
 המסע   
 הרובוטי של

עלא    



 ,אחרי חופשת הקיץ הארוכה
 זה היה סוף סוף היום

 כל .הראשון של בית הספר
 התלמידים היו נרגשים מאוד

 .והם היו בדרכם לבית הספר
 ,'אלה עולה השנה לכיתה ה
 .והיא גם כן מאוד מתרגשת
 היא ,כשהגיעה לבית הספר

 רצה אל כיתתה ושוחחה עם
 .חבריה על חופשת הקיץ
 השיעורים הראשונים היו

 מהנים מאוד וימי הלימודים
 .הבאים כבר ריגשו אותה
 ובנוסף היא פגשה הרבה

.אנשים חדשים



 לתלמידים נאמר כי הם הולכים לבחור
 הם עמדו .חוגים במשך שארית היום
 לבחור פעילויות מרובות שהם יעשו

 ואלה התרגשה מכך .לאורך כל השנה
.מאוד



 הדבר האהוב ביותר על אלה בבית
 .היה לתקן מכונות שהתקלקלו
 הייתה ,קאנסו ,אחותה הגדולה

 מהנדסת והיא רצתה מאוד להיות
 קאנסו לימדה את .כמוה כשתגדל
 ,אלה הרבה על מכונות ורובוטים

.אבל אלה רצתה ללמוד גם בעצמה



 אלה הייתה מאוכזבת
 ועצובה מאוד כשראתה

 שאין אופציות לחוגי
 רובוטיקה ברשימת

 היו הרבה .הפעילויות
 ,אמנות :פעילויות כגון

 חינוך ,דרמה ,יצירה
 אבל לא היו שום ;גופני

 פעילויות שקשורות
.לרובוטים או למכניקה

 אלה רצתה להשתתף 
 בחוג רובוטיקה

 ולהשתתף בתחרויות
 רובוטיקה שהיא ראתה

 .בטלוויזיה בעבר
 היא רצתה ,בנוסף

 להכיר אנשים
 שמעוניינים בבניית

 רובוטים ורוצים להיות
.מהנדסים כמוה



 אלה סיפרה על החלום שלה  למשפחתה
 בארוחת הערב ומשפחתה מאוד התלהבה

 אמרו שהיא ,אביה ואחותה ,אמא .ממנו
 יכולה לעשות כל מה שהיא חולמת עליו

 כי  ,ללא קשר למגדר שלה כשאישה,
 היא שמחה .בסופו של דבר כולם שווים
 מאוד שמשפחתה תמכה בה והחליטה

 לדבר עם המורה ערהאן בנושא זה
.למחרת בבוקר



 היא דיברה ,כשאלה הלכה לבית הספר
 ,מורה למדעים ,עם ערהאן אוגרטמן

 ואמרה לו שהיא רוצה לבנות רובוטים
 המורה היה מופתע .ולהשתתף בתחרויות
 הוא מעולם לא .מאוד מהתשוקה של אלה

 כל חייו .ציפה מנערה לבקש משהו כזה
 הוא ראה את תחום הרובוטיקה כתחום

 אבל ההתלהבות של אלה גרמה לו , גברי
.לחשוב אחרת



 אלה הסבירה שגם הבנות
 .מסוגלות לעשות כל מה שירצו
 המורה התלהב מהרעיון ואמר

 לאלה שיעשה כמיטב יכולתו
 לפתוח קבוצת רובוטיקה בבית

 אלה הייתה מאוד .הספר
 נרגשת כששמעה את החדשות

 האלה ומיד הודיעה לחבריה
 בהתחלה צחקו עליה .לכיתה
 כמה מחבריה  כי היא הייתה

 אבל לאלה לא היה ,בחורה
 אכפת מהם והיא הצליחה לקבל

 תמיכה של כמה חברים שהיו
.מעוניינים ברובוטיקה



 הם היו ,אאבל בשביל לפתוח קבוצה
 לאחר .יותר תמיכה ,זקוקים ליותר אנשים

 מציאת אנשים רבים שהיו להוטים
 היא הציגה ,ונלהבים לפתוח את הקבוצה

 בטקס שביום שישי את תכנית
 היא אמרה שכולם ,קודם כל .הרובוטיקה
 ,יכולים לעשות משהו בתחום הרובוטיקה
 כמה חברות ששמעו את .ללא קשר למין
 כולם .דבריה החליטו להצטרף מיד לחוג

