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1. תיאור קצר של המשחק

המסע אל מּוְנדּוס הוא משחק חינוכי מהנה שנועד לעזור לתלמידים להכיר את עקרונות המחקר 

המדעי. שימו לב: במשחק זה המילה "מדע" מתייחסת למדעים המדויקים, למדעי הטבע, למדעי 

יצירתיות  גם סקרנות,  ידע" אלא  "הרבה  איננו רק  ולמדעי החברה. המשחק מלמד שמדע  הרוח 

וחשיבה לוגית. המסע אל מּוְנדּוס הוא נקודת מוצא מושלמת ללמידה חוקרת. המשחק המקורי נועד 

לתלמידים/ות בחטיבת הביניים )בני/ות 12 עד 15(. הגרסה הנוכחית של המשחק כוללת סדרת 

קלפים נוספת, שפותחה במיוחד בשביל תלמידי/ות בית הספר היסודי )בני/ות 8 עד 12(. מדריך 

זה משמש את שתי הגרסאות. 

בסיפור שהמורה מספר/ת לתלמידיו/ה, על משלחת מחקר בת שלושה מדענים- נפתח  המשחק 

לב:  שימו  המּוְנְדָיאִנים.  לתושביו,  ומתוודעים  מּוְנדּוס  הלכת  כוכב  אל  הנוסעים  אסטרונאוטים 

המשחק אומנם מתייחס למּוְנְדָיאִנים בלשון זכר, אך הכוונה היא לזכרים ולנקבות כאחד. 

הם  התלמידים.  לידי  עובר  המשחק  המחקר,  משלחת  של  סיפורה  את  מתאר/ת  שהמורה  לאחר 

ולהשיב על שאלות שונות על  מעיינים בתמונות, בטקסטים ובשאר מקורות המידע כדי לנסות 

מּוְנדּוס. במילים אחרות, הם יוצאים למסע חקר כיתתי. 

מדריך זה מסביר את כללי המשחק ואת מהלכו. לאחר שהתלמידים ישחקו במשחק ולאחר שיחה 

עליו בכיתה, יהיה ניתן לבצע פעילויות המשך שונות עם הכיתה כולה )כמתואר בהמשך המדריך(. 

פעילויות אלה עשויות לתמוך בלמידה חוקרת של כל מקצוע בבית הספר. 
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2. חומרים
כאמור, המסע אל מּוְנדּוס פּותח במקורו בשביל תלמידי/ות חטיבות הביניים )בני/ות 12 עד 15(. 

המשחק הזה הוא גרסה מורחבת שנועדה גם לתלמידי בית הספר היסודי. המשחק מכיל את החומרים 

האלה: 

* קלפי שאלות ותשובות )מסומנים בסימן שאלה וסימן קריאה בהתאם( המחולקים לארבע סדרות, 

לפי רמת הקושי: 

I. בסיס )קלפים בצבע ירוק בהיר, הממוספרים במספרים ב1 עד ב48(
II. רמה 1 )קלפים בצבע אדום, הממוספרים במספרים 1 עד 51(

III. רמה 2 )קלפים בצבע חום, הממוספרים במספרים 52 עד 108(
IV. רמה 3 )קלפים בצבע כחול, הממוספרים במספרים 109 עד 141(

* 29 מקורות מידע )32 גיליונות A4 הכוללים איורים, תרשימים, טבלאות ועוד(

* מדריך זה למורים, הכולל סיפור פתיחה וסיפור סיום

* מדריך מקוצר למורים המותאם לגרסה העברית

http://www.young.academy.ac.il/mundus :דף סיפור פתיחה + הנחיות למשחק וסרטון פתיחה *

את המשחק המסע אל מּוְנדּוס אפשר להתאים לכל שכבת גיל )מגיל 8 ומעלה(. הטבלה שלהלן 

מדובר  לב:  שימו  הרמות.  מן  אחת  בכל  המשחק  את  לשחק  כדי  תצטרכו  חומרים  אילו  מפרטת 

בהמלצות בלבד. לאחר שתשחקו במשחק פעם אחת תוכלו להוסיף לו חומרים או להחסיר ממנו 

חומרים, כפי שתראו לנכון. מלבד החומרים המפורטים לעיל, תצטרכו גם דף נייר חלק עבור כל 

קבוצת שחקנים; הם ישתמשו בו כדי לאסוף ו"לפרסם" את קלפי התשובות שלהם וכדי לנהל מעקב 

אחר הניקוד.

טבלה 1. החומרים הנחוצים לפי גיל ורמה

10-8

16 ומעלה

12-10

16-12

בסיס

רמה 1 + רמה 2 + רמה 3

בסיס + רמה 1
 ניתן לשלב את קלפי רמה 2 

לפי יכולות השחקנים.

 בסיס + רמה 1 + רמה 2
ניתן לשלב את קלפי רמה 3 ולוותר על 

קלפי הבסיס לפי יכולות השחקנים.

16 מקורות מידע המסומנים בצבע קלפי הבסיס )ירוק 
בהיר(: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 25

כל מקורות המידע

כל מקורות המידע

כל מקורות המידע

מקורות מידעקלפיםשכבת גיל
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תלמידי כיתות ג-ד יכולים להשיב על שאלות הבסיס )קלפים בצבע ירוק בהיר, הממוספרים ב1 

עד ב48( כשהם נעזרים לשם כך בתת-קבוצה בת 16 מקורות מידע שנמנעים ממושגים מורכבים 

יחסית )ראו רשימה מלאה להלן(. אם המשחק משוחק באמצעות שאלות הבסיס בלבד )למשל עם 

תלמידים בני 8 עד 10(, אפשר להסתמך על מקורות מידע אלה בלבד. כך ייחסך מהתלמידים חלק 

מזמן החיפוש, והם יוכלו למצוא תשובות מהר יותר. אם הם יגלו התלהבות ויכולת, תוכלו להוסיף 

את מקורות המידע האחרים ואת שאלות רמה 1 בשלב מאוחר יותר במשחק. 

תת-הקבוצה מונה את 16 מקורות המידע האלה: 

1. מקור מספר 1 - תמונת כפר 

2. מקור מספר 2 - תמונת בית ספר

3. מקור מספר 3 - תמונת ארוחה

4. מקור מספר 4 - מפת מּוְנדּוס

5. מקור מספר 5 - טבלת מרחקים בין יישובים

6. מקור מספר 6 - גבעות מּוְנדּוס

7. מקור מספר 7 - צמחים בשלוש עונות

8. מקור מספר 8 - דף מתוך ספר ביולוגיה

9. מקור מספר 9 - דף מתוך ספר ביולוגיה

10. מקור מספר 11 - חפירה, שכבות 161-176, "ְסִליּפ דֹוק דֹוק"

11. מקור מספר 12 - חפירה, שכבות 93-108, "ְסִליּפ ָקָרה"

12. מקור מספר 14 - תרשים מזג אוויר 1

13. מקור מספר 20 - מערכת המספרים

14. מקור מספר 21 - תרגילים מתוך מחברת חשבון

15. מקור מספר 22 - מילים וסימנים במּוְנְדָיאִנית

16. מקור מספר 25 - ציר הזמן 

תלמידים משכבות בוגרות יותר יכולים לשחק 

שאלות  קלפי  ועם  המידע  מקורות  כלל  עם 

על-פי המפורט בטבלה שבעמוד הקודם.
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3. הכנות למשחק
1. קראו את חומר הרקע על כוכב הלכת מּוְנדּוס )חלק 6.2 במדריך זה(. 

2. נסו את המשחק בעצמכם עם מורים אחרים או עם בני משפחה. כך תבינו טוב יותר כיצד לשחק 

בו. אבל אל תופתעו אם תלמידיכם ימצאו את התשובות הנכונות הרבה יותר מהר מכם! 

נוסף או עוזר הוראה בזמן שהכיתה משחקת את  3. מסיבות מעשיות כדאי שיהיה בכיתה מורה 

המשחק. כך תוכלו שניכם לבדוק את תשובות התלמידים. 

