בס"ד

שלום לכולם,

השריפה הגדולה בכרמל
עם היוודע עניין השריפה בכרמל יצרו פעילי התנועה קשר עם
הגורמים בשני הישובים השייכים לתנועתנו – ניר עציון וימין
אורד – ומאז נשמר עימם הקשר הרציף בטלפונים ,ביקורים
והושטת סיוע בכל מה שנדרש .ההתגייסות של כל קיבוצי
התנועה היתה מדהימה ומחממת את הלב :קיבלנו עשרות
הצעות לארח את המפונים מבתיהם; להעסיק את הילדים;
לסייע בחליבה ובאספקת מזון לרפת; לספק בגדים ועוד
ועוד .תודתנו נתונה לכולם! אין ביכולתם של אנשי ימין
אורד לקלוט כעת את כל השפע המורעף עליהם ,ואנו מקווים
שנשתלט בימים הקרובים על מבול פניות המציעים עזרה
וסיוע .בימים האחרונים מתלבט הצוות כיצד להחזיר את
כפר הנוער ימין אורד לפעולה ואנחנו בעז"ה מסייעים
במציאת הפתרונות ובניווט הסיוע לכיוונים עליהם יוחלט.
הנזקים שגרמה השריפה הגדולה בניר עציון ובימין אורד
שונים בתכלית :לניר עציון לא חדרה האש ,ולעומת זאת
בימין אורד נשרפו כליל כ 20 -מבנים ,וכמספר הזה ניזוקו
בתים נוספים .בנוסף נשרפו עמודי חשמל ,ניזוקה מערכת
הביוב והמים ,והושחת לבלי הכר הנוי היפה שאיפיין את
כפר הנוער המטופח .הגורם המרכזי להבדל הוא תוצאה של
כיווני הרוחות ,אך ישנה סיבה נוספת ,וכאן ההזדמנות לשבח
את חברי ניר עציון :עשרות מחברי וצעירי ניר עציון נשארו
לאורך כל ימי השריפה בביתם וביישובם ,הציבו תצפיות
לכיוון האש שנראתה היטב ממזרח ,וכיבו כל זיק אש שאיים
להגיע אליהם מכיוון ימין אורד ועין הוד.

הנזקים בימין אורד

ביום רביעי האחרון נערכה בימין אורד הישיבה היומית
של כל העוסקים במלאכת שיקום הכפר .סביב השולחן
התקבצו שמאים ואנשי ביטוח ,עובדי חברת החשמל
ובזק ,ניצב )בדימוס( מהמשטרה ואלוף )במיל (.מצה"ל,
מנהלי הכפר ואנשי תחזוקה ,ועל כולם ניצח מיודענו
הנרי אלקסלסי מקיבוץ עין השופט ,הנרתם לתת סיוע
בכל מקום בעולם שבו זקוקים ליכולותיו ,לקשריו
ולליבו החם .ד"ר בני פישר ,חברנו מקיבוץ מירב המנהל
את כפר הנוער ,הנחה את סדרי העדיפויות בעבודות
השיקום" :אנחנו מעוניינים לחדש את הלימודים מיד
לאחר חנוכה במתחם בית הספר שלא נפגע כלל; לרכז
את כל החניכים באכסניה אחת – כנראה בבית
ההבראה של האגודה למען החייל בגבעת אולגה;
ולמצוא פתרונות דיור למשפחות שביתם נשרף כך
שיהיו צמודים לחניכיהם" .שוב ושוב צויינה התגייסות
אנשי ניר עציון לטובת ימין אורד ,גם בימי השריפה וגם
במתן מענה מתמשך לצרכי הדיור והקיום של משפחות
הצוות .במהלך הישיבה חובר חדר האוכל לחשמל
והדבר התקבל בתשואות רמות ,ולקראת סיומה הוזמנו
כל הנוכחים ע"י בני פישר לטכס הדלקת נר שמיני של
חנוכה ליד בית הכנסת שלא נפגע כלל מהאש .את
הנרות הדליקה אחת המשפחות שביתם בכפר נשרף
כליל ,ובמקום הובטח לה ע"י כולם :את נרות החנוכה
בשנה הבעל"ט תדליקו בביתכם החדש ,כאן בכפר
הנוער הדתי ימין אורד.

לחדש לימודים מיד לאחר חנוכה

הובטח :בשנה הבאה בבית החדש!

נר שמיני בבית הכנסת שלא נפגע

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

