
1

נספחיםנספחים
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'   דרגה א–שטחים שמורים סטטוטורית כיום 

 הסביבה-" שכבת משאבי החיים"יצירת . 3
י צ ירת ה

"
שכבה הירוקה

 "-
 הסביבה

לא ו מ י י ים  שמורות טבע וגנים – 8א "תמ:  יער  ו י ע ור– 22א "תמ

2/9מ "תמ
תוכנ ית מתאר פארק רמת מנשה
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'   דרגה ב–שטחים שמורים סטטוטורית כיום 

 הסביבה-" שכבת משאבי החיים"יצירת . 3
י צ ירת ה

"
שכבה הירוקה

 "-
 הסביבה

2/9 מ"תמ

תוכנ ית מתאר פארק רמת מנשה
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* בחלוקה לפי יישובים 2006מספר התושבים במועצה האזורית מגידו שנת 
פיתוח קהילתי וצמיחה דמוגרפית

ה/מושב

ישוב קהילתי 
חקלאי

קיבוצים

צורת יישוב 

10,084כ"סה

יוקנעם

1,135מדרך עוז

עין העמק

633אליקים 

רמת השופט

רמת מנשה

עין השופט

משמר העמק

מגידו

הזורע

דליה

גלעד

739גבעת עוז

מספר שם היישוב
תושבים

2006תו שבי ם פעילי ם ב שנת  , ד"מערכ ת ממ, משרד ה פני ם: מקור*

קיבוצים
70%

מושבים
17%

שוב קהילתי 
חקלאי
13%

קיבוצים מושבים ישוב קהילתי חקלאי
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סייה  התפלגות תושבי המועצה לפי קבו צות גיל והשוואה לקבוצ ות אחרות באוכלו
)2006נתוני שנת (

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+

התפלגות גילאים

ישובים כפריים יהודיים יהודים בנפת יזרעאל מועצה אזורית מגידו  יהודים ישראל

שנ תון סטט יסטי ,  הלשכה  המרכזית  לסט טיסטי קה: מקור*
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*2004-1995 שינוי במספר התושבים בין השנים –מועצה אזורית מגידו 

8180
8200

8220
8240

8260
8280

8300
8320

8340

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

שנים

ים
שב

תו
ס' 
מ

שנ ים  שונו ת ,  שנ תון סטט יסטי,  הלשכה  המרכזית  לסט טיסטי קה: מקור*
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)2004, רשויות מקומיות, ס"למ: מקור( כלכלי של מועצות אזוריות –דרוג חברתי 

מגילות , זבולון, מטה אשר
גולן, ים המלח

, חוף הכרמל, עמק יזרעאל
גזר  

דרום השרון, גן רווה

רשויות במקומיות בדרוג 
5חברתי כלכלי 

רשויות במקומיות בדרוג 
7חברתי כלכלי 

רשויות במקומיות בדרוג 
9חברתי כלכלי 
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 מאפ י ינ ים  ע יקר יי ם –מ צב ק י ים  : פית ו ח קהי לת י  וצ מ יחה ד מ וגרפ ית

1,723 380 4,680 5,060 2,957 כ"סה

246 0 400 400 154 קיבוץ רמת השופט 13

138 12 388 400 250 קיבוץ רמות מנשה 12

104 0 400 400 296 קיבוץ עין השופט 11

81 55 225 280 144 ישוב כפרי עין העמק 10

27 0 450 450 423 קיבוץ משמר העמק  9

326 -65 415 350 89 מושב מדרך עוז 8

124 226 224 450 100 קיבוץ מגידו 7

235 -270 570 300 335 מושבה יקנעם  6

137 0 450 450 313 קיבוץ הזורע 5

0 80 320 400 320 קיבוץ דליה 4

50 150 250 400 200 קיבוץ גלעד 3

144 186 264 450 120 קיבוץ גבעת עוז 2

111 6 324 330 213 ישוב כפרי אליקים  1

E=C-A D=B-C C B *A

פוטנציאל אכלוס 
ביישובים

 א"התמפ "המותר ע
פחות המתוכנן

פ " עד"יחכ "סה
תוכניות מאושרות 

או בהפקדה

 ד"יחכ "סה
הניתן לבנות 

פ "ביישוב ע
35א "תמ

יחידות דיור קיימות

אפיון שם יישוב ד"מס

A –2006פ קובץ חיובי ארנונה לשנת " ע

פיתוח קהילתי 
ודמוגרפי
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חברה וקהילהחברה וקהילה  ––מבני ציבור במועצה מבני ציבור במועצה 
שירותים קהילתיים 

