Summer Zone
מדור פרסומי

הקיץ הכי טוב שיהיה לכם בחיים Big Idea ,סטייל
כמו ההמבורגר ,סדרות
הטלוויזיה האהובות והבלו
ג'ינס ,גם מחנות הקיץ עשו
"עלייה" לישראל וסוף
סוף נמצא הפתרון להורים
הייטקיסטים שלא יודעים
מה עוד אפשר לעשות עם
בני הנוער בקיץ הארוך.
מי לא ראה לפחות סרט אמריקאי אחד על חווית ה
 Summer Campהאמריקאי בו הילדים יוצאים בחופשת
הקיץ לחוויה של לינה מחוץ לבית ,לשבועיים לפחות,
ועוברים חוויות מדהימות ובלתי נשכחות? אז איך מעניקים
חוויה שתשדרג את פרק הזמן הבלתי נגמר הזה .שאלנו את
דעתו של דותן טמיר ,מנכ"ל  BIG IDEAובעלים של מחנות
קיץ בינלאומיים בישראל.

אז מה זה בעצם מחנה קיץ ומה מייחד אותו?
"במחנה קיץ החניכים לנים במחנה ופעילים ללא הפסקה,
 24שעות ביממה ,לשבועיים או יותר .טווח הגילאים רחב,
בדרך כלל מהעולים לכיתות ב' ועד י"ב .במחנות הקיץ
מגוון האפשרויות של הפעילות רחב ,מתקיים מפגש בין בני
נוער ישראלים לבני נוער מכל העולם ומתאפשרת היכרות
אמיתית עם תרבות אחרת.
שבועיים במחנה נותנים לכל חניך וחניכה את הזמן
להתמקצעות מעמיקה בתחומי העניין שלהם :מחשבים,
גיימינג ,עיצוב ,גלישת גלים ,ספורט ,תיאטרון ,יזמות,
עיצוב תכשיטים ואפשרויות רבות נוספות .בנוסף על כך,
החוויה של לינה מחוץ לבית יוצרת שינוי מדהים בעצמאות
של בני החניכים; הם לומדים ליצור חברויות מחוץ
למעטפת המוכרת של הבית או בית הספר ,ובמקרה של
מחנות קיץ בינלאומיים ,ההכרות עם חברים וחברות מארה"ב,
דרום אמריקה ,אירופה ומהמזרח הרחוק עוזרת מאוד לשפר
את האנגלית ויוצרת חברויות מיוחדות לשנים רבות.
ב BIG IDEA-הצבנו לעצמנו סטנדרט גבוה מאוד ,הן
מבחינת ביטחון ובטיחות והן מבחינת ההדרכה והליווי .אני
חושב שיחס טוב במחנה קיץ הוא של מדריך בוגר ומקצועי
על כל  5-6חניכים .היחס הקטן מאפשר ליווי איכותי".
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מה אפשר לעשות אצלך במחנה?
"הסדנאות הטכנולוגיות אצלנו הן המרכז .הן מועברות
בקבוצות קטנות כדי להבטיח התקדמות ועבודה אישית
של כל חניך במסלול שמעניין אותו :רובוטיקה ,עיצוב
אתרים ,פיתוח אפליקציות ,גיימינג ,סדנאות צילום ,וידאו,
עיצוב גרפי ,אנימציה ,אפקטים מיוחדים DJ ,והדפסת
תלת מימד .יש לנו גם סדנת יזמות הייטק לתיכוניסטים
בשיתוף המרכז הבינתחומי בהרצלייה .מי שפחות מתחבר
למחשבים יכול להשתתף במסלולי גלישה ,דרמה ומחול או
מדעים .בנוסף לסדנאות יש גם המון פעילויות קלאסיות:
ספורט ,בריכה ,מופעי כישרונות ומסיבות רבות".

ההורים הישראלים שולחים את הילדים לשבועיים
ללא בעיה?
"להורה ישראלי קשה יותר להתחבר לחוויה .הוא לא חווה
אותה כילד בעצמו לעומת ההורה האמריקאי ,ש"נשם"
מחנות קיץ כל חייו .עם זאת ,אנו רואים בשנים האחרונות
כי הורים רבים רואים איך החופש הגדול הופך להשקעה
בעתיד של ילדיהם .יש לנו הרבה פניות מהורים החברים
במועדון הייטק-זון ומחפשים חוויות איכותיות ומקום
שבו הילדים ובני הנוער יכולים להתנסות בטכנולוגיה,
מדעים ,יזמות או עיצוב בצורה יצירתית ומאתגרת".

מה הדברים החשובים שצריך לברר בנוגע למחנה
לפני ששולחים את הילדים?
"האם הפעילויות איכותיות ומפתחות את היצירתיות של
החניכים? אם יש צוות הדרכה מקצועי ובוגר ,אם חדרי
המגורים והמתקנים ברמה גבוהה ואם יש מפגש בינלאומי
עם חברים מכל העולם שתורם להתפתחות של החניכים.
אפשר ומומלץ גם לבקש לדבר עם חניכים שהיו בעבר ,זה
תמיד מוסיף .כדאי גם לתכנן את הקיץ מראש ,מחנות
הקיץ מבוקשים מאוד וחבר'ה מחו"ל נרשמים מוקדם,
המקומות מתמלאים ונסגרים הרבה לפני הקיץ".
אם הבנתם שמחנה קיץ זה הפתרון המושלם לילדים
שלכם ,BIG IDEA ,מחנה קיץ בינלאומי בתחומי
טכנולוגיה ,עיצוב ,יזמות ועוד לכיתות ב' עד י"ב.
הכנסו לאתרwww.bigidea.co.il :
או התקשרו03-5285177 :

