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מחנה קיץ

רעיון גדול ,חוויה ענקית

בכל קיץ מתקבצים מאות בני נוער בני 7־ 18מישראל ומכ־ 30מדינות נוספות
לשבועיים מאושרים .הם מפתחים את הקישורים הטכנולוגיים והיצירתיים
שלהם ובעיקר מבלים בארץ הסטארט־אפים הגדולה בעולם
למושבה זכרון יעקב .המחנה צופה
לנוף מרהיב ירוק ופסטורלי .זו
הזדמנות נהדרת ליהנות מזמן
איכות מחוץ לבית בתנאי פנימייה
ברמה גבוהה ,לשפר את האנגלית
במפגש עם חברים חדשים וליהנות
מתכנים מקצועיים .התוכנית
מורכבת מ־ 35סדנאות ,תמהיל
מושלם בין כיף בלי הפסקה לבין
העשרה מקצועית בטכנולוגיה,
עיצוב וחדשנות.

בישראל הקטנה ,כידוע,
נמצא מבחינה סטטיסטית
האחוז הגדול בעולם של חברות
סטארט־אפ (חברות הזנק) בתחומי
היי־טק וטכנולוגיה .איך קרה שכל
החדשנות הזאת מרוכזת דווקא כאן?
דותן טמיר ,מנכ"ל ,BIGIDEA
מבטיח שבקיץ הזה הכל יתבהר.
כי השנה ,נוסף לכל המסלולים
הטכנולוגיים שמתקיימים במחנה
הקיץ הבינלאומי ,Big Idea
ייפתח גם מסלול לתלמידי
תיכון שבו יתמחו ביזמות
היי־טק בהנחיית מדריכים
מבי"ס אדלסון ליזמות של
המרכז הבינתחומי בהרצליה.
לפרטים
והרשמה

bigidea.co.il
03-5285177
facebook:
bigideaisrael

סאמר קאמפ איכותי
בכל קיץ מתקבצים מאות בני נוער
בני 7־ 18מישראל ומכ־ 30מדינות
נוספות לשבועיים נפלאים .הם
מפתחים את הקישורים הטכנולוגיים
והיצירתיים שלהם ובעיקר מבלים
בחברת ילדים מכל העולם.
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החניכים מגיעים כדי לגלות את
נפלאות עולם ההיי־טק הישראלי
וליצור חברויות חדשות וקשרים
שיישארו איתם לכל החיים.
חוויה של סאמר קאמפ ,שבה הילד
מבלה מחוץ לבית למשך תקופה,
היא חוויה מעצימה ומבגרת.
כשמשלבים זאת עם מסלולי
פעילות מעשירים ושיחה באנגלית –
מקבלים קיץ בלתי נשכח .התוכניות
המודולריות מאפשרות בחירה
מגוונת של סדנאות טכנולוגיות,
והן מותאמות לילדים ולבני נוער
מכיתות ב' עד י"ב .האווירה
משפחתית וחמה ,וגם מי שזו לו
פעם ראשונה במחנה ירגיש בבית,
ממש כפי שמרגישים מאות חניכי
 Big Ideaמדי שנה בשנה.
חוויה בלתי נשכחת
 Big Ideaפועל במתכונת מחנות
הקיץ של צפון אמריקה .הוא
ממוקם בכפר הנוער היפהפה מאיר
שפייה ,על צלע הכרמל בסמוך

הכל בהישג יד
הסדנאות הטכנולוגיות מועברות
בקבוצות קטנות – בין שישה
לשמונה חניכים – כדי להבטיח
התקדמות ועבודה אישית של כל
חניך .ההדרכה נעשית על ידי צוות
מעולה ומקצועי .החניכים יכולים
לבחור מבין מסלולי הפעילות:
מחשבים ,רובוטיקה ,עיצוב אתרים,
פיתוח אפליקציות וגיימינג.
עיצוב אופנה ועיצוב תכשיטים
בתלת־ממד ,הדפסת התכשיטים.
גלישת גלים .תיאטרון ומחול
– כולל מופע בשיתוף החברים
מהקיץ ,מדע והמצאות ,וגם
אמנות ,מוזיקה ,ים וגלישת
גלים ,בריכה ,אולם כדורסל
ומגרש כדורגל ,פינג פונג וגם
אפשרות "סתם" לבלות על
הדשא ברוגע תחת העצים.
בערב יש פעילויות נוספות:
 Feel the breezeשמשלבות
הפעלות חברתיות וחינוכיות
לגילים השונים ,כמו ביקורים
בחברות היי־טק דוגמת סיסקו
או גוגל ,ערבי כישרונות צעירים,
ערבי מוזיקה" ,מכביה" ועוד
שפע של הפתעות.
צילוםRoy Waks :