–
 חינוך

 ,
תרבות

 ,
נוער וספורט

מצב פיזי טוב תושבי היישוב ועד 

מקומי 
ציבורי עין העמק  בית עם

.   מו שבים600 –כ 
.מצב פיסי טוב

כלל תושבי המועצה ותושבי הסביבה ועד 

מקומי 
ציבורי יוקנעם  

המושבה
בית עם

לעיתים רחוקות כלל   . תושבי היישוב מו שבים600 –כ 

. ס פלגים"ביה. תושבי המועצה
פרטי פרטי הזורע אולם מופ עים  

אולם של היישוב בו 
מתבצעת פעי לות   

. אזורית
 מו שבים350 –כ 

) 5.07( ללא רישוי 

תושבי הקיבוץ לעיתי ם רחוקות כלל 

תושבי המועצה ותושבי הסביבה

קיבוץ 
משמר 

העמק

פרטי משמר 

העמק
אולם מופ עים  

.  מו שבים740 –כ 
כולל חלל תצוגה ואולם   

. מופעים 

כלל תושבי המועצה ותושבי הסביבה ציבורי ציבורי סמוך 
לקיבוץ עין   

השופט

אולם מופ עים א זורי 

- - - - מתחם בית 

יד לבנים
אתר הנצחה

. מצב פיזי בינוני כלל תושבי המועצה ותושבי הסביבה - - מתחם בית 

יד לבנים

מרכז פעילות וחוגים 

:הכולל
קתדרה למבוגרים

חוגים לנוער
  3( אולפנה ל מחול 

חדרים מותאמים   

) למחול

תיאור כללי  קהילת משתמשים גורם 

מתפעל

שטח 
צי/פרטי

בורי

מיקום שימוש
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שירותים קהילתיים 
–

 חינוך
 ,

תרבות
 ,

נוער וספורט

מבנה חדש תושבי היישוב ועד 

מקומי 
ציבורי אליקים  מועדון נוער

מצב פיזי בינוני תושבי היישוב ועד 

מקומי 
ציבורי עין העמק  מועדון נוער

מצב פיזי בינוני תושבי היישוב ועד 

מקומי 
ציבורי יוקנעם  

המושבה
מועדון נוער

.תושבי היישוב ועד 

מקומי 
ציבורי מדרך עוז ספריה

.תושבי היישוב ועד 

מקומי 
ציבורי עין העמק  ספריה

.תושבי היישוב ועד 
מקומי 

ציבורי יוקנעם  
המושבה

ספריה

.תושבי היישוב פרטי פרטי דליה.ק ספריה

. מצב פיזי טוב .תושבי הקיבוץ
.  מנויי חוץ 30 –כ 

פרטי פרטי הזורע.ק  מרכז תרבות –ספריה 

קהילתי ומרכז הנצחה

כמעט . מצב פיזי ירוד

. ואין שימוש בבית העם
תושבי היישוב ועד 

מקומי 
ציבורי מדרך עוז בית עם 

מצב פיזי טוב תושבי היישוב ועד 

מקומי 
ציבורי אליקים  בית עם

תיאור כללי  קהילת משתמשים גורם 

מתפעל

שטח 
צי/פרטי

בורי

מיקום שימוש

חברה וקהילהחברה וקהילה  ––מבני ציבור במועצה מבני ציבור במועצה 
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שירותים קהילתיים 
–

