
 והתכנוןהמצביא
 בין -המערכתי

 לארכיטקטורההנדסה
 הסמלי הממד קרובות לעיתים סמלי. וממד פיזי ממד יש ארכיטקטוני, למבנה נמו צבאית,לפעולה
 הארכיטקט של והן המצביא של הן ההצלחה מינויי את וקובע הפיזי מזה יותר הרבהחשוב

 הרלוונטיות שאלת באחרונה עולה ושונים רביםמכיוונים
 דיוויזיות, - שלהם הסטנדרטי במבנה הצבא כוחותשל

 בנושא השיח ומשתנים. ההולכים לצרכים - גדודיםחטיבות,
 בעידן מלחמה בין המוכרת להבחנה בזיקה מתקייםהזה

 שהעידן הנחה תוך המידע, בעידן מלחמה לביןהתעשייתי
 אלא חדשות, טכנולוגיות יכולות רק לא בחובו טומןהחדש
 חדשים. ומושגים קטיגוריותגם

 בשנים צבא כוחות שלפעולותיהם
 בצ'צ'ניה בקוסובו, בישראל,האחרונות
 רחבה הסכמה גיבשו אחריםובמקומות

 בקיומם הנחיצות המשךלגבי
 מאורגנים צבא כוחות שלובפעולותיהם

 להפיג כדי בכך היה לא אולםומוכנים.
 שהתלוו הספק ואת אי-הנחתאת

 האם בשאלה הכרוך ספק -לפעולותיהם
 פעולותיהםהיו

 בפעולת כמו צבאי, כוח להפעלת כי אטען רזדש. באורמוכרים
 הממדים של בצידם סמיוטיים ממדים קיימיםהארכיטקט,
 מידת את יחד המכוננים הפיזיקליים-מכניים,המוכרים,

 מתבצעת. היא שבו בהקשר הפעולה שלהאפקטיביות
 דוגמת - קהל לעיני המתרחשים דרמטיים,לאירועים

 - אנטבה חטופי ושחרור ואכילס הקטור וגוליית, דודקרב
 נושאים והם מיתולוגי, שובל תמידנצמד
 גם אולם כבד. סמיוטי מטען כךבשל

 מטען מתלווה פשוטיםלאירועים
 כדי פרעה מבית היוצא משה, עלסמיוטי.
 איש "וירא מסופר: אחיו, בסבלותלראות
 וכה כה ויפן מאחיו עברי איש מכהמצרי
 ויטמנהו המצרי את ויך איש אין כיוירא
 ב'(. )שמות,בחול"

 שהיה פשוט, באירוע כאןמדובר
 למחרת כבר אולם בחול", "להיקבראמור

 לברוח. ונאלץ הדבר" נודע "אכן כי משהמגלה
 המשך. ישנו מצומצם לאירוע גם כי כאן לומדמשה
 ממנו אין לבעבע, שהחל ומרגע משלו, חיים המהדהדלסיפור
 פרעה מול פעולותיו בכל משה פועל ולהבא מכאןמפלט.

 בפגישות כבר ההתרחשויות. של הסמיוטי למטעןבמודעות
 בזירת פעולתו את וממקד הזירה את בוחר הואהראשונות
 שמתואר כפי והכישוף, המדע עולם - המצריתהעליונות
 ויהי עבדיו ולפני פרעה לפני מטהו את אהרון "וישלךלהלן:
 הם גם ויעשו ולמכשפים לחכמים פרעה גם ויקראלתנין.

 דרמטיים,לאירועים
 קהל, לעיניהמתרחשים

 מיתולוגי, שובל תמידנצמד
 מטען כך בשל נושאיםוהם

 כבדסמיוטי

 שאכן באופן להתרחשויותרלוונטיות
 הרצויות. לתוצאותתרם

 הזאת בשאלה אתבונן זהבמאמר
 ידע מתחומי השאולה הפריזמהדרך

 המורכבת פריזמה -אחרים
 הסימנים( )תורתמהסמיוטיקה

 אלא בכוונתי איןומהארכיטקטורה.
 חדשה, התייחסות מסגרתלהציב
 רעיונות להאיר אולי ניתןשדרכה
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 ויהיו מטהו איש וישליכו כן בלהטיהם מצריםחרטומי
 ז'(. )שמות מטותם" את אהרון מטה ויבלע -לתנינים
 תנינים קרב האם שם, התנהל מחזה איזה בדיוק ברורלא
 ניתנת שאינה דו-משמעות מכיל הטקסט מטות. קרבאו