 אז היא הייתה מאוד ,היו מאוד נחושים
 היא שמה לב שיש לפחות .מאושרת
 עשרים אנשים שרצו להשתתף בחוג

.הרובוטיקה



 חבר לכיתה של אלה
 שמאוד אוהב ,ששמו עלי
 רצה לעזור לאלה ,לצייר

 לכן הוא .עם ציור הרובוט
 התנדב לצייר את הרובוט

 כאשר הם התחילו
 אלה .להתכונן לתחרות

 שמחה כל כך לשמוע
  .זאת

 בזמן שהמורה ערהאן
 דיבר עם כמה תלמידים

 שיכולים לעזור להם
 מבתי ספר אחרים
 היא ,ותלמידי תיכון
 למדה על התחרות

.וחוקיה



 לאחר מספר ימים מרגשים
 הזמן להגיש בקשה ,ואינטנסיביים

                      !להתחרות הלך ואזל
 כל חברי .הם נרשמו לתחרות במידית
 כאשר הם ,הצוות עבדו בהנאה רבה

 החומרים הדרושים .עוזרים זה לזה
 לייצור הרובוט נבחרו בקפידה ועלי

 הכין את השרטוטים של הרובוט
 אלה והצוות ,בנוסף .ברמה גבוה

 תיקנו את הרובוט בכל פעם
 בעזרת תמיכה .שהתעוררה בעיה

 ,מתלמידים מבתי ספר אחרים
 הרובוט גדל במהירות והיה כמעט

.מוכן להתחרות



 ,כולם התרגשו מאוד כשהגיע יום התחרות
 .ותהו אם עשויה להתרחש בעיה ברובוט
 הם סמכו על ,הרובוט היה מוכן סוף סוף
 שררה ,עצמם והיו שבעי רצון מעבודתם

 אווירה של עייפות מתוקה מעבודה קשה כל
 המורל של הקבוצה ירד קצת ,עם זאת .כך

 כאשר הם לא השיגו תוצאות גבוהות
 ,בנוסף .במקצה הראשון שלהם באותו יום

 ,לאחר מכן .חלק ברובוט נפגע ולא עבד
 קבוצות אחרות 2 לקראת אמצע התחרות

 עזרו לקבוצה של אלה לתקן את הרובוט
 הרובוט תוקן ,בעזרת שתי הקבוצות .שלהם

.וכולם זכו להכיר חברים חדשים



 הם ,למרות שהיו להם מספר מורדות
 מאוד נהנו להריץ את הרובוט שלהם

 המסקנה מהתחרות .במהלך התחרות
 .הייתה שהדבר החשוב היה לא לנצח
 ,המטרה העיקרית הייתה להגיע לשם
 להכיר חברים חדשים וללמוד עוד על

 .רובוטים של תלמידים וקבוצות אחרים
 כאשר התוצאה הסופית של ,בסוף היום

 נודע להם כי הם קיבלו ,התחרות הוכרזה
 הם היו מאוד , את פרס רוח הצוות

.מאושרים וחגגו את זכיתם



 כל בית הספר התרגש כשחזרו לבית
 הם חוו .הספר עם מדליות וגביע בידיהם

 ,הצלחה גדולה בתחרות הראשונה שלהם
 וזה תרם הרבה לצמיחה המהירה של חוג
 כולם כבר ציפו לשנה הבאה .הרובוטיקה

 ,סטודנטים .לעבוד יותר ,ורצו לעשות יותר
 מורים ומנהל בית הספר חגגו את זכיתם

 של חברי הקבוצה ואחלו להם הצלחה
 הייתה אסירת תודה ,אלה .בהמשך הדרך
 על כך שנתנה לה הזכות לעבוד עם צוות

 תלמידי הקבוצה רצו שהתהליך .נהדר
 בבית הספר שלהם .הזה יחזור כל שנה

 הייתה כעת קבוצת רובוטיקה והם הקימו
.אותה תחת הנהגתה של אלה


