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קצת עלינו:
עין העמק הינו ישוב כפרי המשתייך למועצה האזורית מגידו ומונה  230משפחות .הישוב
ממוקם בסמוך למחלף אליקים (כביש  )70ונושק ליוקנעם ממערב .היישוב צופה על הנוף
המרהיב של עמק יזרעאל ומכאן שמו.
הישוב הוקם בשנת  1944והיה בתחילה מושב עובדים ,תחילה עלו לקרקע  20משפחות ועם
השנים הישוב הלך וגדל והפך לישוב כפרי שרוב תושביו מתפרנסים מעבודות חוץ.
הקהילה בעין העמק הינה רב דורית ומגוונת המורכבת ממשפחות מסורתיות ,דתיות
וחילוניות החיות בשיתוף .הישוב בעל צביון מסורתי ומכבד.
מידע בסיסי למתעניין:
חינוך וקהילה:
ילדי עין העמק לומדים במערכת החינוך של המועצה האזורית מגידו:
הגיל הרך:
בעין העמק  2פעוטונים ,צהרון וגן מועצה ( גן ברק לגילאי  3עד ) 6
 בתי ספר:
בי"ס ממלכתי דתי ”קשת התקווה” – באליקים
בי"ס ”עומרים” – במתחם יד לבנים
חטיבה ותיכון:
תיכון אזורי  -מגידו
הסעות לבתי הספר מתבצעות ע"י המועצה האזורית.
המעוניינים בחינוך דתי לומדים במסגרות דתיות באזור
חינוך בלתי פורמאלי:
בישוב מתקיימות פעילויות אחה"צ לילדים ובני נוער הכולל גם סניף בני עקיבא.
תרבות פנאי וחיי קהילה:
הישוב מקיים אירועי תרבות ,ציון חגים ,טכסים וימי זיכרון .ופעילויות קהילתיות
נוספות ,הפעילות נעשית ע"י תושבים ומתנדבים בקהילה .ביישוב מגרשי ספורט ומתקני
משחקים .
פעילות פנאי וחוגים של המועצה האזורית מגידו:
תושבי עין העמק נהנים מפעילויות התרבות המתקיימות במרכז התרבות האזורי מגידו
ומחוגי ספורט מגוונים שמפעילה מחלקת הספורט במועצה אזורית מגידו.
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שירותי קהילה:
דת :היישוב נותן מענה לכל צורכי הדת ביישוב
בית כנסת ,מקווה ,עירוב  ,בית מדרש ,רכז דת ,אשר נותנים מענה לכלל התושבים
מרפאה:
מרפאת קופ"ח כללית ממוקמת בישוב ונותנת מענה רפואי
מזכירות והנהלת היישוב
הישוב מנוהל ע"י הועד המקומי – מזכירות המופעלת על ידי מזכיר היישוב
דאר  :ביישוב מרכז חלוקת דאר הנותן מענה לכלל התושבים
סופרמרקט  :בישוב מכולת המספקת מענה טוב לצרכי התושבים .
מבנה ציבור  :בית העם מרכז לאירועים בקהילה  ,מועדון לפעילות ילדים ונוער
בטחון  :היישוב מתבסס על מחלקת הביטחון במועצה כאשר ביישוב ישנם מתנדבים
הפועלים בשיתוף עם מחלקת הביטחון בימי שגרה וגם בעתות חירום
תחבורה ציבורית:
אוטובוסים בתדירות של  4-5פעמים ביום לתחנה המרכזית ביוקנעם
ובנוסף ,ממחלף אליקים תחנת איסוף לירושלים ותל אביב