 חינוך
 ,

תרבות
 ,

נוער וספורט

פרטי פרטי קיבוץ 

הזורע
ויל פרידמוזיאון בית 

מצב פיזי טוב תושבי היישוב מועצה ציבורי מדרך עוז מועדון קשישים 

מצב פיזי סביר תושבי היישוב מועצה ציבורי מושב 

אליקים 
מועדון קשישים 

.  מש תמשים 420 –כ 
.  משתמ שים ליו ם50 –כ 

תושבי המועצה ציבורי ציבורי מתחם בית 

יד לבנים
מרכז יום לקשיש 

- ת למידים בשנה120 –כ  - - הזורע.ק אולפן  לעברית

- - - - עין העמק  מועדון בני עקיבא

מצב פיזי רעוע  תושבי היישוב ועד 

מקומי 
ציבורי יוקנעם  

המושבה
מועדון צופים 

תיאור כללי  קהילת משתמשים גורם 

מתפעל

שטח 
צי/פרטי

בורי

מיקום שימוש

חברה וקהילהחברה וקהילה  ––מבני ציבור במועצה מבני ציבור במועצה 
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שירותים קהילתיים 
–

 חינוך
 ,

תרבות
 ,

נוער וספורט
חינוךחינוך––מבני ציבור במועצה מבני ציבור במועצה 

מצב פיזי 

טוב

חלק מיישובי 

. העמק
פרטי פרטי משמר  .ק

העמק

פנימית  

שומריה

מצב פיזי 
לפני . ירוד

. שיפוץ 

'יב-כיתות ז
כלל תושבי 

.המועצה

ציבורי ציבורי עין   .ליד ק

השופט
פנימית רעות  פנימייה 

683 ציבורי עין   .ליד ק
השופט

מגידו בית ספר 
תיכון

87 ציבורי אליקים  התקווה בית ספר 
יסודי 

ממלכתי דתי

348 ילדי המועצה 
בעיקר יישובי (

)ההר

ציבורי מתחם יד 

לבנים
עומרים בית ספר 

יסודי 

ממלכתי

371 ילדי היישוב 
יוגב וילדים 

מחמישה 
ישובים 

. מהמועצה

ציבורי - הזורע.ק פלגים  בית ספר 
יסודי 

ממלכתי

אפיון מספר 

תלמידים

מספר 

כיתות
משתמשים גורם 

מתפעל

שטח 

פרטי/ציבורי
מיקום שם סוג מוסד
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דת ובריאותדת ובריאות  ––מבני ציבור במועצה מבני ציבור במועצה 
שירותים קהילתיים 

–
 חינוך

 ,
תרבות

 ,
נוער וספורט

מצב פיסי סביר תושבי היישוב ועד מקומי  ציבורי מדרך עוז מקווה לגברים

מצב פיסי סביר תושבי היישוב ועד מקומי  ציבורי מדרך עוז מקווה לנשים 

מצב פיסי סביר תושבי היישוב ועד מקומי  ציבורי אליקים  מקווה

מצב פיסי סביר תושבי היישוב ועד מקומי  ציבורי עין העמק  מקווה

מרכז חשוב בקרב תושבי היישוב - - - מדרך עוז בית כנסת

מצב פיזי טוב תושבי היישוב פרטיים אליקים  מבנים פרטיים 5 בית כנסת

מצב פיזי לא טוב  תושבי היישוב ועד מקומי  אליקים  מבנה ציבורי1 בית כנסת

מצב פיזי טוב תושבי היישוב ועד מקומי  ציבורי עין העמק  בית הכנסת

מצב פיזי טוב תושבי היישוב ועד מקומי  ציבורי יוקנעם המושבה בית כנסת

תיאור כללי  קהילת משתמשים גורם מתפעל ציבורי/שטח פרטי מיקום שימוש

תושבי היישוב פרטי פרטי בכל היישובים למעט יוקנעם המושבה מרפאה

תיאור כללי  קהילת משתמשים גורם מתפעל ציבורי/שטח פרטי מיקום שימוש
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ספורטספורט  ––מבני ציבור במועצה מבני ציבור במועצה 
שירותים קהילתיים 

