
 סאמר סקול בניו יורק

 אם כבר ללמוד אנגלית, אז למה לא לעשות זאת בניו יורק?
את האנגלית שלכם  להשיג שתי מטרות: לשפרמזמינה אתכם פאן טראוולס חברת 

 וליהנות מחוויה בלתי נשכחת המותאמת לבני נוער דתיים. בניו יורק בסאמר סקול

פעם בחיים: סאמר  ילכם אל חוויה לימודית שלגפאן טראוולס מזמינה אתכם לחבור לבני נוער ב

ומדריכים , פעילויות עם שפע של אטרקציות, אינספור  בחיים.סקול בניו יורק, העיר שלא ישנה 

מקצועיים במיוחד, תהיו בטוחים שבקיץ הקרוב אתם לא רק תרכשו שפה, אלא גם תעשו כיף 

 חיים!

 תתחילו לארוז...
זה נשמע כמו חלום, אבל זו יכולה להיות המציאות שלכם: בחופש הגדול, בזמן שכל החברים שלכם 

זר או מבלים לכל היותר הקניון הקרוב אתם תעלו על מטוס לסאמר סקול בניו נרשמים לשיעורי ע

 פאן טראוולס מזמינה אתכם לגלות, לחקור, ללמוד, לחוות וליהנות בתכנית הקיץ הייחודית שלה יורק.

הכוללת לימודים עיוניים לצד אינספור פעילויות, אטרקציות ובילויים ברחבי העיר. התכנית שואפת 

 מטרות בו זמנית: לשפר את השפה האנגלית ולהעניק חוויה בלתי נשכחת לנוער דתילהשיג שתי 

במהלך השהות תוכלו לבקר  ולעשות זאת בניו יורק, העיר המרכזית בארצות הברית של אמריקה!

בכל המקומות הכי שווים, לסמן וי על אתרי חובה מגוונים, להכיר אנשים חדשים ובעיקר ללמוד המון 

 ת כי אתם יכולים לעשות הכל, כולל לשפר את כישורי השפה שלכם.על עצמכם ולדע

 למה צריך ללמוד אנגלית?
מלבד  תר בעולם. ככזו יש לה תפקיד חשוב.נתחיל עם עובדה: אנגלית היא השפה המדוברת ביו

 היכולת לתקשר אחד עם השני, שפה זו משמשת לגשר בין תרבויות, לדלג בקלילות מעל פערים

יים. בכפר הגלובלי בפני אלו הדוברים אותה דלת אל עולם שלם של הזדמנויות בח ולפתוח חברתיים

שוטף  ואת החשיבות הקיימת לדיבורם נוער דתי רואה את הצורך בשיפור הביטחון בו אנו חיים, ג

בשפה האנגלית. סאמר סקול בניו יורק זו תכנית אשר מיועדת למטרה זו בדיוק. היא מדברת לבני 

 יחד עםי נוער דתיים בפרט, כך שמשלבת את האווירה הדתית אליה מורגלים מבית נוער בכלל ולבנ

בדרך זו חוויית  שפע של אטרקציות, בילויים ופעילויות המותאמות לטווח הגילאים של הנרשמים.

 הלמידה הופכת לטבעית ומיטבית והתוצאות מדברות בעד עצמן.

 זה עובד, יש הוכחות בשטח
 ש אינספור סיפורי הצלחה:ניו יורק יבלסאמר סקול 

 יחידות 5-אנגלית לת יחידו 4 -עלו מששתתפים מ 

  שלקחו חלק בסאמר סקול באנגלית בזכותבבגרות  011קיבלו שמשתתפים 

  כישורי השיחה שלהם במידה משמעותית  ששיפרו אתמשתתפים 

 שיפור משמעותי בביטחון העצמי בכל הקשורובמשפט אחד: אחוז גדול מכלל המשתתפים חש 

 ויכול לנהל שיחה קולחת באופן שוטף. אוצר המילים שהתרחב העשיר את  לאנגלית,

 למי התכנית מתאימה?
אופנה, היא נמצאת ברשימת הערים בת את כלכלת העולם, נחשבת לבירת היא מעצניו יורק: 