 ולא אהרון של המטה זה שהיה לפרש בוחר אנילהכרעה.
 תדהמה כאן מתקיימת כך המצרים. מטות את שאכלהתנין
 משה, של ברור ניצחון היא הסופית שהתוצאה רק לאכפולה:

 בקיומן זה במאמר הבחין יאקובסון ופואטיקה"."בלשנות
 לנו המוכרת הפונקציה בשפה. לשימוש שונות פונקציותשל

 מצב המתארת זו - הרפרנציאלית הפונקציה היאביותר
 בצידה אולם השולחן"(. על )"המפתחות בעולםעניינים
 - ובהן דומיננטיות, פחות לא נוספות, פונקציותקיימות
 האמוטיבית ציווי(, )ביטויי הקונאטיבית הפונקציה -לדוגמא
 השימוש את המאפיין וכו'. האסתטית רגש(, מביעי)ביטויים

.-שצא

 אסתטי. ערך ]ם תבטא הוא אלם התעשייתית-הנדמע[, הפונעציה דזחיננטיו[ שב, מבנה מנצנת 1 חם'תחזנה
 בע[ ]ם נהי אווש הסיחבזהח-אסתטית, הפזנסציה דזחיננטית שבז חבנה חייצנת 2 חם'תם,נה

 הנזחי
 ב[. המוצגות לכמיהת חחטה

 השתאות. מעוררת הדרך גםאלא
 עימות המאבק: להמשך משה של המוצא נקודתזו
 אמונתו לב אל מראשיתה המכוונת רלוונטית, בזירהוניצחון
 האויב. שלותודעתו
 תקשורת-לחימה רוויית בסביבה במיוחד - היום גםכאז
 אוסף למחזה. והופכות הקהל לעיני מתרחשות כוחוהפעלת

 המתרחשותהפעולות,
 כך מצטרף המערכה,בגבולות
 אווירה, המייצר שלםלמכלול

 בהשתמעויותיההמדגישה
 את רק לאהסימבוליות

 גם אלא הפיזיקלית,התוצאה
 חשיבות התודעתי. הרושםאת
 בתיאטרון, כמו נודעת,רבה
 גם אלא שקורה, למה רקלא
 בכך די קורים. שהדבריםלאיך
 הכוח שהפעלת לטעוןכדי

 מטען הנושאת כפעולההצבאי
 המצביא את מחייבתסמיוטי

 שימוש בה ולערוך לעומקה זו תופעה להבין - האופרטור-
ראוי.

 בסימנים, העוסק מדעי ידע גוף היא סמיוטיקהבקצרה,
 תרבותיים-סוציולוגיים.1 בהקשרים ובפירושםבמשמעותם

 יאקובסון רומן של המפורסם מאמרו את לציין יש זהבהקשר

 בקיומן הוא הסמיוטיות או הלשוניות הפונקציותבכלל
 הקשר בתוך לנמען מוען בין המתקיים תקשורתיכאירוע
נתון.2

 אל לשוניות מתופעות הסמיוטי המחקר תחומיבהרחבת
 אמנותיים ביטויים כגון אחרות, סוציולוגיותתופעות
 ניתן שפה, דמוי באופן כמתפקדים בראייתםלגוניהם,

 במודל השימוש אתלהרחיב
 לגבי גם יאקובסוןשל

 כארכי- אחרות,תופעות
 אומר, בארת רולאןטקטורה.
 ושיח שיח, היא "העירלמשל:
 שפה".3 למעשה הואזה

 בקיבוץ המים מגדללדוגמא,
 כסמל היטב המוכרובמושב,

 החקלאיתההתיישבות
 בארץ-ישראל,הציונית
 פיזיקלי באופן רק לאמתפקד
 זורמים מים להספקתכמקור

