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תתחדשו לכ�

דבר העור�

לא מזמ התגלגלתי שלא באשמתי ל�דנת אשרא� במדבר - מקו� שבו האדמה 
נושקת לשמיי� ב�גול-אדו� של שקיעה בלב המדבר הפראי, - מקו� של מדיטציה, 
שקט ושלווה... לא, זו לא פר�ומת להזויי היו�, ששו� דבר לא מדאיג אות� בעול� 
חומרי הה�ברה, אלא צור� עז לשת� אתכ� בעול� שכולו טוב, ג� ובמיוחד בלי 

חומרי ההדברה, המנ�י� וג� מצליחי� לשגע לנו את השכל.

האחד  אות�:  לאמ�  פה  בכל  ממלי�  שאני  בשלושה עקרונות  ה�דנה התמקדה 
לאלילי�;  וההתמכרות  ידי הפחתת הצרכי�, הרצונות,  על  - ה�תפקות במועט 
השני - איתחול הנשימה; והשלישי - התבוננות פנימית לצור� ביקורת עצמית, 

תו� ניטרול כל הרעשי� וזיבולי המוח שמ�ביבנו.

אצלי  כל הבגדי� הישני� התופ�י�  על  לוותר  האומ�  את  מה�דנה  לקחתי  אישית  אני 
מקו� בארו, ואינ� מאפשרי� לי להתחדש. מהר מאוד הבנתי שהרעיו הזה עובד מעולה 

(תבדקו) בכל תחומי החיי� - קרובי�, אויבי�, כ��, פוליטיקה וג� אדריכלות. 

 - מפוליטיקאי�  או להיפטר  קיימי�  חלילה להרו� מבני�  מציע  לא  אני 
 לחלק� יש פטינה של התיישנות חיונית, ממש כמו ליי טוב. אבל כמו בי
היינות, ג� בי הפוליטיקאי�, האדריכלי� והבנייני� - יש טובי� ויש הרבה 

פחות טובי�, שלא לדבר על הגרועי� שביניה�. 

בעתיד  ג�  לעבוד  יכול  בעבר  שעבד  מה  שכל  לחשוב  הטבעית  הנטייה 
ניפטר  א�  נורא  שלא  מאוד דברי�  הרבה  מ�ביבנו  יש  - שגויה מי�ודה. 
מחלק� - לא בזבנג וגמרנו, כמוב, כדי שלא ניוותר ע� ריקנות הר�נית 
מונע מאיתנו  (או מישהו)  בכל פע� שמשהו  ובזהירות,  בהדרגה  אלא   -
להמשי� הלאה. אחרי הכל, ג� ליד המקרה יש מילה אצל אלוהי� וצרי� 

תמיד להשאיר מקו� להתפתחויות עתידיות.
 

�יפור יש מ�פר על דייג �יני שהיה דג ככל יו� דג אחד, חוזר הביתה, אוכל 
אותו ביחד ע� אשתו, הול� לטייל איתה על גדות הנהר ושב איתה מאושר 
יו�  בכל  תופ�  אתה  אמריקאי: למה  אותו תייר  שאל  אחד  יו�  וטוב לב. 
רק דג אחד... הרי א� היית משקיע קצת יותר זמ היית תופ� כמה דגי�, 
משאיר לעצמ� אחד, ומוכר את השאר... ואז, שאל הדייג ה�יני... אז, ענה לו 
התייר החכ�, היית יכול להזדק ל� בשקט, לאכול כל יו� דג, ללכת לטייל 

ע� אשת� על גדות הנהר, ולשוב הביתה מאושר וטוב לב.

באשר�  נאמר  כ�   - עצמית  ביקורת  ולהפעיל  עמוק,  לנשו�  פשטות, 
החברתית  למחאה  הכבוד  כל  לצמיחה. ע�  הכרחי  תנאי  ה�   - במדבר 
לא  בכנ�ת,  אותה למנדטי�  לא תתרגמו  א�  גדולה,  בצעקה  שהתחילה 

תהייה לגו� המ�תאב שלנו שו� יכולת להתחדש.

הישראלית  החברה  של  יח�ה  את  לשנות  שחייבי�  אומרת  תמר  התחדשות...  ואפרופו 
לא�ירי� משוחררי�. לא ייתכ שהכנ�ת תהיה מקו� העבודה היחיד הפתוח בפניה�!

נ. ב. הגיליו הזה מוקדש לפר�ו� העבודות הזוכות ב"פרויקט השנה" - תחרות בינלאומית 
הנערכת זו השנה החמישית בשיתו� ע� האיחוד האירופי.

אדריכל ד"ר עמי ר�

בית בכפר טרומן  אקר מיכאל אדריכלים

אפעל 20, קרית אריה, פתח תקווה
טלפון: 03-9566335  פקס: 03-9566337

office@perfect-wd.com  www.perfect-wd.com



בית בכפר טרומן  אקר מיכאל אדריכלים

אפעל 20, קרית אריה, פתח תקווה
טלפון: 03-9566335  פקס: 03-9566337

office@perfect-wd.com  www.perfect-wd.com








