המצביאוהתכנון
המערכתי-בין
הנדסהלארכיטקטורה
לפעולה צבאית,נמו למבנהארכיטקטוני,יש ממדפיזי וממדסמלי.לעיתים קרובות הממדהסמלי
חשוב הרבהיותרמזההפיזיוקובע אתמינויי ההצלחההן שלהמצביאוהן שלהארכיטקט

מכיווניםרבים ושונים עולה באחרונה שאלתהרלוונטיות
מוכריםבאוררזדש.אטעןכילהפעלתכוחצבאי,כמובפעולת
של כוחות הצבא במבנה הסטנדרטי שלהם -דיוויזיות,
הארכיטקט,קיימיםממדיםסמיוטייםבצידם של הממדים
חטיבות,גדודים-לצרכיםההולכיםומשתנים.השיחבנושא
המוכרים ,הפיזיקליים-מכניים ,המכוננים יחד את מידת
הזה מתקיים בזיקה להבחנה המוכרתבין מלחמהבעידן
האפקטיביות שלהפעולה בהקשרשבוהיא מתבצעת.
התעשייתילבין מלחמהבעידןהמידע ,תוך הנחהשהעידן
לאירועים דרמטיים ,המתרחשיםלעיני קהל  -דוגמת
החדשטומן בחובו לא רקיכולותטכנולוגיות חדשות ,אלא
קרבדודוגוליית ,הקטורואכילס ושחרורחטופי אנטבה -
גם קטיגוריות ומושגים חדשים.
נצמדתמידשובלמיתולוגי,והםנושאים
פעולותיהם של כוחות צבא בשנים
בשל כך מטעןסמיוטי כבד .אולם גם
לאירועיםדרמטיים,
האחרונות בישראל ,בקוסובו ,בצ'צ'ניה
לאירועים פשוטים מתלווה מטען
ובמקומותאחריםגיבשו הסכמה רחבה
המתרחשיםלעיני קהל,
סמיוטי.עלמשה,היוצאמביתפרעהכדי
לגבי המשך הנחיצות בקיומם נצמדתמידשובלמיתולוגי ,לראותבסבלותאחיו,מסופר":ויראאיש
ובפעולותיהם שלכוחות צבאמאורגנים
מצרי מכהאישעברימאחיוויפןכהוכה
ם
י
א
ש
ו
נ
ם
ה
ו
בשל
כךמטען
ומוכנים .אולם לא היה בכךכדילהפיג
ויראכיאיןאישויך אתהמצריויטמנהו
סמיוטיכבד
את אי-הנחת ואת הספק שהתלוו
בחול" (שמות,ב').
לפעולותיהם-ספקהכרוךבשאלה האם
מדובר כאן באירוע פשוט ,שהיה
היו פעולותיהם
אמור"להיקברבחול",אולםכברלמחרת
י "אכןנודעהדבר"ונאלץלברוח.
רלוונטיותלהתרחשויותבאופןשאכן מגלה משהכ
תרם לתוצאותהרצויות.
משה לומד כאןכי גם לאירוע מצומצםישנו המשך.
במאמרזהאתבונן בשאלה הזאת
לסיפורהמהדהדחייםמשלו,ומרגעשהחללבעבע,איןממנו
מפלט .מכאן ולהבא פועל משה בכלפעולותיו מול פרעה
דרך הפריזמה השאולה מתחומיידע
אחרים  -פריזמה המורכבת
במודעות למטעןהסמיוטישלההתרחשויות.כברבפגישות
מהסמיוטיקה (תורת הסימנים)
הראשונות הוא בוחר אתהזירה וממקד אתפעולתובזירת
ומהארכיטקטורה.איןבכוונתי אלא
העליונות המצרית  -עולם המדעוהכישוף,כפי שמתואר
להציב מסגרת התייחסות חדשה ,להלן":וישלךאהרון את מטהולפניפרעהולפניעבדיוויהי
שדרכה ניתן אולי להאיר רעיונות
לתנין.ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפיםויעשו גם הם
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חרטומי מצרים בלהטיהם כן וישליכו איש מטהוויהיו
לתנינים-ויבלע מטה אהרון את מטותם" (שמותז').
לאברורבדיוקאיזהמחזההתנהלשם ,האםקרבתנינים

