
  
 

תנאי החיים 
למאדים מכדור הארץ
מערך שיעור בנושא הדמיה אנלוגית

של התיישבות האדם במאדים  

תות ח׳ כיגיל התלמידים: 
90 דק' משך השיעור: 

ד ם אורער יורכה | ייעוץ מקצועי: מרדתוח החלקת פי"ר(, מדע )עתוף עם תעשיישיב בתכערך שיעור זה נמ
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חיבור לתוכנית הלימודים 

 6: 'סא מק בנושתה ח' ועוסל כים שמדעים בימודית הליתוכנם ליתאערך שיעור זה ממ

ם יים חיונכירם וצי חיינפייאל מש עגד, בבייה והתפתחותר

עזרים זמן השיעור גיל התלמידים 

ם ידאץ ומרדור האתמונות כ דקות 90תות ח' כי

.ה( דמילכל ת)תמונה ל

יות תבוצמות קשימ 4

בוצה( כל קמה לשי)מ

ם ירזש עארפיסו מדה* 

ם ידמילמות תפי כל

הקדמה 

בין  ישונוהמיון דהקודות נת נחיבעות צמאבם, ידאהמי פנל עבות יישבהתשם יתגראבעסוק נזה  שיעורב

ם. נושיים והאמיייקלם, האייתבביסם, הפייגאוגרם הישרם בהקידאמץ לרדור האכ

סו תנים ידמילוהתם, ידאמל עם חייבשם ישונהם יתגרהאעם  דותההתמודת אמה המדציה מוללסיתוודע נ

ם: ישונם טיבמהים יתגראעם  דותתמודומם ידאמל עם החיית אמות המדיות* לוגנאמות שימתכנון ב

מי יקלי ואתזונ, תפי, גאוגריתר, חבי, פסיכולוגמדעי

מהי משימה אנלוגית? 

נוי פיל יגתרמוגן,  חברמליסה וכנש אבוי כיי ליגתרספר:  תביבלו אכם יישתאו  חתאבשתתפנו הכולנו 

מות שיומציות מולסי .תמהאע גרבהתנהלות  חוןבלי דכם סוימב צמם מישמדם יליגתרלו א .ועודם עיפגנ

לה בימקאו  דומה מהשימםלקייי דכבהן  םשישתממתר היבין  ם,חייבםתחומיל לשבמות תקיימיות לוגנא

ם,ידאמלעםחייבםיתגרוהאם יאהתנכל  תאמות דליכולות  נןיאיות לוגנאמות שימ.תיתמיאלחלת משימל

ם נוספים ביכירלושציוד  תלהפעל שם, אוטיסטרונהאלות פעיל שםבירםטיבהיחון בלפשרות אמהן  אך 

גם  הן ל;חלמות שימתנחיבליחיוני כלרק  אלהן יותלוגנאמות שימ.לחללאותם  גרלשי מבלמה שיהמל ש

ג להציסייע ומ ,לחלת משימל שחוויה בסות להתנם אוטיסטרונאם ניאשמי לגם  פשראהמנוכי חיעי צמא

 .יותתמימות אשימם ביעולם השיים והקיתגרת האא
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י נפייאמתואם ידאמלעםהחייי נפייאמתארכינם, ידאמלםדומישץרהאדור כבמקומות  גצינזה  ערךמב

ם יינשים חיחצצמךיא)םדיימלהתל שום -יוםהיי חימתיוגלונאות מישמלגרתנוף סבולללכבםיחיה

אה. ילמג אותם בצים?( ונידאמם ספורט ביך עושים? אידאמב

מטרות 

ם. ידאמבלה שאץ לרדור האכנושי בי והאזבי הנוף הפיכירבין מם ישוו ידמילהת

ם. ידאמבחיות ללבישביך רצםדאמה - פרטוב ,לכלבחיות ללבישביך רצםדאמה  רוידגיםידמילהת

 ,תפיגאוגר ,תיתרחב ,תיפסיכולוגנה חי)מבם ידאמל עם חייבשבות כהמורת אזהו יםידמילהת

ם. ידאמת בנושיבות איישם התי לקיידמות שיש לעשות כת ההתאנו אפייאת( וימייקל, אתיתזונת

