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כספים למ^ן
פרויקט
בכפר הירוק יזמו
הבינלאומי
שמטרתו גיוס
מסביר ^לי
ומצבם קשה״,
״ארב^ מיליון פליטים חיים בירדן
שבמסגרתו נאספו כבר מאות דולרים

לנדמן

סופיה ארתור שופי מניו
זילנד,עלי
^^
מאיטליה,
עלי מחברון וקטרינה ברבי
הספר הבי־
$TS1$הבינלאומי$TS1$
^^ שלושה תלמידי בית
בכפר הירוק ,יזמו מיזם
נלאומי
לאומי$DN2$
EMIS
להעלאת המודעותלפליטים מסוריה שברחו
מארצם

ונמצאים

במחנות בירדן ,ובגיוס כס־
$TS1$כספים$TS1$

פים
כספים$DN2$
למענם.
כחלק מהפרויקט ,אספו השלושה את
מבית הספרלצילום משותף ,כשהםלובשים
חגורות הצלה ,כאות הזדהות עם הפליטים
שנמלטו דרך הים,הרעיוןבחלקונלקח מהאמן
הסיני  Ai Weiweiשיזם פרויקטלאיסוף
חגורות הצלהוכחלק מיצירה שנועדהלהעלות
את מודעות האירופים ,עטף את עמודי אולם
הקונצרטים שלברלין בחגורות ההצלה שאסף,
פליט ,שהוא
הואציין ,כי ״כל חגורת הצלה היא
חבריהם

בנאדם״.

העולם .זה כל
לשנות את
ואת התלמידעליעלי בן ה 17 -יליד חברון.
עד כה ,הצליחו התלמידים לאסוף מאות
 EMISהמנוהל על ידי
הספר
בבית
מיליוןפליטים ומצבם
שהכספים ייתרמו
כשהמטרה היא
דולרים,
״בירדן יש כיום ארבעה
לחינוך התיישבותי ,ובת־
$TS1$ובתמיכת$TS1$
הכפר הירוק והאגף
עלי.״תלמידים שלנו התנדבו
קשה״ ,מסביר
לפליטים הסוריים.
$DN2$ובתמיכת $DN2$משרד החוץ.לומדים כ 170 -תלמידים
מיכת
שם במשך שלושה ימים ,ובקרוב יצאותלמי־
$TS1$תלמידים$TS1$
אחת היוזמות היא סופיה ארתור שופי ,אז־
$TS1$אזרחית$TS1$
מ 40 -ארצות ,ביניהן סודן ,וייטנאם ,קמבו־
$TS1$קמבודיה$TS1$,
דים
רחית
$DN2$תלמידים $DN2$נוספים במסגרת משלחתלהענקת סיוע
$אזרחית $DN2$ניוזילנר ותלמידת י״ב ,״קראתי על
אלבניה ,בוסניה ,תימן ,פקיסטן ואפגני־
$TS1$ואפגניסטן$TS1$,
$TS1$והחלטתי $TS1$לפליטים״.
מצבם הנורא שלהפליטים הסוריים,והחלט־
דיה,
$DN2$קמבודיה$DN2$,
$DN2$ואפגניסטן $DN2$,צרפת ,יפן ,קנדה ,ניוזילנדוישראל.
סטן,
״איסוף הכספים נעשה באמצעות אתר שנ־
$TS1$שנקרא$TS1$
לסייע״ ,היא אומרת .״גייסתי את
לטתי $DN2$לנסות
תי
קרא
מהמרינה
חבריי ,שאלנו  170חגורות הצלה
$DN2$שנקרא$DN2$׳יוקרינג׳  YouCaringאתר איסוף
האתרלאיסוף הכספים:
לזולת״ ,מוסיפה
כספים למטרות צדקה ועזרה
בהרצליהוהצטלמנו איתן .אתהצילום הע־
$TS1$העלינו$TS1$
סופיה .״המוטו של הפרויקט שיזמנו טמון בד־
ינו $DN2$לאתר אינטרנט במטרהלגייס כסף״.
לינו
$TS1$בדבריhttps://www.youcaring.com/ $TS1$
ברי
$DN2$בדברי$DN2$
סופיה צירפה אליה את התלמידה קטרינה
האנתרופולוגית מרגרט מיד ,שאמרה׳אל syrian-refugees-currently-
תשכחלעולם שכמה אנשים אכפתייםיכולים
ברבי ,תלמידת כיתה י״א שהגיעהמאיטליה,
located-in-jordan-528302
מה שצריך׳״.
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