או קרב מטות .הטקסט מכיל דו-משמעות שאינה ניתנת
להכרעה.אני בוחר לפרש שהיה זה המטה של אהרון ולא
התנין שאכל את מטותהמצרים.כךמתקיימתכאן תדהמה
כפולה:לארק שהתוצאההסופיתהיאניצחוןברורשלמשה,

"בלשנות ופואטיקה".יאקובסוןהבחין במאמרזהבקיומן
שלפונקציותשונותלשימושבשפה.הפונקציה המוכרתלנו
ביותר היא הפונקציה הרפרנציאלית -זו המתארת מצב
עניינים בעולם ("המפתחות על השולחן") .אולם בצידה
קיימות פונקציות נוספות ,לא פחות דומיננטיות ,ובהן -
לדוגמא-הפונקציההקונאטיבית(ביטוייציווי),האמוטיבית
(ביטוייםמביעירגש),האסתטיתוכו'.המאפיין אתהשימוש

שצא

-.

תחזנה חם'  1מנצנת מבנהשב,דזחיננטיו]הפונעציההתעשייתית-הנדמע] ,אלםהוא תבטא [ם ערךאסתטי.
תם,נה חם' 2חייצנת חבנהשבזדזחיננטיתהפזנסציההסיחבזהח-אסתטית,אווש [ם בע]
חחטהלכמיהתהמוצגות ב].

נהי

אלאגםהדרך מעוררת השתאות.
זו נקודת המוצא של משה להמשך המאבק :עימות
וניצחוןבזירהרלוונטית,המכוונתמראשיתה אללבאמונתו

הנזחי

בכלל הפונקציות הלשוניות או הסמיוטיות הוא בקיומן
כאירוע תקשורתי המתקייםבין מוען לנמען בתוך הקשר
נתון2.

בהרחבתתחומי המחקרהסמיוטימתופעותלשוניותאל
ותודעתו שלהאויב.
תופעות סוציולוגיות אחרות ,כגוןביטויים אמנותיים
כאזגםהיום-במיוחדבסביבהרווייתתקשורת-לחימה
לגוניהם ,בראייתם כמתפקדים באופן דמוי שפה,ניתן
והפעלתכוח מתרחשותלעיני הקהלוהופכותלמחזה.אוסף
הפעולות ,המתרחשות
להרחיב את השימוש במודל
בגבולות המערכה ,מצטרףכך
של יאקובסון גם לגבי
תופעות אחרות ,כארכי-
למכלול שלםהמייצראווירה ,מגדלהמיםבקיבוץובמושב,המוגרהיטב
המדגישה בהשתמעויותיה
טקטורה.רולאן בארתאומר,
כסמלההתיישבותהחקלאיתהציונית
הסימבוליות לא רק
למשל":העירהיאשיח,ושיח
זה הוא למעשה שפה"3.
אלא גאתם בארץ-ישראל ,מתפקדלארקבאופןפיזיקלי
התוצאההפיזיקלית,
ם
י
ב
ש
ו
ת
ל
להסמקת
ר
ו
ק
מ
כ
ם
י
מ
ר
ו
ז
ם
י
מ
אתהרושםהתודעתי.חשיבות
לדוגמא ,מגדלהמיםבקיבוץ
ולמשקהחקלאי,אלאבם כסמל המבטא
רבה נודעת ,כמו בתיאטרון,
ובמושב ,המוכרהיטב כסמל
לא רק למה שקורה ,אלא גם את המשקהחקלאיהמודרני ,את הסרחת
ההתיישבות החקלאית
לאיךשהדבריםקורים.דיבכך
הציונית בארץ-ישראל,
השממה ואתהנוגחותהיהודיתבמרחב
כדי לטעון שהפעלת הכוח
מתפקדלארקבאופןפיזיקלי
הצבאיכפעולההנושאתמטען
כמקור להספקתמיםזורמים
סמיוטימחייבת את המצביא
לתושבים ולמשק החקלאי,
האופרטור -להביןתופעהזו לעומקהולערוךבהשימושאלא גם כסמל המבטא את המשק החקלאי המודרני ,את
ראוי.
הפרחת השממהואתהנוכחותהיהודיתבמרחב.מגדלהמים
בקצרה,סמיוטיקההיאגוףידעמדעי העוסקבסימנים,
במרכז הקיבוץ מקביל ,למעשה ,בזהותו הסמלית לצריח
במשמעותםובפירושם בהקשריםתרבותיים-סוציולוגיים1.
הכנסייה או המסגד.
בהקשרזהישלציין אתמאמרוהמפורסםשלרומןיאקובסון
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הקימפ,זיציההארכיטקטונית