עות צמאבאותם  חישומוים ידאמל עם חייבם יום-יומיים יתגראפתרון לרעיונות  ציעויםידמילהת

.ציותמולסי

מהלך השיעור  

הכנות תוכן זמן 
קופיות עם תמונות ש

ם - ידאדה"א ומכ

יהוי תמונות לות זפעי

םיאדמ VSץ רדור האכחה: יפת 10 דקות 

תם צישרמה  כל סרט:

ם ידאל מדעת על

םידאל מם עי החיינפייאמם? ידאמגור במה לל 10 דקות 

ציות אסוציש אשמ

ם כירת צדמירפי

םכירת הצדמירפיחיות? ל לבישיך ברמה צ 10 דקות 

ציה? ומה מולמהי סי

עות צמאחון בבתן לינ

יות? לוגנמות אשימ

D-Mars :סרט 

ם? ידאל מ.. ע.חיותל לבישיך ברמה צ
ם ידאל מם עתגר החייאציות למולסי

10 דקות 

יהוי י - זתבוצל קיגתר

עות ם והציתגרא

יות לוגנמות אשימל

יותלוגנמות אשימל ירגת 30 דקות 

סיכוםם + יליגהתרהצגת  20 דקות 

https://www.space.gov.il/news-space/1616?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.space.gov.il/news-space/1616?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.space.gov.il/news-space/1616?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.space.gov.il/news-space/1616?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.space.gov.il/news-space/1616?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.space.gov.il/news-space/1616?v=rIuZTLDwHYM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=rIuZTLDwHYM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=rIuZTLDwHYM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=rIuZTLDwHYM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=rIuZTLDwHYM&t=4s
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 2שקופית  
ר: ם קצחושייל ניגתרת המפגש בפתח אנ

ם כג לציכל פעם ארו להם: בביסם. הידאץ ומרדור האל כם עם תמונות שרטיסיכ 2ד מילכל תחלק לנ

שו שתמחשתם היאות מה ני להרדם. כידאץ או מרדור האם זה כחש אם לניכל. עצגתמתמונה ב

ם?ית זו. מוכנת זו או אמו אים - הרידאץ ומרדור האתמונות כב

 16-3שקופית  

םידאמץ וברדור האכל מקומות בתמונות ש

 17שקופית  
ם:ידמילתרו למא

עת כם! יינעיהת אע גרלמו צִע ... םייתנביאך  .כונותהנהתשובות  מהן להגונהתמונות  לאחזור נבקרוב  

 ,האוושהם של)ס פאלת חתמס ויסלצת ולעמ 63ל שעת מוצמטמפרטורה בחיות לזה יך אם כלנו מייד

אוד ממוך נדה ביככוח  יאתנבלהתהלך  זה יךאנו מיידפס!(; אלתחת מלות עמ 19ד עיע מגלנו שאהמקפי

נו מייחוף קל; דירמה בדל האפסוע עמו לת כק( - קציידצה לרם נ, אץרדור האל כשיכה שמכוח המ )38%

עט מכשעות  25ת במה מיכך לתוסיפו  .לרעיר אווים כבבישסכחץ ליפת חלתוך בביום-יום  להתנהל זה יךא

ת אמו ישתרכ- פתבקצשבן דדובוה ,ליגמהרם רוכיאףוחורץ קים?(, כלשהנוספת  שעההתאצלו תניך )א

.ץרדור האשר כאחר מא אם יהיה ליכלחייך אם שיביחד הכוכם, אשמייל הט אהמב

 18שקופית  
ם: ידמילת התלו אאש

י?!יונדמו סרט מדע בם ככעת לשמת נאזאות הצים המהא

 19שקופית  
י! יונדא מדע ב, אך זה בהחלט לשם מומם טרידאל מם על חייהרעיון ש

ם: ידאמנו בלו חייים, אי החיינפייאממה מ, כגלל קצה המזהנה, ע
שעה הנוספת?(. ם בתם עושיעט )מה היימשעות כ 25ת מה במי

