
 המסע הרובוטי
של אליקן



 הגיע ,אחרי חופשת קיץ ארוכה
 השנה .היום הראשון ללימודים

 והוא ’אליסן עולה לכיתה ד
 מלא בהתרגשות לקראת יומו

 כשהגיע לבית הספר .הראשון
 .הוא רץ לעבר כיתתו החדשה

 השיעור הראשון היה מהנה
 הדברים החדשים שלמד ,מאוד

 גרמו לו להתרגש והוא פגש
.המון אנשים חדשים



 מוריו של אליסן סיפרו לו שהיום
 יתקיים יום חשיפה לחוגים למשך
 והם יבחנו פעילות ,שארית היום
 וחוגים שיאהבו וירצו לקחת בהם

 חלק במשך השנה ואליסן היה
.יותר מנרגש לגבי זה

 התחביב העיקרי שלו היה לתקן
 אביו היה ,מכוניות שבורות

 מהנדס והוא תמיד שאף להיות
 אביו תמיד לימד אותו .כמוהו

 דברים על רובוטים אך הוא שאף
.ללמוד יותר בעצמו



              כשראה ,עם זאת
       אליסן את רשימת

              הפעילויות והחוגים
            .הוא התאכזב מאוד
 היה מגוון רחב של פעילויות
 חינוך ,מלאכת יד ,כמו ציור
 גופני ודרמה אבל הפעילות

 .שהוא הכי רצה לא הייתה שם
 אליסן רצה לבנות רובוטים

 ולקחת חלק בתחרות רובוטיקה
 שראה בחדשות כמה ימים לפני
        הוא רצה להכיר חברים ,כן

וחברות חדשים שיאהבו          
 רובוטים וירצו להיות            

.מהנדסים בדיוק כמוהו           



 כאשר הוא סיפר על המצב בייאוש
 הם אמרו לו ,גדול למשפחתו

 רצונו לא ,שלמרות צערם הרב
.אפשרי

 אליסן התרגז ורצה לשנות את
.המצב ולעשות כמיטב יכולתו





 אליסן הלך לבית הספר ושוחחה עם
 ואמר לו ,המורה למדע ,מר ארחאן

 שהוא רוצה לבנות רובוטים
 .ולהשתתף בתחרויות רובוטיקה

 המורה שלו היה הביע תמיכה רבה
 באליסן ורצה לעזור לו להגשים את
 הוא אמר לאליסן שהוא .חלומותיו

 יעשה כמיטב יכולתו כדי לפתוח
 אליסן .קבוצת רובוטיקה בבית הספר

 שמח מאוד ודיבר עם חבריו לכיתה
 במטרה שיצטרפו ביחד איתו לקבוצת

.הרובוטיקה



 היתה טובה ,מליס ,השותפה של אליסן
 אז היא .בציור ורצתה לעזור לו

 התנדבה לעזור לו לצייר ולשרטט את
 אליסן היה כל כך מאושר .הרובוט

 מר ערן ,במקביל .לשמוע על עזרתה
 דיבר עם כמה תלמידים שיכולים לעזור

 להם מבתי ספר אחרים ובתי ספר
 במטרה לנסות ללמוד מידע נוסף ,תיכון

.על התחרויות



 מלאי התרגשות ,לאחר ימים
 הגיע הזמן להירשם,ואינטנסיבים

.לתחרות הגיע והם נרשמו לתחרות
 ,כל חברי הקבוצה עבדו בהנאה רבה

 הם החלו לקבל .תוך עזרה זה לזו
 את החומרים שהם צריכים כדי

 מליס שרטטה .לבנות את הרובוטים
 ואליסן תיקן כל בעיה ,במיומנות רבה

 בעזרת תלמידים .שהופיעה ברובוט
 הם היו כמעט ,מבתי ספר אחרים

.מוכנים להתחרות



 כאשר הגיע יום התחרות כולם היו
 והם תהו אם יופיעו ,נרגשים מאוד

 בסופו של דבר הרובוט שלהם .בעיות
 הם האמינו בעצמם וכתוצאה ,היה מוכן
 מעבודה קשה ואינטנסיבית במשך ימים
 המורל של הקבוצה .הם התעייפו נורא
 התדרדר כאשר הם לא הצליחו להשיג
 תוצאות טובות מאוד במקצה הראשון

 חלקים מסוימים של הרובוט .שלהם
 לקראת ,אך .נהרסו והפסיקו לעבוד
 אמצע התחרות קבוצה נוספת עזרה

 לקבוצה של אליסן לתקן את הרובוטים
.שלהם



 היה ,למרות שהיו להם כמה צרות
 לקבוצה כייף שלא נגמר ממשחקי

 הרובוטים שלהם שוב ושוב במהלך
 ,כתוצאה מכך .כל יום התחרות
 הבינו שהדבר החשוב היחיד לא

 המטרה העיקרית .היה לנצח
 ,הייתה להכיר חברים חדשים
 ללמוד עוד על הרובוטים של

 בסוף .קבוצות אחרות ולהנות
 זכתה ,בטקס הפרסים ,היום

 הקבוצה של אליסן בפרס רוח
.הצוות



 כל חברי הקבוצה היו נרגשים מאוד
 כשחזרו לבית הספר עם מדליות

 הם זכו להצלחה רבה .וגביעים
 וזה תרם ,בתחרות הראשונה שלהם

 .לחוג הרובוטיקה לגדול במהירות
 מורים ומנהל בית הספר ,תלמידים

 אליסן היה .הודו לכל חברי הקבוצה
 .אסיר תודה לכל מי שעזר לקבוצה

 הם רצו שהתהליך של פרויקט
 בבית .הרובוטיקה ימשך מדי שנה

 הספר שלהם עכשיו יש קבוצת
.רובוטיקה תחת הנהגתו של אליקן