,ש פ(,קצ,ה ו,מיננטית -נותן
מחסה מפגעי מזג האוויר  -אך
גם פונקציות אסתטיות,
דקלרטיביותואחרות,כךגםלגבי

ע

הפלסטיניםהיינועדיםלגילויין
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ת הלאה
ילנ
ולהשתמש במרחב הפעולה של
הארכיטקט כמטפורהמשלימה.
בפעולת הארכיטקט -יותר

ן חי2-עם' ין] )'-1גן:2:ק:%,1::עג:
ןעלגן,,מג':::נ י4
איו"ש לא הייתה מטרת
הפלסטינים,קרובלוודאי,לכבוש
את הצמתים האלה ,אלאלייצר
זירת מאבק ,במה שעליה
מודגשים מסרים והצהרות.
מבחינה זאת מדובר בהפעלת
כוח בעלתמאפייניםסמיוטיים.
כךהדברבמקריםאחרים,דוגמת
הפעלת כוח אווירי לתכלית
אסטרטגית.
בהפצצת

נוקשר

/

.י,.

י-.ך_,

~.,י=-י/,,-

דיוש'ת
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סמיוטיים'לבין הקוטב ההנדסי-

באופן מובהק ,בהשוואה
לאמניםאחרים,הארכיטקטפועל
בשירותו של קליינט ספציפי,
שאומנם מקיים עימו דיאלוג
קונקרטילגבי מהותהפרויקט,אך
משאיר מרחב עמום ופתוח
להבנתו היוצרת של הארכיטקט.

בפרויקטיםלאומייםוייצוגיים-

כמולגביהמצביא-הקליינט הוא
לעיתיםהמנהיגהפוליטי,ואכןכך

העולם .נס,נ( של שנר
י
פוע
הארכיטקטעל-פי דירקטיבה
של
קליינטספציפי,והוא נדרש בראש
ובראשונה לתתביטוי לפונקציות האלמנטריות,שסיפוקן

הופכותלבעלות ממדאסטרטגי
בזכות המסר העולה מתקיפתן ובמגמה שתקיפהזו אמורה

1 8 8
תבזנה םם' -3האניברפיטה המ1רפעק בהר הצטט משתלבתבצניעותהבתוךהרכס.
תמנה חם' -4האיניברטיטההעבריו בהרהצופש  n~haבאחיוחההמבצריו] סוהרכם.
בשניהפר1יסטים השתהףאזת1הארביטסט-דודרוניס.

עי

לחולל .מדובראיפואבפעולים-בעלותגווןרב-פונקציונלי,
כאשר מידת הדומיננטיות הפונקציונלית של הפעולה -
במתחשביןיעדיהה1יזיקלייםלבין מטענה הסמיוטי -