 .ליפת חלא חללם יוכלו לשרוד לדי אבני שדמוך מכי נטמוספרחץ אל

 .ץרדור האכשיכה שיש ביש מכוח המלערך שב

ע. מוצמ, בפסאתחת ליוס מזלות צלעמ 63מוכות: טמפרטורות נ

 .ץרדור האכבלו שארוכות מעונות א

מה. שיחוץ לנצן, הנל חממוך שיכוז נר

 .ינצפחמן דו-חמר בר עשיאווי

ם. ידאמח יש ב.. כן כן! גם קר.חוקר



 תנאי החיים - מכדור הארץ למאדים
מערך שיעור בנושא הדמיה אנלוגית 
של התיישבות האדם במאדים

 

  

 

  

  

 

 

 20שקופית  
- ירגתל אאכהם ילאםסיחייתמוחננאבל אם, חיילקיום  םייפשראי תבלם עישמנם יאהתנם אומנ ם 

שימם פתרון מבורצוא עמם שיש לעמוד בהם, ליתגרא

 21שקופית  
תנלשד עם ידאמלאוישת ממה שימלוח לשד: יעמה לעצשמה  ,תירבהצות ראל של החלסוכנות  ,"אסאנ

ם "החיית אחוות לםזוכיהם  ת;אזכמה שיממיין דלאו  חלוםלםיכירצאלשגולה סידחיייש  אבל 2036. 

שם מון. רתש מכב D-MARSל חלמיות דלהז כרמב- צלנואפה  שמומ ,ץרהאדור כלעם" ידאמלע

מה כשך מלםיגורסמון( רתש מכ"ש עם? דעתכלמה ל- םאוטימונרםי)המכונם יילוגנהאם אוטיסטרונהא

יות לוגנאגול תרמות שימם. ידאמבשהות התאמה המד ",טאביט"הא קרנשדמבודמבנה במה שימלםמיי

ם יתגראעם  דותהתמודל גתרולמות דלצורך  בהם שיש םבירםתחומיבלהחלרות שיבעות צבתמלה אכ

.לחלם בישונ

 22שקופית  
ל שמון יאלרה"ב, אב"א סאנל שתקן מ ,תיליטרנציפה לם מית יכרבלדוגמה  אותרלתוכלו  תמונהב

לחלבםיאהתנת אמות המדיות לוגנאמות שימלבות ראות דוגמעוד  יש .קלשמחוסר  יאתנבםאוטיסטרונא

 MDRSמות שימזכרומח( רהיל עשון אהרם דהאחתת )הנ 11פולו אחתת הנל שגול תרל שמלם, ידאמבאו  

)Mars Desert Research Station(  ,ז כרמת אם. ידאמבם החיית אמה המדרה"ב, אביוטהMDRS פשר א

נה.טתמונה הקאות ברל

 23שקופית  
 .רסרט קצפה בצטרה? בואו ונת זה? מה המם אמה הם עושיל

 .ץרדור האכחוץ לם מל החיים שינפייאמה שיותר מם כמכרשום לעצזהות ולסו לפייה נמהלך הצב

שר לציסרטון: כל מה עתם מדעת םידאל

24שקופית  
או ץ רהאדור כב ,התמונותמו צולהיכן  שיעור:הת לתחיבלנו אששלה אלשהתשובה  תאלה גנבואו  

 .ץרדור האכמו בזו צולת הקופישבם? כל התמונות שידאמב

טה: מלמין מי .שחורהם היחופי ל ,'יסוצלה; 'יצבה ָמָקָטאר במדקו; סימקיו בנהחול  רבמדלה: עמלמין )מי

