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  2021דו"ח מילולי שנת 
  

  
רב    2021שנת   מאמץ  עשתה  התחנה  הקורונה.  מגפת  במהלך  עבודה  בהמשך  התאפיינה 

הבריאו להחזיק בש משרד  הנחיות  פי  על  עבודה  אותנו  גרת  גלי התחלואה שפקדו  למול  ת, 
מסוימת  במ כשתקופה  רציף,  באופן  מטופלים  קיבלנו  השנה,  לאורך  שחלפה.  השנה  הלך 

הטיפולי  בעוד  מרחוק  הדרכה  קיבל  הצוות  הרביעי,  הגל  באופן להתקיים  המשיכו    םבמהלך 
לאורך השנה התמודדנו עם תחלואה   הצוות,  על מוגנות  פרונטלי. למרות ההקפדה היתרה 

ימי ו קורב תשלום  רקע  על  בהכנסות  לירידה  שגרם  מצב  הצוות,  מאנשי  ניכר  חלק  של  נה 
הצוות. של  עבודה  ימי  וצמצום  שהש  מחלה  רקע  אציין  על  במיוחד  מאתגרת  הייתה  נה 

הגעה  י ה על  לשמור  התקשו  המטפלים  הקבועות,  מהפגישות  מטופלים  של  רבות  עדרויות 
דודים גרמו להיעדרויות  י יאה להבנה שהבבה בצוות ההנהלה    בנושא  קבועה. חשיבה מעמיקה

על רקע   אפשרית,  בזמן  הודעה  כי היעדרות מהפגישה ללא  רבות של המטופלים בתחושה 
ניסיון תחוש נעשה  רגילה.  כבשגרה  אינם  שהימים  שיגרת    ה  את  להחזיר  חלקית  שהצליח 

האפשר   ככל  לצמצם  הדרך  את  למצוא  היא  כיום  שלנו  המשימות  שאחת  נראה  הפגישות. 
מטופלי י ה של  כי  ה עגה  אלל  םעדרויות  העובדה,  לאור  במיוחד  לפגיעה  י ה.  מעבר  עדרויות 

  בהכנסות התחנה.   ו פגעגם  המקצועית 
לאחר    .הוא שיפור תנאי השכר של המתמחים  2021ששמנו לנו למטרה במהלך  נושא נוסף  

ה  א פשר העלי עבודת שטח מעמיקה, בעבודה משותפת עם הצוות הכלכלי הגענו למתווה שא
התקציבה  בשכר מסגרת  על  שמירה  לצד  משרד    מתמחים  בהנחיות  עמידה  על  והקפדה 

ה בשכר לצד  אכתנאי להעל  םיותר טיפולי   העניקלמעודד מתמחים    . המתווה החדשהבריאות
בשכר.   קבוע  במיוחד בסיס  המתמחים,  בקרב  טובה  לתחושה  תרם  השכר  בשיטת  השינוי 

אלף    30-במתווה השכר היה בשנה החולפת כבימים לא פשוטים של המגיפה. עלות השינוי  
  . ) התחלנו את המתווה מספטמבר האחרון ( שקלים

נוסף   החדה  איתו  קושי  הירידה  הוא  השנה  ומלגות בהתמודדנו  מקרנות  מתמיכות    הכנסות 
נה  ו אלף שקל בהכנסות. נראה שהקור  100היה קיצוץ של    . לצערנו ) מגמהנראה שיש שינוי  (

זה  בתחום  גם  עמ  .פגעה  קרנות  אנו  עם  קשר  חידוש  או  נוספים  מקורות  מציאת  על  לים 
  שתרמו בעבר.  

ינו, מספר הפניות לתחנה לא פחת ומספר השעות בתמורה השנה  י למרות כל הקשיים שצו 
  אינו שונה כמעט מהשנתיים הקודמות.  

שנת   של     2021לצערי,  בחוסר  הדברים   .₪  309,000הסתיימה  ממכלול  נובע  החוסר 
  .שציינתי 
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