עלהפיקוחאתהמייעלבאופן
הממוצעהצרכןמערכותיו.עלהמבנהבעלותוחוסךהצוות,
להתמידמעדיףבנויים,בקירותתחומותאמותבר'המורגל

זו.ארגוןבצורתלהתנסותוחוששב"משרד"

שינוייםשלדינמיקה
מתמידיםשינוייםרצופיםוהמימושהתכנוןתהליכי

שנחשבמהואתפיהן,עלקודמותאבתכניותההופכים
כמהשינוייםשללדינמיקהל"אילוץ".כ"שיפור"בעבר
:סיבות

שינוייםגוררהצורכת,היחידהעלבפיקודפרסונלישינוי*
יותר.מפליגיםשינוייםלאאםבפיתוח,הדגשיםבשימת

שלעולמותפיסתשליוצאפועלהואבבסיסחייםאורח
עליו.המונחתיםוהוראותצוויםשלרקולאהבסיס,מפקד
ההתארגנותברענוןכללבדרךמלוויםמפקדחילופי

חדשות.בינויליוזמותהדרךקצרהומכאןביחידה,הפנימית
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ארעייםמבניםעלהמתבססצבאימחנה

ופתרוןממושכת,הכנהללאמועבריםלהיותהעשויים
הדבריםמטבעצפויות.ובלחיפתאומיותאכסוןבעיות

משםונשלפיםבמצבור,שימושללאכאלהמבניםנשמרים

פתרונותלסיפוקשהלחציםאפוא,מובן,יעודם.כשמוגדר
לתופעהאולםזה,פתרוןשלמציאותועל-ידינעניםחפוזים

:רביםבתחומיםמשמעותיותשליליותהשלכותזו
לאתריםאףיביליםמבניםמוקציםהצרכנים,בלחץ*

הקובעותבקטגוריותלחלוטיןעומדיםאינםאםגםקבועים,

היביליםהמבניםהיביל.המבנהמיועדמהעבור
קרקעעתודותבכךוחוסמיםהקבועבאתרמתמסדים""

מקריניםלכךבנוסףהקבועים.לפתרונותוטובותיקרות

נפגמתובכךארעיות,הקלים)דח41מב)היביליםהמבנים

ומגובשת.קבועהפיזיתסביבהלעצבהאפשרות
הצרכן.לדרישותלקויפתרוןמספקיםהיביליםהמבנים*

מקבלהסטנדרטיות,ומידותיהםהטכניותמגבלותיהםבגלל

שללמצבנדחקהצרכןרוצה.שהיהמזהנחותפתרוןהצרכן

שלהיותולמרותיביל,מבנהלקבלדרישהאוהסכמה

תכנון:האלטרנטיבהאתמכירשהואמכיווןלקוי,הפתרון

וזהשנים,לעיתיםנמשכיםקבועפתרוןשלומימושמפורט

דינמי.צרכןע"ינסבל"בלתי"זמןפרק

הםובכךצרכיםשלחריפותםמקהיםהיביליםהמבנים*
הקבועהפתרוןשלוהמימושהאפיוןתהליךאתמרסנים

המתקצבאתהןמרגיעה""יבילמבנההקצאתוהמסודר.

רוחעלכבדאיוםמאיימתובכךהמבנה,צרכןאתוהן
תכנית-האב.

הפתרוןהואיבילמבנהעלהמושתתה"זמני"הפתרון*
ונכסיםלבינויהאגףעל-ידישבוצעסקרביותר.היקר

אתקובעהבינוי,מרכזעםבשיתוףהביטחון,במשרד

יותריקרההיביליםהמבניםעלות:הבאותהיסודעובדות

שנים.מפייותראףלעיתיםקונבנציונלייםמבניםמעלות

המבניםמאחזקתיותריקרההיביליםהמבניםאחזקת

מחייבתמכניותלפגיעותמועדיםהיותםהקונבנציונליים:

כושרמחייבכןכמובשיפוצים.ומתמדתניכרתהשקעה
מזגנישליותררבההתקנהשלהםהנחותהתרמיהבידוד

עובדותהאחזקה.הוצאותאתבהרבההמעלהדבראוויר,

שבעתמשוםהיתרביןבחשבון,תמידנלקחותאינןאלה

תיקצובפעולתמתבצעתלאבפועל,המבניםשלההקצאה

נדמהולפיכךבעבר),שולםהמבניםמחיר(מקבילה,
זול"."הואשהפתרוןלמעורבים

היועידהאנשיעע-ידיעצמית,ובניייםווויאע

עצמיתבניה
חוקיים,אספקטיםהבניהצרכןעל-ידיעצמיתלבניה

עקרוניתועיצוביים.בטיחותיים,חומריים,פונקציונליים,

בדקמפעולותלבדעצמי,בינויעלהצבאפקודותאוסרות

הימצאותובגללהאיסור,למרותמצומצמות.ואחזקה

יחידותבידיוחומרים)כליםארם,כוח(ייצוראמצעי

מנקודתעצמיות.בינויפעילויותבהןמתבצעותמסוימות,

הפחוניםמביאיםהבניה,צרכנישלהצרההראות

הבינוי.ליוזמיוהכרחיתמהירהישועההללווהצריפונים

מסוגיםהןהתוספותהתועלת:מןהנזקרבבפועל,אולם

יזםבפעילותדברשלבסופופוגעתוהתמסרותןנחותים,

בלתישימושבגלליחסית,יקרה,הקמתןעצמו.הבינוי

היאהבסיסשללכיעורוותרומתןהייצור,באמצעימושכל

בקטגוריותעומדותאינןרבותתוספותומשמעותית.ודאית
אתלמעשהמסכנתוהקמתןהנדסיות-בטיחותיות,

בגרימתבנייתןמלווהקרובותלעיתיםבהן.המשתמשים

שלהמסודרתהפיזיתלתשתיתלב,בתוםאםגםנזק,
מלחמתמלנהלמנועיםהרשמייםהבינויגופיהבסיס.

מגמהמשקפתשהיאמשוםהיתרביןזו,בתופעהחורמה

הבניהצרכנישלמצידםעצמיתמעורבותשלמבורכת

לבטלמנסיםאיןלפיכך,הפיזית.הסביבהעיצובבתהליך

חיובייםלאפיקיםאותהלתעלאםכילחלוטיןהתופעהאת
הדרכהחומרים,אספקתתכנון,שירותימתןעל-ידי

ופיקוח.בשימוש

ביצועורמתהתקשרותנהלי
עםהבינויגופימתקשריםתכנית-האב,מימושלצורך
במשרדונכסיםבינויאגףבאמצעותאזרחיים,קבלנים

כמהביןלמכרזעבודהכלמוצאתכעיקרון,הביטחון.
לתהליךהנבחר.לקבלןנמסרהעבודהוביצועקבלנים,

תהליךהמימוש:לרמתישירהנגיעהקבלן,עםההתקשרות

הקבלןאתבוהמשתתפיםמתוךלדלותביסודונועדהמכרז

ובאיכותמהרבזול,הבונהקבלןהואטוב"קבלן"הטוב.

כמהביןלבחוראפוא,צריך,הבחירהבתהליךגבוהה.

והאיכות.הזמןהמחיר,בתחוםמזוזוהנבדלותהצעות,

תחוםהואאלהתחומיםביןלהשוואהביותרהקלהתחום
יותרקשהממנושוניםקריטריוניםלפיבחירה(המחיר

ההצעהכללבדרךהיאהנבחרתההצעהולפיכךלהצדקה),

197937י269111,מערכות".



מכיווןמסוים,קושינעוץזהקריטריוןבגיבושהזולה.

התחומים.שלושתביןקורלטיביקשרקייםכללשבדרך

ובמשךלקויהבאיכותהבונהקבלןגםלעיתיםהואזולקבלן
השתתפותואתלסייגניתןתמידולאמהרצוי,ארוךזמן

מלכתחילה.במכרז
המכרזמנהליסטיהתכנית-האבשלטובתהדורשתלעיתים

מגוריםמבניכמהבעברנבנושבובבסיסלדוגמה,הרגילים.
צורךמתעוררמתועשים,מבניםקבלןעל-ידיפלוגתיים

לקודמיוזההלהיותחייבהמבנהנוסף.מבנהבבניית
עיצוביגיבושלהשגתלסייעכדיוחזותו,ממדיומבחינת
מנוגדת,ומתן,משאבאמצעותלקבלן,ישירהפניהלבסיס.

לפיכך,תקין".ציבוריל"מנהלהמקובלותהמידהאמותלפי

כאןננקטתבתכנית-האב,המשתקפתהבסיס,טובתלמרות
המכרז.-המקובלתההתקשרותדרך

לסביבההצרכןיחס
שללתרומתולהתייחסמבליאלהדבריםלסייםאפשראי

הבינוי,נכסילמציאות.החזוןשביןלפערהבינויצרכן
כשהםליחידותנמסריםעתק,הוןמושקעשבמימושם

שלתהליךמתחילכךאחרומיידושמישים,שלמים
איןהצבאייםהנכסיםשלההתבלותלקצבלהם.התנכלות

בפניניצבהצבאיהאדריכלהבניה.בתחוםמקבילהדוגמה
אסטטייםמרכיביםבמבניולשלבהאם-יסודיתדילמה