רוחם יתש מכיסטן; טורקמנבקום ארקאר במדבר עי ,ירָמר; 'יגלאבסהרה הר במדביה; מיבנר בהמד

 "(.דולגתש הר "המכב, לשעלאבישר

https://www.youtube.com/watch
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94
https://www.youtube.com/watch
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%A8_%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%9C
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://he.wikipedia.org/wiki/חוסר_משקל?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
https://he.wikipedia.org/wiki/ציפה_(פיזיקה)?v=6vJJJ7IlhFk&t=28s
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 25שקופית  
ם. ידאממו בלו צול, התמונות האתאת זלעומ

ה: טמלןמימי .ינצמחדו-מן פחור פכיצרוע;ולחתנויד 2"; ליידיס"טונה מכההריבהבן אה: לעמלןימי)מ

יוטון(.תש נ"; מכמוסאלע המכונה "לי; ספונב הצי הקוטחונקר

 26שקופית  
 .חיותל לבישיך ברם צדבין מה אם, נידאת מב איישי לדם כיכירחנו צנאל מה שר עבדני שפנז לא

ם: ידמילת התלו אאש
ם? י להתקיידם כיכירנו צאם שסיסייבם הירבדמהם ה

ל הלוח(ציות עאסוציש אתוב שמכ, ולם לענותידמילתתת ל)ל

 27שקופית  
תם. נציים שכירל מגוון הצסתכלו עה

יות: גורטק-5נו לציים שכירת הצחלק אשיו לסה עכננ
 .מימוש עצ, מיתמיכה עצער, הבה ושייכותם, ביטחון, אהיייולוגזם פיכירצ

ם? ם חשוביכירם כל הצדעתכם לם: האידמילת התלו אאש

יהם? דחיות בלעם ליחנו יכולנאם שכירם יש צהא

למורה 

מאסלו אברהם הפסיכולוג פיתח בשנת 1943 מאסלו. של הצרכים פירמידת בהשראת הדיון

קיימים זו תאוריה לפי מאסלו". של הצרכים "תאוריית כיום מכנים שאנו  )1970-1908( תאוריה

לנושאים, המחולקים הצרכים, בין אותם. ומניעים האדם בני לכל המשותפים אוניברסליים צרכים

האדם  מסופקת, צורך של מסוימת רמה כאשר החשיבות. מידת לפי מסודרים הם יש היררכיה,

לאחר הביולוגיים. הצרכים - בבסיס הצרכים: את מאסלו חילק כך הבאה. הרמה פונה להגשמת

הצורך - הפירמידה בראש ולבסוף, בכבוד, צורך בשייכות, צורך קיומי, בביטחון צורך מכן -

במימוש עצמי.
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 28שקופית  
חד: חשוב יסה לנ, נחיותי לדם כדאם לחוצים הנסיסייבם הכירמנו מהם הצרנו לעצדגי שהחרא

ם? ידאמ.. ב.חיותי לדיך כרמה צ

ל: אשפרט וננ

ם? ייך שותם? אייך אוכלם? אידאמחיות בי לדיך כרצור חי צם או ידאם שסיסייבם היאם התנעצמהם ב
יך .. א.ת? ונושיבות אייששר תקום התאם כייתלם קהיכירם גם שם יהיו צם? האיניך ישם? איך נושמיא

ל שפיות?ם עירשומ

 29שקופית  
כוח  ,יטמוספרהאחץ הלמו כלנו, שם סיסייבהם כירהצת אתגר אלם ישיכולם ינפייאמם ידאמלשיש  נויאר

יע גלהא הימה שיהמתם, יאשרמו כאך  ... ועודר האוויב כהר ,מוכותהנטמפרטורות ה,מוךהנשיכה המ

לה?ם האיתגראם בייך עומדם? אינתכוניך מז אא !םידאלמ

 30שקופית  
יך? אבל אד ולהציע לו פתרון. פרתגר בנתגר ואחון כל אבם לסימנ
תנשבהיה  )כך טרלומקייון למי 54הוא  םידאממלנו שי למינהמיחק רהמ .ץרהאדור כל עפה,  חנונאי הר