 החקלאי, ולמשקלתושבים
 את המודרני, החקלאי המשק את המבטא כסמל גםאלא

 המים מגדל במרחב. היהודית הנוכחות ואת השממההפרחת
 לצריח הסמלית בזהותו למעשה, מקביל, הקיבוץבמרכז
 המסגד. אוהכנסייה

 היטב המוגר ובמושב, בקיבוץ המיםמגדל
 הציונית החקלאית ההתיישבותכסמל

 פיזיקלי באופן רק לא מתפקדבארץ-ישראל,
 לתושבים זורמים מים להסמקתכמקור
 המבטא כסמל בם אלא החקלאי,ולמשק

 הסרחת את המודרני, החקלאי המשקאת
 במרחב היהודית הנוגחות ואתהשממה



 הארכיטקטוניתהקימפ,זיציה נותן - ו,מיננטית פ,)קצ,ה,ש
 הלאה ילנת :תנאובה:ן:ב::ק

 אך - האוויר מזג מפגעימחסה
י-___

 של הפעולה במרחבולהשתמש
 משלימה. כמטפורההארכיטקט/. אסתטיות, פונקציותגם

..י. לגבי גם כך ואחרות,דקלרטיביות

 "ג"
 יותר - הארכיטקטבפעולת/

 ההנדסי- הקוטב לביןסמיוטיים'ןנוקשרן לגילויי עדים היינוהפלסטינים

גן:2:ק::1,%:עג: ין[1-'( חי-2עם' י4ןעןעלגן,,מג':::נ
 בהשוואה מובהק,באופן ,י.-ך_, ,.~י-=י-,,// מטרת הייתה לאאיו"ש

 פועל הארכיטקט אחרים,לאמנים /'לתנאי "דיוש'ת לכבוש לוודאי, קרובהפלסטינים,
'..אםתט לייצר אלא האלה, הצמתיםאת

 ספציפי, קליינט שלבשירותו .י. סב'בה 'ת~ע'----1,.
 דיאלוג עימו מקייםשאומנם שעליה במה מאבק,זירת

 אך הפרויקט, מהות לגביקונקרטי והצהרות. מסריםמודגשים
 בהפעלת מדובר זאתמבחינה

__--
 ופתוח עמום מרחבמשאיר

 הארכיטקט. של היוצרתלהבנתו'/,, יצירתיתשמפוזיציה סמיוטיים. מאפיינים בעלתכוח
' דוגמת אחרים, במקרים הדברכך

הרעון'
 - וייצוגיים לאומייםבפרויקטים ' - - האיכוטקט'נ'

 הוא הקליינט - המצביא לגביכמו/ן לתכלית אווירי כוחהפעלת
 כך ואכן הפוליטי, המנהיגלעיתיםבהפצצתאסטרטגית.

"ש""י., ששלשןןבבןלמעג,
 של דירקטיבה על-פיהארכיטקט הן אסטרטגיות. אינןהפיזיקלי, פועי שנר של נס,נ)העולם.

 בראש נדרש והוא ספציפי,קליינט אסטרטגי ממד לבעלותהופכות
 שסיפוקן האלמנטריות, לפונקציות ביטוי לתתובראשונה אמורה זו שתקיפה ובמגמה מתקיפתן העולה המסרבזכות

1 8 8
 הרכס. בתוך בצניעותה משתלבת הצטט בהר המ1רפעק האניברפיטה - 3 םם'תבזנה
 הרכם. סו עי המבצריו[ באחיוחה n~ha הצופש בהר העבריו האיניברטיטה - 4 חם'תמנה

 רוניס. דוד - הארביטסט אזת1 השתהף הפר1יסטיםבשני
 להצלחתו. ברור מדדיהיה רב-פונקציונלי, גוון בעלות בפעולים- איפוא מדוברלחולל.
 תנאים המכתיבות קונוונציונליות, פונקציות קיימות - הסמיוטי מטענה לבין ה1יזיקליים יעדיה שביןבמתח לבית-לון" או לגשר תיאטרון, לאולם מגורים,לבית - הפעולה של הפונקציונלית הדומיננטיות מידתכאשר
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 הפרויקט. להצלחתהכרחיים
 קונוונציות על בעיקר להסתמך הפיתוי רב אלהבכל
 מהידע חלק היו כאילו התכנון את המכתיבותהיסוד,

