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פרויקט המרכבה

לפתח  נועד  המרכבה  פרויקט 
העונים  מערכה  טנקי  ולייצר 
מדינת  הייחודים של  צרכיה  על 
יכולת  לאפשר  עלמנת  ישראל 
הכרעה בקרבות היבשה. מטרתו 
המרכבה  פרויקט  של  העיקרית 
מתלות  צה"ל  את  לשחרר  היא 
הקשור  בכל  זרים  בגורמים 
וכן  בטנקים,  בהצטיידות 
אשר  הטנק  את  לצה"ל  לספק 
לצרכיו  המיטבי  באופן  יתאים 
יכולת  ויאפשר  המבצעיים 

הכרעה בשדה הקרב היבשתי.
פותחו  אשר  "המרכבה"  טנקי 

أجل  من  أعد  املركفاه  مرشوع 
التي  املعركة  دبابات  وإنتاج  تطوير 
لدولة  الخاصة  املتطلبات  تستويف 
ارسائيل من أجل توفري القدرة عىل 
الهدف  الربي.  القتال  يف  الحسم 
الرئييس ملرشوع املركفاه هو تحرير 
جيش الدفاع االرسائييل من التعلق 
يتعلق  ما  بكل  أجنبية  بجهات 
توفري  وكذلك  بالدبابات،  بالتزود 
الدبابة التي تالئم متطلبات الجيش 
القدرة  القتالية بأفضل وجه وتوفري 
عىل الحسم يف ساحة القتال الربي.

دبابات  »املركفاه« التي تم تطويرها 
سالح  ومتطلبات  أسس  حسب 

مرشوع املركفاه

e
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ולדרישות  לעקרונות  בהתאם 
מהווים  הישראלי  השריון  חיל 
במערך  המרכזי  הכוח  את  כיום 
היבשה  זרוע  של  התמרון 
משקיעה  כן  ועל  בצה"ל. 
מדינת ישראל מיליארדי דולרים 

בפרויקט.
משתנה  האחרונות  בשנים 
בו.  הלחימה  וצורת  הקרב  שדה 
התוודענו  בספטמבר  ה-11  מאז 
חבורת  חדשים:  לרעיונות 
יפנים  סכינים  עם  אנשים 
מערכי  כל  דרך  לחדור  יכולה 
האבטחה של המדינה עם כמות 
בעולם  ביותר  הגדולה  הנשק 
)מטוסי חמקן, טנקים, מסוקים, 
מטוסים  נושאות  צוללות, 

ופצצות אטום(;
לבנון  במלחמת  באזורינו, 
שלוחם  התברר  השניה 
נ"ט  בטילי  המצויד  חיזבאללה 
מסוגל  לב,  ובאומץ  עדכניים 
לפגוע ואפילו להשמיד את נזר 
הלחימה  מערך  של  הבריאה 
טנק   - ישראל  של  היבשתי 

נבנה  המרכבה, אשר 

اليوم  تشكل  اإلرسائييل،  املدرعات 
املناورات  جهاز  يف  املركزية  القوة 
الدفاع  جيش  يف  الرب  لذراع  التابع 
دولة  تستثمر  لذلك  اإلرسائييل، 
يف  الدوالرات  ملياردات  إرسائيل 

املرشوع.
يف  املعركة  ساحة  يف  تغيري  هنالك 
شكل  يف  وتغيري  األخرية  السنوات 
عىل  تعرّفنا   9.11 منذ  به،  القتال 
ملجموعة  ميكن  مختلفة:  آراء 
يابانياً  سكينا  تحمل  أشخاص 
يف  املراقبة  أجهزة  كل  اخرتاق 
الدولة ذات كمية االسلحة األكرب يف 
دبابات،  املتملص،  )طائرات  العامل 
غواصات،  عمودية،  طائرات 

حامالت طائرات وقنابل ذرية(;
لبنان  حرب  يف  اتضح  منطقتنا,  يف 
الله  حزب  محارب  ان  الثانية، 
الدبابات  ضد  بصواريخ  املزود 
قادر  كبرية،  وبشجاعة  املحتلنة 
جهاز  قاعدة  وتدمري  االصابة  عىل 
دبابة   – اإلرسائييل  الربي  القتال 
قتال  لغرض  بنيت  التي  املركفاه، 
الدروع مع الدروع – وهو سيناريو 
يف  أبدا.  يحدث  ولن  يحدث  ال 

