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בגליון חודש מרץ 2011 של "קורא בכפר" דיווחנו על קבוצת בוגרי י"ב מאנגליה,
המשתייכים לנוע"ם, תנועת הנוער של היהדות הקונסרבטיבית, שהתארחו

במשך 3 חודשים בכפר ורדים.
LIVING" הם הגיעו לכפר לשלב האחרון לשהייתם בארץ למה שנקרא

BRIDGE", תוכנית שמטרתה להתנסות כאן בחיי קהילה, להתנדב במסגרות

שונות בקהילה וליצור קשר אמיתי ומתמשך בין הקהילות בחו"ל לקהילת כפר
ורדים.

מי שעומד מאחורי התוכנית היא מגבית בריטניה הפועלת לחיזוק והעצמת
הקשר שבין הקהילה הבריטית והישראלית בגליל והיא משקיעה בכך הרבה

מאוד.
בשנים האחרונות נוצר קשר מיוחד בין המנין המשפחתי בכפר ורדים לבין

תנועת נוע"ם בריטניה, בין בני הנוער כאן ושם והמשכו בין קהילת כפר ורדים
לקהילה הקונסרבטיבית בבריטניה.

"המטרה היא ליצור קשרים אישיים משמעותיים בין תושבי הכפר לבין יהודים
בקהילות השונות בבריטניה", אומרת מירי אלף מנהלת תוכניות החינוך מטעם

מגבית בריטניה. מגבית בריטניה פועלת אך ורק בגליל. מנהלת משרד המגבית
בגליל הינה שרון שטיינבאום, תושבת הכפר.

תוכנית האירוח של בוגרי י"ב מבריטניה שהסתיימה ב-29.5.11 שמה לה
למטרה להפוך את כפר ורדים לביתם הישראלי של הבוגרים ואכן "המטרה

הושגה בגדול מעבר לכל המצופה משלב ראשוני והתחלתי", אומרת מירי אלף.
הוחלט כבר להוציא 6 נערים בגילאי 16-15 מהכפר למחנה קיץ של תנועת

נוע"ם בחו"ל. המחנה יתקיים במשך שבועות אחדים כשביומיים הראשונים
יתארחו בני הנוער אצל משפחות בלונדון ובהמשך ישהו עם מארחיהם במחנה

SUMER CAMP בצרפת.

את בני הנוער מהכפר תלווה קרן ראנד-לקריץ, בת הכפר שהינה סטודנטית
ומשמשת כחזנית במנין המשפחתי. נסיעת הקבוצה ממומנת על ידי מגבית

בריטניה. לכפר ולבני הנוער היוצאים אין עלויות.
בנוסף לכך, תגיע קבוצה נוספת של בוגרי י"ב ב-18.9.11 לכפר ורדים. רשומים

כבר תשעה ומקווים שהרשימה תגדל. הפעם ישהו הבוגרים בכפר במשך 4
חודשים עד 15.1.12.

בנוסף לפעילות הנ"ל, תגיע לארץ בקיץ 2012 קבוצה של נערים בגילאי 16
מבריטניה. נוער זה מגיע מידי שנה בקיץ לחודש ימים במהלכו הם מטיילים

בארץ. בני נוער מהכפר באותם גילאים יעלו לאחד האוטובוסים ויצטרפו לנוער
מאנגליה למשך חודש הטיול כחניכים מן המניין . כל התוכנית תתנהל בשפה
האנגלית. בני הנוער מהכפר שיצטרפו לתוכנית זו וכן לשאר התוכניות יעברו

תהליך של מיון. מתוכננים שיתופי פעולה נוספים להרחבת מעגלים של קשר בין
שתי הקהילות, הכל בהתאם למשאבים, לצרכים ולרצונות.

כל הפעילויות המתרחשות בין שתי הקהילות הן חלק ממדיניות של יצירת קשר
בין תושבי הגליל ליהודי בריטניה באמצעות מגבית בריטניה. "תוכנית הארוח

שהתקיימה בכפר מלמדת שהחיבור בין תושבי הכפר ליהודי בריטניה היה
מוצלח מאוד. השותפים העיקריים היו המשפחות המאמצות שפתחו את ליבם
וביתם מעל ומעבר למה שיכולנו לקוות", אומרת מירי, "בעלי תפקידים בכפר

מראש המועצה,  דרך עובדי המועצה, מורי בתי הספר, בית בחורש, חוות עץ
הזית, חברי המניין המשפחתי ואחרים שיתפו פעולה באופן יוצא מהכלל.
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בניית אתרים

הפרידה היתה מאוד קשה לשני הצדדים. אנו מקבלים תודות מרגשות
מהבוגרים. הם מבקשים שהמשפחות המאמצות ישארו רק שלהן ושלא יאמצו

אחרים בשנים הבאות".
מירי מוסיפה כי מתוכננים ביקורי משפחות בארץ בהמשך, "נוע"ם ישראל חוותה

הצלחה. זו תחילתה של ידידות נפלאה. מגבית בריטניה גאה בשותפות שיצרה
ותעשה ככל יכולתה כדי שהפעילות תימשך ואף תורחב".

מירי מספרת כי האורחים חוו חוויה יוצאת מן הכלל בפגישתם עם ח"כ ציפי לבני,
יו"ר האופוזיציה ויו"ר מפלגת קדימה שהופיעה בפני תושבי הכפר. הם ציינו כי

תקופת שהייתם בכפר היתה עבורם החוויה הכי משמעותית בארץ. מירי
מדגישה כי התוכנית המתקיימת בכפר ורדים משמעותית מאוד בעיצוב הזהות

והתודעה היהודית והציונית של הצעירים מבריטניה וכן של תושבי הגליל. רואים
כבר את פירות ההשקעה שיגדלו בהמשך השנים.
תוכניות דומות מתקיימות ביישובים נוספים בגליל.
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