 ביצירת הארכיטקט של מבחנו כאןההנדסי-פיזיקלי.
 ההנדסיים האילוצים כל בין המתאימההקומפוזיציה

 לנסחן ניתן שלא הנוספות, הדרישות לביןוהקונוונציונליים
 רושם מתאימות, פרופורציות כוללות והן כמותי,באופן
 תהליך של בסופו שיוצר מה - סביבתית והתאמהאסתטי
 הסימבולית. העוצמה ואת הרצויה האטמוספירהאת

 ייחודי, חד-פעמי בהקשר תמיד מת-קיימת זוקומפוזיציה
 יצירתי. כשרון כאן נדרש כךובשל

 והארכיטקט. המצביא לזה זה מתחברים זובנקודה
 כובלת מחויבות לשניהם ההנדסי", ל"ידע מחויביםשניהם
 הפיתוי למרות ושניהם, אלמנטריות, פונקציונליותלדרישות
 מחויבים ההנדסי", "הידע של היציבה הקרקע אללהיצמד
 ופונקציות פיזיקליות דרישות שסיפוק הבנה, מתוךלפעול

 רחוק אך להצלחה, הכרחי תנאי אומנם הואאלמנטריות
 פיזיקלית הצלחה גם התחומים בשני מספיק. תנאימלהיות
 משולבת אינה אם לעין,גלויה

 בהקשר מתאימהבקומפוזיציה
 עלולה ממוקמת, היאשבו

 לכישלון.להוביל
 הסופר מתאר לדוגמא,כך,
 מבנה את שיץדוד

 הצופים: בהרהאוניברסיטה
 הר שעל"האוניברסיטה

 המפלצת והייתה קמההצופים
 ביוהרה הרובצת הזו,הכבירה

 שמה את להאדיר באה ההר,על
 עובדת החדשה, ישראלשל

 המבנה החדשים.האלילים
 את להאדיר בא הזההמכוער
 נצח ישראל, תפארת אתהכוח,
 מי נצח, על וכשמדוברישראל,
 בני-אדם?"רואה

 יכול ארכיטקטוניפרויקט
 עם ולהתגלות כהלכהלעמוד

 השראה כחסרהשלמתו
 של פעולתו לגבי גם כךומיותר.
 פעולות של רצף צבאי:כוח

 להוביל עלול מוצלחותטקטיות
 המקרים בשני סתום.למבוי
 כנראה, טמון, להצלחההמפתח
 הפעולה הקשר של מעמיקה בהבנה המעוגן יצירתי,ברעיון
 במהותו. חד-פעמי שהואהרחב,
 בנסותו סימפקין' הבנתי, לפי מתמודד, זה רעיוןעם
 המושגים שני התמרון. גישת לבין השחיקה גישת ביןלהבחין

ן

 בדיוק מהי להבין קשה ולפיכך הטקטי, מהעולםלקוחים
 בשנים נעשה בצה"ל גם התמרון. בגישת הטמונההבשורה
 הפעלה תפיסת בין דיכוטומית בהבחנה רב שימושהאחרונות
 הפעלה תפיסת לבין גבוה בהספק אש בהפעלתהמתמקדת
 פעולת גם אכן מערכתית, מבט מנקודת בתמרון.המתמקדת

 למעשה, מסתכמות, התמרון גורמי פעולת וגם האשגורמי
 וקשה כמותי, אופי הנושאות במרחב, פיזיקליותבפעולות

 ניתן אולם האש. על התמרון עדיף בדיוק במה להבין כןאם
 ואחרים, סימפקין אחר. למקום זה דיון להעביראולי

 הממד להעדפת אולי מתכוונים התמרון, גישת אתבהעדפתם

 הנדסיים-פיזיקליים, ממדים פני על החד-פעמיהיצירתי
 וקונוונציונליים. כמותיים פעולה לדפוסיהמושכים