الحروب الحديثة تقف 
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 - בשריון  שריון  לחימת  לצורך 
תרחיש שלא קורה ואולי לא יקרה 
המודרניות  במלחמות  עוד. 
ארגוני  מול  מדינות  עומדות 
מול  או  היטב  מאומנים  גרילה 
ישויות ערטילאיות המתממשות 
אימה  המייצרים  טרור  כתאי 
והורגים מחוץ לגבולות הישנים 

של המשחק הקרוי מלחמה. 
בלבנון  האחרונה  במלחמה 
ב-  מצויד  ללבנון  נכנס  צה"ל 
וחיזבאללה,   מרכבה  טנקי   370
 500 עם  הצליח  אחד,  טנק  ללא 
ב-47  לפגוע  טילים-נגד-טנקים 
גחון פגעו  טנקי מרכבה. מטעני 

בעוד שניים.

מדינת ישראל לא מספקת מידע 
בהיר על תקציב הפיתוח והיצור 
שמועות  המרכבה.  טנק  של 
גסה  שבהערכה  אומרות, 
הושקעו בפרויקט המרכבה מאז 
ל-   7500000000$ בין  תחילתו 
יצורו של טנק   .10000000000$

אחד עולה כ- 5000000$.
עם  לעשות  אפשר  מה 

دول مقابل منظامت غوريال مدربة 
منظم  غري  كيان  مقابل  أو  جيداً 
تنتج  إرهاب  كخاليا  ذاته  يحقق 
اللعبة  حدود  خارج  وتقتل  الرعب 

القدمية التي تسمى الحرب. 
البيت:  مقربة  يف  مكان  من  مثال 
دخل  لبنان  يف  األخرية  الحرب  يف 
مزود  وهو  لبنان  اىل  الدفاع  جيش 
ب 370 دبابة مركفاه، ومتكن حزب 
 500 ومع  واحدة،  دبابة  دون  الله 
إصابة  من  الدبابات  ضد  صاروخ 
عبوات  وتسببت  مركفاه.  دبابة   47

البطن بأرضار لدبابتني اضافيتني.
البيـت:  عن  بعيد  مكان  من  مثال 
للجيش  التابع  الدبابات  جهاز 
كان  االمرييك  الغزو  اثناء  العراقي 
ذلك  ورغم  الدبابات،  آالف  يعد 
حتى  االمريكية  الدبابات  وصلت 
تفوقها  بسبب  رضر،  دون  بغداد 
تحولت  وعندما  التكنولوجي, 
غوريال  حرب  اىل  العراقية  الحرب 
يف  االمرييك  الجيش  غرق  مدنية 
تلقي  ويواصل  العراقي  املستنقع 

املوت بني جنوده حتى اليوم. 

املعلومات  ارسائيل  دولة  تزود  ال 
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עוד  לייצר  במקום   5000000$
טנק? )ועוד טנק ועוד טנק...( 

בצרכים  להשקיע  אפשר 
הבסיסים של יצורים החיים על 
מים  אוויר,  הזאת:  הפלנטה  פני 
להשקיע  אפשר  נקיים.  ואוכל 
ו/או  בחרא  הסכום  אותו  את 

זבל.
ובתלמוד  במשנה  במקרא,  זבל? 
לתאר  כדי  זו  במילה  השתמשו 
ירקות,  שאריות  חיות,  גללי 
רהיטים  שהתבלו,  בגדים 
חומרים  ותבן.  קש  שנשברו, 
פירוק  תהליך  ועברו  נאגרו  אלו 
לחומר  הפכו  שבסופו  טבעי 
ולגני  לבוסתנים  לשדות,  דישון 

הירק.
ומתנקש  נזבל  אינו  שהעץ  "כשם 

ולא  עלה  ואם  עולה,  אינו  ונחרש 

והוא  חי  אינו  נזבל  ולא  מים  שתה 

הוא  הזבל  העץ,  הוא  הגוף  כך  מת, 

הרופא"  הוא  האדמה  איש  הסם, 

פ"ד,  בובער  מהד,  שמואל,  מדרש 

עמוד 45.