4. תלו את מקורות המידע על הלוח או על קירות הכיתה. לחלופין ניתן לפזר את מקורות המידע 

על שולחנות הכיתה המסודרים בצורת האות ח כמתואר במדריך המקוצר למורים. המפה ותמונת 

הכפר ישמשו אתכם במהלך קריאת סיפור הפתיחה, ולכן את אלה מוטב לתלות/להניח רק לאחר מכן. 

מומלץ לתלות/להניח זה בצד זה מקורות מידע הקשורים זה לזה, ובייחוד את מקורות המידע האלה:

* מילים וסימנים במונדיאנית לצד האיורים המראים את המונדיאנים מדברים )תמונות הכפר, בית 

הספר והארוחה(. 

* מערכת המספרים לצד התרגילים מתוך מחברת החשבון ולצד ציר הזמן.

* שני הדפים מתוך ספר הביולוגיה, ובצידם הצמחים בשלוש העונות.

* שתי החפירות.

* טבלת המרחקים בין היישובים לצד מפת מּוְנדּוס. 

לשם הפשטות, ניתן לסדר את מקורות המידע על פי סדר מספורם כמתואר במדריך המקוצר.

5. סדרו את שולחנות הכיתה באופן שיאפשר לתלמידים להסתובב ברחבי הכיתה בקלות ולעיין 

בכל מקורות המידע מקרוב. הקצו שולחן גדול אחד לבדיקת התשובות. העמידו שולחנות אחדים 

התשובה שלהם.  קלפי  את  התלמידים  יניחו  ושם  הפרסומים",  "שולחן  ייחשב  זה  הכיתה.  במרכז 

שימו לב: במקום להשתמש בשולחן פרסומים מרכזי ניתן לפרסם תשובות נכונות בסמוך למקורות 

המידע המתאימים כמתואר במדריך המקוצר למורים. 

6. הפרידו את קלפי השאלות לפי צבע במקרה הצורך )רמות קושי( וערבבו את הקלפים בכל חפיסת 

שאלות. הניחו את החפיסה )או החפיסות( על השולחן במקום שבו תרצו לבדוק את התשובות. 

7. ִּפרסו את קלפי התשובות כשהם הפוכים או החזיקו את החפיסה בידכם אם כך נוח לכם יותר. 

את  במהירות  למצוא  כדי שתוכלו  מספורם,  סדר  לפי  אותם  וסדרו  צבע  לפי  הקלפים  מיינו את 

התשובות הנכונות במהלך המשחק. 

8. הניחו דף נייר חלק אחד על שולחן הפרסומים עבור כל זוג תלמידים. בקשו מן התלמידים לכתוב 

את שמותיהם על הדף. תלמידים שישיבו תשובה נכונה יניחו על הדף שלהם את קלף התשובה 

כשהוא פונה כלפי מעלה )זה ייחשב ל"פרסום" בעולם המדעי(. לחלופין ניתן לפרסם את התשובות 

סמוך למקורות המידע המתאימים ולרשום ניקוד בטבלת ניקוד מרוכזת שתצויר על גבי לוח הכיתה, 

כמתואר במדריך המקוצר למורים.
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4. המשחק
4.1 הקדמה

אמרו לתלמידים שהם עומדים לשחק במשחק העוסק במשלחת   .I
מחקר אל כוכב לכת לא מוכר. 

אופיר,   – מדעניות/ם  בסיפור שלוש/ה  קרוב"(.  לכת  )"כוכב  הפתיחה  סיפור  בקול את  קראו   .II
מעיין ודניאל – משייטים בחלל החיצון ומתבוננים בכוכב הלכת מּוְנדּוס. כדי להמחיש לתלמידים מה 

המדענים רואים, הראו להם את המפה. לאחר מכן הראו להם את תמונת הכפר. השתמשו באיורים 

בזמן שאתם קוראים את הסיפור בקול. תוכלו לשאול את התלמידים מה עוד ניתן לראות מלבד מה 

שמסופר. 

III. הסבירו כיצד משחקים במשחק. אמרו לתלמידים את הדברים האלה: 
א. ״במשחק זה תצטרפו למסעם של אופיר, מעיין ודניאל. תגלו דברים על כוכב הלכת מּוְנדּוס. תוכלו 

הדפים שתלינו/הנחנו   - המידע  המופיע במקורות  ודניאל אספו,  מעיין  במידע שאופיר,  להשתמש 

בכיתה״.

הדמויות  שמות  את  להזכיר  צורך  אין  הפתיחה,  סיפור  את  להקריא  שלא  תחליטו  אם  למורים: 

המרכזיות. במקרה זה פשוט ספרו לתלמידים שמקורות המידע נאספו בידי מדענים אחרים.

ב. ״אתם רשאים לעבוד בזוגות או בשלשות. כל קבוצה תכתוב את שמות חבריה על דף נייר חלק. 

את הדף הניחו על שולחן הפרסומים״. 

למורים: הצביעו על השולחן. מובן שתוכלו לצֵוות את התלמידים לקבוצות בעצמכם. אם הוחלט 

לפרסם את התשובות סמוך למקורות המידע המתאימים ולא על שולחן הפרסומים, יש לפעול לפי 

ההוראות המופיעות במדריך המקוצר למורים ובדף ההוראות המודפס בגב סיפור הפתיחה.

ג. ״אחרי שתעשו זאת, בואו לשולחני לקחת שלושה קלפי שאלות״.

ד. ״את התשובות לשאלות שקיבלתם תצטרכו לחפש במקורות המידע השונים״.

יודעים את התשובה לאחת השאלות, בואו אליי או לעוזר/ת שלי כדי  ה. ״אם החלטתם שאתם 

שנבדוק את התשובה״.

קלף  את  המתאים.  התשובה  קלף  את  וקבלו  השאלה  קלף  את  מסרו  נכונה,  תשובתכם  ״אם  ו. 

התשובה הניחו על גבי הדף שלכם שעל שולחן הפרסומים )או סמוך למקור המידע המתאים אם 

הוחלט לשחק כך( כשפניו כלפי מעלה. כעת כולם יוכלו לקרוא את המידע )אפשר לומר שהוא 

פורסם בעיתון מדעי(. בשלב זה תוכלו לקחת קלף שאלה חדש. אם המשחק משוחק באופן שבו 

התשובות מפורסמות ליד מקורות המידע ולא על גבי שולחן פרסומים, על הקבוצה לשלוח נציג 

לרשם הניקוד כדי שיזכה את הקבוצה בניקוד מתאים לתשובתם״.

ז. ״אם התשובה שלכם שגויה, תוכלו לנסות שוב. חזרו למקורות המידע וחפשו את התשובה הנכונה. 

אם גם אחרי חיפוש יסודי אינכם מצליחים למצוא את התשובה, תוכלו להחזיר את קלף השאלה 

שלכם ולקבל קלף חדש״.
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4.2  איך לשחק

I. חלקו את הכיתה לזוגות או לשלשות ותנו לכל קבוצה שלושה 
קלפי שאלות. מכאן ואילך התלמידים חופשיים להסתובב בכיתה, 

ואפשר להתחיל במשחק. 

קלפי  את  הנחתם  שעליו  השולחן  מאחורי  עמדו  או  שבו   .II
התשובות )מומלץ, כאמור, שיהיה לידכם מורה נוסף או עוזר(.  

תנו להם  נכונה,  III. בדקו את תשובות התלמידים בקריאת קלף התשובה בעצמכם. אם השיבו 
את קלף התשובה. על התלמידים להניח את הקלף על דף הנייר שלהם שעל שולחן הפרסומים או 

סמוך למקור המידע המתאים, על פי אופן ניהול המשחק. אם התשובות מונחות ליד מקור המידע 

המתאים, על הקבוצה לשלוח נציג אל רשם הניקוד כדי שיזכה אותם בניקוד מתאים על גבי לוח 

התוצאות. אם טעו בתשובתם, הם רשאים לנסות שוב, או לחלופין להניח את הקלף שלהם בערמה 

תוכלו  בשאלה  הקושי  רמת  לפי  או  השחקנים  רמת  לפי  פתורות.  הלא  השאלות  של  המתאימה 

להחליט אם לקבל תשובות חלקיות כנכונות. 

