תעלּו מת השן הענקית
מְאּוּבָן הוא ׂשָריד של י ְצּור או צמח כלשהו שחי על–פני
כדור–הארץ לפני שנים רבות מאוד .במֶשך אלפי שנים מצאו
בני–אדם מְאּוּבָנים בסלעים ,במצוקים וליד אגמים .היום אנו
יודעים שכמה מהמְאּוּבָנים האלה ,מְקֹוָרם בדינֹוז ָאּורים.

לפני שנים רבות ,אנשים שמצאו מְאּוּבָנים ענקיים לא ידעו מה הם .היו שחשבו
שהעצמות הגדולות האלה הגיעו ֵמחַיֹות גדולות שהם ראו או שקראו עליהן ,כמו
היּפֹוּפֹוטָמים או פילים .אבל כמה מהעצמות שאנשים מצאו היו גדולות ִמכְּדֵי שיהיו
שייכות אפילו ל ְהיּפֹוּפֹוטָם או לפיל הגדול ביותר .העצמות הענקיות האלו גרמו
לחֵלק מהאנשים להאמין בענקים.
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לפני מְאות רבות של שנים בצרפת ,היה לאיש בשם ּבְֶרנ ְַרד ּפָל ִיסִי רעיון אחר .הוא
היה ַקדָר מפורסם .כשהכין את ּכְל ֵי–ה ֵחמָר שלו ,הוא מצא הרבה מְאּוּבָנים ז ְעירים
בתוך ה ֵחמָר .הוא חקר את המְאּוּבָנים וכתב שהם ׂשְרידים של י ְצּורים חיים .לא היה
זה רעיון חדש .אבל ּבְֶרנ ְַרד ּפָל ִיסִי גם כתב שֶּכַמָה מהי ְצּורים האלה אינם חיים עוד
על–פני כדור–הארץ .הם נעלמו לגמרי .הם נִכְחֲדּו.
האם ּבְֶרנ ְַרד ּפָל ִיסִי זכה ּבִפְָרס על התגלית שלו? לא! הכניסו אותו לבית–הסוהַר בגלל
רעיונותיו.
ּבַחֲלֹוף השנים ,חֵלק מן האנשים נעשו פתוחים יותר לרעיונות חדשים על טִיבֹו של
העולם בעבר הרחוק.
ואז ,בסביבות שנת  ,1820נמצאה באנגליה שן מְאּוּבֶנ ֶת ענקית .חושבים שֶמִָרי אָן
מַנְטֵל ,אשתו של מומחה המְאּוּבָנים גדעון מַנְטֵל ,הִבחינה במה שנראה כמו שן
ענקית ֵמ ֶאבֶןּ ,בִזמן שטיילה .מִָרי אָן מַנְטֵל ידעה שהשן הגדולה היא מְאּוּבָן ,והביאה
אותה הביתה לְבַעֲל ָּה.
כשגדעון מַנְטֵל התבונן ל ָראשונה בשן
המְאּוּבֶנ ֶת ,הוא חשב שהיא הייתה
שייכת לבעל–חיים אוכל–צמחים ּכ ֵיוָון
שהיא הייתה שטוחה והיו בה חריצים.
היא הייתה שְחּוקָה ִמלְעִיסַת מזון .היא
הייתה גדולה כמעט כמו שן של פיל .אך
היא לא נראתה ּכ ְלל כמו שן של פיל.

רישּום של השן המְאּוּבֶנ ֶת בגודל טבעי
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גדעון מַנְטֵל הבחין שּפִיסֹות הסלע הצמודות לשן היו עתיקות מאוד .הוא ידע שזה
סוג סלעים שנמצאו בהם מְאּוּבָנים של זוחלים .האם יכול להיות שהשן הייתה
שייכת לזוחל ענקי ,אוכל–צמחים שלעס את מזונו? סוג של זוחל שכבר לא היה
קיים על–פני כדור–הארץ?
גדעון מַנְטֵל התפלא מאוד לְמְַראֵה השן הגדולה .הוא לא הכיר שום זוחל שלעס את
מזונו .הזוחלים בולעים את מזונם ,ולכן השיניים שלהם אינן נִשְחָקֹות .הייתה זו
תעלּומה.
גדעון מַנְטֵל לקח את השן למּוז ֵאֹון בלונדון והֶראה אותה ל ַמ ְדעָנים אחרים .איש לא
הסכים עם גדעון מַנְטֵל שזו יכולה להיות שן של זוחל ענקי.
גדעון מַנְטֵל ניסה למצוא זוחל שיש לו שן שנראֵית כמו השן הענקית .במֶשך זמן רב
הוא לא מצא דבר .ואז יום אחד הוא פגש ַמ ְדעָן שֶ ָחקַר אִיגּואָנֹות .אִיגּואָנ ָה היא זוחל
גדול ,אוכל–צמחים ,החי בדרום–אמריקה ובמרּכזּה .היא יכולה לצמוח לאורך של
יותר ממֶטר וחצי .ה ַמ ְדעָן הֶראה לגדעון מַנְטֵל שן של אִיגּואָנ ָה .סוף סוף! הִנ ֵה שן של
זוחל חי שנראֵית כמו השן המִסתורית .רק שהשן המְאּוּבֶנ ֶת הייתה גדולה בהרבה.