 יצירתית, מערכתית פעולה בין איפוא היאההבחנה
 אפקטים גם משולבים שבתוכו כולל, רעיון עלהמושתתת

 בקומפוזיציה תמרון פעולות של וגם אש פעולותשל
 אופרטור, של פעולה לבין גיסא, מחד המתאימההייחודית
 הנדסי אופי בעלי סכמטיים פעולה לדפוסיהכבול

 גיסא מאידךקונוונציונלי

 המצביא על-ידי מערכתיתקומסוזיציה
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 מערכתירעיון
 המערכהנבולות

 תורת פותחה זו הבנהלאור
 בצה"ל מפיץ שאותההמערכה,
 וכאן פו"מ, של החשיבה""צוות
 למושגי ההשראה מקורגם

 בתורת המכונניםהיסוד
 ובהם המערכתית,החשיבה
 "גבולות מערכת","גבולות
 מערכתי", "רעיוןמערכה",
 וכו'. מערכתיים""אפקטים
 מעצבי אפקטים עלהדיבור
 מעצב", "אפקט דוגמתמערכה,
 קטיגוריות תובנות לדיוןהעניק
 של מעצב שאפקט כפיחדשות.
 גדול חלון ופתיחת קירשבירת
 מאומה משנה אינו הגןאל

 מעצב אך בחדר, הפיזיקליבחלל
 )של אחרת מרחבתחושת
 גם כך - יותר( גדולמרחב

 בתחום מעצביםבאפקטים
 יחסי כאשר גם הכוח:הפעלת
 יש קבועים, בזירההכוחות
 להעצים כדי המעצבבאפקט

 יתרון וליצור הכוח פעולתאת
 בכינוי לעיתיםהמתבטא

"אסימטרייה".
 של אמרתו נכונה כוח בהפעלת גם כיצד להבין ניתןכך

 פחות, הוא ש"יותר (Mies) מיס ההולנדיהארכיטקט
 בזירת הריק המרחב גם לכך בהתאם יותר". הואופחות
 הריקים והחלל המרחב גם ריק. מגרש בבחינת אינוהלחימה
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 במשחק. חלק נוטלים שלמה מקומפוזיציהכחלק
 מקום מייצר במרחב ביישומו ארכיטקטוני שרעיוןכפי
 וברצף מערכתי רעיון בגיבוש המצביא כך אחר, ומרחבחדש

 תודעתיים גבולות בעל מרחב מעצב במרחבפעולותיו
 אינם והארכיטקט המצביא השחמט, לשחקן בניגודאחרים.
 ליצור מתפקידם אלא וקבוע, מוכן משחקים מגרשמקבלים
 את ליצור - אותו ולעצבאותו

 הרישות את ולעצבגבולותיו
 השחור תחומי את שלו,הפנימי
 שביניהם. האפור את וגםוהלבן
 סאדאת אנואר פעלכך

 יום למלחמתבתוכניתו
 1973. באוקטוברהכיפורים
 ההקשר של מעמיקהבהבנה
 רעיון גיבש הרחבהפוליטי
 מערכה בגבולותמלחמה

 להביא במגמהמצומצמים

 של מסיומה ללמוד שניתן כפי האחרונות, בשניםלמדנו
 )51818-החע( לחימה סיום של מצבים כי הכיפורים, יוםמלחמת
 מחוללים הם סיום כמצב בקיומם כשלעצמם. סיום מהוויםאינם
 הזמן. עם המתהווה פוליטי ומומנטום חדשהמגמה
 למלחמה" סיכוי "תנו לוטוואק אדוארד של ממאמרוגם

Chance)8 War (Give ממצות אינן כיום מלחמות כי למדנו 
 בטרם נעצרות הן עצמן.את

 חיצונית מעורבות על-ידיהכרעה
 אחרות. מדינות ושל מעצמותשל

 כן אם חייב המערכתיהמתכנן
 יש אם שגם לכך במודעותלפעול

 סיום לקווי להביאביכולתו
 לכפות כדי בכך איןרצויים,
 הרצויות. המגמות אתבהמשך
 יתבטא מערכה של הרצויסיומה
 הסיום קווי האם במבחן כןאם
 את לחולל מסוגלים יהיואכן