IV. תלמידים רשאים לקחת קלפי שאלה חדשים בעצמם. בכל רגע נתון רשאית כל קבוצה להחזיק 
בידיה שלושה קלפי שאלה לכל היותר.

V. המשחק יכול להימשך עד שכל השאלות נענות, אבל אפשר להפסיקו גם קודם לכן. שלושים 
או ארבעים דקות תספקנה בדרך כלל כדי להשיב על רוב השאלות ולהכריז על ניצחונו של אחד 

הזוגות. 

VI. אם הוחלט לפרסם את התשובות על גבי שולחן פרסומים, תנו לתלמידים לסכם את הנקודות 
של כל קלפי התשובה שעל דף הפרסומים שלהם. שאלות בסיסיות ושאלות ברמה 1 מקבלות נקודה 

אחת, שאלות ברמה 2 - שתי נקודות, ושאלות ברמה 3 - שלוש נקודות. אם לעומת זאת הוחלט על 

פרסום סמוך למקורות המידע, רשם הניקוד יסכם את הניקוד שבטבלת הניקוד. הקבוצה שצברה 

את מספר הנקודות הגדול ביותר היא המנצחת.

המידע  במקורות  הנכונה  התשובה  את  יחפשו  שהתלמידים  היא  המשחק  מטרת  לב:  שימו   .IV
ובפרסומים ולא ינחשו אותה. אם יש לכם זמן בעת בדיקת התשובות, בקשו מן התלמידים לנמק את 

תשובותיהם. הדבר חשוב במיוחד בשאלות שהתשובה עליהן איננה מסתכמת ב"כן" או "לא". 

ח. ״שימו לב: מספר קלפי התשובות שיפורסמו )על שולחן הפרסומים או סמוך למקורות המידע, 

להשתמש  תוכלו  כי  בקפידה,  אותם  קראו  המשחק.  לאורך  ויגדל  ילך  המשחק(  ניהול  אופן  לפי 

במידע שבהם כדי להשיב על שאלות אחרות״.

ט. ״הקבוצה שתצבור בסוף המשחק את מספר הנקודות הגדול ביותר – תוכרז כמנצחת״.

למורים: לעניין הניקוד, תוכלו להחליט בעצמכם עד כמה להדגיש את המרכיב התחרותי במשחק. 
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I.  בסוף המשחק בקשו מן התלמידים לחזור למקומותיהם. 
II. קראו בקול את סיפור הסיום )"ציורים ממּוְנדּוס"(.

III. דברו עם התלמידים על התכונות החשובות למדענים, אלה העושות אותם 
הדמויות  לשלוש  התייחסות  באמצעות  זאת  לעשות  תוכלו  טובים.  מדענים 

המרכזיות בסיפור. כל אחת מהן מייצגת תכונה מדעית שונה. 

IV. כתבו על הלוח את המילים "סקרנות", "ידע" ו"הסקת מסקנות". 
 = )אופיר  מן התלמידים לקשר את הדמויות המרכזיות אל התכונות  V. בקשו 
סקרנות; מעיין = ידע; דניאל = הסקת מסקנות(. כתבו את השמות ליד המילים 

שעל הלוח. בקשו מן התלמידים לנמק מה בסיפור גרם להם לחשוב כך. אופיר, לדוגמה, שואלת הרבה 

שאלות, והיא שמציעה לנחות על מּוְנדּוס. מעיין יודעת עובדות רבות, למשל על מקדשי המאיה, 

ושברזל מן האדמה מאפשר לייצר צבע צהוב. דניאל מחבר במהירות בין דברים, למשל במקרה של 

החיה הגדולה הנראית באיורים. ניתן לדלג על שלב זה אם תחליטו שלא להקריא את סיפור הסיום. 

VI. שאלו את התלמידים איזו תכונה היא החשובה ביותר, לדעתם, עבור מדענים. שאלו את הכיתה: 
האם מדען צריך לדעת הרבה? האם מדען צריך להיות סקרן? האם מדען צריך להיות מסוגל לזהות 

קשרים בין דברים שונים ולהסיק מהם מסקנות? מי מבין השלושה )אופיר, מעיין או דניאל( היו 

התלמידים רוצים שיתלווה אליהם אם יצאו בעצמם למשלחת מדעית? 

VII. לבסוף סכמו והסבירו לתלמידים שלמדען טוב חשובות כל התכונות הללו. סקרנות חיונית 
כי על מדענים לרצות לחקור דברים, ולשם כך עליהם לשאול שאלות; על מדענים לצבור ידע 

שמדענים  גם  חשוב  ידועות;  שכבר  עובדות  על  או  קודמים  מחקרים  על  להתבסס  שיוכלו  כדי 

יוכלו לקשר בין פיסות מידע ולהסיק מסקנות המתייחסות גם לדברים שאינם נמצאים בסביבתם 

המיידית. למידע נוסף, ראו סעיף 6.1 למדריך זה.

VIII. דונו עם התלמידים בטענות הבאות. חשּוב שתלמידים יחוו דעתם על כל טענה ויאמרו אם 
הם מסכימים איתה או חולקים עליה. אפשר, למשל, לבקש מהתלמידים לקום או להרים יד אם הם 

מסכימים. ודאו שכל התלמידים מבינים מה לעשות באמצעות הצגת טענה פשוטה בשלב הראשון. 

לדוגמה, "מדענים שואלים שאלות". קראו בקול רם כל טענה ודונו בקצרה בשאלה מדוע היא נכונה 

או שגויה.

4.3  דיון

מדענים  כיצד  לתלמידים  מדגים  הוא  שבמשחק,  ההנאה  מלבד  במדע.  עוסק  מּוְנדּוס  אל  המסע 

עושים את עבודתם: הם שואלים שאלות, חוקרים, מנסים למצוא תשובות ומפרסמים אותן כדי שגם 

מדענים אחרים יוכלו לדעת את התשובות ולהשתמש בהן להמשך מחקרם. כדי שתלמידים יחשבו 

לסיפור  בזמן שהקשיבו  איתם על מה שגילו  פועל", חשוב שתדברו  "איך המדע  ועל  על מחקר 

ושיחקו במשחק. למידע נוסף על מדע ועל למידה חוקרת, ראו סעיף 6.1 למדריך זה.
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א. "מדענים עובדים יחד"

טענה נכונה. בסיפור ראיתם את שלושת המדענים עובדים יחד. גם אתם 

בחיים האמיתיים מדענים  עצמכם עבדתם בקבוצות במהלך המשחק. 

תמיד  כמעט  ומדענים  קטנות,  בקבוצות  קרובות  לעיתים  עובדים 

משתמשים בתגליות קודמות של מדענים אחרים.

ב. "המדע הוא בכל מקום" 

טענה נכונה. במשחק ראיתם שאפשר לחקור הכול: טבע, תרבות, שפה 

וכן הלאה. למעשה, כל דבר שאפשר לשאול עליו שאלות הוא נושא טוב 

למחקר מדעי, ורבים מן הדברים שאתם רואים סביבכם הם תוצאה של מחקר כלשהו.

ג. "מדענים יודעים הרבה מאוד על הכול" 

טענה שגויה. מדענים יכולים להתעניין בנושאים רבים ושונים, כמו למשל שפה, חשבון, מוזיקה, 

ספורט, טבע, היסטוריה וגיאוגרפיה. אנחנו קוראים לנושאים האלה "ִדיְסִציְפִלינֹות", ובעברית – 

"תחומי דעת". לעיתים קרובות מדענים מצטיינים בתחום דעת אחד מסוים. הרי קל יותר לענות 

על שאלות בתחום שכבר מכירים. למדענים כאלה אנחנו קוראים מומחים. 