הזבל  כל  את  לרכז  שנהגו  יש 
אחת  בערימה  בשדה 

تطوير  ميزانية  حول  الواضحة 
وتقول  املركفاه،  دبابة  وإنتاج 
الخشن  التقدير  ان  الشائعات 
املركفاه  مرشوع  يف  لالستثامر 
 7500000000$ بني  بدايته  منذ 
إنتاج  يبلغ   .10000000000$ و- 

دبابة واحدة- 5000000$.
ماذا ميكن عمله مببلغ 5000000$ 
واحدة?  دبابة  صنع  من  بدال 

)ودبابة أخرى وأخرى...( 
االحتياجات  يف  استثامره  ميكن 
تعيش  التي  للمخلوقات  االساسية 
املاء  الهواء،  الكوكب:  هذا  عىل 
استثامر  ميكن  النظيف،  والطعام 

نفس املبلغ يف الرباز و/او الزبل.
واملشناة"  "املكراة  يف  الزبل? 
الكلمة  هذه  استعملوا  والتلمود 
فضالت  الحيوانات،  روث  لوصف 
األثاث  البالية،  الثياب  الخرضوات، 
تخزين  تم  والتنب،  القش  املكسور، 
تفكك  بعملية  لتمر  املواد  هذه 
طبيعي تحولت يف نهايتها اىل مواد 
البساتني والجنائن  تسميد للحقول، 

الخرضاء.
"مثلام الشجرة ال تزبل وال يخرج منها 

املاء  رشب  يتم  مل  واذا  الثمر، 
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הקרויה אוצר. 
הערכה  הובעה  חז"ל  בספרות 
מקביל  אחד  במשל  לזיבול.  רבה 
לשדות  זבל  איסוף  המדרש 
לליקוט אבנים טובות ומרגליות.

מי  לתוך  מחרבנים  אנחנו  היום 
לתערובת  מוסיפים  השתייה, 
ניקוי  חומרי  לחות,  מטליות 
או  לנחל  זה  כל  את  ושולחים 
טלוויזיה  קונים  אנחנו  לים. 

للورقة وال تزبل فانه ال يحيا او ميوت، 

هكذا الجسم مثل الشجرة، الزبل هو 

الطبيب"       هو  االرض  ورجل  املخدر، 

مدراش شموئيل الصفحة  45.

الزبل  كل  تركيز  اعتاد  من  هنالك 
تدعى  واحدة  كومة  يف  الحقل  يف 

الكنز. 
يف كتابات »حازال« تم اإلعراب عن 
تقدير كبري للتزبيل، يف احد االمثال 
الزبل  جمع  املثل  ضارب  يقارن 

יצורו של טנק אחד עולה כ- 5000000$.

يتكلف إنتاج دبابة املركفاه- 5000000$
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ניילון  בקלקר,  עטופה 
האריזה  את  וזורקים  וקרטון 
וכעבור  לבית...  קרוב  איפשהו 
גם  לשם  משליכים  שנתיים, 
וקונים  עצמה  הטלוויזיה  את 

חדשה.
ניתן  היום  גם  זאת,  כל  ועם 
אפס  של  בעולם  לחיות  לחזור 

זבל; במעגל סגור.
את  שנשקיע  לדוגמא,   נניח, 
טנק  לייצר  שעולה  הכסף 
או  שלנו  בעיר  אחד  מרכבה 
מערך  בה  ונקים  שלנו  בשכונה 
לקרוא  אפילו  אפשר  מיחזור. 
המרכבה,  פרויקט  הזה  למערך 
לעולם  אותנו  שתישא  מרכבה 

של אפס זבל;
המרכבה,  פרויקט  של  שאיפתו 
האדם  את  להחזיר  היא 
חלק  להיות  המודרני 

ממעגל החיים.

ובכן, מהו פרויקט המרכבה?
מוגשות כאן ו' הצעות לדיון.

الكرمية  االحجار  بجمع  للحقول 
والياقوت.

مياه  داخل  نتبول  اليوم  نحن 
محارم  للخليط  نضيف  الرشب، 
الرطوبة، مواد التنظيف ونرسل كل 
هذا اىل النهر او البحر، نحن نشرتي 
كار،  بالكال  ملفوفا  تلفازا  اليوم 
الغالف  ونرمي  والكرتون  النايلون 
يف مكان قريب من البيت... وبعد 
سنتني، نرمي التلفاز ايضا قريبا من 

البيت ونشرتي تلفازا جديدا.
وبالرغم من ذلك، اليوم ايضا ميكن 
صفر  مع  عامل  يف  للعيش  العودة 

من الزبالة، يف دائرة مغلقة.
املال  سنستثمر  اننا  مثال،  لنفرتض 
مركفاه  دبابة  إلنتاج  يتكلف  الذي 
ونقيم  حّينا  او  مدينتنا  يف  واحدة 
ميكن  استعامل.  اعادة  جهاز  بها 
جهاز  الجهاز  هذا  تسمية  حتى 
تحملنا  مركفاه  املركفاه،  مرشوع 
الزبالة،  من  صفر  مع  عامل  إىل 
عودة  اىل  املركفاه  مرشوع  يسعى 
جزءاً  كونه  إىل  الحديث  اإلنسان 
من دائرة الحياة، إذا ما هو مرشوع 

املركفاه؟
ُتعرض هنا ستة اقرتاحات للنقاش.
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להפנות  מבקשת  זו  הצעה 
טנק  לייצר  שעולה  הכסף  את 
של  ותיחזוק  לייסוד  מרכבה 

מערך מיחזור עירוני/שכונתי.