ימה עוד שוהר היא אחד המרכזים העשירים ביותר מבחינה אומנותית ותרבותית ,הגדולות ביותר

האולטימטיבי . אין ספק שניו יורק היא אחת הערים המשפיעות ביותר על העולם ולכן היא היעד ארוכה

. 01-01סאמר סקול בניו יורק זו תכנית שמתאימה לבני נוער דתי בגילאים  עבור סאמר סקול.

התוכנית מיועדת לדתיים המגיעים ממשפחות דתיות ולומדים במוסדות חינוך דתיים כמו למשל 

, מערים גדולות, ות תיכוניות, אולפנות ותיכונים דתיים. המשתתפים מגיעים מכל רחבי הארץישיב

  .מושבים ויישובים על מנת לקחת חלק בחוויה הייחודית
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 מה בתכנית?
תית פים ליצור בסאמר סקול בניו יורק בדיוק את אותה אווירה דהיות וכל המשתתפים דתיים, אנו שוא

אליה כולם רגילים מבית. לכן כל יום יפתח בתפילה ולאחריה ארוחה. לאחר הארוחה התלמידים 

באווירה בלתי פורמלית ועם מורים מקצועיים. מלבד החומר היבש, התלמידים  4ילמדו אנגלית במשך 

ם גם יעברו הכנה יומית לקראת האטרקציות והאתרים בהם יבקרו במטרה שאחר הצהריים יוכלו לייש

את כל אשר למדו בבוקר. לאחר יום הלימודים הכיף רק מתחיל, והקבוצה תטייל בניו יורק ותבקר בכל 

מגדל ה"אמפייר סטייט", מוזיאון ההיסטוריה של פסל החירות, האתרים והאטרקציות הכי שוות כמו: 

 .סנטרל פארק ועודאצטדיון "מדיסון סקוור גרדנס", הטבע, טיימס סקוור, 

 ות גם בערבים ובשבתותממשיכים ליהנ
התלמידים של הסאמר  ,גם בערבים לא יהיה אף רגע משעמם ובסיום כל יום, לאחר ארוחת הערב

סקול בניו יורק יצאו למגוון פעילויות מהנות ביניהן: מחזמר, החלקה על הקרח, משחקי גולף, באולינג, 

על אווירת הביחד ונקיים שייט, טיול לילי בעיר ועוד מלא הפתעות. במהלך השבתות אנו נשמור 

פעילויות כיפיות ומגבשות בבית המלון בברוקלין, על מנת לאגור כוחות לשבוע הקרוב. ימי ראשון יהיו 

חופשיים מלימודים ואנו נקדיש אותם ליציאה מחוץ לעיר ניו יורק כדי לעשות כיף חיים מהבוקר ועד 

של מפעל השוקולד גם שהנו שי פארק" "הר-בולונה פארק הענקי של ארה"ב , -ה Flags 6 -הערב, ב

 כיפי עם המון מתקנים. ם לונה פארקגענקית השוקולד ו"הרשיס" 

 משעמם? לא בבית ספרנו
אין זה סוד שהשפה האנגלית הנה חיונית ומשמשת ככלי בדרך להצלחה. כיום אין זה מספיק שתהיה 

ותר. בבתי הספר השונים, הבנה מצומצמת של השפה, יש צורך בהבנה מעמיקה, מקיפה ומקצועית י

והם אולי מהווים הכנה מספקת לבחינות  ,לימודי אנגלית מועברים לתלמידים בצורה מקובעת

דרישות המציאות ביתר קלות. בסאמר  םאך אינם מספיקים על מנת שניתן יהיה להתמודד ע ,הבגרות

פיתוח כישורי קריאה סקול בניו יורק אנו מתמקדים בפיתוח ביטחון עצמי כדרך לרכישת השפה, לצד 