-

~

יהיה מדדברורלהצלחתו.
לבית מגורים ,לאולם תיאטרון ,לגשר או

"
קיימות פונקציות קונוונציונליות ,המכתיבל
ןם
וי
לא
ניתת
ובת
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לקוחים מהעולם הטקטי,ולפיכך קשה להבין מהיבדיוק
הבשורה הטמונהבגישת התמרון.גם בצה"ל נעשהבשנים
האחרונותשימושרבבהבחנהדיכוטומיתביןתפיסתהפעלה
המתמקדת בהפעלת אש בהספקגבוהלבין תפיסת הפעלה
המתמקדתבתמרון.מנקודת מבטמערכתית,אכןגםפעולת
גורמי האשוגם פעולתגורמי התמרון מסתכמות ,למעשה,
בפעולותפיזיקליות במרחב ,הנושאותאופי כמותי ,וקשה
אםכןלהביןבמהבדיוקעדיףהתמרוןעל האש.אולםניתן
אולי להעבירדיון זה למקום אחר .סימפקין ואחרים,
בהעדפתם אתגישתהתמרון,מתכווניםאולילהעדפתהממד
היצירתי החד-פעמי עלפני ממדיםהנדסיים-פיזיקליים,
המושכיםלדפוסיפעולהכמותייםוקונוונציונליים.
ההבחנה היא איפואבין פעולה מערכתיתיצירתית,
המושתתת עלרעיוןכולל ,שבתוכו משולבים גם אפקטים
של פעולות אש וגם של פעולות תמרון בקומפוזיציה
הייחודית המתאימה מחדגיסא,לביןפעולה של אופרטור,
הכבול לדפוסי פעולה סכמטיים בעלי אופי הנדסי
קונוונציונלימאידךגיסא