ד. "מדענים פוקחים עין זה על זה כדי לוודא שחבריהם חוקרים כראוי" 

טענה נכונה. במשחק לא הרשינו לכם להניח על שולחן הפרסומים תשובות לשאלות על דעת 

עצמכם. תחילה נדרשתם להביא את התשובה לבדיקה. כך קורה גם במסגרת הממסד המדעי. אם 

מדען גילה משהו והוא רוצה לפרסמו, מדענים אחרים בודקים תחילה אם המחקר נעשה כראוי, 

ורק אז הוא מתפרסם בכתב עת או בעיתון מדעי. 

ה. "מדענים תמיד צודקים" 

טענה שגויה. מדענים מנסים לברר ולגלות דברים, אבל לא תמיד יודעים הכול בוודאות. טבעי 

שהם מנסים ללמוד כמה שיותר כדי להרגיש בטוחים במסקנות שלהם. כיוון שמדענים לומדים 

עוד ועוד כל הזמן, לפעמים תגלית שתחילה נראתה ודאית מתבררת כשגויה. 
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5. פעילויות המשך
המשימות הבאות מתאימות לפעילויות המשך, לאחר שמסיימים לשחק את המסע אל מּוְנדּוס.

5.1  בקשו מן התלמידים לשאול שאלות ולפתח מקורות מידע חדשים בעצמם.

I. בקשו מן התלמידים לחשוב על שאלת מחקר חדשה בעצמם. תנו להם כמה דוגמאות, כמו למשל: 
"כמה רגליים יש לשְִׁריֹוֵנמֹות?" או "מה צבעו של פרי הַטְּפָסן?" השאלה צריכה להתייחס כמובן 

לכוכב הלכת מּוְנדּוס. כל זוג תלמידים צריך למצוא לפחות שאלה חדשה אחת. על התלמידים להיות 

מסוגלים גם להסביר לאילו מקורות יזדקקו כדי להשיב לשאלה.

II. דונו בשאלות החדשות עם הכיתה כולה, או הניחו לתלמידים להשיב זה לשאלותיו של זה. 
III. הטילו על התלמידים ליצור מקור מידע חדש בעצמם. ודאו שיש להם נייר, צבעים וחומרים 
אחרים. המקור יכול להיות איור, טקסט, טבלה או אפילו דגם תלת-ממדי. המקור החדש צריך להיות 

משהו שמדען החוקר את מּוְנדּוס היה יכול ליצור.

IV. בקשו מן התלמידים לחשוב על שלוש שאלות שאפשר להשיב עליהן באמצעות המקור החדש 
שיצרו. 

V. דונו במקורות החדשים ובשאלות עם הכיתה כולה, או הניחו לתלמידים להשיב זה לשאלותיו 
של זה. 

5.2  מּוְנְדָיאִני על כדור הארץ

בפעילות זו תלמידים יוצאים למסע חקר משלהם. הם מעמידים פנים שהם 

שאלות  מעלים  התלמידים  לראשונה.  הארץ  בכדור  המבקרים  מּוְנְדָיאִנים 

משלהם ועורכים מחקר משלהם.

התלמידים  יוכלו  שבו  מתאים  מקום  על  חשבו  השיעור  תחילת  לפני   .I  
לצאת למסע חקר. האם בית הספר שלכם ממוקם ביישוב כפרי? אם כן, תנו 

לתלמידים להסתובב ברחבי היישוב. האם הוא בעיר? חשבו על אתרים שונים שהתלמידים יכולים 

לחקור אותם.

II. בתחילת השיעור בקשו מן התלמידים לדמיין שהם מּוְנְדָיאִנים המבקרים בכדור הארץ. הם אינם 
יודעים דבר על כוכב הלכת )כלומר על כדור הארץ(, ולכן צריכים לצאת למסע חקר. 

III. חלקו את הכיתה לקבוצות של עד ארבעה תלמידים. הקצו לכל קבוצה את אחד מתחומי הדעת 
האלה: )א( שפה; )ב( תרבות והיסטוריה; )ג( טבע; )ד( כוכב לכת ואקלים.

IV. בקשו מכל קבוצה לנסח ארבע שאלות לפחות הקשורות בתחום הדעת שלהם. על השאלה 
אותן  לחקור  שאפשר  אלה  הן  טובות  שאלות  דבר.  עליו  ֵידע  לא  שמּוְנְדָיאִני  למשהו  להתייחס 

באמצעות תצפיות, מדידות או בשיחות עם אנשים. בקשו מהתלמידים להגיש את השאלות מראש.
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V. קצבו לתלמידים עשרים דקות לחקור. הם יכולים להתבונן בדברים, לבצע מדידות, לשאול 
אנשים שאלות וכן הלאה. עליהם לכתוב במחברות את התשובות לשאלות שלהם. 

VI. לאחר מכן דונו במסע החקר עם הכיתה כולה. בקשו מכל קבוצה לקרוא בקול את השאלות 
שחיברה ולשתף את הכיתה בתשובות שמצאה. בקשו מן התלמידים להסביר כיצד מצאו את 

התשובה לכל שאלה. הזמינו את שאר הכיתה להציע הצעות: איך נחקור את זה?

VII. לבסוף שאלו את הכיתה אילו דברים יפתיעו, לדעתם, תושב מּוְנדּוס שיגיע לביקור בכדור 
הארץ. האם יחשוב ששפתנו מצחיקה? שאנחנו נראים מוזר? אילו בעלי חיים על כדור הארץ 

ייראו לו משונים? 

5.3  ניסוי: הכנת פנקייקס

בפעילות זו התלמידים מבצעים ניסוי של ממש, כמו מדענים אמיתיים. זו דרך טובה ללמוד 

מהי למידה חוקרת. התלמידים עובדים בקבוצות של עד ארבעה. להכנת הפנקייקס הם יזדקקו 

לפלטה חשמלית או לכיריים )אפשר למשל להכין, לפי תור, פנקייקס במטבח בית הספר(. 

אפשר גם לדלג על הכנת הפנקייקס בפועל ורק לדבר עם התלמידים על הניסוי, כדי שיעברו 

על השלבים בראשיהם )ניסוי מחשבתי( ויוכלו לבצע את הניסוי בבית עם ההורים.

I. שאלו את התלמידים אילו חומרים יצטרכו להכנת הפנקייקס. אל תקבלו "תערובת מוכנה 
מרכיבים  אותם  להכין  כדי  יצטרכו  מה  אותם  יחידה; שאלו  תשובה  בתור  פנקייקס"  להכנת 

ראשוניים.

II. חלקו לכל קבוצה את החומרים והכלים האלה: 
    *  100 גר' קמח )יחולק לשתיים בתוך כל אחת מהקערות(

    *  200 מ"ל חלב )יחולק לשתיים בתוך כל אחת מהקערות(

    *  1 ביצה )שתוסף רק לאחת מהקערות(

    *  שתי קערות )לערבוב(

    *  ַמְטֵרף

    להכנת הפנקייקס תזדקקו גם לחומרים ולכלים האלה: 

    *  חמאה או שמן )לשימון המחבת( 

    *  מרית

    *  מחבת

    *  פלטה חשמלית או כיריים
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III. שאלו את התלמידים מדוע דרושה הביצה לבלילה. תשובות טיפוסיות הן "כך הפנקייק נדבק 
טוב יותר" או "כך היא טעימה יותר". הסבירו להם שהתשובות שנתנו הן "השערות" או "ִהיּפֹוֵתזֹות": 

תשובה זמנית שחושבים שהיא נכונה, אך עדיין אין בטוחים בנכונותה.