 - -,--ך
 למעמד שיגיעו מפקדים לטפחיש

 כשהםהמצביא-האופרטור
 וברכישות יצירתי בכושרמצוידים

 הפיזיקליתלרב-פונקציונליות
 הכוח הפעלת שלוהסמיוטית

 הרצויות.המגמות חד- רעיון היה זה פוליטיים. הישגים של למומנטוםבהמשך
 הפוסט- הארכיטקט גם בימינו מצוי רבה, במידהכאן, הפעולה תפיסת הותאמו ולכך קונקרטי, בהקשרפעמי

 ..;גו ..-ן
 ב"ו[ מזבים, חריש כפר-דוד: 5 חס'תמשה

 lrlu]lln. ריי
 היזם. בצהרי מנוחם בכפר-דוד: רחוב 6 מא'חמנה

 שגבולות רק לא המצרי. הצבא של האימוניםומערכת
 אלא צבאו, של היכולת למגבלות התאימו שהתווההמערכה

 פוטנציאל עוצב הזאת המינימליסטית ההתוויה בעצםגם
 כך והטקטית. האופרטיבית האסטרטגית, ברמותההפתעה
 מוחצת הצלחה שאיפשרו התנאים ונוצרו המערכה,עוצבה
 בגבולותיה גם הראשונית, ההצלחה עצם התעלה. צליחתשל

 חוללה שעוצמתו סמיוטי, השראה מקור הייתההמצומצמים,
 קומפוזיציה כן אם לפנינו המדיני. המומנטום אתבהמשך
 של הסמיוטיים לממדיה היטב מודעת שהייתהייחודית,
 גבולות את לכך בהתאם עיצבה ואף המלחמהתופעת
המערכה.

 ובסופר- סביבתי בתכנון עסוק הוא כאשר בעיקר -מודרני
ארכיטקטורה.
 תיווצר לא עוד שכל יודע קניות מרכז המתכנןהארכיטקט

 מרכז ולא מבנה רק שישנו הרי האנשים, את המביאהמגמה
 בפרסום רק תלויה אינה האנשים את המביאה המגמהקניות.
 במיקום הארכיטקטוני, בתכנון כול קודם אלא ראוי,ובשיווק
 משרה שהיא ובאווירה הכוללת בקומפוזיציה הנכון,הסביבתי

 האנשים.על
 הישג לדוגמא, מהווה, בירושלים דוד כפר כמופרויקט
 ערבי סגנון עם מודרנית בנייה המשלב בעיצובארכיטקטוני
 מגדל חומות מול הממוקם הפרויקט, מטרת אולםמסורתי.



 העיר את לחבר הייתה ממילא, שכונת חורבות עלדוד,
 שביניהם. ההפקר לשטח חיים ולהשיב החדשה לעירהעתיקה
 אמריקנים, יהודים הדירות רוכשי היו הגבוה המחירלאור
 נוצ כך בשנה. פעם לירושליםהמגיעים
 מצליחה אינה הרצויה והמגמהחדש,

 של כישלונו כאןלהתממש.
 את רק לא לייצר האחראיהארכיטקט
 שהוא המגמה את גם אלאהמקום,
 לחולל.אמור

 למגמות ההבנה גם האופןבאותו
 היא מחוללת צבאיתשפעולה
 נכון אם גם האופרטור.באחריות
 לעסוק הפוליטי מהקברניטלדרוש

 על לו, הרצויות המגמותבהתוויית
 - לארכיטקט בדומה -המצביא
 את לעומק להבין החובהמוטלת
 לבין במרחב פעולתו שביןהקשר
 חייבת זו הבנה מחוללת. שפעולתו והתהליכיםהמגמות
 המערכתי. הרעיון בלב ביטויה אתלמצוא

סיכום
 רעיונות: שלושה בדברייהדגשתי
 ונעשה ההולך סמיוטי, ממד קיים צבאי כוח להפעלת1.