תנויאמחק להתריכול  עוד םידאומלולו(, סמבץ רהאדור כלביותר  הקרובה קודהבנהיה  םידאשמכ 2018, 

ם!יטרלומיון קילמי 400עד  

 31שקופית  
ציות! מולעות סיצמאת? – באעשה זיך נז אא

ציות? מולמהן סי
ת יתכלם. יתאמלמודעות צמאבתבכמוראות צימלשקוי חיא הייה( לוגנאמיה, דה)או  ציהמולסי

זוהי  ,רכלומ .שונותטרות מלמקום,  או תכערמל שגותם בהתנהם מיסוימם ינפייאמצג יילא היציה מולסיה

קר עיבע נובציות מולסיבהצורך  תכנותם.הית אחון בולם ייפשרהאהפתרונות  תואעיה בהת אצג יילרך ד

 .לות שם תקלותגם ולידאמיע לגם להנו רוציא היילמכך ש

ם: ידמילת התלו אאש
מוד מהן? לתן ליחיי היום-יום? מה נם בתם עושיציות אמוללו סייא

חן מבמו; עצשחק המת אמה המדי לטומני זפימון יא- שחקמת אלקרת חרבנל שספורט  מוןיאאות: )דוגמ

וכו'.(חשוב,  חןמבל שחץ הלי אתנלהמוכנות  תואמן זהיהול נת א ,לותאשר דסת אהתוכן,  תאמה המדת תכונמ

 32שקופית  
יין ענהתאםמפרקיחנו נאם, ידאמלעםחייבםיתגראלערבלהתגפשר אדצכיחון בלםסימנחנו נאשככן, ל

ת משימל שמיות דהר כלומ ,יותלוגנאמות שימזה לם יאקור .ץרהאדור כבאן כת אזם יובוחנם מיגורל

 .ץרדור האככות בער, הנאוישתם מידאמ



 תנאי החיים - מכדור הארץ למאדים
מערך שיעור בנושא הדמיה אנלוגית 
של התיישבות האדם במאדים

              

           

 

   

 

 

 

ל עםחייבתגר אזה יאלעמה? מדהוא  םדעתכלמה  .מי-מיתתמולטור סיאות רלםייכולתם אתמונות ב

ם. ידאמדה בביתגר כוח הכל אתו? ערזער בבם להתגסים מנידאמ

 .ןאמועבו מיקהשם דיאמל עם ייחהל שה ימדהן תקמל שה נומתת וארלם ליוכים תאה טמלל אמשמ

ם יזורמהאחלק לפחות לאו - םידאמלביותר  םדומיהץ רהאדור כי פנל עהמקומות  חדא ,אהפלבה רמל

מון. תש רמכיוק בתר די, וללאא בישרצמדום - נת האכב הלל כוכש

ן תקממ(ן"ומר"ם, ומקהשם מרזגנםיינוי)כם יטאונמוהרי נשתאתאורלםילוכיםתאהלעמללאמשמ

2018.ת נשמון בפה רצמי שהוקם בלאמיה הישרדהה

 33שקופית  
ם יגצימון, וישתתפו בה גם נתש רמכת באומילנבים הידאת ממיידת הל אאח ישררתא 2021נת שב

ם ם תתקייידאמם בחיידולה זו למיה גדתמונה(. הם בם החדשיאוטימונת הראות ארם )תוכלו לילאישר

המדאב לחשמון נתש ר. מכתאומילנחקר בית מית תוכנגרסמב תנמיחד המקומות הקרובייאם ם  ם

לחסיי האת בירשורלה  .דוד והנוףביע, הת מבנה הקרקנחים, מבידאמם

 למורה

ניתן לקרוא עוד כאן

 34שקופית  
ם? ידאל מם עחיייות ללוגנמות אשיעות מצמאחון בבתן לים נדעתכם לירבלו דים: אידמילת התלו אאש