מנקודת  יוצא  המרכבה  פרויקט 
אנשים  חיים  שבעולם  הנחה 
מה   - ומגוונים  רבים  צרכים  עם 
מאד  יכול  לזנוח  מחליט  שאחד 
שצריך  מה  כל  לאחרת,  להועיל 

הוא לקשר ביניהם. 
המחשבה  מתוך  הקישור,  לצורך 
שקיים,  במה  להשתמש  שעדיף 
בחר הפרויקט להשתמש בעירייה 

כמנגנון המוציא לפועל.
בנוי  יהיה  עירוני  מיחזור  מערך 

קישור

הצעה א’ ⁄ االقرتاح أ

األموال  تحويل  االقرتاح  هذا  يود 
مركفاه  دبابة  إلنتاج  تتكلف  التي 
اعادة  جهاز  وصيانة  تأسيس  إىل 

تدوير بلدي / يف الحي.

نقطة  من  املركفاه  مرشوع  ينطلق 
افرتاض انه يف العامل هنالك أشخاص 
ذوي احتياجات عديدة ومتنوعة – 
قد  يهمل،  أن  ما  شخص  يقرر  ما 
هو  ما  كل  لآلخر،  مفيدا  يكون 

مطلوب هو الربط بينهام. 
التفكري  خالل  من  الربط،  لغرض 
هو  ما  استعامل  األفضل  من  انه 
استعامل  املرشوع  اختار  موجود، 

كمنفذ. البلدية 
البلدي  التدوير  اعادة  جهاز  يكون 

ربط

e
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מארבע חלקים בסיסיים:
מיון איסוף, קיטלוג ומיחזור.

مكونا من اربعة اجزاء اساسية:
تصنيف وجمع، تقسيم ملجموعات 

وإعادة التدوير.

تصنيف

تصنيف اويل يف البيت، يقوم الناس 
االوراق،  العضوية،  املواد  بفصل 
زال  ما  التي  األغراض  البالستيك، 
التي  واألغراض  استعاملها  بإمكاننا 
ميكن ان تتحول اىل مواد خام مرة 

اخرى.

جمع

البلدي  القاممة  جمع  جهاز  يقوم 
 – االول  مكانني:  اىل  املواد  بتفريغ 
مصنع انتاج السامد والثاين – مخزن 

البلدي. التقسيم 

ملجموعات تقسيم 

مخزن  اىل  األغراض  نقل  يتم 
تباع  فصلها:  يتم  هنا   – التقسيم 
يحتاجها  التي  األغراض  املعادن، 

مثل  السكان 

מיון

אנשים  בבית.  ראשוני  מיון 
אורגנים,  חומרים  בין  יפרידו 
שעדיין  חפצים  פלסטיק,  נייר, 
וחפצים  בהם  להשתמש  אפשר 
לחומר  חזרה  להפוך  שיכולים 

גלם.

איסוף

של  הזבל  איסוף  מערך 
החומרים  את  ישנע  העירייה 
מפעל   - האחד  מקומות.  לשני 
 - והשני  העירוני  הקומפוסט 

מחסן הקיטלוג העירוני.

קיטלוג

למחסן  מועברים  החפצים 
קיטלוג - פה הם יופרדו: מתכות 
שהתושבים  חפצים  ימכרו, 

מקררים,  כגון  צריכים 
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ספרים,  סטריאו,  מערכות 
צעצועים,  כיורים,  דלתות, 
ויוצעו  יקוטלגו  וכו'...  בגדים 
של  האינטרנט  באתר  למסירה 
העיריה, הנייר והפלסטיק ושאר 

החומרים ימוחזרו.

מיחזור

מיחזור - )מפעל קומפוסט( - פה 
וגזם  המטבח  שאריות  ימוחזרו 
יוחזר  שנוצר  הדשן  הגינות,  של 
והציבוריות  הפרטיות  לגינות 

בעיר. גם כאן עודפים ימכרו.

וכל זה במקום טנק מרכבה אחד. במקום 

בתוכו  להשרף  או  פלשתינאים  לדרוס 

בעודך בחיים.