יטה הטבעית". הגישה עליה וכתיבה של התלמידים. השיטה שלנו היא חווייתית ומוכרת גם בשם "הש

היא שהדרך הטובה ביותר לרכוש שפה היא זו אשר מחקה את הדרך הטבעית בה זו שיטה מבוססת 

 יםלתלמיד תוך שמאפשרים ,מסיבה זו אנו שמים דגש על ההקשבה והדיבורלומד.  ים קטניםילד

זו  תהתמקדומדובר בנוסחה מנצחת: במהלך היום. זאת וליישם  יםשומע שהםלחקות את מה 

 .ומסייעת להתקדמותם של התלמידיםלבניית הביטחון העצמי  מובילה

 התאמה לקהל הישראליבפאן טראוולס אנו שמים דגש על 
עשוי להוביל לתסכול  היות והשפה האנגלית שונה מאוד מהשפה העברית, לא פעם תהליך הלמידה

בפאן טראוולס משקיעים מאמצים רבים  ,ולמחסום פסיכולוגי כתוצאה מכך. כדי לשבור את המחסום

במחקר ובפנייה למומחים מהשורה הראשונה בתחום על מנת להכין לבני הנוער ארגז כלים ללימוד 

לך היום משולבת בדרכים שונות במה ,השפה. התכנית שנבנתה כתוצאה מכך, הנה ייחודית

ומותאמת במיוחד לקהל יעד ישראלי ברמות שונות. כבר לפני הטיסה אנו מחלקים קטעי אודיו 

בסאמר סקול בניו יורק המיועדים להאזנה, שישמשו כעבודת הכנה לקראת הנסיעה. כמו כן הלימודים 

בפני הכיתה כוללים שיטות לימוד חוויות ומגוונות החל בניהול דו שיח, דרך כתיבת יומן מסע ודיבור 

ליישם  לתלמידיםועד משחקים ומשימות בשפה האנגלית. אנו מאמינים כי הכיף וההנאה יסייעו 

 את החומר שלמדו.טוב יותר ולהפנים 

 עוד לא דיברנו על היתרונות
  במקום בו שיטות לימוד אחרות  –הגישה הטבעית ללימוד אנגלית, שיטה שעובדת

בין לימוד עיוני לבין חשיפה לתרבות המקומית נכשלות השיטה הטבעית מצליחה. השילוב 

 על בסיס יומיומי זו הדרך להצלחה. וביקור באטרקציות 

  בנוסף לשיטת הלימוד עצמה, אנו מעמידים לרשותם של  –הצוות שלנו, סוד ההצלחה

הילדים צוות מנצח, חם ואכפתי ולו ניסיון רב בעבודה עם בני נוער. כל המדריכים דתיים, 

 ת ועברית וזמינים באופן מרבי עבור התלמידים.דוברי אנגלי

  על התלמידים לא מופעל שום לחץ להישגיות וכל אחד מתקדם בקצב  –קצב לימוד אישי

האישי שלו ובהתאם לרמת היכולת. לכל כיתה יש עוזרת הוראה אשר תפקידה לסייע 

 כנית.למתחילים ולקדם את המתקדמים, מה שמאפשר למצות את מלוא הפוטנציאל של התו



  מאז ומתמיד ידוע כי הלימוד בקבוצות קטנות הנו  –יחס אישי ולימוד בקבוצות קטנות

בסאמר סקול בניו יורק לכן הרבה יותר יעיל ומאפשר לספק יחס אישי לכל התלמידים. 

 משתתפים. 01קבוצות הלימוד לא יעלו על 

  עם ניסיון עשיר התכנון הרבה יותר מעמיק, מה שאומר  –תכנון עד לרמת הפרט הקטן

שעבור הילדים ששוהים בתכנית הכל מסודר ומאורגן עד לרמת הפרט הקטן, החל בלינה 

 ובארוחות, ועד תיאום כל האטרקציות והפעילויות.