–
 חינוך

 ,
תרבות

 ,
נוער וספורט

תושבי היישוב ציבורי ציבורי יוקנעם המושבה רגל-מגרש קט

תושבי היישוב פרטי פרטי כל הקיבוצים מגרש כדורגל 

מקומי 

תושבי היישוב מועצה פרטי רמת מנשה מגרש כדורגל 

תקני 

תושבי היישוב ועד 
מקומי 

פרטי בריכת שחיה המושבהיונקעם

תושבי היישוב פרטי פרטי כל : קיבוצים

הקיבוצים 
בריכת שחיה

תושבי היישוב פרטי פרטי ,   עין השופט .ק

דליה.ק
חדר כושר

תושבי היישוב פרטי פרטי דליה.ק אולם ספורט 

לפני שי פוץ שיכלו ל מגרש 

אתלטיקה וכדורגל
כלל תושבי המועצה ציבורי ציבורי ס מגידו"ביה מגרש ספורט

,   פעילו ת חינוכית של  ילדי המועצה

ס מגידו"ביה
ציבורי ציבורי ס מגידו"ביה אולם ס פורט 

מקומי 

כלל תושבי המועצה מושבים 1000 –כ  מועצה פרטי משמר העמק אולם ס פורט 

מקצועי 

תיאור כללי  קהילת משתמשים גורם 

מתפעל

שטח 

ציבורי/פרטי
מיקום שימוש
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ספורטספורט  ––מבני ציבור במועצה מבני ציבור במועצה 
שירותים קהילתיים 

–
 חינוך

 ,
תרבות

 ,
נוער וספורט

- - - - עין השו פט .ק מגרש טניס

תושבי היישוב ועד 

מקומי 
ציבורי מדרך עוז מגרש כדורסל

תושבי היישוב ועד 

מקומי 
ציבורי אליקים  מגרש כדורסל

תושבי היישוב ועד 

מקומי 
ציבורי עין העמק  מגרש כדורסל

תושבי היישוב מגרשים2 ועד 

מקומי 
ציבורי יוקנעם   + מגרש משולב 

כדורסל

תושבי היישוב פרטי פרטי כל הקיבוצים מגרש כדורסל 

מקומי 

תיאור כללי  קהילת משתמשים גורם 

מתפעל

שטח 

ציבורי/פרטי
מיקום שימוש
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100%           21,038,976.17 100% כ"סה 1,143,534.66    

1% 0%                 83,109.60 0% 0% מתקני תקשורת 291.00             

4% 2%               447,657.60 2% 2% אדמות שלחין 17,935.00        

3% 2%               384,935.40 4% 3% אדמות בעל  32,484.00        

2% 1%               226,974.62 35% 24% חקלאות  275,766.50      

1% 1%               119,713.58 0% 0% אירוח כפרי  3,889.33          

3% 1%               284,378.26 1% 1% מלאכה 8,260.04          

25% 13%            2,799,418.97 22% 15% קרקע תפוסה 173,985.02      

34% 18%            3,857,496.09 16% 11% מבני תעשיה 124,747.22      

15% 8%            1,739,947.07 5% 3% משרדים ושירותי מסחר 37,596.17        

12% 6%            1,340,459.72 15% 10% מבני ציבור 118,315.20      

- 46%          9,754,885.26 - 31% מגורים 350,265.18    

כ "אחוז מסה
החיובים 

לשימושים 
שאינם מגורים

אחוז 
כ "מסה

החיובים

2006כ חיובים לשנת "סה אחוז 
כ "מסה

השטחים 
שאינם 
למגורים

אחוז 
כ "מסה

השטחים

כ שטח לחיוב"סה שימוש

חיובים שטחים

כלכלה ותעסוקהכלכלה ותעסוקה
כלכלה ותעסוקה

20062006במוע צה הא ז ור ית  מג ידו  לשנת במוע צה הא ז ור ית  מג ידו  לשנת ) ) חי וב ים  ו שטחחי וב ים  ו שטח( ( מרכ יב י מס ה ארנ ונה מרכ יב י מס ה ארנ ונה 
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כלכלה ותעסוקהכלכלה ותעסוקה
כלכלה ותעסוקה

