מכתב אל משתתפים עתידיים
אנייריסטים עתידיים יקרים,
אל תקראו את המכתב הזה אם אתם לא בעניין של מדעים וטכנולוגיה .אם אתם לא בעניין של לצאת מהבית ,או אם אתם
לא תלמידי תיכון חדורי מוטיבציה עם ציונים גבוהים במתמטיקה ומדעים – אל תקראו את המכתב הזה .אם לא מעניין
אתכם לחיות וללמוד ביחד עם קבוצת מתבגרים באותו ראש כמו שלכם ,מרחבי העולם – אז הפסיקו מיד לקרוא ,ואם לא
מעניין אתכם להתחיל את הלימודים האקדמיים שלכם כבר במהלך לימודי התיכון אז המכתב הזה לא בשבילכם .וכמובן שאין
שום טעם להמשיך לקרוא אם אתם לא מעוניינים בהשכלה גבוהה חינם.
אם אתם עדיין כאן ,כנראה שאתם דווקא כן בעניין שלנו ושואפים גבוה .אז תנו לנו לספר לכם עוד קצת על בAnières
 .Elite Academyכאן ב ,Anières -אנחנו מחפשים את מי שמשתייך לקטגוריה של ‹כמעט גאון› .שימו לב  -אתם
תצטרכו להיבחן כדי להוכיח שאתם מצטיינים במדעים ובטכנולוגיה ושיש לכם את הבשלות לצאת מהבית בגיל .15
ב -Anières Elite Academyאתם תחיו בקמפוס באזור כפרי .כל חבר בתכנית יחלוק חדר עם בני גילו (בכפר
ישנם חדרי מגורים נפרדים לבנים ולבנות) וילמד בכיתות מעורבות עם תלמידים מרחבי העולם ,גם הם מצטיינים במדעים
ובטכנולוגיה ,כמוהו .בית הספר ממוקם באותו הקמפוס של המעונות ,שם גם תמצאו את חדר האוכל ,אולם ספורט ,בריכת
השחייה וחדרים לפעילויות פנאי וחוגים.
אם וכאשר תתקבלו ,תצטרפו ל Anières -בכיתה י› ביחד עם תלמידים מצטיינים מחו„ל ,עימם תלמדו במהלך שלוש השנים
של התיכון .למעשה ,תגלו שהם יותר מתלמידים בכיתה – הם חברים לדרך .מדריכים מטעם כפר הנוער ויצו נהלל ילוו אתכם
בסביבת בניין המגורים ויהיו זמינים עבורכם תמיד בכל עניין ,גדול וקטן – אם נתקלתם בקושי משמעותי ,או אפילו אם סתם
נגמרה לכם משחת השיניים.
סגל ההוראה מהמובילים בארץ אחראי על תכנית הלימודים הכוללת למידה מתוקשבת ושימוש בציוד טכנולוגי מתקדם .בנוסף
תהיה לכם הזדמנות ייחודית ללמוד בקורסים שפותחו ממש רק עבורכם ומועברים על ידי מרצים מהטכניון ומהנדסים מהתעשייה,
בנושאים מרתקים כמו למשל רובופיסיקה .וזו רק דוגמא אחת ששלפנו
בטח אתם שואלים את עצמכם מה ההבדל בין תיכון רגיל ולימודים בתכנית  .Anieresאז בפשטות – אצלנו תקבלו
תיכון.+
פלוס במדעים וטכנולוגיה – כולל צבירת נקודות זכאות אקדמיות כבר בזמן התיכון .פלוס ביצירת קשרים וחברויות –
בזכות הקבוצה המגוונת שתכירו כאן ,המגיעה לנהלל מכל רחבי העולם .פלוס ההזדמנות לעצב את עתידכם כבר היום ולסלול
לכם דרך בטוחה לקריירה מזהירה.
שנדבר על החיים בכפר הנוער ויצו נהלל? אתם תתגוררו במתחם לימודים ומגורים באזור כפרי ,המתוכנן כך שיאפשר לימודים
בראש שקט וגם מפגשים כיפיים של חבר‘ה .מתחם הכפר כולל המון מדשאות מטופחות ,שבילים ,עצים ,נוי יפהפה ,ולא מעט
פינות חמד נסתרות שמאפשרות לכם למצוא פינה שקטה לעצמכם או לשבת בנחת עם חברים.
אבל שלא תחשבו שאתם רק באים לבלות כאן .סדר היום מובנה ואתם תדעו תמיד מה מצופה מכם .בבוקר תלמדו לפי
מערכת קבועה של שיעורים בכיתות ,בסיום יום הלימודים יהיו פעילויות פנאי וחוגים על פי בחירתכם כמו גם מפגשים
חברתיים וארוחות משותפות .יהיו לכם גם תורנויות סדר וניקיון במעונות – מה שבטוח ,לא יהיה רגע אחד משעמם! תמצאו
את עצמכם הופכים לאחראיים ועצמאיים .יחד עם זאת ,תמיד יהיה לצדכם איש צוות של כפר הנוער ,זמין לכל שאלה ,שינחה
וילווה בעת הצורך.
אמנם זה עדיין קצת רחוק ,אבל בהגיעכם לגיל  ,18עם סיום י„ב ,יגיע זמנכם להתגייס לצה„ל .אבל כמשתתפי התכנית ,אם
תתקבלו ללימודים בטכניון ,תוכלו ללמוד לתואר ראשון במדעים או בהנדסה ,עוד לפני שירותכם הצבאי ,כך שבעת שחרורכם
מהצבא כבר יהיה לכם מקצוע ביד וניסיון מבוקש בתעשייה .תכנית  Anièresתכין אתכם ללימודים בטכניון ,אליו מגיעים
תלמידים מצטיינים בלבד.
למעשה ,הלימודים ב -Anières Elite Academyהם מקפצה של ממש גם לחברים שתכירו במהלך הלימודים וגם לכם.
אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לחוויית חיים שתעצב לכם את העתיד.

