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והסביבה הרפת טיפוח
פורחת, לרפת להיכנס נעים כמה

 עושה זה פנים. ומסבירת מטופחת
 להם נותן העובדים, לצוות נהדר

 נעים עבודה ומקום בית תחושת
ית רפת וכייפי.  אווירה משרה אסטט
 בעלי ועל העובדים על רגועה

 יותר טוב המטלות את לבצע מרץ משנה ומעניקה החיים
ופחת ברפת יותר. ונעים  יותר להישאר עשויים אנשים מט

ותר)כך ארוכה בענף שלהם וההישרדות זמן , אני י  מאמין
. בדיקה בלי סטטיסטית(

ו כולנו הסתיימה, הרפורמה  כדי רפת בכל מיליונים השקענ
 איכות ולדרישות החדש לעידן ולהתאימה אותה לשדרג

 של החזותי לטיפוח גם הדעת את לתת הזמן זה הסביבה.
וסביבתה. הרפת

 ברפת העבודה ארוכים. נעשים והימים מאחורינו החורף
 אחרים. דברים על גם לחשוב פנאי יותר ויש קלה יותר

 על להסתער גם הזמן הגיע התחמיץ, ועונת החגים לאחר
וסביבתה: הרפת
 הבניין. ופסולת המכונות הציוד, שאריות - כללי ניקיון

חבילות בלכלוך, שמעורבות האדמה ערמות של הגבעות

 זה לרפת, מחוץ אלה כל של מקומם אבנים.. וסתם ישן קש
 וגם מסוכנים זוחלים מפני לבטיחות גם אבל ליופי חשוב
 אנשים, יש ברפת בבריאות. לפגוע שעלולים מפגעים מפני

 ניקיון. ולעשות לתכנן וניתן פנויות עגלות וגם שופל יש
 בהיר. ואופק נקי אוויר ״לנשום" תתחיל הרפת באחת
 דמיונו פי על אחד כל - סביבתי ופיתוח נוי תכנון

 חייכנית פורחת, ירוקה, תהיה שהסביבה ובלבד, והעדפותיו
 פיסול של אלמנטים לשלב כמובן, אפשר חן. ומלאת

 הומור. עם קיר וציורי לתצוגה מונומנטים סביבתי,
 התוצאות שגם משוכנע אני יפה, לרפת נכנס אני כאשר

 נשמה עם בית" "בעלי בה יש טובות. שלה המקצועיות
 גם אלא ולרווחיות, לכלכלה לחומר, רק לא שדואגים יתרה
. ליופי לרוח ולאסטטיקה
 היפה" "הרפת של חיובית תחרות קיום לשקול ראוי

 גם דגש ותעודד בירושלים המדעי בכנס הולם פרס שתקבל
עיניים. מאירת סביבתית וחזות יצירתיות יופי, ניקיון, על
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