IV. הסבירו להם שהם יחקרו אם פנקייקס נדבקים טוב יותר כאשר משתמשים בהכנתם בביצה. 
נהלו דיון בשאלה כיצד לחקור את הסוגיה באופן מבוקר. הסבירו שכדי לעשות זאת הם יצטרכו 

להכין מנת פנקייקס אחת עם ביצה ואחת בלי ביצה, ולבד מזה – להשתמש באותם מרכיבים ודרכי 

הכנה בדיוק. כך יוכלו לגלות בדיוק כיצד משפיעה הביצה כשמוסיפים אותה לבלילה. אי אפשר 

יידבקו כמו שצריך, אולי  להסתפק בהכנת מנת פנקייקס בלי ביצה בלבד כי אם הפנקייקס לא 

הסיבה היא לא היעדר ביצה אלא חמאה לא מתאימה, או אולי אש נמוכה מדי. לכן יש צורך להכין 

מנה של חביתיות עם ביצה באותם התנאים בדיוק בתור ניסוי ביקורת. 

V. הורו לתלמידים להתחיל בהכנת הבלילה. אחר כך בקשו מהם להכין את הפנקייקס )לפי תור(. 
VI. דונו בתוצאות הניסוי עם הכיתה כולה. כיצד הסיקו מה השפעת הביצה )באמצות נגיעה, הרחה, 

טעימה, פירוק הפנקייק(?

VII. חזרו על שאלת המחקר: האם הפנקייק נדבק טוב יותר כאשר משתמשים בביצה או כשאין 
משתמשים בה? לאילו מסקנות אפשר להגיע? האם כל הקבוצות הגיעו לאותן מסקנות? ואם לא, 

מדוע? 

VIII. אם נשאר לכם זמן, דונו בשאלה כיצד לבצע ניסוי מבוקר שיבחן את השפעת הביצה על טעם 
הפנקייק. התשובה היא שתצטרכו לבצע את הניסוי בעיניים קשורות ולא לספר לנסיינים לפני 

הטעימה אילו פנקייקס יקבלו לטעימה.

IX. אחרי הניסוי בררו אם יש לתלמידים שאלות נוספות.
X. סכמו על הלוח את שלבי הניסוי המדעי: 

    שלב 1. ניסוח שאלה מדעית

    שלב 2. חשיבה על השערה )"ִהיּפֹוֵתָזה" – התשובה שאתם מצפים לקבל( 

    שלב 3. תכנון ניסוי מבוקר לבחינת הִהיּפֹוֵתָזה 

    שלב 4. ביצוע הניסוי

    שלב 5. תיעוד וניתוח התוצאות 

    שלב 6. הסקת מסקנות ופרסום התוצאות 

בסוף המחקר תגלו לעיתים קרובות שהתעוררה אצלכם סדרה חדשה של שאלות )ואז תחזרו לשלב 

1(. מובן שכעת אתם יודעים יותר משידעתם בתחילת הניסוי. 



14

5.4  ניסוי: הנבטת זרעים 

בפעילות זו התלמידים יבצעו ניסוי המזכיר את אחד הניסויים שביצעו המדענים על פני מּוְנדּוס. 

שימו לב: ניסוי זה נמשך כמה ימים.

I. חלקו את הכיתה לקבוצות של עד ארבעה תלמידים.
II. חלקו לכל קבוצה את הדברים האלה:

   * ארבע קעריות או צלוחיות

   * צמר גפן

   * זרעי קטניות )גרגרים יבשים של עדשים, חומוס, אפונה או שעועית(

   * מדבקות חלקות

   * כוס מים

III. ספרו לתלמידים שהמדענים על מּוְנדּוס ביצעו גם הם ניסויים שונים. הם רצו לדוגמה לבחון 
מהם התנאים הדרושים לגידול צמח הַטְּפָסן על פני הכוכב מּוְנדּוס. הם בחנו אם זרעי הצמח זקוקים 

למים, ואם הם זקוקים לשמש כדי לנבוט. הפנו את התלמידים למקור המידע המתאים )מקור מידע 

מספר 29(.

IV. הסבירו שכל קבוצה תחקור את אותה שאלה, אבל לא על הַטְּפָסן שעל מּוְנדּוס אלא על זרעי 
הקטניות. השאלות שייבחנו הן אלה: האם הזרעים זקוקים למים כדי לנבוט? האם הם זקוקים לשמש 

)ראו להלן(. תחילה תנו לתלמידים  ניסוי  כדי לנבוט? לצורך כך תוגדרנה ארבע קבוצות תנאי 

לחשוב בעצמם מה צריכות להיות קבוצות התנאים של הניסוי. אפשר להשתמש במונח "מבוקר" 

כדי לתאר את ניסויי הביקורת או ההשוואה. כתבו את תיאור ארבע קבוצות התנאים של הניסוי 

על הלוח: 

   * צלוחית זרעים אחת המונחת בשמש ומקבלת מים

   * צלוחית זרעים אחת המונחת בשמש ואינה מקבלת מים

   * צלוחית זרעים אחת המונחת בחושך ומקבלת מים

   * צלוחית זרעים אחת המונחת בחושך ואינה מקבלת מים

V. קיימו דיון כיתתי בשאלה מה התלמידים מצפים שיהיו תוצאות הניסוי. באיזו צלוחית או באילו 
צלוחיות הם מצפים שהזרעים ינבטו. 

שמות  כתובים  שעליה  מדבקה  תוצמד  צלוחית  לכל  שלה.  החומרים  את  קבוצה  לכל  חלקו   .VI
הצלוחיות  ארבע  את  לכסות  התלמידים  את  הנחו  הצלוחית.  של  הניסוי  ותנאי  הקבוצה  תלמידי 

בשכבת צמר גפן דקה. בקשו מהם לשפוך מעט מים על שתיים מארבע הצלוחיות כדי שצמר הגפן 

יהיה רטוב. לבסוף בקשו מהם לפזר כעשרה זרעים בכל צלוחית. 

VII. ודאו שכל קבוצה תניח בשמש שתיים מתוך ארבע הצלוחיות )אחת רטובה ואחת יבשה(. את 
שתי הצלוחיות האחרות יש להניח בחושך )למשל בתוך ארון(. 



VIII. השקו את הצלוחיות שאמורות להיות רטובות כמעט מדי יום כדי שצמר הגפן יישאר לח 
)אבל אל תשקו יותר מדי כדי שלא ייקוו מים בתחתית הצלוחית(.

IX. בקשו מן התלמידים לבדוק את הצלוחיות בסדירות. אחרי שבוע בקשו מהם להשוות בין ארבע 
הצלוחיות. כתבו את השאלות הבאות על הלוח ובקשו מן התלמידים להשיב עליהן במחברותיהם:

א( האם הזרעים זקוקים לאור כדי לנבוט? איך אתם יודעים? אילו שתי צלוחיות תצטרכו להשוות 

כדי להשיב על שאלה זו? 

ב( האם הזרעים זקוקים למים כדי לנבוט? איך אתם יודעים? אילו שתי צלוחיות תצטרכו להשוות 

כדי להשיב על שאלה זו?

5.5  הצעות נוספות לשיעורים 

יצירתיות  רעיונות לפעילויות המשך שתוכלו לתכנן בעצמכם. מדובר בפעילויות  להלן תמצאו 

בעיקרן. הפנו את תשומת ליבם של התלמידים להיבטים המדעיים של הפעילויות, כלומר להצגת 

שאלות ולעשיית מחקרים. 

I. חינוך גופני: איך הולכים המּוְנְדָיאִנים? 
   א. עיינו במקורות כדי למצוא מידע המתייחס לשאלה כיצד המּוְנְדָיאִנים הולכים. 

   ב. חקו הליכה של מּוְנְדָיאִנים. אחר כך נסו ללכת כמו שְִׁריֹוֵנָמה.

II. ציור: כיצד נראית האמנות המּוְנְדָיאִנית? 
   א. עיינו במקורות כדי למצוא מידע המתייחס לשאלה כיצד נראית האומנות המּוְנְדָיאִנית. 

   ב. צרו בעצמכם יצירת אומנות בסגנון מּוְנְדָיאִני.

