
 

 

 

 1220דוח תאגיד  מתנ"ס עמק המעיינות לשנת   

 מתנ"ס עמק המעיינות שם לעצמו למטרה לקדם פעילויות למען הקהילות והתושבים בעמק המעיינות.  

   -ס שואף לקדם הנם"הערכים המרכזיים אותם המתנ

 ויון הזדמנויות והנגשת הפעילות שו •

 .רובין העמק והעי, חיבורים ומפגשים בין אנשי העמק צירתי •

 התושבים בכל הגילאים לכלל   ואחריות חברתית , פיתוח מנהיגותינותדום מצו יק •

 פיתוח פעילות פנאי איכותית לכלל תושבי העמק  •

 וק הקהילתיות בישובים דרך תרבות, פנאי וחינוך קהילתי חברתי חיז •

 

 .  במטרה להעצים את השייכות והחוסן האישי והקהילתי של תושבי העמק כל זאת 

פועל  לבשו  המתנ"ס  החברה  עם  ומוע תפות  המעני צמתנסים  את  לייצר  במטרה  המעיינות  עמק  אזורית  ם ה 

 עמק המעיינות. המתאימים ביותר ל

על פעילות טית  תה דרמיאשר השפעתו הי,  ה וחצי של התמודדות עם נגיף הקורונהלאחר כשנ  2021פתחנו את שנת  

   "ס.נת מאשר באחריות ה בתחומים רבים הנהלים וההגבלות, בשל המתנ"ס

, ולאפשר פתיחה חלקית, בין סגר לסגר, ועפ"י  פותבחלק מהתקואת פעילות החוגים    לסגור  לץנא  סשהמתנ"מכיוון  

 במהלך השנתיים האלה.  יכרים בפעילויות באופן נ ירדו מספר המשתתפהנחיות מגבילות, 

עם   נפתחה  עש   ,אופטימיותיותר  השנה  של  ברוכה  לשגרה  לחזור  ע,  יהורצון  ונלקחה  נב לות  י עפכל  דיין  אך  חנה 

 בחשבון כי אנו עדיין חיים בצל הקורונה. 

 

 במספרים  1220סיכום 

אזורית,    מחלקות  6  סלמתנ" • וספריה  תרבות  מחלקת  ספורט,  מחלקת  למוסיקה,  מרכז  למחול,  )מרכז 

צעירים ונוער  , והתנדבות  מחלקת  ילדים  אחריותה:    מחלקת  שלוחת  ותחת  ביכורה,  מתנס  מתנס  שלוחת 

 ( מנחמיהמתנס  סף, שלוחת יות  ירדנה ובי

 .  במהלך השנה, המספרים משתנים לפי תקופות של קייטנות ופעילויות  עובדים 95-120כ    סלמתנ" •

  400 וכ,  מוזיקה ומחול  ושיעורים בענפי הספורט, משתתפים בחוגים 1000סה"כ כאת השנה התחלנו עם  •

 .  בכדורגל 320בכדורסל ו ילדים, נערים ונערות 

 שנערך באופן עצמאי לאור הנחיות הקורונה. מרתון  ירצים בחצ 100כ •

 ישובים שונים בעמק. מ  משתתפים 80 -פיתוח מנהיגות ופעילי קהילה •

 בפעילויות. משתתפים  900כ  -פעילות חינוך בלתי פורמלי •

 חלקם מקוונים. , צעירים בקורסים וארועים 300בפעילויות מרכז צעירים השתתפו כ  •

 :2021ום תקציבי לשנת סיכ

 -תקציביים משמעותיים עלו מס אתגרים השנב

)קבוצות   חדשותהדורש מהמתנ"ס לשנות את אופן הפעילות להגדרות  נגיף הקורונה,  בצלהתמודדות  •

 . ודה בקפסולות(לתוך הישובים, עבקטנות, כניסה 



 

 

ת  ותחזוקל  שך הוצאות על תפעו, ובמקביל המלאור עצירה של תחום התרבות והאירועיםקיטון בהכנסות  •

 של המתנ"ס )אולמות, קמרון( נים קהמת

לאורך כל השנה שהתבטא בקיצוץ משמעותי מאד בהכנסות    העדר תקציב מדינה וחוסר וודאות רב •

 שהתגלה בתום השנה. 