אִיגּואָנ ָה

		

ציור בגודל
טבעי של
שן אִיגּואָנ ָה
מהמַחּברת
של גדעון מַנְטֵל
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עַתָ ה האמין גדעון מַנְטֵל שהשן המְאּוּבֶנ ֶת הייתה שייכת לבעל–חיים שנראה כמו
אִיגּואָנ ָה .רק שהוא לא היה באורך של מֶטר וחצי .גדעון מַנְטֵל האמין שהוא היה
באורך של שלושים מֶטר! הוא קרא לי ְצּור שלו אִיגּואָנֹודֹון ,שפירושו "שן אִיגּואָנ ָה".
לגדעון מַנְטֵל לא היה שֶל ֶד שָל ֵם של אִיגּואָנֹודֹון .אבל מהעצמות שהוא אסף במֶשך
השנים ,הוא ניסה לשַעֵר כיצד היה יכול להֵיָראות .הוא חשב שהעצמות מַראֹות
שהי ְצּור הלך על ארבע רגליים .הוא חשב שעֶצם מחודדת הייתה קרן .הוא צִיי ֵר
אִיגּואָנֹודֹון עם קרן על אַּפֹו.

איך גדעון מַנְטֵל חשב שאִיגּואָנֹודֹון נראה
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שנים מאוחר יותר ,נמצאו כמה שְל ָדים של ֵמים של אִיגּואָנֹודֹון .הם היו באורך של
כתִ שְעה מֶטרים בלבד .העצמות הֶראו שלפעמים הוא הלך על רגליו האחוריות .ומה
שגדעון מַנְטֵל חשב ,שהיא קרן על אַּפֹו ,הייתה ל ְ ַמעֲשֶֹה בליטה על האגודל שלו!
סמַך ה ִמ ְמצָאים האלה ,שינו ַמ ְדעָנים את דעתם ּבְנֹוגֵעַ למראֵה האִיגּואָנֹודֹון.
על– ְ
גדעון מַנְטֵל עשה כמה טעויות .אבל הוא גם גילה תגלית
חשובה .מאז הרעיון הראשון שלו ,שהשן המְאּוּבֶנ ֶת
הייתה שייכת לזוחל אוכל–צמחים ,הוא בילה
שנים רבות באיסּוף ְראָיֹות ועּובדֹות ּכְדֵי
להוכיח שהרעיונות שלו נכונים .בעזרת
ניחושים זהירים שניחש לאורך הדרך,
היה גדעון מַנְטֵל ל ְ ֶאחָד מהאנשים
הראשונים שהְֶראו ,שבעבר חיו
על–פני כדור–הארץ זוחלים
ענקיים .ואז הם נִכְחֲדּו.
מְאות שנים קודם לָכ ֵן,
הּושְל ַך ּבְֶרנ ְַרד ּפָל ִיסִי
לבית–הסוהַר משום
איך מַדְעָנים היום חושבים שאִיגְּואָנֹודֹון נראה
שאמר כמעט אותו דבר .אבל
גדעון מַנְטֵל הפך למפורסם.
סקְְרנ ָה את האנשים והם ביקשו לגלות עוד על הזוחלים הענקיים
התגלית שלו ִ
האלה.
בשנת ַ ,1842מ ְדעָן בשם ִריצַ'ְרד אֹווֶן החליט שהזוחלים הנִכְחֲדים האלה צריכים שֵם
ִמשֶל עצמם .הוא קרא להם דינֹוז ָאּוִריָה ,שפירושו "לטאה נוראית ועצומה" .היום
אנו קוראים להם דינֹוז ָאּורים.
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השאלות
.1

.2
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מהו מְאּוּבָן?
א

פְּנ ֵי השטח של סלעים ומצוקים

ב

עצמות של ענק

ג

ׂשְרידים של י ְצּורים שחיו מזמן

ד

שיניים של פילים

לפי הטקסט ,מדוע ּבֶעָבָר היו אנשים שהאמינו בענקים?