الثالجات، اجهزة السترييو، الكتب، 
االبواب، املغاسل، االلعاب، املالبس 
يتم تقسيمها ملجموعات  وغريها... 
موقع  يف  للتسليم  تعرض  ثم  ومن 
للبلدية، تتم إعادة  التابع  االنرتنت 
وباقي  والبالستيك  الورق  تدوير 

املواد.

إعادة تدوير

 – السامد(  )مصنع   - تدوير  إعادة 
فضالت  تدوير  إعادة  تتم  هناك 
السامد  الحدائق،  وتقنيب  املطبخ 
الخاصة  للحدائق  يعاد  ينتج  الذي 
يتم  أيضا  هنا  املدينة،  يف  والعامة 

الفائض. بيع 

واحدة،  مركفاه  دبابة  مقابل  هذا  وكل 

اإلحرتاق  او  فلسطيني  دهس  من  بدال 

داخلها وانت حّيا.
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בנטיעת  יושקעו   5000000$
שיטופחו  ירק  וגינות  פרי  עצי 
העיריה  של  הגינון  אגף  ע”י 
נוי  גינות  כיום  מטפח  אשר 
יסופקו  והפירות  הירקות  בלבד. 

לתושבים בחינם.

$5000000 يتم استثامرها يف غرس 
رعايتها  تتم  وحدائق  مثمرة  اشجار 
التابع  البستنة  قسم  قبل  من 
حدائق  اليوم  يرعى  الذي  للبلدية 
الزينة فقط. يتم تزويد الخرضوات 

والفواكه للسكان مجاناً.

לטעת

הצעה ב’ ⁄ االقرتاح ب

غرس

e
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לאנשים  שייך   - בצבא  להלחם 
יצירתיים, לעבד את ההסטוריה, 
חוויה  זו  חדשים  חיים  לחיות 

חיותית וזכות מתמשכת...

אם המסורת שואלת, הנקשיב?
אם השאלה עולה, נגיב? 

אהבה  יועילו,  לא  סרק  דיבורי 
מיליון  חמש   תובלנה,  ואומץ 
התלם,  מין  תהנא  אפשרויות 
להתמודד(,  אפשר  וחצי   4 )עם  
אפשר  "איך  חבריי  שאלוני 
לרוע  שתקתי  שלום?"  לעשות 
לי  כשהיתה  אולם  הגזירה. 
זו  היא  לא  אך  הגבתי,  הזדמנות 

ששאלה השאלה.

لألشخاص  تابع   – الجيش  محاربة 
العيش  التاريخ،  تحليل  املبدعني، 
يف حياة جديدة هي تجربة حياتية 

وحق متواصل...

إذا سألت التقاليد، هل نصغي?
إذا طرح السؤال، هل نرد? 

الحب  تفيد,  ال  الفارغة  االحاديث 
ماليني  خمسة  تقودنا,  والشجاعة 
)مع   منها   االستفادة  إمكانية ميكن 
سكّت  التعامل(،  ميكن  ونصف   4
توفرت  عندما  لكن  القدر  من سوء 
لكن  فعل,  برد  قمت  الفرصة،  يل 

ليست هي من طرح السؤال.

להלחם בצבא

הצעה ג’ ⁄ االقرتاح ج

محاربة الجيش

e
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מים אפורים הם המים היוצאים 
כלים  מדיח  כיורים,  מהמקלחת, 

ומכונת הכביסה.
מוזרמים  אלו  מים  כלל,  בדרך 
המים  עם  ומעורבבים  לביוב 
מה   - השירותים  מן  היוצאים 
במקום  שחורים,  מים  שנקרא 
המים  את  להזרים  ניתן  זאת 
את  המנקה  למערכת  האפורים 
מספיק  נקיים  שיהיו  כך  המים 
ובכך  הגינה  את  להשקות 
בכמות  חוזר  שימוש  לעשות 
מכלל   60% ל-  להגיע  שיכולה 
דיירי  ידי  על  הנצרכים  המים 
לעשות  ואפשר  פשוט  זה  הבית. 

זאת לבד או בעזרת חברים. 