הכרחיים להצלחתהפרויקט.
בכל אלה רבהפיתוי להסתמך בעיקר על קונוונציות
היסוד ,המכתיבות את התכנון כאילו היו חלק מהידע
ההנדסי-פיזיקלי .כאן מבחנו של הארכיטקט ביצירת
הקומפוזיציה המתאימהבין כל האילוצים ההנדסיים
והקונוונציונלייםלביןהדרישותהנוספות ,שלאניתןלנסחן
באופן כמותי ,והן כוללות פרופורציות מתאימות ,רושם
אסתטי והתאמהסביבתית -מהשיוצר בסופו שלתהליך
אתהאטמוספירההרצויה ואת העוצמההסימבולית.
קומפוזיציהזומת-קיימתתמידבהקשרחד-פעמיייחודי,
ובשלכךנדרשכאןכשרוןיצירתי.
בנקודה זו מתחברים זה לזה המצביא והארכיטקט.
שניהםמחויביםל"ידעההנדסי",לשניהם מחויבות כובלת
לדרישותפונקציונליותאלמנטריות,ושניהם,למרותהפיתוי
להיצמד אל הקרקעהיציבה של"הידע ההנדסי",מחויבים
לפעול מתוך הבנה ,שסיפוקדרישותפיזיקליות ופונקציות
אלמנטריות הוא אומנם תנאי הכרחי להצלחה ,אך רחוק
מלהיותתנאימספיק.בשניהתחומיםגם הצלחהפיזיקלית
לאורהבנהזופותחהתורת
גלויהלעין ,אםאינה משולבת
המערכה ,שאותהמפיץ בצה"ל
בקומפוזיציהמתאימה בהקשר
שבו היא ממוקמת ,עלולה קומסוזיציה מערכתיתעל-ידי המצביא
"צוותהחשיבה"שלפו"מ,וכאן
להוביללכישלון.
גם מקור ההשראה למושגי
היסוד המכוננים בתורת
כך,לדוגמא ,מתאר הסופר
=
,/,,---החשיבה המערכתית ,ובהם
דוד שיץ את מבנה
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"גבולות מערכת"" ,גבולות
.ו'.
האוניברסיטה בהר הצופים:
פוליטית
/,/
מערכה"" ,רעיון מערכתי",
"האוניברסיטה שעל הר
דוקטרינת
"אפקטיםמערכתיים"וכו'.
הצופים קמהוהייתה המפלצת
כוחותינו
הכבירה הזו ,הרובצת ביוהרה
הדיבורעלאפקטיםמעצבי
,ן
.
- .
מערכה,דוגמת "אפקטמעצב",
עלההר,באהלהאדיר את שמה
.
הסביבה
ן
:ונל
ן העניקלדיוןתובנותקטיגוריות
של ישראל החדשה ,עובדת
-- .
נבולותהמערכת
הסביבה ן חדשות.כפי שאפקטמעצבשל
האלילים החדשים .המבנה
חברתית
הגיאונרלית
שבירתקירופתיחתחלוןגדול
המכוער הזה בא להאדיר את
=--אל הגן אינו משנה מאומה
הכוח ,את תפארתישראל,נצח
בחללהפיזיקליבחדר,אךמעצב
יכולותהאויב
ישראל ,וכשמדוברעלנצח,מי
הקשר מבנהנוחותינו
ו
מ
ו
ק
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מ
ו
רואהבני-אדם?"
תחושת מרחב אחרת (של
 .חל-פעמי וינולותיהם
מרחב גדול יותר)  -כך גם
פרויקט ארכיטקטונייכול
באפקטים מעצבים בתחום
לעמוד כהלכה ולהתגלות עם
השלמתו כחסר השראה
הפעלת הכוח :גם כאשריחסי
.-..
-..
ומיותר.כךגםלגביפעולתושל
הכוחות בזירה קבועים,יש
ן
ו
י
ע
ר
י
ת
כ
ר
ע
מ
כוח צבאי :רצף של פעולות
באפקט המעצבכדי להעצים
נבולותהמערכה
טקטיותמוצלחותעלוללהוביל
את פעולת הכוחוליצוריתרון
למבוי סתום .בשני המקרים
המתבטא לעיתים בכינוי
"אסימטרייה".
המפתחלהצלחהטמון,כנראה,
ברעיוןיצירתי,המעוגןבהבנהמעמיקה של הקשרהפעולה
כךניתןלהביןכיצדגם בהפעלתכוחנכונה אמרתו של
הרחב ,שהואחד-פעמיבמהותו.
הארכיטקט ההולנדי מיס ) (Miesש"יותר הוא פחות,
עםרעיון זה מתמודד,לפי הבנתי,סימפקין' בנסותו
ופחות הוא יותר" .בהתאם לכך גם המרחב הריק בזירת
להבחיןביןגישתהשחיקהלביןגישתהתמרון.שניהמושגים
הלחימהאינובבחינתמגרשריק.גם המרחבוהחללהריקים
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כחלקמקומפוזיציה שלמהנוטלים חלק במשחק.
למדנובשנים האחרונות,כפישניתן ללמוד מסיומה של
כפישרעיוןארכיטקטוניביישומו במרחבמייצר מקום
מלחמתיוםהכיפורים,כימצביםשלסיוםלחימה(-51818החע)
אינםמהוויםסיוםכשלעצמם.בקיומםכמצבסיוםהםמחוללים
חדשומרחב אחר,כךהמצביאבגיבושרעיוןמערכתיוברצף
פעולותיו במרחב מעצב מרחב בעל גבולות תודעתיים
מגמה חדשהומומנטוםפוליטיהמתהווהעםהזמן.
גם ממאמרו שלאדוארדלוטוואק"תנוסיכוי למלחמה"
אחרים.בניגודלשחקן השחמט,המצביאוהארכיטקטאינם
מקבלים מגרש משחקיםמוכןוקבוע ,אלא מתפקידםליצור
)(GiveWar8 Chanceלמדנוכימלחמותכיוםאינןממצות
אותו ולעצב אותו -ליצור את
את עצמן .הן נעצרות בטרם
הכרעהעל-ידי מעורבותחיצונית
גבולותיו ולעצב את הרישות --,ך- -
הפנימי שלו ,את תחומי השחור
של מעצמותושלמדינות אחרות.
והלבןוגם את האפורשביניהם .יש לטפח מפקדיםשיגיעו למעמד
המתכנן המערכתיחייב אם כן
כך פעל אנואר סאדאת
המצביא-האופרטור כשהם
לפעולבמודעותלכך שגם אםיש
בתוכניתו למלחמת יום
ביכולתו להביא לקווי סיום
מצוידיםבכושריצירתיוברכישות
הכיפורים באוקטובר .1973
רצויים ,אין בכך כדי לכפות
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בהבנה מעמיקה של ההקשר
בהמשך את המגמות הרצויות.
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סיומההרצוי של מערכה יתבטא
הפוליטי הרחב גיבש רעיון
מלחמה בגבולות מערכה
אם כן במבחן האםקווי הסיום
מצומצמים במגמה להביא
אכןיהיו מסוגלים לחולל את
בהמשךלמומנטום שלהישגיםפוליטיים.זההיהרעיוןחד-
המגמותהרצויות.
פעמי בהקשר קונקרטי ,ולכך הותאמו תפיסת הפעולה
כאן,במידה רבה,מצויבימינו גם הארכיטקט הפוסט-

