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דוח תאגיד מתנ"ס עמק המעיינות לשנת 2020
מתנ"ס עמק המעיינות שם לעצמו למטרה לקדם פעילויות למען הקהילות והתושבים בעמק המעיינות.
הערכים המרכזיים אותם המתנ"ס שואף לקדם הנם-
•

שוויון הזדמנויות והנגשת הפעילות

•

יצירת חיבורים ומפגשים בין אנשי העמק

•

קידום מצוינות ,פיתוח מנהיגות ואחריות חברתית

•

פיתוח פעילות פנאי איכותית לכלל תושבי העמק

• חיזוק הקהילתיות בישובים דרך תרבות ,פנאי וחינוך קהילתי חברתי
כל זאת במטרה להעצים את השייכות והחוסן האישי והקהילתי של תושבי העמק.
המתנ"ס פועל בשותפות עם החברה למתנסים ומועצה אזורית עמק המעיינות במטרה לייצר את המענים
המתאימים ביותר לעמק המעיינות.
שנת  2020התחילה כשנה טובה ומלאת פעילות .במרץ  2020הכה נגיף הקורונה ,וההשפעה על פעילות המתנ"ס
היתה דרמטית ,בשל הנהלים וההגבלות בתחומים רבים אשר באחריות המתנ"ס.
מכיוון שנאלצנו לסגור את פעילות החוגים החל מחודש מרץ ,ולאפשר פתיחה חלקית ,בין סגר לסגר ,ועפ"י הנחיות
מגבילות ,ירדו מספר המשתתפים בפעילויות באופן ניכר.

 -2020סיכום במספרים-
•

למתנס  10מחלקות (מרכז למחול ,מרכז למוסיקה ,מחלקת ספורט ,מחלקת תרבות וספריה אזורית,
מחלקת צעירים והתנדבות ,מחלקת ילדים ונוער ,חינוך סביבתי (בשותפות עם היחידה הסביבתית) ,שלוחת
מתנס ביכורה ,שלוחת מתנס ירדנה ובית יוסף ,שלוחת מתנס מנחמיה)

•

למתנס כ  105עובדים בשנה רגילה .בשנת  2020היו לאורך השנה כ 90-110עובדים בשינוי לפי תקופות
(סגרים)

•

את השנה התחלנו עם סה"כ כ 1300משתתפים בחוגים ושיעורים בענפי הספורט ,מוזיקה ומחול ,וכן 500
בכדורסל ו  320בכדורגל .בשלב בו נאלצנו לסגור את החוגים ,זוכו התושבים על התשלום לחוגים הנ"ל.

•

במנויי התאטרון 400 -משתתפים

•

בארועים הפתוחים לקהל לאורך השנה כ300

•

פיתוח מנהיגות ופעילי קהילה 80 -משתתפים

•

בהכשרות לבעלי תפקידים בישובים כ  70משתתפים

•

פעילות חינוך בלתי פורמלי -כ 900משתתפים בפעילויות.

•

בפעילויות מרכז צעירים השתתפו כ  300צעירים בקורסים וארועים

סיום שנה תקציבית:
השנה שהסתיימה ביום  31.12.20נסגרה מאזנית וכספית ,ונראה כי אנו בעודף תקציבי של  , ₪ 234,000אשר
ישמש להחזר לכיסוי גרעון.
בשנה עלו מס אתגרים תקציביים משמעותיים-
•

התמודדות עם נגיף הקורונה ,הדורש מהמתנ"ס לשנות את אופן הפעילות להגדרות חדשות (קבוצות
קטנות ,כניסה לתוך הישובים ,עבודה בקפסולות).

•

קיטון בהכנסות לאור עצירה של תחום התרבות והאירועים ,ובמקביל המשך הוצאות על תפעול ותחזוקת
המתקנים של המתנ"ס (אולמות ,קמרון)

•

העדר תקציב מדינה וחוסר וודאות רב לאורך כל השנה שהתבטא בקיצוץ משמעותי מאד בהכנסות
שהתגלה בתום השנה.

•

קיצוץ תמיכות משמעותי מאד -בתכניות בתחומים הבאים-

•

חינוך בלתי פורמלי -קיצוץ התכנית לצפון ,קיצוץ בטחון קהילתי ,קיצוץ ערך כדרך ,צמצום חוג לכל ילד

•

במח צעירים -קיצוץ במשרד נגב גליל ,קיצוץ במשרד שוויון חברתי

•

סיום תכנית ניצנים -זהות יהודית ישראלית

•

צמצום התמיכות והסיוע ממשקי בית שאן

 2020מימוש מטרות המתנס-
המטרה

איך עשינו את זה? לדוגמא...

שוויון הזדמנויות והנגשת הפעילות תכנית נשר -ומעבר של התוכנית לתוך הישובים בתקופת הקורונה ,תכנית חוג
לכל ילד ,קייטנות בתי הספר ,ניצנים בחופשות ,חוגים בישובים ,פתיחת מס
חוגים המתאימים לאנשי עם צרכים מיוחדים ,חודש הקריאה בעמק ,פעילות
בתוך הישובים ,הקמת תוכנית "אקורדיון" בשיתוף אגף חינוך.
יצירת חיבורים ומפגשים בין אנשי
העמק

תכנית ניצנים ,סדרות ,מקורוק ,חוגים אזוריים ,פעילויות נוער ,פורום מובילי
תרבות ,פורום עובדי חינוך לא פורמלי ,פעילות הורים וילדים

קידום מצוינות ,פיתוח מנהיגות
ואחריות חברתית

מגמות מקצועיות ולימודי מצוינות בתחומי מחול ,ספורט ומוסיקה ,מנהיגות
נוער ,קורס עתודת מנהלי קהילות ,פורום צעירים ,חודש יוצא מן הכלל,
תנועות הנוער ,ביסוס מחלקת התנדבות

פיתוח פעילות פנאי איכותית לכלל
תושבי העמק

חוגים ,סדרות ומנויים ,ארועים ממגוון סוגים וגדלים על פני לוח השנה

המשימות שלנו הלאה:
 .1התאמת שירותי המתנס לצרכים המתעדכנים ומשתנים ובכללו יישום של תהליך חידוד מערך
השירותים המועצתי.

 .2יצירת תקצוב נכון לאור גזרות  2020והשלכות הקורונה.
 .3יצירת מענים בתחום הפנאי  ,התרבות ,חוגים ,החינוך הבלתי פורמלי לאור הנחיות והגבלות הקורונה.

תודה רבה לכל שותפינו ובראשם למועצה אזורית עמק המעיינות
השותפים שלנו -מוא"ז עמק המעיינות ,החברה למתנסים ,ישובי המועצה ,בתי הספר ,חוות עדן ,גיל עוז ,עידן
טכנולוגי ,ספרינג וואלי ,מועצה דתית עמק המעיינות ,מתנס בית שאן ,מתנ"ס גלבוע ,קרן קרב ,שותפות ביחד,
תנועות הנוער ,משקי בית שאן ומשרדי ממשלה.

