אות הוקרה

מלון בירוחם -
חלום שהתגשם
על פעילותו רבת ההישגים למען הקהילה סו״ר
הוועדה הקרואה בירוחם ובמיוחד על יוזמתו
להקמת מלון ראשון בעיירה הדרומית ,זוכה
עמרם מצנע לאות הוקרה על תרומתו לענף
המלונאות
מרץ  2015נחנך המלון הראשון
בירוחם ,מלון ׳אירוס המדבר',
שהוקם ביוזמתו של עמרם
מצנע ,ופועל בבעלות הקרן לפיתוח
ירוחם והאחים לימי וסם פינטו ומנוהל ע"׳
חברת טארה ,חברת הניהול של קלמן
הובר ואלי גונן.
הייתה זו הגשמת חלום ויוזמה ,שהגה
עמרם מצנע בעת שכיהן כיו״ר הוועדה
הקרואה בירוחם במשך כ 5-שנים
מסוף  2005עד סוף  .2010מצנע איתר
את המבנה הנטוש ,שהמועצה קיבלה
מהחברה לכימיקלים ולא עשתה בו כל
שימוש ,והעלה רעיון להסב אותו לבית
מלון .מצנע התגייס למשימה במלוא
המרץ והצליח לגייס תרומות משמעותיות ממשרד התיירות ומקהילת יהודי מיאנו׳
והמועצה הניחה תשתית להקמת המלון ,שלבסוף קרם עור וגידים כמה שנים מאוחר
יותר.
על פעילותו הציבורית רבת הפעלים של עמרם מצנע אין צורך להכביר מלים .אלוף
בצה״ל ,ראש עיריית חיפה ,חבר כנסת ,יו״ר מפלגת העבודה  -על כל התפקידים
שמילא בשירות העם והמדינה זכה להוקרה ולשבחים .בנובמבר  2005פרש
מהכנסת והתנדב לכהן כיו״ר הוועדה הקרואה בירוחם ,שעברה משבר קשה" .אני
מאמין שאתרום מניסיוני לשיקום המקום ,ויחד עם זאת אשמש כדוגמה וחיזוק לרוח
ההתנדבות במדינת ישראל" ,אמר מצנע ,ואכן עשה.
כיו״ר הוועדה הקרואה הוא פעל לשיפור מערכת החינוך בירוחם ,טיפל בנושאים של
איכות הסביבה וקידם מיזמי פיתוח תשתיות ,ביניהם הקמת עיר הבה״דים ,וכאמור,
הניח את היסודות להקמת המלון הראשון בירוחם.
מלון ׳אירוס המדברי,
שנבנה בהשקעה של
 20מיליון  ,₪הוא המלון
החברתי הראשון
בישראל ,כשיותר
מ 50%-מהכנסותיו
מועברות לחינוך ילדי

צק w—T

ירוחם,וכיום הוא שוקק
אורחים נלהבים.
בטקס חנוכת המלון

במרץ  2015השתתפו
בכירי ענף התיירות בארץ ,שבירכו על המיזם .עמרם מצנע ,שזכה לראות את יוזמתו
מתגשמת ,אמר ,בין השאר ,בטקס החגיגי" :לפעמים חלומות מתגשמים ,וכדי שהם
יתגשמו צריך נחישות ,סבלנות לביורוקרטיה הישראלית ואנשים ש״רתמו ויתגייסו
להגשמת חלום ,שבתחילת הדרך נראה לא מציאות׳ ,אבל בסופו של דבר מצליח...
אני מאמין שבשביל תושבי ירוחם אפילו השמיים הם לא הגבול .ירוחם היא דוגמה
לסגירת פערים ,לקירוב לבבות ולהפיכת הפריפריה למרכז ,ואני גאה ונרגש להיות
שותף לעשייה הזו"■ .

