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 עבור מ.א. עמק המעיינות ,2020סיכום  –תחנת העמקים 

 
 המעיינות והגלבוע.עמותה עירונית בניהול שתי מועצות אזוריות: עמק הינה  תחנת העמקים

גזברי   ,ראשי, מזכירי –וע בישיבות האסיפה והם חברים בהנהלת העמותה שתתפים באופן קבמ נציגי המועצות

שתי המועצות, מהווים את הועד המנהל של העמותה והם מבין מקבלי ההחלטות )כנדרש  ונציגי ציבור של

 בתקנון העמותה(. 

 

החינוכית הרפואית, ת, ינ יכולוגיה הקליהתמחות בתחום הפסלצורך התחנה מוכרת על ידי משרד הבריאות, 

 מדובר במבנה ובהיקף פעילות ייחודיים ברמה ארצית.  וההתפתחותית. 

 

אנשי צוות ממקצועות הטיפול, רובם פסיכולוגים במשרות חלקיות בדרגות התמחות   70-כ נכון להיום בתחנה

  .מנהלה עובדי 6וכן יש  ם. יבעה ויצירה ועובדים סוציאלי , מטפלים בה שונות ומומחיות

 

י. במצב חוסר  המקצועי והניהול ידה בפנינו אתגרים יוצאי דופן בתחום שהחלה בשנה זו העמ קורונהמגפת ה

.  פרונטלילטיפול סגרה התחנה את שעריה לקבלת לקוחות  ראשוןהסגר תקופת הבעדר הנחיות יההוודאות ו

-בכ רדפה זו י. היקף הפעילות בתקול שניתן באמצעים דיגיטליים מרחוקכשיכו לעבוד כהמטפלים הממרבית 

של קבלת לפעילות גה בהדרתחנה הום הסגר חזרה מספר עובדי מנהלה הוצאו לחל"ת. עם סיאחוזים.   50

מאז ועד  מלאה. פעילות לובתוך מספר שבועות חזרה במקביל לעבודה חלקית מרחוק  אופן פרונטליחות בלקו

עו  העבודה שנקבותנאי ל כללי תחת הקפדה ע ,מדיהבח   מיקוםב ובתחנה רגילה לסיום השנה המשיכה פעילות 

 על ידי משרד הבריאות.  

 

מערכות חינוך )בתי    78 –אנשי התחנה עובדים על בסיס קבוע שבועי או חודשי ב  ,בנוסף לעבודה הטיפולית

ות. כמו  נ יעמק המעי וריתה אזמערכות בתחום השיפוט של המועצ 38מתוכן  ספר, גנים, פנימיות ואולפנות(.

  ילדיםהבתחום המועצות האזוריות )ניר העמק, כפר  םשאינ כיים/טיפוליים ות חינ סדובמונו עובדים כן א

 בעפולה(.

 

אזור  בתפוסה מלאה לטובת תושבי עד ו'  'ם אומיממשיכה לפעול ה חמדיבקיבוץ  פועלתששל התחנה ה השלוח

כמרכז התכנסות ולימודים של שפ"ח עמק המעיינות. ת משנת הלימודים תשפ"א משמש , וכןעמק המעיינות

 המחשוב והריהוט במקום.  לשם כך הושקעו אמצעים לשדרוג

 

נמצאים  ועדות תכנון טיפול ועדות השמה, ועדות שילוב, ופעילים בוה להיות גם השנ  ממשיכיםמהתחנה נציגים 

 . מחלקת הרווחה של הרשותוקשר פעיל ורציף עם מחלקת החינוך של הרשות, ב

 תקנים.  6.15, ואנו עומדים היום על תקן לתקנים של שפ"ח עמק המעיינות 0.65 ףנוס פ"אבתש

 

 

אש"ח ממשרד   58, וקיבלנו רק מאוד התמיכות מוצומציקרה שנת קורונה. בשנה זו הייתה בע 2020שנת 

למתן  (₪ 100,000) 2019ניצלנו את העודף משנת סט טראומה. נוסף לכך, מיכה במטופלי פו הבריאות לת

 מטופלים נזקקים. הנחות ל



 

 

 

 

 

 

 

 

בנוסף ן כלי ירייה הפנים לאבחון מועמדים לקבלת רישיו התחנה ממשיכה לעבוד במסגרת המכרז של משרד

ב ת קשלהערכת הפרעמוקסו ן אבחונו בהעברת להשנה התחם, יטיים פסיכולוגיים ופסיכודידקאבחונ נערכים 

 קופת חולים כללית. מבוטחי וריכוז עבור  

 

 

  כמו כן התכנסה . 2019ואישרה את הדוחות הכספיים ומאזן הציגה  02016.06.2-ה בהתכנסהעמותה אסיפת 

 . התקציב אושר. 1220ן את תקציב וכ 2020חודשים  9וח ביצוע והציגה ד 29.12.2020-האסיפה ב 

 ₪. ,99367בחוסר של תיימה  אש"ח )מבוקר(. השנה הס 6718 – סה"כ הכנסות -  1820לשנת 

 ₪. 206,223בעודף של שנה הסתיימה  ה (.בוקרמ"ח. )אש 7194 –  סה"כ הכנסות – 9201לשנת 

 אש"ח )צפי(. 6336 –סה"כ הכנסות   – 2020לשנת 

 

 ל זה התעריף הניתן לרשויות.לא חלו השנה שינויים בתעריף ללקוח ובכל

 

 

 

 

 ב ב ר כ ה ,                 

 

 ז ד"ר גדי מעו

 ל תחנת העמקיםכ"מנ 

 