טמפרטורה, ם, ימגורי תקנמת מהתא ,וציודל חליפת חלעם  בודהעדה, ביככוח  תשובה: פשרויות)א

...(ם ועודיים פסיכולוגיאיה, תנגרנייה, א, מזון ושתתפסול

 35שקופית  
 D-MARSסרטון ת הנו אימון - הקרפה רצמב D-MARSת מיידסיס הל בר שגמה קצדהנה סרט ה

https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.space.gov.il/news-space/1616
https://www.youtube.com/watch
https://www.space.gov.il/news-space/1616
https://www.youtube.com/watch
https://www.space.gov.il/news-space/1616
https://www.space.gov.il/news-space/1616
https://www.youtube.com/watch
https://www.space.gov.il/news-space/1616
https://www.space.gov.il/news-space/1616
https://www.youtube.com/watch
https://www.space.gov.il/news-space/1616
https://www.space.gov.il/news-space/131903
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משימה קבוצתית  

 36שקופית 
םידאמבעצבליש  יךאבין להתהיה  םכלשמה שיהמ .תגראבל תקבוצה קכל  .תיתבוצקמה שימלבור ענ

ציה מולסיוהציעו  םידאמבהפעולה  צועביבתגר האמהו  תרוא .תסיסיובפשוטה  אהיץ רהאדור כבשפעולה  

סהרה,  רבמדרה: חיבלמקומות  עהבראבר זלהיע)תוכלו  ציהמולסיהת אתעשו  יפהאחשוב לסו נפתרון. ל

ם כלרוש דומה  להשםבילשהמהם  ,בודתעא הייך אנותכנם(, פילהאי והרס מזונהאקה, טירקאטנא

 .הרעיונותת אג צינמכן  חראול ,חדיבוד לעדקות  ________ םכליש  ם(.ירזעת נחי)מבאותה  לעשות ידכ

המופיע על דף המשימה. QR-למידע נוסף תוכלו לסרוק בטלפון הנייד שלכם את קוד ה

 למורה 

קבוצה לכל לתת אם ולהחליט משימה קבוצה לכל לחלק יש בעזרים. נמצאות הקבוצתיות המשימות

שפיתחו לרעיון בהתאם האפשרויות, ארבע מבין מקום לבחור לתלמידים להניח או משלה, מקום 

לסימולציה. בתוך העזרים יש גם דוגמה שאפשר להציג לפני פתיחת המשימה.

 37שקופית  
יותתבוצמות הקשית המגו אצים יידמילהת

סיכום השיעור  

 38שקופית 
עות צמאבשם.  םחייבם יתגרהאל ועם ידאמבב יישלהתיפה אשהל עם, ידאמל ערנו בידש המפגמהלך ב

יך רצםדאמה  ביןלהנו יסינכך  חרואחיות לידכיך רצםדאמה  רנודגהלו סאמלשםכירהצת דמירפי

ל עם פוייהצם יתגרהאת אלקר ,שונותפעולות למות התאלעשות  ידשכבנו הם. ידאמבחיות לי דכ

נו יאר .ץרהאדור כבאן כם ידאמל עם החיית אמות המדיות( לוגנ)אציות מולסיבר זלהיעפשר אם, ידאמ

אוד מובקרוב  D-MARS, תגרסמבמון, רתש מכב ,ץראבאן כש ממזה  תאיסו נלנו שם אוטימונשהר

 .דולגבוד כם.ילאישרם אוטיסטרונאתוף שיבמון רתש מכב 2021ת נשלשתאומילנביהמה שיהמלה תחימ

ציות מולסיל עחשוב לתם יסיונם ידאמבםדהאי בנלםפיצהמם יתגרמהאחלק  מהם תםבנשהי חרא

ם? תכאתגר אמהכי  היה םדעתכלומה  מיה?דלהףטרולהצל חליפת חללעטות  רוצה היה םמכמי  ,שונות


	סרט: כל מה שרציתם לדעת על מאדים