التي تخرج من  الرمادية هي  املياه 
وماكنة  الجالية  املغاسل،  الحامم، 

الغسيل.
اىل  املياه  هذه  تحويل  يتم  عادة 
باملياه  تختلط  حيث  املجاري 
التي   – الحاممات  من  الخارجة 
بدال  ميكن  السوداء،  املياه  تسمى 
اىل  الرمادية  املياه  توجيه  ذلك  من 
نقية  تصبح  بحيث  ينظفها  جهاز 
وبذلك  الحدائق  لري  كاف  بشكل 
للكمية  مكرر  استعامل  يحدث 
اىل- %60 من  تصل  ان  التي ميكن 
قبل  من  املستهلكة  املياه  مجموع 

البيت.  سكان 
ذلك  عمل  وميكن  بسيط  هذا 
يتم  األصدقاء،  مبساعدة  أو  لوحدنا 

מיחזור מים אפורים

הצעה ד’ ⁄ االقرتاح الرابع

إعادة تدوير املياه الرمادية

e
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الرمادية  املياه  تصفية  جهاز  بناء 
بثالثة  املياه  وينقي  يصفي  بحيث 

مراحل:
1. مصفاة تخرج املواد الخشنة من 

املاء. )يدعى ايضا فلرت قهوة(.
الدهنيات  بني  تفصل  مصفاة   .2

وراسب املواد الصلبة.
تستخدم  بيولوجية  مصفاة   .3
استيعاب  اجل  من  مائية  نباتات 

املواد امللوثة.

אפורים  מים  לסינון  מערכת 
ומנקה  מסננת  שהיא  כך  בנויה 

את המים בשלושה שלבים:
המים  מן  המוציא  מסנן   .1
גם  )נקרא  גסים.  חומרים 

פילטר קפה(.
2. מסנן המפריד את השומנים 

ומשקע מוצקים.

המשתמש  ביולוגי  מסנן   .3
את  לספוח  כדי  מים,  בצמחי 

החומרים המזהמים.

1. מסנן קפה - פילטר חומרים 

גסים, הוא מיכל כלשהו מלא בטוף, 

לדוגמא ג'ריקן סטנדרטי של 18 

ליטר. זהו בעצם המפגש הראשון 

של הצינור שיוצא מהבית עם 

המערכת. מחברים את הצינור למיכל 

כך שהמים יכנסו מלמעלה ויצאו 

מלמטה. הסינון 

1. مصفاة القهوة – فلرت مواد خشنة, 

يسمى ايضا »فلرت قهوة« وهو يف الواقع 

عبوة مليئة باملواد املرتسبة، مثاًل جريكان 

ماء عادي بسعة 81 لرتا. هذا هو اللقاء 

األول لالنبوب البالستييك الخارج من 

البيت مع الجهاز. يتم وصل االنبوب 

البالستييك اىل العبوة بحيث يدخل املاء 

من االعىل ويخرج من االسفل. تتم 

التصفية بسبب توقف اجزاء كبرية من 

الفضالت اثناء خروجها اىل الخارج.

2. مصفاة الدهنيات – هي عبوة 

يدخلها املاء من االعىل ويخرج من 

الوسط. تطفو الدهنيات عىل السطح، 

ترسب املواد الصلبة التي 
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מתבצע באמצעות הטוף שעוצר 

חלקיקים גדולים של לכלוך.

2. מסנן שומנים - הוא מיכל שהמים 

נכנסים אליו מלמעלה ויוצאים 

מהאמצע. השומנים צפים למעלה, 

המוצקים שעברו את המסנן הקודם 

)"מסנן הקפה"( שוקעים למטה ומים 

יוצאים מהאמצע. חלוקת המיכל 

לשלושה אגפים מייעלת את תהליך 

הפרדת השומנים מהמים, כפי 

שמתואר בשרטוט בצד שמאל.

3. מסנן ביולגי - מסנן זה מורכב 

משני מיכלים גדולים המחוברים זה 

לזה. הם יכולים להיות אמבטיות 

ריקות שמצאתם או מיכלי פלסטיק 

של קוב. את המיכלים ממלאים בטוף 

או חצץ או חלוקי נחל. עדיף למלא 

אותם בשכבות. שיכבה ראשונה של 

חלוקי נחל למטה ולמעלה שיכבה של 

טוף או חצץ. במיכלים האלה שותלים 

צמחי מים.

המסנן הביולוגי הינו למעשה ביצה 

מלאכותית, אשר נוצרת בה סימביוזה 

בין צמחי מים למיקרו אורגניזמים. 

مرت من املصفاة السابقة )»مصفاة 

القهوة«( ويخرج املاء من الوسط. 

من املفضل تقسيم العبوة اىل ثالثة 

اقسام كام هو مفصل يف الرسم من 

اجل تحسني فصل الزيت عن املاء.

3. مصفاة بيولوجية – هي يف الواقع 

عبوتان كبريتان متصلتان مع بعضهام، 

ميكن ان تكون بانيو فارغ او عبوة 

بالستيكية تتسع لكوب، متأل العبوات 

بالرواسب او الحىص او اجزاء الرمل. 