תמשה חס' 5כפר-דוד:חרישמזבים,ב"ו]
חמנהמא' 6רחובבכפר-דוד:מנוחםבצהריהיזם.
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ומערכת האימונים של הצבא המצרי .לא רק שגבולות
המערכה שהתווההתאימולמגבלותהיכולתשלצבאו ,אלא
גם בעצם ההתוויה המינימליסטית הזאת עוצב פוטנציאל
ההפתעה ברמות האסטרטגית,האופרטיבית והטקטית.כך
עוצבה המערכה,ונוצרו התנאיםשאיפשרו הצלחה מוחצת
שלצליחתהתעלה.עצם ההצלחההראשונית,גםבגבולותיה
המצומצמים,הייתהמקור השראהסמיוטי,שעוצמתוחוללה
בהמשך את המומנטוםהמדיני.לפנינו אםכןקומפוזיציה
ייחודית ,שהייתה מודעת היטב לממדיה הסמיוטיים של
תופעת המלחמה ואף עיצבה בהתאם לכך את גבולות
המערכה.
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מודרני-בעיקר כאשר הוא עסוקבתכנוןסביבתיובסופר-
ארכיטקטורה.
הארכיטקטהמתכנןמרכזקניותיודעשכלעודלאתיווצר
מגמההמביאה אתהאנשים,הרישישנורקמבנהולאמרכז
קניות.המגמההמביאה אתהאנשיםאינהתלויהרקבפרסום
ובשיווקראוי,אלאקודםכולבתכנוןהארכיטקטוני,במיקום
הסביבתיהנכון,בקומפוזיציההכוללתובאווירהשהיאמשרה
עלהאנשים.
פרויקט כמו כפר דודבירושלים מהווה ,לדוגמא,הישג
ארכיטקטוניבעיצוב המשלבבנייהמודרניתעםסגנוןערבי
מסורתי.אולם מטרתהפרויקט ,הממוקםמולחומותמגדל

דוד ,על חורבות שכונת ממילא,הייתה לחבר את העיר
העתיקהלעירהחדשהולהשיבחיים לשטחההפקרשביניהם.
לאורהמחירהגבוההיורוכשיהדירותיהודיםאמריקנים,
המגיעיםלירושלים פעם בשנה.כךנוצ שטח הפקר מסוג

במבנהגמישומודולרי,כדישיוכלולהתאים את עצמםביתר
קלותלדרישותהפעולההייחודיות והמשתנותעל-פיצורכי