III. ספרות: במה עוסקים סיפורי המּוְנְדָיאִנים או האגדות שלהם? 
    א. תארו לעצמכם מה מדענים יכולים לגלות בתשובה לשאלה זו. איזה מידע תצטרכו כדי לכתוב 

   סיפור או אגדה מּוְנְדָיאִניים? בהקשר זה, חשבו על שאלות שהייתם רוצים לדעת את התשובות 

   עליהן. 

   ב. כתבו בעצמכם סיפור או אגדה מּוְנְדָיאִניים.

IV. שפה: כיצד נשמעת השפה המּוְנְדָיאִנית? 
   א. עיינו במקורות ומצאו מידע על שפת המּוְנְדָיאִנים. 

    ב. חשבו על הדרך שבה בני האדם מייצרים צלילים ושאלו את עצמכם מדוע הצלילים שונים 

   אלה מאלה. 

   ג. דברו מּוְנְדָיאִנית עם תלמידי כיתתכם. המציאו מילים חדשות וכתבו אותן.

V. מוזיקה: כיצד נשמעת מוזיקה מּוְנְדָיאִנית? 
   א. תארו לעצמכם מה מדענים יכולים לגלות בתשובה  לשאלה זו. בהקשר זה, חשבו על שאלות 

שהייתם רוצים לדעת את התשובות עליהן. 

   ב. המציאו שיר במּוְנְדָיאִנית.

15
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VI. טכנולוגיה: איך לדעתכם נראית ספינת החלל של המדענים, הֶאְקְסְּפלֹוָרה? 
    א. מה הייתם רוצים לדעת על ספינת החלל? בהקשר זה, חשבו על שאלות שהייתם רוצים לקבל 

   תשובות עליהן.

   ב. ציירו את החללית או הכינו דגם של חללית מעיסת נייר. 

VII. גיאוגרפיה: כיצד נראה כוכב הלכת הסמוך למּוְנדּוס? 
    א. תארו לעצמכם מה מדענים יכולים לגלות על כוכב הלכת השכן הזה. בהקשר זה, חשבו על 

   שאלות שהייתם רוצים לקבל תשובות עליהן. 

   ב. ציירו מפה של כוכב הלכת השכן.

VIII. ביולוגיה: אילו זני בעלי חיים נוספים ישנם במּוְנדּוס? 
    א. תארו לעצמכם מה מדענים יכולים לגלות על זנים נוספים אלו. בהקשר זה, חשבו על שאלות 

   שהייתם רוצים לקבל תשובות עליהן.

   ב. חשבו על זן בעלי חיים נוסף שיכול לחיות על מּוְנדּוס, וציירו אותו.

6. מידע רקע
6.1  מאפייני המדע 

ממנו.  שונה  או  לו  דומה  מּוְנדּוס  אל  המסע  ובמה  מדע,  מהו  המסביר  קצר  תיאור  תמצאו  להלן 

השתמשו בתיאור זה כדי להעשיר את הדיון הכיתתי עם התלמידים לאחר ששיחקו במשחק. 

הזמן שאלות מסוגים שונים. הם מנסים להבין את העולם  כל  מדענים שואלים   - גישה חוקרת 

הסובב אותם. קלפי השאלות במשחק המסע אל מּוְנדּוס אף הם מציגים שאלות על כוכב הלכת. 

אבל מובן שמדענים אמיתיים אינם מקבלים שאלות מחקר שמישהו אחר הכין להם מראש; עליהם 

לחשוב על השאלות בעצמם. 

פרסום - מדענים משתפים זה את זה בתוצאות מחקריהם באמצעות פרסומן בכתבי עת מדעיים. 

זאת לקלפי התשובות במשחק:  ציבורי. אפשר להשוות  מידע  הוא  הידע המדעי  במילים אחרות, 

יוכלו  נכון לשאלה הניחו את קלף התשובה המתאים על השולחן כדי שכולם  תלמידים שהשיבו 

לקרוא אותו. תוצאות ומסקנות מדעיות נחשבות מבוססות ומגיעות לתפוצה רחבה לאחר שעברו 

ביקורת עמיתים ופורסמו בעיתונים מדעיים, כלומר מדענים עמיתים קראו את מחקריהם ומצאו 

אותם ראויים לפרסום.

ביקורת עמיתים - לפני שמאמר מתקבל לפרסום, הוא נשלח לכמה מדענים אחרים מאותו התחום 

– בעילום שם בדרך כלל – כדי שיהיה אפשר לבחון אותו בחינה יסודית. המבקרים בוחנים אם 

המחקר נעשה כראוי )לדוגמה, אם בוצעו ניסויי ביקורת או אם יש שגיאות חישוב כלשהן(, ואם 
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המסקנות מבוססות דיין כדי להתפרסם. את הנוהג הזה אפשר להשוות למורה במשחק הבודק אם 

התלמיד אכן מצא את התשובה הנכונה לפני שהוא מרשה לו לפרסם אותה. 

הסתמכות על ידע קיים - על חלק מן השאלות הקשות יותר שנשאלות במהלך המשחק המסע אל 

מּוְנדּוס אפשר לענות רק אם יודעים את התשובות לשאלות אחרות. הדבר נכון גם במחקר המדעי 

הנעשה בעולם האמיתי. שאלות מחקר מתבססות על ידע קיים, או כפי שאמר פעם סר אייזק ניוטון: 

"אם אני ראיתי למרחוק, אין זאת אלא משום שעמדתי על כתפי ענקים". 

שיתוף פעולה - מדענים עובדים לבדם לגמרי רק לעיתים רחוקות. לכן במשחק המסע אל מּוְנדּוס 

רב,  זמן  להימשך  נוטים  למשל(  ניסויים,  )ביצוע  מחקרים  בקבוצות.  לעבוד  רשאים  התלמידים 

ובמקרים כאלה טובים השניים מן האחד. מדענים עובדים יחד גם כדי להתבסס על ממצאים, על 

ניסיון ועל תחומי התמחות של מדענים אחרים.

תחרות - מדענים גם מתחרים זה בזה, כמובן. כמו בהמסע אל מּוְנדּוס, הם עושים זאת באמצעות 

פרסומים מדעיים. ככל שהספרים והמאמרים המדעיים שמדען מפרסם איכותיים ורבים יותר, כך 

מעמדו מבוסס יותר. כתבי עת, ספרים וכינוסים יוקרתיים נחשבים יותר )יש להם "נקודות" רבות 

יותר( מכתבי עת לא ידועים. 

אין תשובות "נכונות" - כמובן קיימים גם הבדלים בין המסע אל מּוְנדּוס לבין עולם המדע האמיתי: 

הבדל אחד קשור בבדיקת התשובות. במשחק המטרה היא לענות את התשובה הנכונה. התשובה 

יכולה להיות נכונה או לא נכונה, אך במדע בדרך כלל זה שונה, כי מדענים אינם יכולים לדעת 

בוודאות אם תשובותיהם נכונות או לא. המדע מבוסס על תובנות מצטברות ועל מאמץ אנושי. 

לפעמים מתברר שטענות שנטענו במאמר שהתפרסם היו שגויות. המדע כרוך אפוא בחיפוש אחר 

התשובות הטובות ביותר שאפשר למצוא ובניסיון לבסס אותן באמצעות עובדות כמיטב היכולת 

בכל רגע נתון. 

תחומי דעת )"ִדיְסִציְפִלינֹות"( - כשאנחנו מדברים על מדעים, אנחנו מתכוונים למדעים המדויקים, 

מדעי הטבע, מדעי הרוח ומדעי החברה. המדע מתחלק לתחומי דעת רבים ושונים. חלקם באים 

לידי ביטוי במקורות המידע ובשאלות המשחק, כמו למשל בלשנות, אומנות ותרבות, היסטוריה, 

גיאוגרפיה, ביולוגיה, פיזיקה ומתמטיקה. 