من املفضل تعبئتها بطبقات، الطبقة 

االوىل لحىص النهر يف االسفل ومن 

فوقها طبقة من الرواسب او الحىص. 

تزرع يف هذه العبوات نباتات مائية.

طريقة عمل املصفاة البيولوجية:

املصفاة البيولوجية هي يف الواقع مستنقع 

اصطناعي، ينتج تفاعاًل بني النباتات 

املائية واملخلوقات الدقيقة. تعمل 

النباتات املائية واملخلوقات الدقيقة 

معا، من اجل تحليل واستيعاب املواد 

العضوية الكياموية املوجودة يف املاء، 

تتحلل املواد العضوية وتستعمل من قبل 

املخلوقات الدقيقة التي 

تعيش يف الحىص وجذور 

النباتات. باالضافة لذلك 
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צמחי המים והמיקרו אורניזמים 

פועלים יחדיו, כדי לפרק ולספוח 

את החומר האורגני והכימי הנמצא 

במים. החומרים האורגנים מתפרקים 

ומזינים את המיקרו אורגניזמים 

החיים בחצץ ועל שורשי הצמחים. 

בנוסף, מגוון רחב של חומרים 

אורגנים מנוצל ישירות על ידי 

הצמחים עצמם.  

צמחי המים מיצרים חמצן ועל כן 

מתרבים בביצה המלאכותית אצות 

מיקרוסקופיות ויצורים מיקרוסקופים 

אחרים שאוכלים את החומרים 

האורגנים שבמים. בנוסף גם הצמחים 

עצמם סופחים בעזרת שורשיהם 

חומרים כימים ואורגנים מהמים.

يتم استغالل مجموعة متنوعة من املواد 

العضوية مبارشة من قبل النباتات نفسها.  

بكلامت بسيطة، النباتات املائية تنتج 

االوكسجني ولذلك تتكاثر يف املستنقع 

االصطناعي طحالب ميكروسكوبية 

ومخلوقات ميكروسكوبية اخرى 

تاكل املواد العضوية يف املاء. 

باالضافة لذلك فإن النباتات نفسها 

تستوعب، بواسطة جذورها، املواد 

الكياموية والعضوية من املاء.

لورقة ا ة  قنا

.1
מסנן קפה

.2
מסנן שומנים

.3
מסנן ביולגי

.0

בית

.4
גינה
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.1
1.1. נניח שהכדוריות הלבנות 

הזורמות בדם הן החלליות של 
יצורים קטנים שיעודם הוא 

למגר מחלות.
1.2. יום אחד יצור כזה, שזהו 
יעודו, קולט שחלליות לבנות 

אחרות מתקיפות אותו. 
1.3. היצור מבין שההתקפות 

הן סימפטום של מחלה 
ושהחלליות הלבנות האחרות 

מנסות למנוע ממנו להגיע 

הערה: טקסט זה ניתן להקרנה על צידו 

הפנימי של העפעף כמו בראינוע. 

عىل  النص  هذا  عرض  ميكن  مالحظة: 

الجانب الداخيل للرمش مثل السينام.

.1
1.1. لنفرتض ان كريات الدم 

البيضاء التي تجري يف الدم هي 
سفن فضائية ملخلوقات صغرية 

تهدف القضاء عىل األمراض.
1.2. يف احد االيام يستوعب هذا 
املخلوق، وهو هدفه، ان السفن 

الفضائية البيضاء االخرى تهاجمه. 
1.3. يفهم املخلوق ان الهجوم 

هو دليل عىل مرض وان السفن 
الفضائية البيضاء تحاول منعه من 

الوصول اىل اصل املرض.

חללית לבנה

הצעה ה’ ⁄ االقرتاح الخامس

سفينة فضائية بيضاء
e
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למקור המחלה.
1.4. היצור מוצא נתיב נסיגה 

בתוך הרשת הסבוכה של 
כלי הדם, על מנת לתכנן 

אסטרטגיה שתציל את הגוף.
1.5. החלליות האחרות מאתרות 

אותו כיון שהן קולטות את 
הגלים שנפלטים ממערכות 

החללית. 
1.6. יצור מגיע למסקנות: 

על מנת שיוכל להשמיד את 
המחלה שמפירה את איזון 
הגוף - עליו להגיע למקור 

המחלה. על מנת  לא להיתפס 
בדרך על ידי חלליות נגועות - 
יהיה עליו לכבות את מערכות 
החללית כמעט כולן, ולמצוא 
זרם שיסחוף אותו למקור של 
המחלה. גם הוא עצמו יאלץ 

לוותר על מודעותו - כיון שהוא 
והחללית הם אחד.