 : בותמחלקות רמשלתיות ב יכות מקיצוץ תמ  •

 ד לצום חוג לכל יון, קיצוץ בטחון קהילתי, קיצוץ ערך כדרך, צמלצפ  קיצוץ התכנית -חינוך בלתי פורמלי

זהות יהודית   -סיום תכנית ניצנים,קיצוץ במשרד נגב גליל, קיצוץ במשרד שוויון חברתי  -במח צעירים

 . ית שאןממשקי בוהסיוע צמצום התמיכות  ו  ישראלית

 

עומד   2021אש"ח, הגרעון המצטבר לשנת    676, קיים גידול בגרעון במצטבר של כ2021המבוקר לשנת עפ"י מאזן 

כי  בשל העובדה , גרעון זה נוצר  בחלקו 2020אש"ח בשנת   731בר של כ אש"ח, לעומת גרעון מצט 1,407בסך של כ

תקופת הקורונה,  בשל עצירת פעילות בבהכנסותיו  כך שנפגעעל  ,מהמדינה ₪של כחצי מליון המתנס קיבל מענק 

 המענק עד לסיום בירור הזכאות.  ולאחר כשנה התבקשנו להקפיא את

 כנסות, שיעור נמוך יחסית מהוראות החשב הכללי. מכלל הה 14%כעומד על כלליות היקף הנהלה ו

ת  ון ותוכניזרת הגרעבנה תוכנית הבראה להחס יחד עם בעלי התפקידים ת"הנהלת המתנ תמונת מצב זו,לאור 

 תקציב הקיים. התייעלות על מנת לעמוד ב

 אוגוסט( ותוצג מדצמבר עד ינואר. -ציב תהיה עפ"י שנת הפעילות )ספטמברתקנוסף, בניית הב

 

   -מימוש מטרות המתנס 1202

 ? לדוגמא...שינו את זהאיך ע המטרה

 יון הזדמנויות והנגשת הפעילות שוו

 

בתוך  פעילות , ניצנים בחופשות, חוגים בישובים פר,נות בתי הס קייט

 . יע לכל ישובפסטיבל המעיינות מותאם ומג ,הישובים

צירת חיבורים ומפגשים בין אנשי  י

 , וחיבור בין העיר והעמק.העמק

 

  , מקורוק הרצאות ומופעים הפתוחים לציבור במרחבי המועצה ובישובים,

  רכזי ומדריכי ום מובילי תרבות, פורום ר, פורים, פעילויות נוע חוגים אזורי 

 . פורמלי, פעילות הורים וילדים בלתיחינוך 

וינות, פיתוח מנהיגות   ידום מצק

 ואחריות חברתית 

 

ומוסיקה, מנהיגות נוער,   לימודי מצוינות בתחומי מחול מגמות מקצועיות ו 

  וצא, חודש יהובלת פורום משפחות צעירות בעמק, י מנהיגות בישוביםקורס

והקמת פלטפורמה  ועות הנוער, ביסוס מחלקת התנדבות  מן הכלל, תנ 

 אינטרנטית להתנדבות. 

ילות פנאי איכותית לכלל  יתוח פע פ

 תושבי העמק 

,  החוגים, סדרות ומנויים, ארועים ממגוון סוגים וגדלים על פני לוח השנ

 , מופעים והרצאות לתוך הישובים הנגשת הצגות 

 

 :2022מטרות מרכזיות לשנת 

 . יםמערך השירות  עדכון תהליך  יישום שלוס לצרכים המתעדכנים ומשתנים  "מתנ התאמת שירותי ה .1

 . הגרעון החזריעדי יעלות לעמידה בותוכנית התי תקציבי   איזון .2

 בתוך הישובים ובמרחב כולו.  -החינוך הבלתי פורמליום הפנאי , התרבות, חוגים,  יצירת מענים בתחו .3

 אותו להמשך עשיה משמעותית לתושבים.ס במטרה לרתום "תנשימור ופיתוח צוות המ  .4

 מנת להגיע לכלל תושבי העמק.ר על יק יותמה של שיווק ופרסום מדויצירת פלטפור .5



 

 

 

 תודה רבה לכל שותפינו ובראשם למועצה אזורית עמק המעיינות 

                                   

עצה, בתי הספר, חוות עדן, גיל  המו  י יישוב, החברה למתנסים, אגפיהוכל  מוא"ז עמק המעיינות -ותפים שלנוהש

קרן קרב, שותפות  "ס גלבוע,  מתנ דתית עמק המעיינות, מתנס בית שאן, עצה ספרינג וואלי, מו עוז, עידן טכנולוגי, 

 . משרדי ממשלהו  ביחד, תנועות הנוער, משקי בית שאן

 

 

 