 בראש סדר העדיפויות: הביטחון והבטיחות של הילדים
ת, עדיין לא תמיד כולם ירגישו נוח לעלות על מטוס למרות שבני נוער נמצאים בתחילת דרכם העצמאי

ולטוס לסאמר סקול בניו יורק לתקופה של שבועיים הרחק מהבית. עם זאת אי אפשר להתעלם מכך 

שמדובר בחוויה חד פעמית של פעם בחיים, ולכן לא כדאי שהפחד שאתם אולי חשים ימנע מכם 

 שאתם ולדעתיותר שקטים ורגועים, מלהצטרף אל המסע המשותף. כדי שתוכלו להיות כמה ש

אנו דואגים שתהיה שמירה נמצאים בידיים טובות, אנו שמים דגש רב על נושא הביטחון והבטיחות. 

, שוכרים אנשי הדרכה דוברי אנגלית המתמצאים בניו יורק ומקפידים על יחס המשתתפיםמלאה על 

 של מדריך אחד לכל תשעה ילדים )למעט במקומות הומים(.

 אמר סקול של פאן טראוולס?למה ס
כמו סאמר סקול  הרפתקאותללא תמיד קל לצאת  אנו בפאן טראוולס מודעים לכך שלילדים דתיים

מבחינה טכנית ולוגיסטית, כדי שהדבר יתאפשר יש לדאוג להמון פרטים. ההיכרות שלנו  .בניו יורק

תכנון והארגון ולהתאים עם המגזר מאפשרת לנו לשים דגש על כל הנושאים החשובים כבר בשלבי ה

במיוחד לבני נוער דתיים. מלבד האווירה הדתית, אנו גם מקפידים להפוך את החוויה  את התכנית

הלימודית לכמה שיותר מהנה ומיטבית, כך שבעת החזרה הביתה הילדים יוכלו לראות תוצאות 

משמעותית.  ממשיות, לחוש ביטחון לדבר בשפה שרכשו ולהעשיר את אוצר המילים שלהם במידה

כל ילד שהגיע אלינו הצליח לשפר את האנגלית שלו בתקופה  התכנית עובדת ויש לכך הוכחות:

 קצרה. במידה ומגיעים עם מוטיבציה ורצון ללמוד אין שום סיבה שהילדים לא יתקדמו ויעלו ברמה.

 האם התכנית באמת משפרת את האנגלית?
דואגים  ובפאן טראוולססביבה שכולה דוברת אנגלית, ב מתקיימיםניו יורק בבסאמר סקול  יםהלימוד

. המפגשים בין כיפית ומהנה כמה שיותרו מרבית סביבה תהיההעם  יםכי האינטראקציה של התלמיד

הם ספור סיורים ופעילויות בעיר, נתרבות האמריקאית בנוסף לאיבין הישראלים ל המשתתפים

בצורה הטובה  וכך ילמדו את הדיבור, יתרגלו השפה בצורה עקבית לא ייחשפוכי הילדים  שמבטיחים

לרשותם של פאן טראוולס מעמידה כמובן שמידת ההצלחה תלויה רבות בתלמיד אך  .והיעילה ביותר

 בני נוער דתיים את כל הכלים להצלחה, לצד כל התנאים שיאפשרו להם לנהל אורח חיים שגרתי ודתי

 . לכל אורך המסע

ידיים שלכם ומזמינים אתכם להתנסות בעצמכם ולהצטרף אלינו עכשיו אנו מעבירים את הכדור ל

לחוויה לימודית בלתי שגרתית. זו ההזדמנות שלכם להכיר בני נוער, ממש כמוכם ולצאת אתם 

 להרפתקה מיוחדת במינה, במהלכה גם תלמדו וגם תיצרו זיכרונות שילוו אתכם לכל החיים. 

  יינו לעצמכם מקום בקיץ הקרוב!הירשמו כבר עכשיו לסאמר סקול בניו יורק ושר

 