* * מפעל ים בשטחי המ ו עצה ה אז ו רית  מג יד ו מפעל ים בשטחי המ ו עצה ה אז ו רית  מג יד ו 

1538 21 כ"סה

13 אסם 1 מחוץ ליישובים

0 0 0 עין העמק

0 0 0 מדרך עוז

0 0 0 יקנעם 

130 מפעלי עץ,  לוחות פלסטיק-פוליגל  2 רמת השופט

85 קרמת, )בשיתוף עם קיבוץ דליה(ארד , ארם 3 רמות מנשה

200  -מאג ,  חשמלתעשית -אלתם ,  מתכת-מברג 
מכלולי מתכת לרכב

3 עין השופט

300 גלעד.מפעל תמה בשיתוף עם ק,  בית תוכנהאידאה 2 משמר העמק 

15 שותפות במפעל פוליגל, תכשיטים 1 מגידו

200 , א שירותי כיול.ב.מ,  יריעות פלסטיק- פלסטופיל
אקוטיקס

3 הזורע

500  חומרי - אקולב, דליה-זהר,  מודדי מים-ארד 
מיקרובילוגיה -ביו דליה , ניקוי

3 דליה

34 2 מוצרי גומי – הוואה,   כימיקליםארומור גבעת עוז

60 1 מוצרים ביוכימייםביוגל גלעד

0 0 0 אליקים 

הערכת מספר המועסקים סוג המפעלים יחידות יישוב 

הערכה בהתבסס על שטח למועסק, אתר י האינ טרנט  של ה יי ש ובים והמפעלים, מצגות הייש ובים: מקור* 
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כלכלה ותעסוקהכלכלה ותעסוקה
כלכלה ותעסוקה

מסחר  ו מלא כ ה במו עצה ה אז ור י ת מג יד ו מסחר  ו מלא כ ה במו עצה ה אז ור י ת מג יד ו ,  ,  שירות ים א ישייםשירות ים א ישיים

300 -כ  70 כ"סה

0 0 0 עין העמק

0 20 -כ  מדרך עוז בתי מלאכה5 -כ 

15 -כ  חדרי אירוח10, 35 -אומנים כ  5 -כ  יקנעם 

0 0 0 רמת השופט

חינוך וקהילה עובדים30 -כ  רמות מנשה עסקים קטנים10 -כ 

)15 -כ (אומנים  50 -כ  עין השופט עסקים קטנים 15 -כ 

).  עובדים120 -כ (חינוך ובריאות 
 שכירים120+ 

משמר העמק  עסקים קטנים10 -כ  עובדים100 -כ 

0 לא ידוע לא ידוע מגידו

אולפן לעברית, השכרת דירות 30 -כ  הזורע עסקים קטנים10 -כ 

45 -כ  כפריארוח דליה עסקים קטנים 15 -כ 

0 לא ידוע לא ידוע גבעת עוז

0 לא ידוע לא ידוע גלעד

0 0 0 אליקים 

עיסוקים נוספים הערכת מספר מועסקים מקצועות חופשיים, בתי מלאכה, שירותים אישיים

הערכה בהתבסס על שטח למועסק, אתר י האינ טרנט  של ה יי ש ובים והמפעלים, מצגות הייש ובים: מקור* 
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כלכלה ותעסוקהכלכלה ותעסוקה
כלכלה ותעסוקה

הערכת  מספר המ ו עסקים בשיר ות ים  צ יב ור י ים וקה יל ת י ים הערכת  מספר המ ו עסקים בשיר ות ים  צ יב ור י ים וקה יל ת י ים 

ספר תקציב המועצה
הערכה+ 

ספר תקציב המועצה

ספר תקציב המועצה

מקור

750כ"סה

400חינוך

גופים נלווים 
, ל" חכספורטף(

)העמותה לזקן

250

100מועצה

מספר עובדיםמקום תעסוקה
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עתיקותעתיקות
עתיקות
עתיקות

גלעד

יוקנעם 
המושבה

גבעת עוז

הזורע

משמר 
העמק

מדרך 
עוז

עין 
העמק

אליקים

רמת 
השופט

עין
השופט

רמות 
מנשה

דליה

מגידו