ההקשרהמערכתי.
שינויים אלהאינםפשוטיםכללועיקר .החברה אומנם
מעודדת יצירתיות ,אולם ארגונים
חדש,והמגמההרצויהאינהמצליחה
ביורוקרטיים-כמו צבא -גם כשהם
להתממש .כאן כישלונו של
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מעליםעלנס אתהיצירתיות,נוטים
הארכיטקטהאחראילייצרלארק את
הפוליטילעמוקבהתוויית
לעיתיםקרובותלהעדיף אתהמהנדס,
המקום ,אלא גם את המגמה שהוא
כפי שכתב בציניות הארכיטקט
אמורלחולל.
המגמותהרצויותלו,על
הצרפתי הידוע לה-קורבוזיה" :יש
באותוהאופןגםההבנהלמגמות המצביא-בדומהלארכיטקט
בית-ספרלאומיגבוה לארכיטקטים,
שפעולה צבאית מחוללת היא
p
n
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u
~
ה
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ח
ה
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ו
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י
ב
ה
ל
וישבכל הארצותבתי-ספרלאומיים
באחריות האופרטור .גם אם נכון
הקשר
ו
ת
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פ
במרחב
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ש
אזוריים ועירוניים לארכיטקטים,
לדרוש מהקברניט הפוליטי לעסוק
לבין המבמותוהתהליכים
שמבלבלים את מוחות הצעירים
בהתוויית המגמות הרצויות לו ,על
ומלמדים אותם את הזיוף ,את
שפעולתו מחוללת
המצביא  -בדומה לארכיטקט -
הפרכוס...בתי-ספר לאומיים!
מוטלת החובה להבין לעומק את
המהנדסים הם בריאים וגבריים,
הקשרשבין פעולתו במרחבלבין
פעילים ומועילים ,מוסריים ועליזים; הארכיטקטים הם
המגמות והתהליכים שפעולתו מחוללת .הבנהזוחייבת
מאוכזביםובטלנים,פטפטנייםאועגומים"...
למצוא אתביטויה בלבהרעיוןהמערכתי.
לדואליות הדיאלקטיתבין מהנדסלבין ארכיטקטאין
סיכום
כנראהפתרוןסכמטי.
הדגשתיבדבריי שלושהרעיונות:
במתחבין פרגמטיזם סטנדרטי וקונוונציונלילבין
 .1להפעלתכוחצבאיקיים ממדסמיוטי,ההולךונעשה
אידיאליזםסמיוטינקרעותמידהארכיטקטיםוהמצביאים,
דומיננטי בשנים האחרונות  -במיוחד בסביבהרוויית
ורק בהקשרספציפי בכלפרויקטיחידניתן ,כנראה,ליצור
תקשורת.
שיווי-משקל ונקודת איזון מתאימה ביניהם .יצירתה של
 .2הפעלת כוח צבאי דורשתרעיון מערכתייצירתי,
נקודתהאיזוןבאופן התואם להקשרפעולהקונקרטי-זוהי
המעוגן בהקשרחד-פעמי ומותאם להתרחשותבכללותה.
מהות המאמץהיצירתי.בעתידהנראהלעין-אףיותר מאשר
 .3להפעלת הכוח מגבלות רבות ,וחובה על המצביא
בעבר-יהיהזה המבחן והאתגרהעיקרי שלהמצביאים.
להכיראותןולפעולבאופןשבו מכלולפעולותיויחולל עם
סיוםהלחימה את המגמההרצויה.
הערות
 .4בשלושתהרעיונות האלהטמון ההסבר לתחושהכי
הצבאות המודרניים במבנה הסטנדרטי הסדרתי שלהם
] Tzvetan Todorov, Encyclopedic Dictionary oftheנOswald Dllcrot 4
הופכיםלדינוזאורים.
.84-89קק 'Language, BlackwellReference, Oxford 1972,י
Sciences0
8לדינוזאוראין,כנראה,רגישותלממדיםסמיוטייםוהוא
 Language, ed. ']. ,4. .2מ8. Jakobson, "Linguistic and Poetics", Style 1
אינויכוללייצרפעילות בעלת מטעןסמיוטי.
א Sebeok,
. 350-377קק :1960,י.
8לדינוזאוראין כשרוןיצירתי,ולכן הוא נוטה לפעול
. 1985, .3ן4.ן ]11and Wang,א Roland Barthes, The Semiotic Challenge,
.

על-פי סכמותקבועות.
8הדינוזאורגדולמדי ומתקשה במבנה המסורבל שלו
להתאים אתעצמולרעיונותפעולהבהקשריםחד-פעמיים.
 8ולבסוף,הדינוזאוראינו מודע למגבלות הכוח,ואין
ביכולתו לפעול באופן שיעצב ויחולל מגמות ותהליכים
התואמים אתצרכיו.

הפתרוןאינומיידיואינומהפכני .ראשית,ישלהכשיר
מפקדיםשיגיעולמעמדהמצביא-האופרטור כשהםמצוידים
בכושריצירתי וברגישות לרב-פונקציונליות הפיזיקלית
והסמיוטית של הפעלת הכוח.נוסףעלכךיש לפתחכוחות
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