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מקבוצת לונה טורס בע"מ



לילך שרף )2018(
"סאמר סקול של חברת סילבוס הוכיח את עצמו והינו חוויה בלתי 
נשכחת לילדים! זה התחיל משלב הרישום, כאשר נתתן מענה לכל 
שאלה...דרך גון המדריכה האגדית שכל הילדים אהבו והעריכו, דאגה 
לילדנו כמו אם וחברה- בחום, בהכלה אינסופית ובהקשבה ותמיד 

בחיוך.
התקשורת בין ילדי העולם התנהלה באנגלית בלבד והעשירה את 
שפתם של הילדים, יצרה היכרויות חדשות וקשר עתידי ברשתות 
החברתיות. פעילות האקסטרים, שהייתה מושקעת, מגוונת ומאתגרת 
במיוחד-כיף חיים! דברי הסיכום של בתי נועה: אמא זו החוויה הכי 

מדהימה שעברתי בחיים!!!
תודה לכל העוסקים במלאכה"  
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נפטרים ממחסומי השפה
אם יש מדינה שכדאי ללמוד בה אנגלית הלא היא אנגליה! שילוב 
מנצח בין לימודים חווייתיים לצד הכרות עם חברים חדשים 
מכל העולם. בחופשת הקיץ הקרובה תוכלו לקחת חלק בחוויה 
ייחודית הכוללת: לימודי אנגלית בשיטה חווייתית, טיולים ומגוון 

!FUN רחב של אטרקציות בשבועיים של

אז מה מחכה לכם?
תשכחו את כל מה שהכרתם בשיעורי האנגלית בבית הספר כי 
אתם עולים איתנו על טיסה לאנגליה! יחד כולנו ננחת באנגליה 
לשבועיים של חוויה בלתי נשכחת שבסופה נחזור הביתה מלאי 
ביטחון ושליטה בשפה האנגלית פלוס המון חברים חדשים מכל 

העולם...

איך עושים זאת?
נדבר אנגלית 24/7.	 

נלמד אנגלית בדרך חווייתית המשלבת משחקים, הפקות 	 
מוזיקליות, הכנת סרטונים, המצאת מיזמים ופרויקטים 

מאתגרים.

צוות מורים מקצועי ובעל ניסיון רב יעניק יחס אישי וחווית 	 
למידה בקצב המותאם לרמה של כל אחד ואחת מאיתנו.

ניסע לטייל בלונדון 	  יחד עם חברים חדשים מכל העולם 
המדהימה. בין היתר, נשקיף מהגלגל הענק, נבקר במוזיאון 
"מאדאם טוסו", באולפני הארי פוטר ובארמון המלכה. נשוט 
בנהר התמזה, נתפוס כולנו מקומות על רכבת ההרים 
בפארק השעשועים Thorpe Park  ובנוסף, נבקר בערים 
כמו אוקספורד, קיימברידג' וברייטון! )האטרקציות משתנות 

בהתאם לתכניות של כל מרכז(.

פעילויות ערב: מסיבות, קריוקי, תחרות "אקס פקטור", 	 
חידונים, סרטי קולנוע, יריד לילה, ברביקיו, ערבי קונספט, 

תחרויות מדליקות ועוד הפתעות.

חוגים ופעילויות: טניס, כדורגל, כדורסל, כדור-עף, סדנאות 	 
יצירה, מלאכה, צילום ומדיה, חוגי ריקוד, מוסיקה ועוד...

מהמפוארים 	  הקולג'ים  במגורי  תשהו  שבועיים  במשך 
שבאנגליה. תוכלו ליהנות מבריכות שחייה, מגרשי ספורט, 
מדשאות, אגמים, חדרי משחקים, חדרי מחשב, ביליארד, 
אולמות כדורסל, מגרשי טניס, באולינג, מגרשי- כדורגל, 

מוסיקה, פעילויות אקסטרים ועוד...
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בגלל המגוון

סילבוס מציעה לכם מגוון מועדים שיתאימו לכל אחד ואחת מכם. 
בנוסף, שפע מרכזי לימוד כגון: קיימברידג', אוקספורד, קווין מארי, 
רויאל ועוד. מרכזים אלו משלבים למידה יחד עם פעילויות פנאי, 

חוגים וטיולים ברחבי לונדון ומסביב לה.

בגלל האיכות
איכות המוצר באה לידי ביטוי ברצון וביכולת שלנו להעניק 	 

לכם את הטוב ביותר! בחרנו בשבילכם את המורים המובילים 
מקצועית  הסמכה  לכולם  ההוראה,  בתחום  והמנוסים 

העומדת בדרישות המועצה הבריטית להשכלה גבוהה.
הלימוד נעשה בקבוצות קטנות וזאת על מנת שכל תלמיד 	 

ותלמידה יקבלו את מרב תשומת הלב והיחס האישי.
הכיתות מחולקות לפי רמות וחתך גילאים בהתאם למבדק 	 

הבוחן את רמת האנגלית שלכם. אין צורך לחשוש! כל אחד 
דובר אנגלית ברמה אחרת. זכרו, אתם פה כי המטרה שלכם 

היא להשתפר.
כחלק מהליך התאמת המרכזים בחרנו עבורכם מרכזים בעלי 	 

מגורים מפנקים הכוללים שירותי כביסה וניקיון, חדרי אוכל 
עשירים, מתקני ספורט מאתגרים, שטחים ציבוריים רחבים 
לשעות הפנאי, בריכות שחייה, ספריות, חדרי מחשבים ועוד...