התמחות - מדענים הם לעיתים קרובות ידענים גדולים בתחום דעת אחד. הרי קל יותר להשיב 

לשאלות חדשות בתחום דעת המוכר לך. גם את המסע אל מּוְנדּוס אפשר לשחק באופן שהתלמידים 

יתמחו בתחומי דעת מוגדרים. אפשר למשל להציב את חפיסות הקלפים עם השאלות שטרם נענו 

כשפניהם למעלה ולהרשות לתלמידים לבחור שאלות חדשות בעצמם, ואפשר להתיר להם להחליף 

קלפי שאלות ביניהם.
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6.2  כוכב הלכת מּוְנדּוס 

כוכב הלכת מּוְנדּוס הוא כוכב לכת קטן יחסית. תאוצת הכבידה שלו חלשה מזו של כדור הארץ, 

ימים  ו-180  במּוְנדּוס,  ביממה  שעות   18 יש  צלזיוס.  מעלות   70 של  בטמפרטורה  רותחים  ומימיו 

בשנה. במּוְנדּוס 3 עונות: ְקַלְנג טֹוִמי )קרה, יבשה ומעוטת רוחות(, ְקַלְנג ָרף ָרף )חמה, יבשה ומרובת 

רוחות( וְקַלְנג ְּבלֹוף )חמה, עתירת משקעים ומעוטת רוחות(. לפני מאה 

וחמישים שנה התפרץ הר געש במּוְנדּוס, ובעקבות זאת החל על כוכב 

הלכת "עידן אפל" ארוך )"ְסִליּפ ָקָרה"(. 

תושביו   – המּוְנְדָיאִנים  מלבד  שונים.  יצורים  חיים  במּוְנדּוס   - חיים 

)פֹוִפי(,  הְזבּוט  )ִּפילֹו(,  השְִׁריֹוֵנָמה  שם  חיים   – מּוְנדּוס  של  התבוניים 

מספר  מידע  מקור  )ְּפלּוק(.  והַעְלֲעָלן  )ָוואאן(  הֶזֶתר  )ֶדֶפה(,  הַטְּפָסן 

בין  המזון  יחסי  את  מראה  מּוְנדּוס,  על  המזון  מארג  את  הממחיש   ,10

מראה  עונות(  בשלוש  )צמחים   7 מספר  מידע  ומקור  האלה,  היצורים 

בזמנים קדומים  פירות.  מניב  או  פורח  עונה כל אחד מהצמחים  באיזו 

יותר – לפני העידן האפל – חי על מּוְנדּוס בעל חיים נוסף וגדול )ָקִליף 

ָמָיה(. המּוְנְדָיאִנים גידלו את הָקִליף ָמָיה כחיית משק, אבל הוא נכחד. את 

השְִׁריֹוֵנמֹות אי אפשר לגדל כחיות משק משום שהן תוקפניות מאוד בעת 

גידול הצאצאים, והן אינן מתרבות בשבי. 

שפה - למּוְנְדָיאִנים שפה דבורה וכתובה. הם כותבים משמאל לימין, וכל סימן )כל אות( מייצג צליל 

יחיד. הם אינם מטים את הפעלים שלהם. הם הופכים שמות עצם מיחיד לרבים באמצעות כתיבת 

המילה פעמיים ברצף. כתיבת שם תואר פעמיים ברצף פירושה "מאוד..."

באמצעות  מסומנת  היא  שש.  המספר  על  המבוססת  מספרים  מערכת  למּוְנְדָיאִנים   - מתמטיקה 

נקודות )נקודה = 1(, קווים )קו = 6(, משולשים )משולש = 36( וחצאי סהר )חצי סהר = 216(. יש 

להם סימנים גם לפעולות חיבור, חיסור, כפל וחילוק. 

תרבות - סמלי תרבות חשובים במּוְנדּוס הם פרח הַטְּפָסן והשמש )שסמליהם זהים( וכן המספר 

144 )המיוצג באמצעות ארבעה משולשים, המשקפים את ארבעת עלי הכותרת של פרח הַטְּפָסן(. 

עד לעידן האפל )בתקופה הקרויה ְסִליּפ דֹוק דֹוק( היה למּוְנְדָיאִנים קל יותר להשיג מזון )הם גידלו 

חיות משק(, ולכן היה להם הרבה יותר פנאי. הם עסקו במסחר, בנו מבוך ענק )ַקּפּוִקי ָמָיה(, והיה 

להם זמן רב יותר לפעילויות תרבות. כיום )ְסִליּפ אֹוֶקה( המּוְנְדָיאִנים אינם מגדלים עוד חיות משק, 

ועל כן הם מבלים את רוב זמנם בגידול צמחים )למשל הֶזֶתר( ובציד שְִׁריֹוֵנמֹות. ילדי המּוְנְדָיאִנים 

לומדים בבית הספר שלוש שעות מדי יום. 
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7. סיפורים לקריאה בקול רם

שני הסיפורים המופיעים בעמודים הבאים שייכים לגרסת בית הספר היסודי של המשחק המסע 

אל מּוְנדּוס. את הסיפור הראשון – "כוכב לכת קרוב" – יש לקרוא לפני תחילת המשחק. השתמשו 

המחשה  כאמצֵעי   )4 מספר  מידע  )מקור  מּוְנדּוס  ובמפת   )1 מספר  מידע  )מקור  הכפר  בתמונת 

לסיפור. את הסיפור השני – "ציורים ממּוְנדּוס" – יש לקרוא לאחר סיום המשחק. סיפור זה יעזור 

לכם לנהל את הדיון המסכם.

7.1  כוכב לכת קרוב )סיפור פתיחה(

במרחק מיליוני קילומטרים מכדור הארץ ספינת החלל ֶאְקְסְפלֹוָרה משייטת במהירות ברחבי היקום. 

ָשקט על סיפונה. שלושת נוסעיה ישנים. פתאום נשמע צלצול פעמון מחדר הבקרה. על אחד ממסכי 

המחשב מופיעה ההודעה: "כוכב לכת קרוב". 

שהם  ורואה  החללית  לצוהר  מבעד  מביטה  היא  היה?"  זה  מה  "הא?  במיטתה.  מתיישבת  אופיר 

מתקרבים לאט אך בבטחה אל כוכב לכת לא מוכר. "וואו", קוראת אופיר, "אני חייבת לבקר שם!" 

היא מעירה את שני הנוסעים האחרים.  

"השעה רק חמש ו-14 דקות!" מוחה מעיין. "מגיעות לי עוד 76 דקות שינה". אבל אז היא רואה את 

אופיר עומדת ליד הצוהר.  

"בואי תראי כמה זה יפה!" אומרת אופיר. "אני רואה אוקיינוס. אני רואה גבעות ונהר. והמון ירוק 

– יכול להיות שאלה צמחים?"  

עיניה של מעיין מתחילות לזרוח. "זה באמת מקסים, נכון?"  

לבסוף אפילו דניאל מתעורר. כשהוא מביט מבעד לצוהר ורואה את כוכב הלכת הזר, נפער פיו 

בתדהמה. "כנראה יש חיים על כוכב הלכת הזה. חייזרים..." 

"בואו ננחת", אומרת אופיר. שני האחרים מביטים בה בתימהון.  

"אבל זה לא מסוכן?" שואלת מעיין. "אני זוכרת קבוצת אסטרונאוטים צרפתים שנעלמו ב-2007 

כש..."  

"שטויות!" משיבה אופיר. "שכחת שאנחנו מדענים? כל מטרת המשלחת שלנו היא לגלות כוכבי 

לכת חדשים. אז בואו נלך לחקור!"  
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"כך או כך, כדאי שָנֵאט את המהירות או שנהיה בצרה גדולה", 

אומר דניאל.  

בזהירות  מנווטת  מיד לעבודה בחדר הבקרה. מעיין  ניגשים  הם 

את הֶאְקְסְפלֹוָרה קרוב יותר לכוכב הלכת החדש. החללית מרחפת 

במרחק בטוח מעל פני הקרקע של כוכב הלכת, והשלושה שולפים 

משקפות.  

"כן, גדלים שם צמחים! ותראו, אני רואה גם בעלי חיים. גילינו 

חיים מחוץ לכדור הארץ!" אומר דניאל.  