 רוויית בסביבה במיוחד - האחרונות בשניםדומיננטי
תקשורת.

 יצירתי, מערכתי רעיון דורשת צבאי כוח הפעלת2.
 בכללותה. להתרחשות ומותאם חד-פעמי בהקשרהמעוגן
 המצביא על וחובה רבות, מגבלות הכוח להפעלת3.
 עם יחולל פעולותיו מכלול שבו באופן ולפעול אותןלהכיר
 הרצויה. המגמה את הלחימהסיום
 כי לתחושה ההסבר טמון האלה הרעיונות בשלושת4.

 שלהם הסדרתי הסטנדרטי במבנה המודרנייםהצבאות
 לדינוזאורים.הופכים
 והוא סמיוטיים לממדים רגישות כנראה, אין, לדינוזאור8
 סמיוטי. מטען בעלת פעילות לייצר יכולאינו
 לפעול נוטה הוא ולכן יצירתי, כשרון אין לדינוזאור8
 קבועות. סכמותעל-פי
 שלו המסורבל במבנה ומתקשה מדי גדול הדינוזאור8

 חד-פעמיים. בהקשרים פעולה לרעיונות עצמו אתלהתאים
 ואין הכוח, למגבלות מודע אינו הדינוזאור ולבסוף,8

 ותהליכים מגמות ויחולל שיעצב באופן לפעולביכולתו

 מסוג הפקרשטח

 ביתר עצמם את להתאים שיוכלו כדי ומודולרי, גמישבמבנה
 צורכי על-פי והמשתנות הייחודיות הפעולה לדרישותקלות

 המערכתי.ההקשר
 אומנם החברה ועיקר. כלל פשוטים אינם אלהשינויים

 ארגונים אולם יצירתיות,מעודדת
 כשהם גם - צבא כמו -ביורוקרטיים

 נוטים היצירתיות, את נס עלמעלים
 המהנדס, את להעדיף קרובותלעיתים
 הארכיטקט בציניות שכתבכפי

 "יש לה-קורבוזיה: הידועהצרפתי
 לארכיטקטים, גבוה לאומיבית-ספר

 לאומיים בתי-ספר הארצות בכלויש
 לארכיטקטים, ועירונייםאזוריים

 הצעירים מוחות אתשמבלבלים
 את הזיוף, את אותםומלמדים

 לאומיים!הפרכוס...בתי-ספר
 וגבריים, בריאים הםהמהנדסים

 הם הארכיטקטים ועליזים; מוסריים ומועילים,פעילים
 עגומים..." או פטפטניים ובטלנים,מאוכזבים

 אין ארכיטקט לבין מהנדס בין הדיאלקטיתלדואליות
 סכמטי. פתרוןכנראה

 לבין וקונוונציונלי סטנדרטי פרגמטיזם ביןבמתח
 והמצביאים, הארכיטקטים תמיד נקרעו סמיוטיאידיאליזם

 ליצור כנראה, ניתן, יחיד פרויקט בכל ספציפי בהקשרורק
 של יצירתה ביניהם. מתאימה איזון ונקודתשיווי-משקל

 זוהי - קונקרטי פעולה להקשר התואם באופן האיזוןנקודת
 מאשר יותר אף - לעין הנראה בעתיד היצירתי. המאמץמהות
 המצביאים. של העיקרי והאתגר המבחן זה יהיה -בעבר
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 מהקברניט לדרוש נכון אםגם
 בהתוויית לעמוקהפוליטי
 על לו, הרצויותהמגמות
 - לארכיטקט בדומה -המצביא
 ~pnlu להבין החובהמוטלת

 במרחב פעולתו שבין הקשראת
 והתהליכים המבמותלבין

 מחוללתשפעולתו

 צרכיו. אתהתואמים

 להכשיר יש ראשית, מהפכני. ואינו מיידי אינוהפתרון
 מצוידים כשהם המצביא-האופרטור למעמד שיגיעומפקדים
 הפיזיקלית לרב-פונקציונליות וברגישות יצירתיבכושר

6 כוחות לפתח יש כך על נוסף הכוח. הפעלת שלוהסמיוטית
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