מכתב להורים
הורים יקרים,
אם הגעתם עד לכאן ,וקוראים את המכתב הזה ,אנחנו מניחים שהשכנים  -והתכנית  -נאים בעיניכם .אבל כנראה שיש שאלה
אחת גדולה שעדיין מטרידה את מנוחתכם  -מדוע שנשלח את הילד שלנו ללמוד בפנימיה ,במקום כל כך רחוק מהבית?
הרי אתם כבר יודעים שבתכנית הזו ,רמת לימודי המדעים והטכנולוגיה היא הגבוהה ביותר .אתם גם יודעים שזוהי הזדמנות
מיוחדת במינה עבור ילדיכם ,שיוכלו להתחיל את דרכם לעתיד אקדמי מזהיר כבר בזמן התיכון ,ואין צורך לדבר על היתרונות
הברורים בלהיות חלק מקבוצה כה מגוונת של נערים ונערות מוכשרים ,בעלי תחומי עניין דומים ,מכל קצוות עולם.
אבל האם אתם באמת יודעים לאיזו חוויה אתם שולחים את ילדיכם החל מהרגע בו יכנסו בשערי כפר הנוער ויצו נהלל? זה
בדיוק מה שאנחנו רוצים לנסות ולהסביר כעת.
ילדכם יצטרף לקבוצת תלמידים נבחרים בני גילו ,והם יתגוררו יחד בשלוש השנים הבאות ,באחד המקומות היפים בארץ .במערב
עמק יזרעאל ,לא רחוק מחיפה ,שוכן כפר הנוער ויצו במושב נהלל .הם ישהו בפנימייה מטופחת המוקפת דשאים ושבילי הליכה
נעימים .בנייני בית הספר ממוקמים בצד אחד ,בצד השני חדר אוכל ומרכז פעילות פנאי וחוגים ,והמעונות שוכנים מעבר לכביש.
כל שכבת גיל של משתתפי תכנית  ,Anièresמתגוררת בבניין מעונות משלה .נערים ונערות נוספים הלומדים בבית הספר
וחיים בכפר הנוער ,מתגוררים במעונות סמוכים .המעונות אינם זהים זה לזה ,אבל רוב הבניינים הם בני שתי קומות ובממוצע
יש בהם שישה חדרים ,כאשר בכל חדר מתגוררים שלושה תלמידים .לכל נער ונערה יש מיטה משלהם ,שולחן כתיבה ,מדפי
ספרים וארון בגדים .בכל חדר יש מקלחת צמודה ,כיור ,מראה ושירותים .בכל בניין מעונות יש מועדון חברתי לשעות הפנאי,
ובו טלוויזיה ,מחשב ,כורסאות ,ספות ,משחקים ,ספרים ומטבחון .ילדיכם יהיו אחראים לסידור המיטה ולהחלפת הסדינים .הסדר
והניקיון של חדר האמבטיה וחדר השינה יהיו באחריות משותפת של המתגוררים בו (כן ,שמעתם נכון!!) .כדאי להביא מצעים
ומגבות אישיים ,כדי ליצור אווירה ביתית ומוכרת .בחדר הכביסה שבקומה הראשונה עומדים מספר מכונות כביסה ומייבשים
לשימוש עצמי .הסגל ילמד את הנערים והנערות איך להשתמש בהם והם יהיו אחראיים לתחזוקת חפציהם ולשמירה על הופעה
מסודרת עם בגדים נקיים.
לתפיסתנו חשוב מאוד להבטיח את שלומם וביטחונם של כל נערה ונער בכפר הנוער כפי שחשוב גם לתמוך בהם ולאתגר
אותם בכיתת הלימוד .לכן ,לכל קבוצה מוצמדים שני מדריכים (גבר ואישה) שאמונים על שמירת הרווחה האישית של יקיריכם.