שמאאונעימה",ביתתחושתש"יעודדובתקווהועדינים,
ובפלדה?בבטוןאבזרכללרפד

לאטוכך,השניה.בגישהלבחורנאלץהמנוסההאדריכל
הצבאיתהאדריכלותמלכסיקוןמוצאיםבהתמדה,אולם

מקומםואתנוחות,אבזרילתארהבאיםוכינוייםביטויים
פריול"מפח",הגנהפס"ונדל",אנטי"כגוןמושגיםכובשים

זו:תופעהיוצריםגורמיםמספרוכדומה.מאומץ"לשימוש
אדםכוחשלגבוההתחלופהמאפיינתהצבאבסיסיאת

בסביבתוהפרטשלמועדקצרתשהותבהם.וחיהמתגורר
מכךוכתוצאהלסביבה,נפשיתהתקשרותמונעתהפיזית

תשומתהשקעתשלההתנדבותיות""התופעותקתחעטות

הכופהמסגרתהואהצבאועוד,זאתהסביבה.בטיפוחלב

הממסדמתגלםהחייל,שלראותומנקודתהפרט.עלעצמה
הכניסהבדלתוכלהבמפקדוהחלצבאי,סממןבכלהצבאי

כנגדזעמואתהפרטמוציאקרובותלעיתיםמגוריו.לחדר

זותהיהשלנו,במקרהלסמליה.התנכלותעל-ידיהמסגרת
באמצעות..,ידית,סיבובעל-ידיבמקוםשתיפתח,הדלת
נעל.נגיפת
כפעילויותבצבאמוכרותסביבה,וטיפוחניקיוןסדר,

סיקולאושביליםצביעתבמסדרים.הנבדקותנכפות,

מירס"ר".עבודות"הצבאיבלכסיקוןמכוניםאבנים,

האישהואהואהצבאית,המשמעתעללפקחמינהושהצבא

חסרונותשניזוולשיטההסביבה,טיפוחאתהכופה
קונוטצוהמכךכתוצאהנקשרתבסביבהלטיפולבולטים:
גיסא,ומאידךגיסא,מחדמרותוהטלתכפיהשלשלילית

כךעלהממונההרס"רשכןנמוכה,המושגתהטיפוחרמת
הואזהדבריםמצבזה.בתחוםמקצועיתמיומנותחסר

הפיזיתלסביבההנגרםהישירהנזקבשלרקולאמצער,

אזרחכאללחיילהמתייחסתיותר,רחבהראייההצבאית.
הצבא,במסגרתסביבתיתתודעהפיתוחמחייבתלעתיד,
סביבתושלמרצוןלטיפוחהחיילחינוךלחיים.כהכנה

טיפוחשלהמעשיהקידוםלצדאפוא,לתרום,עשויהפיזית,

לסביבהבגישתומהותילשיפוראףהצבאית,הסביבה

כאזרח.

סיכום
מורכבותעלחלקיתמעידכאן,שתוארוהקשייםמכלול

עלכימייד,ייאמראולם,הצבאית.האדריכלותשלעיסוקיה
הצלחתהמידתמאשריותרהרבהעתהמוטלהמאזנייםכף

הניצביםבמבחניםהצבאית,האדריכלותשלכישלונהאו

צה"לבסיסישלדמותםמוטלתהמאזנווםכףעללפניה.

המתכננים,אתשיקיףמשולב,מאמץרקהבא.לדור
החזון,להגשמתלתרוםעשויוהמשתמשים,המבצעים

תיפקודם.ורמתהמסיסיםחזותלשיפורולהביא

ששלאתגר?הנוכל

הבריוניהמרעספרותעל
1שלוםמערכות""למפקד

המורעותלהגברתשניםמזהנאבקהרינילךכידוע
המהירהההתפתחותאףעלבצה"ל.המוררניתהטכנולוגית

בהרבהאנומפגריםבפרט,ובארה"בכולובעולםזהבשטח
אנואמצעים.חוסרבגללרקולאהטכנולוגיה,משטחי

בגללקונבנציונליותנשקבמערכותעתקסכומימשקיעים
אחתחדישות.מערכותשלוחשיבוהןביכולתןפקפוק
הישראלית,המחשבתיתהשמרנותלדעתיהיאלכךהסיבות

אחתטיפוסיתנקודהעללהצביעברצוניופהבצבא,רקולא
לתרום.תוכלודווקאבה

בזגרבדרך-כללהואלדזגמה,הטיפוסי,האמריקניהקצין
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