אופיר מחייכת חיוך רחב. "היי, אני רואה חיות עם מין שריון כזה. 

שם?  ההם  היצורים  את  ראיתם  שְִׁריֹוֵנמֹות.  להן  אקרא  בינתיים 

אתם חושבים שהם בנו את כל הבתים האלה?"  

"רגע", אומר דניאל. "למה את בטוחה כל כך שאלה בתים? אולי אלה עצים משונים? אנחנו צריכים 

עוד מידע כדי לדעת בוודאות, את לא חושבת, מעיין?"  

"אתה צודק", אומרת מעיין. "לבני המאיה בדרום אמריקה היו כל מיני מבנים שנראו כמו בתים, 

אבל התברר שהם היו מקדשים. בואו נעשה רישום מסודר של מה שאנחנו רואים כדי שלא נשכח 

מה ראינו".  

מעיין מתחילה להקליד במחשב הנייד שלה: "נראה שיש כאן מינים שונים של בעלי חיים וסוגים 

שונים של צמחים".  

"גם צבע יש להם – ראיתן?" דניאל מצביע על אחד היצורים, שמצייר צורות צהובות.  

"אולי יש להם ברזל בקרקע", אומרת מעיין. "על כדור הארץ משתמשים בברזל כדי לייצר צבע 

צהוב".  

"טוב, אנחנו עומדים לנחות!" מכריזה אופיר, ואוחזת בהגה החללית. הם מנחיתים את הֶאְקְסְּפלֹוָרה 

וכמה  טמפרטורה  מד  שלה,  הנייד  המחשב  את  לוקחת  מעיין  הגיעו.  הם  פתוח.  בשטח  בזהירות 

נעשה פתאום שקט  הכול  המנועים,  החוצה. לאחר שכיבו את  יוצאים  והשלושה  חפצים אחרים, 

ומאיים. 

אבל אז הם שומעים קולות קוראים במקהלה: "ִּפי! ִּפי! ִּפי!" הם רואים את היצורים שזיהו מן החללית 

צצים מכיוונים שונים. היצורים מסמנים משהו באצבעותיהם – מין משולש. אופיר מרימה בזהירות 

את ידיה באוויר. דבר לא קורה. היצורים נעצרים במרחק לא גדול מהם, ואז אחד מהם צועד קדימה 

ואומר לאופיר: "ָיָנה מּוְנְדיֹון. ַאָּפה לֹו ּבֹוזֹו?
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7.2  ציורים מּוְנְדָיאִניים )סיפור סיום(

אופיר, מעיין ודניאל עומדים בפתח בית הספר ומשוחחים עם שני מּוְנְדָיאִנים. בפנים לומדים שיעור 

חשבון. אופיר חובטת בְזבּוט שמזמזם סביב ראשה. אחד המּוְנְדָיאִנים שולף פרי ַטְּפָסן לבן ומושיט 

אותו לדניאל. 

"ִּפיָקה לֹו", לוחשת מעיין באוזנו של דניאל. "זה אומר תודה לך". 

"ִּפיָקה לֹו!" אומר דניאל בקול רם. 

"ַאָּפה ְסֶטֶּפה ַקּפּוִקי ָמָיה?"

"מה זה אומר, מעיין?" שואלת אופיר. "את מדברת מּוְנְדָיאִנית יותר טוב מאיתנו". 

"הוא אומר שהוא רוצה לקחת אותנו למבוך הגדול. אתם יודעים, זה המבנה הגדול בקצה הכפר. 

כמה מרגש!" 

הם צועדים בין הבתים. ליד חלק מן הבתים הם רואים גינות שבהן צומחים צמחי ֶזֶתר. אפשר היה 

כשהם  המדענים  לשלושת  בחביבות  מנופפים  אבל  בגינות,  קשה  עובדים  שהמּוְנְדָיאִנים  לראות 

חולפים על פניהם. לאחר שהם יוצאים מן הכפר, המבנה העתיק והענק מתגלה סוף סוף. 

"ַקּפּוִקי ָמָיה!" 

הם נכנסים למבוך, כשאופיר והמּוְנְדָיאִנים בראש. הם צועדים לאורך מסדרונות צרים ומפותלים, 

פונים שמאלה, ימינה, שוב ימינה, שמאלה ושוב ימינה, עד שהם מאבדים כל תחושת כיוון. עם כל 

פנייה נעשה חשוך יותר וקר יותר, והם מבינים שכנראה העמיקו מאוד אל תוך המבוך. לבסוף הם 

מגיעים לאולם עצום ואפל. 

אופיר, מעיין ודניאל מתבוננים בקירות בנשימה עצורה. הם מכוסים כליל בציורים, מלמטה ועד 

למעלה. 

"תראו", אומר דניאל, "ציורים של מּוְנְדָיאִנים ושְִׁריֹוֵנמֹות..."

מּוְנְדָיאִני שלם!" אומרת אופיר.  "הנה ציור של כפר 

מאלה  לגמרי  שונים  נראים  הבתים   – כאן  "תראו 

שאנחנו ראינו, והכפר עושה רושם הרבה יותר גדול!" 

בשקט,  המּוְנְדָיאִנים  אחד  אומר  דֹוק",  דֹוק  "ְסִליּפ 

ומצביע על הציורים. 

המצוין",  העידן  לזה  קוראים  הם  פעם.  היה  "זה 

מסבירה מעיין. "לפני שהר הגעש התפרץ". 

צדים  מּוְנְדָיאִנים  דברים:  מיני  כל  מראים  הציורים 

ורוקדים.  נגינה  בכלי  מנגנים  ומּוְנְדָיאִנים  שְִׁריֹוֵנמֹות, 

כל המּוְנְדָיאִנים בציורים לובשים בגדים צבעוניים.
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"תראו כאן", אומר דניאל. "יש עוד חיה בציור הזה, והיא הרבה יותר גדולה מהשְִׁריֹוֵנמֹות. זו בטח 

החיה שמצאנו את השלד שלה בחפירה". 

"ָקִליף ָמָיה", מוסיפה מעיין. 

והשעירות  והכפות הכבדות  לה.  הייתה  ומקסימה  סגולה  פרווה  איזו  "תראו  דניאל,  אומר  "וואו", 

האלה..."

פתאום הם שומעים קול רעש חזק וחריקה צורמנית. כשהם מסתובבים, הם רואים את אופיר במרחק 

צעדים אחדים מהם, כשזרועּה תחובה בתוך חור בקיר. 

"מה עשית?" זועקת מעיין. "נתקעת?"

"לא, אני בסדר", עונה אופיר. "בחור הזה יש ידית! תראו!" לאט לאט חלק מהקיר מחליק הצידה. 

מעט חצץ נופל, אבל אז משתרר שקט. מסדרון אפל מופיע מאחורי הקיר. חוטים דקים שמזכירים 

קורי עכביש משתלשלים שם מן התקרה. הם פוסעים אל תוך המסדרון, שמסתיים בראשו של גרם 

מדרגות מתפתל. הם רואים אור חיוור מאיר הרחק למטה. 

"ִּפי!" אומרים המּוְנְדָיאִנים בפחד. 

אופיר, מעיין ודניאל מביטים זה בזה. 

"בואו", אומרת אופיר, "בואו נלך לחקור". והיא יורדת אל המדרגה הראשונה שבגרם המדרגות. 
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8. על המוצר 
המסע אל מּוְנדּוס הוא תרגום לגרסה מורחבת של משחק שפותח במקורו עבור תלמידי חטיבות הביניים. המשחק 
המקורי וגרסתו המורחבת שניהם פרויקטים של האקדמיה הצעירה ההולנדית )De Jonge Akademie(, שנתמכו 
הגרסה  ומדעים.  לאומנויות  המלכותית  ההולנדית  והאקדמיה   SNS REAAL Fonds ההשקעות  קרן  על-ידי 
 )De Praktijk( המורחבת, שכוללת מדריך למורים וסדרות קלפים נוספות, חוברה בידי חברת דה ְּפַרקָטייק
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