בגלל שהבטיחות שלכם היא מעל הכל
מייסד החברה ניצב בדימוס מר יוסי פריינטי )מפקד מחוז 	 

ירושלים בעבר( נסע לבחון, לבדוק ולאשר כי המרכזים אותם 
החברה משווקת עומדים בכל התקנים והדרישות הנהוגות, 

הן בתחום הבטיחות והן בתחום ההוראה והניהול הכללי.
חברת סילבוס מתחייבת ללקוחותיה כי הטיסות יבוצעו ע"י 	 

המפעיל האווירי אל-על בלבד.
חברת סילבוס אחראית להעברה של כל הקבוצה יחד למרכזי 	 

הלימוד ובחזרה לשדה התעופה.
כל חניך מבוטח בביטוח רפואי וכבודה. 	 
כל 15 חניכים ילוו ע"י מדריכה ישראלית מהמפגש בנתב"ג 	 

ועד החזרה של הקבוצה לארץ. המדריכה תהה זמינה 24/7 
בארץ ובאנגליה.

נציג מטעם החברה יגיע לפגוש את הקבוצה – תפקידו 	 
לסייע להם בהליך הבידוק ובצ'ק אין.

בגלל הניסיון 
בשנים האחרונות אלפי ילדים ובני נוער הצטרפו אלינו למסע 
מדהים במהלך חופשות הקיץ. הפידבקים החיוביים, ההמלצות 
ומכתבי התודה שקיבלנו מהילדים והוריהם מעידים יותר מכל 

על הצלחת התוכנית.
אנו, כחברה, שמנו לנגד עינינו מטרה והיא הסרת מחסום השפה 
תוך הענקת ביטחון לילדים. נראה כי מטרתנו הושגה. על-כן, 

נמשיך לעשות מלאכתנו נאמנה גם בשנים הבאות.



* לו"ז לדוגמא בלבד | ייתכנו שינויים בתכנית הפעילויות, בטיולים ובכלל בכפוף להחלטת המרכז ו/או בכפוף למדיניות הממשלה במדינת היעד 
 COVID 19-בעקבות הנחיות ל  



* לו"ז לדוגמא בלבד | ייתכנו שינויים בתכנית הפעילויות, בטיולים ובכלל בכפוף להחלטת המרכז ו/או בכפוף למדיניות הממשלה במדינת היעד 
 COVID 19-בעקבות הנחיות ל  



* לו"ז לדוגמא בלבד | ייתכנו שינויים בתכנית הפעילויות, בטיולים ובכלל בכפוף להחלטת המרכז ו/או בכפוף למדיניות הממשלה במדינת היעד 
 COVID 19-בעקבות הנחיות ל  



  ActivitiesActivities
FunFun & &

  ActivitiesActivities
FunFun & &

ברביקיו

סדנת מלאכה ויצירה

כדורסל

חוג ריקוד

טניס

כדורגל 

תחרויות בין מדינות

חוג אופנה

X FACTOR

כדורעף

סרטים 



קריוקי

החלקה על הקרח

חוג אומנות

חידונים

צילום ומדיה

מחזמר

סיור אופניים

מסיבות

 סדנת חימר 

אגם שאוליטש )20019(
"זו הפעם השנייה שלי עם סילבוס סאמר סקול. לפני שנתיים 
הייתי באולדנהם  והשנה באוקספורד. הייתה לי חוויה ממש טובה 

ומצחיקה והשבועיים עברו לי יותר מדי מהר"



 ביג בן

אולפני הארי פוטר

לונדון איי

טיוליםטיולים
ואטרקציות ...ואטרקציות ...

טיוליםטיולים
ואטרקציות ...ואטרקציות ...

קיימברידג'

טירת וורוויק

מוזיאון מאדאם טוסו 

מוזיאון המדע

קובנט גארדן

אוקספורד

שייט בנהר קאם
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תכנית הלימודים
מבחן רמה.	 
כ-20 שעות לימוד אקדמאיות בשבוע.	 
קבוצות לימוד מצומצמות המחולקות לרמות 	 

השונות.
דגש על שיפור כישורי השפה האנגלית, היכולת 	 

לתקשר, לכתוב, לקרוא ובעיקר להסיר את מחסום 
השפה.

כיתות מחשב.	 
עזרי לימוד מתקדמים.	 

סגל ההוראה
מורים מוסמכים בעלי תעודת הוראה מטעם המועצה 
הבריטית  להשכלה גבוהה. כל המורים בעלי ניסיון 
וותק בתחום ההוראה בקרב ילדים שאנגלית אינה 

שפת האם שלהם.

כלכלה
3 ארוחות מלאות ביום.	 
אוכל מגוון, עשיר ובריא.	 
מענה לצמחוניים, טבעוניים ורגישים לגלוטן.	 

מגורים
חדרים נפרדים לבנים ובנות.	 
מדריכה ישנה בסמוך לקבוצה.	 
מגוון סוגי חדרים )יחיד, שניים, שלושה, ארבעה 	 

או חמישה(.
שירותי כביסה וניקיון.	 
 	.WiFi

חפשו אותנו
www.syllabus-uk.com :אתר הבית

צלצלו: 072-3933978

המידע המפורסם בחוברת זו כפוף לתקנון החברה המפורסם באתר הבית של סילבוס.

כללי
טיסות אל-על בלבד.	 
ביטוח רפואי מורחב וביטוח מטען.	 
טיולים לאתרים הכי שווים בלונדון כולל כניסה 	 

לכל האטרקציות חינם!
מגוון חוגים ופעילויות כל יום כולל פעילויות ערב.	 
תוספת מדריך מקומי על כל 5-8 ילדים. 	 
מדריכה ישראלית צמודה לכל קבוצה מרגע 	 

היציאה מהארץ ועד הנחיתה חזרה.
תיק גב, תג זיהוי וקפוצ'ון לכל משתתף.	 
לכם נשאר רק לארוז...	 

לונדון
CheersCheersCheersCheers


