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רב הדומה מהשונה
באמצע חום יולי יצאנו לביקור במועצה האזורית הר חברון ללמוד ולהתרשם מהנעשה אצלם ,ובהחלט יש הרבה מה ללמוד,
על העשייה ההתיישבותית והמאמץ הרצוף לצמיחה דמוגרפית בחבל ארץ מורכב.
הקשר החל מכך שגילינו שהלוגו החדש של המועצה שלנו דומה באופן מפתיע ללוגו של המועצה האזורית הר חברון .הלוגו
כבודו במקומו מונח ,אבל מאחוריו יש אנשים ועשייה וממנה באנו לראות ולהתרשם.
שמענו סקירה מפי ראש המועצה צביקי בר חי וסיירנו בשטח ,ביער יתיר אותו מקוים להפוך למרכז תיירותי ,בבית הכנסת
העתיק בסוסיא ,במאחז אביגיל ולסיום במערת המכפלה.

במרחק נגיעה
עובדי המועצה ביקרו השבוע במלכישוע ,שהוא הישוב הדרומי ביותר על רכס הגלבוע ומצוי על הקו הירוק בין ירדן לישראל,
מי שלא הכיר מקודם גילה שזהו כפר יפהפה ומטופח בכל המובנים ,לטיפול בנפגעי סמים ואלכוהול .בכפר פועלות במקביל
קהילות טיפוליות לבגירים ,צעירים ונוער ,בפיקוח משרדי הבריאות והרווחה.
אתר מרשים נוסף שפותח בכפר הוא פארק אתגרי בו אפשר להתנסות בפעילויות שונות בקבוצות .הפארק פתוח לשימוש
קבוצות מאורגנות וניתן לעבור בו הפעלות עם הדרכה של אנשי מלכישוע ובתיאום מראש.
עובדי המועצה ביקרו בכפר ,שמעו על הנעשה בו ועל שיטות העבודה ,נפגשו עם אחד מדיירי הכפר הנמצא לקראת סיום
התוכנית במלכישוע ,ולסיום הזיעו בפעילות בפארק האתגרי במקום.
העתיד עם עתידים
השבוע התקיים טקס לציון סיום המחזור הראשון של תלמידי פרויקט "עתידים" המטפח מצוינות בתחומי המדעים
והטכנולוגיה .הוענקו תעודות סיום למסיימי י"ב  -בוגרי המחזור הראשון שהחל לפני  3שנים בבתי הספר גאון הירדן ושק"ד.
יש לציין כי כל הדוברים הדגישו כי התוצאות מרשימות מאד ושהפעילות עם עתידים מחוללת שינוי חיובי מאד בבתי הספר
בתחום המדעים והטכנולוגיה .כתוצאה מההצלחה אנו מקוים להעמיק את הקשר ולטפחו.
שלפים ומתקדמים
ועדת היגוי רחבה של השכונה הדתית חילונית שלפים התכנסה לדיווח ודיון על השכונה שבדרך.
במפגש דווח על ההתקדמות בתחומי הטיפול השונים .נמסר כי בקרוב תורחב השכונה הזמנית בשלוחות ונבדקת אפשרות
לשיפוץ דירות למגורים זמניים ברשפים .עוד דווח שהטיפול בתב"ע מתקדם ומורגשת התעניינות רבה של זוגות צעירים מכל
רחבי הארץ בשכונה.
פרחים של מסטיק
לאחר ההופעות ,המחמאות והתגובות הנלהבות ,התאספו כל משתתפי המחזמר "זרעים שלך מסטיק" ,חלק מהוריהם ,אנשי
הצוות וכל מי שנטל חלק והיה שותף בהפקה המרשימה הזו ,לאמירת תודה והערכה.
עדכון תקציב
במליאת המועצה הוצג התקציב המעודכן לשנת  .2010בתחילת השנה הופתענו מקיצוץ גדול במענקי האיזון שנגזר עלינו
כתוצאה משינוי באשכול הסוציו אקונומי שלנו )כזכור שינוי שנובע מטבלאות ונוסחאות ולא מבטא שינוי אמיתי בשטח(.
במאמץ גדול הצלחנו להשיב חלק מהקיצוץ ולהתייעל ולשמור על האיזון התקציבי וזאת מבלי לפגוע בתהליך הצמיחה
והפיתוח ושאר המשימות שלקחנו על עצמנו.
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