המדריכים ישנים בקרבת מקום וזמינים  .24/7הם מוודאים שכולם שותפים בתורנות הניקיון ושיש לכולם את כל הנחוץ בכל
הקשור למצעים ,מגבות ,מוצרי טיפוח והיגיינה אישית ,חומרי ניקיון ואפילו (חלילה ,שלא נזדקק) לנטילת תרופות .המדריכים גם
מלווים את הקבוצה על פי זמני הארוחות אל חדר האוכל ובחזרה ומוודאים שכולם אוכלים כראוי .כל משתתף בתכנית מקבל
דמי כיס המיועדים להוצאות אישיות .מדריכי הפנימייה מקיימים פגישה קבוצתית מידי יום ,על מנת להבטיח שכולם ידעו מה סדר
היום שלפניהם ולהודיע על שינויים או פעילויות מיוחדות ,אם ישנן .המפגש נועד גם לראות שכל אחד מהנערים והנערות במצב
רוח טוב ובריאים ,ולוודא שזוכרים להתנהג יפה ולשמור על הכללים .בלילה יש שומר לילה תורן .אזורי המגורים והלימודים בכפר
הנוער הם מתחם מגודר.
ואם ילדיכם לא חשים בטוב? אל דאגה ,בכפר ישנה אחות העונה על צרכי הילדים כשמישהו אינו בקו הבריאות .בבית הספר
מועסקים גם עובדים סוציאליים ויועצים כדי לוודא שכל אחד זוכה לטיפול הראוי וליחס אישי .סגל ההוראה ,העובדים הסוציאליים
והסגל המנהלי ,נפגשים באופן סדיר עם כל אחד מהמשתתפים כדי לוודא את בטחונו ורווחתו האישית ,וכדי להבטיח שהוא
ממצה את הפוטנציאל שלו.

נוסף על כל המערך הזה ,אתם מוזמנים תמיד ליצור קשר עם רכזי תכנית  Anièresבבה„ס ובפנימייה אחראים
על ההיבטים החינוכיים הנוגעים לנוער החבר בתכנית ,שישמחו לסייע בכל עניין .בית הספר יספק לכם גישה לאפליקציה
„משוב”,באמצעותה תוכלו כל העת להתעדכן לגבי התקדמות ילדכם ,ציוניו והתנהגותו.
אבל בשורה התחתונה ,אתם וודאי תוהים מהם היתרונות בבחירת תכנית  Anièresעל פני בתי ספר רגילים .אז אם
נאמר זאת במילים פשוטות Anières ,זה „תיכון פלוס„ וזו תכנית שפתוחה אך ורק למתבגרים מצטיינים העונים על
קריטריונים ספציפיים .ב Anières -מאפשרים לילדים לאתגר את עצמם באמת ומשלבים בשיעורים תוכן אקדמי ברמת תואר
ראשון במדעים או בהנדסה ,וזאת ללא תשלום נוסף ,בתוך מערכת תומכת המעודדת הצטיינות יתרה .נערים ונערות החברים
בתכנית ,מוצאים עצמם מתגוררים עם ילדים מצטיינים אחרים מארבע קצוות תבל (וכמובן גם מישראל) ,נערות ונערים
שכמוהם מתעניינים במדעים ובטכנולוגיה וכך זוכים בנקודת מבט גלובלית על החיים ולכישורי חיים הנחוצים כל-כך במאה
ה ..21-מסגרת התכנית פותחת בפניהם הזדמנות לשכלל את כישוריהם החברתיים בהווה ,ותסייע להם בעתיד להשתלב בעולם
האקדמיה ,התעשייה והמסחר הבינלאומיים.
החינוך האיכותי לו יזכו ילדיכם בלימודיהם בתיכון במסגרת תכנית  ,Anières Elite Academyבשילוב עם היחס
החם והתומך של צוות  Anièresובני גילם החברים בתכנית ,יעניקו להם בסיס ערכי איתן ונקודת פתיחה מוצלחת לעתיד
מזהיר.