יהיה עליו לסמוך על זרם הדם 
שמפיק הלב.

1.7. היצור חושב שאולי כשיגיע 
למקור המחלה, יהיו שם עוד 

כדוריות לבנות לא 

1.4. يجد املخلوق طريق تراجع 
داخل الشبكة املعقدة للجهاز 

الدموي من اجل تخطيط 
الجسم. تنقذ  اسرتاتيجية 

1.5. السفن الفضائية األخرى 
تجد مكانه ألنها تستوعب 
األمواج الصادرة من جهاز 

الفضائية.  السفينة 
1.6. املخلوق يصل اىل نتائج: من 
اجل ان يتمكن من القضاء عىل 

املرض الذي يخرق توازن الجسم 
– عليه الوصول اىل مصدر املرض. 

يك ال يتم القاء القبض عليه يف 
الطريق من قبل سفن فضائية 

اخرى مصابة– سيكون عليه 
اطفاء اجهزة السفينة الفضائية 

تقريبا كلها، والعثور عىل تيار 
يسحبه اىل مصدر املرض. هو 
ايضا سيضطر اىل التنازل عن 

وعيه – النه والسفينة الفضائية 
كيان واحد. سيكون عليه االعتامد 
عىل تيار الدم الذي ينتجه القلب.

1.7. املخلوق يعتقد انه رمبا 
عندما يصل اىل مصدر املرض، 

ستكون هنالك كريات دم بيضاء 
غري مصابة تدعمه.
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נגועות שיגבו אותו.
1.8. היצור מתחיל לכבות את 

המערכות אחת אחת... מערכת 
הראיה... מערכת התחושות... 

מערכת החלימה... הרצון...  
ועוד שתי מערכות שאין להם 

שם... הוא משאיר רק את 
מערכת ההגיון בסינרג'יה עם 

מערכת התרגום, עלמנת לחסוך 
באנרגיה. בזמן שהוא מכבה 

את המערכות הוא מבין שזאת 
המחלה... נסיון ההתמודדות 

הזה שהוא פיתח הוא המחלה... 
צל השכחה נפרס על הכרתו 

בזמן שהמערכות נכבות.
1.9. היצור בתוך החללית 
הלבנה נסחף בזרם, ללא 

שליטה.

1.8. يبدأ املخلوق بإطفاء 
األجهزة الواحد تلو اآلخر... جهاز 

الرؤية... جهاز االحاسيس... 
جهاز الحلم... الرغبة...  وجهازان 

آخران ليس لهام اسم... ويبقي 
فقط جهاز املنطق متالمئا مع 

جهاز الرتجمة، من اجل التوفري 
يف الطاقة. أثناء إطفاء األجهزة، 

يفهم ان هذا هواملرض... محاولة 
املواجهة هذه التي طورها هي 

املرض... ظل النسيان انترش عىل 
ذاكرته اثناء اطفاء األجهزة.

1.9. املخلوق داخل 
ُيبتلع  الفضائية  السفينة 

يف التيار، دون سيطرة.
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2.1. لنفرتض ان للزمن ُعمقاً. 
وهذا هو السبب الذي ميكننا 
من شم زهرة قبل ان نزرعها.

2.2. املخلوق يف السفينة الفضائية 
غارق يف النوم. رائحة الزهرة 

تتفتل وتتحرك يف الجسم، مثل 
كلمة داخل لحن صنعت منه. 
وهو يتسلل اىل داخل السفينة 

للمخلوق  التابعة  الفضائية 
ويلبس صورة الحرب.

2.3. هدف املخلوق هو القضاء 
عىل االمراض ولذلك هو موجود 

داخل كرية الدم البيضاء. 
2.4. افكارك تدخل اىل 

حلم املخلوق. 
14. املخلوق يضاعف نفسه.

.2

2.1. נניח שלזמן יש עומק. וזאת 
הסיבה שניתן להריח פרח שעוד 

לא נזרע.
2.2. בזמן שהיצור בחללית 

שקוע בשינה, הריח של הפרח 
מתפתל ונע בגוף, כמו מילה 

בתוך הצליל שממנו היא 
עשויה. הוא מחליק לתוך 

החללית של היצור ולובש צורה 
של מלחמה.

2.3. היעוד של היצור הוא למגר 
מחלות ולכן הוא מצוי בתוך 

הכדורית הלבנה. 
2.4. המחשבה שלך נכנסת 

לחלום של היצור. 
2.5. היצור מכפיל את עצמו. 
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