
4 צלחות פטרי מחולקות
1 צלחת פטרי גדולה  

הוראות מאויירות

49 מיקרובים=חיידקים
54 קלפי מחקר

4 פינצטות

12345

תכולת המשחק:

מבוא
רוצים לדמיין שאתם טכנאי מעבדה?  

מהרו לתפוס את הפינצטה שלכם! זהו את המיקרובים 
)חיידקים( שעל קלף המחקר במהירות הגבוהה ביותר 

והשמידו אותם באמצעות הנסיוב!

מטרת המחקר
התחרו להיות המדען הראשון שירשים את ד"ר מיקרוב על ידי 

השלמת כרטיס המחקר בצורה נכונה. 
לצורך כך, על השחקנים לבחור את המיקרובים הנכונים, 

להניחם בצלחת הפטרי תוך התאמת כרטיס המחקר ועבודה 
לפי כללי המחקר. 

השחקן הראשון שמשלים חמישה כרטיסי מחקר הוא הזוכה!

הכנת המעבדה
• הניחו צלחת פטרי גדולה עם כל המיקרובים במרכז 

  )שמרו את הוירוס הסגול בצד אלא אם אתם משחקים   
  באפשרות משחק 1 או 3(.

• ערבבו את קלפי המחקר והניחו אותם בערימה כשפניהם  
  כלפי מטה ליד צלחת הפטרי.

• כל שחקן לוקח צלחת פטרי מחולקת ופינצטה כציוד מעבדה.

3 החלקים הקטנים של צלחת הפטרי משמשים לבידוד 
3 המיקרובים. 

החלק הגדול משמש לבידוד מיקרוב מיוחד הנקרא נסיוב.

כללי מחקר
כאשר כל השחקנים מוכנים, הופכים את הקלף הראשון.

על השחקנים להתחרות כדי להשלים את קלף המחקר תוך 
בחירת המיקרובים הנכונים מצלחת הפטרי הגדולה והעברתם 

לכלי משלהם בעזרת הפינצטה.
שלב 1:

את המיקרובים שעל קלף המחקר יש לבחור ולהניח בצלחת 
הפטרי באופן המתאים לקלף המחקר.

)ניתן לשחק בשלב ההתאמה מגיל +4 ולתרגל מוטוריקה עדינה(.

שלב 2:
יש למצוא את המיקרובים החסרים בקלף המחקר ולהניח 

אותם בצלחת הפטרי שלהם עפ"י הכללים הבאים:

3 החלקים
למיקרובים.

חלק
לנסיוב.
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• הנסיוב חייב להיות בצורה וצבע שונה מ-3 
המיקרובים האחרים. עליו להיות מבודד בחלק 

הגדול של צלחת הפטרי.
• 3 המיקרובים חייבים להיות בצבע שונה מהנסיוב.  

שני מיקרובים מתוך ה-3 חייבים להיות באותו הצבע.  
• הנסיוב ו-3 המיקרובים חייבים להיות בצורה שונה.

)אין לחזור על אותה הצורה בצלחת הפטרי של 
השחקן(.

הכללים למציאת המיקרובים החסרים:

?
?

  הערה: תיתכן יותר מתשובה
אחת נכונה.

כשהשחקנים סבורים שהשלימו את המחקר שלהם בצורה 
נכונה, הם עוצרים וצועקים "מצאתי את הנסיוב!" על שאר 

השחקנים להפסיק מיד ולהניח את הפינצטות שלהם.
כעת בודקים בזהירות את צלחת הפטרי של השחקן שהכריז 

ראשון כדי לבדוק שהכול נכון.
אם כל השחקנים מסכימים שהמחקר הסתיים בהצלחה, 

השחקן זוכה בקלף המחקר כפרס.
אם לא, השחקן מאבד את אחד הקלפים )אם יש( ומניח אותו 

מתחת לערימת קלפי המחקר.

שלב 1: התאימו את המיקרובים לפי קלף המחקר.

שלב 2: מצאו את המיקרוב החסר

סיום המשחק
השחקן הראשון שצובר 5 קלפים, 

זוכה במשחק.

חשוב
• אם מיקרוב נופל על השולחן, השחקן שהפיל אותו נדרש  

  להרים אותו מיד! אסור שהמיקרוב יישאר על השולחן.
• לשחקנים אסור לגנוב מיקרובים מצלחות הפטרי של   

  יריביהם.
• לשחקנים אסור להוסיף מיקרובים לצלחות יריביהם 

  )אלא אם הם משחקים באפשרות משחק 2 או 3(.
• על השחקנים להשתמש תמיד בפינצטה כדי להרים את  

  המיקרובים, הנסיוב והוירוס הסגול.

אפשרויות משחק:
1. הוירוס הסגול: בתחילת המשחק, מניחים את הוירוס   

הסגול בצלחת הפטרי הגדולה. במהלך המשחק, השחקנים  
יכולים לקחת את הוירוס ולהעבירו לשכנם שמשמאל. 
אסור להחזיר את הוירוס הסגול לצלחת הפטרי הגדולה.

שחקן שהוירוס הסגול מצוי אצלו בצלחת אינו רשאי לצעוק 
"מצאתי את הנסיוב!"  

כאשר הסיבוב מסתיים, על השחקן המחזיק בוירוס הסגול 
לוותר על קלף שלו )אם יש( לטובת הזוכה. 

)מומלץ ל-3 שחקנים או יותר(.

2. חבלה בניסוי: שחקנים רשאים להוסיף מיקרובים לצלחות 
יריביהם בניסיון לפגוע במאמצי המחקר שלהם, אך לשחקנים 

אסור לגנוב מיקרובים מיריביהם. 
שחקנים נפטרים ממיקרובים בלתי רצויים על ידי החזרתם 

לצלחת הפטרי הגדולה בעזרת הפינצטה שלהם.

3. קומבינציה: המשחק משלב את
שתי האפשרויות: הוירוס הסגול 

בשילוב חבלה בניסוי
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