1

.3

איפה מצא ּבְֶרנ ְַרד ּפָל ִיסִי מְאּוּבָנים?
א

על המצוקים

ב

בתוך ה ֵחמָר

ג

ליד נהר

ד

על שביל
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.4

מה היה הרעיון החדש של ּבְֶרנ ְַרד ּפָל ִיסִי?

1

.5

.6

מדוע הכניסו את ּבְֶרנ ְַרד ּפָל ִיסִי לבית–הסוהַר?
א

אנשים לא היו פתוחים לרעיונות חדשים.

ב

הוא העתיק את הרעיונות שלו מגדעון מַנְטֵל.

ג

הוא השאיר מְאּוּבָנים קטנים ּבְכ ֵלי–ה ֵחמָר שלו.

ד

חקירת מְאּוּבָנים הייתה אסורה בצרפת.

מי מצא את השן המְאּוּבֶנ ֶת באנגליה?
א

ּבְֶרנ ְַרד ּפָל ִיסִי

ב

מִָרי אָן מַנְטֵל

ג

ִריצ'ְרד אֹווֶן

ד

גדעון מַנְטֵל
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.7

.8

מה ידע גדעון מַנְטֵל על זוחלים ,שגרם לו להתפלא ממְַראֵה השן
המְאּוּבֶנ ֶת?
א

לזוחלים לא היו שיניים.

ב

זוחלים נמצאו מתחת לסלעים.

ג

זוחלים חיו ּבֶעָבָר הרחוק.

ד

זוחלים בלעו את מזונם.

גדעון מַנְטֵל חשב שהשן יכולה להיות שייכת לסוגים שונים של
בעלי–חיים .הַשלימו את הטבלה ּכְדֵי להַראֹות מה גרם לו לחשוב כך.
סוג חיה

מה גרם לו לחשוב כך

אוכל–צמחים

השן הייתה שטוחה ובַעֲל ַת חריצים.

1

י ְצּור ענקי

1

זוחל
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.9

.10

מדוע לקח גדעון מַנְטֵל את השן למּוז ֵאֹון?
א

ּכְדֵי לשאול אם המְאּוּבָן שייך למּוז ֵאֹון

ב

ּכְדֵי להוכיח שהוא מּומחה למְאּוּבָנים

ג

ּכְדֵי לשמוע מה ַמ ְדעָנים חושבים על הרעיון שלו

ד

ּכְדֵי להַשוֹות את השן לשיניים אחרות במּוז ֵאֹון

ַמ ְדעָן הֶראה לגדעון מַנְטֵל שן של אִיגּואָנ ָה .מדוע זה היה חשוב לגדעון
מַנְטֵל?

1

.11

במה השתמש גדעון מַנְטֵל כשניסה לשַעֵר כיצד נראה האִיגּואָנֹודֹון?
א

בעצמות שהוא אסף

ב

ברעיונות של ַמ ְדעָנים אחרים

ג

בתמונות מתוך ספרים

ד

בשיניים של זוחלים אחרים
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התבוננו בשני האיורים של האִיגּואָנֹודֹון .מה הם עוזרים לכם להבין?

.12

2

.13

ִמ ְמצָאים מאוחרים יותר הוכיחו שגדעון מַנְטֵל טעה בנוגע לַמַראֶה של
האִיגּואָנֹודֹון .הַשלימו את ֶה ָחסֵר במשבצות הריקות שבטבלה.
איך נראה האִיגּואָנֹודֹון לדעתו של
גדעון ַמנְטֵל

1

האִיגּואָנֹודון הלך על ארבע רגליים.

1
1

איך נראה האִיגּואָנֹודֹון לדעתם
של ַמ ְדעָנים היום

לאִיגּואָנֹודֹון הייתה בליטה על
האגודל שלו.

האִיגּואָנֹודֹון היה באורך  30מֶטר.
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.14

אֵילו ִמ ְמצָאים ֵהֶראו שגדעון טעה ּבְנֹוגֵעַ לַמַראֶה של האִיגּואָנֹודֹון?
א

שיניים מְאּוּבָנֹות נוספות

ב

סִרטּוטים מדעיים

ג

אִיגּואָנֹודֹונים חיים

ד

שְל ָדים של ֵמים

עִצרו
הגעתם לסוף החלק הזה של החוברת.
אנא הַפסיקו את עבודתכם.
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