
 מועצה אזורית אשכול פותחת שעריה למתיישבים חדשים, משפחות ובנים חוזרים.

 מרבית יישובי המועצה נמצאים כיום בתנופת צמיחה ובתהליכי הרחבה שונים כל יישוב לפי אופיו ואורחות חייו.

במושבים וקליטה במגרשים קהילתיים בישובים הקהילתיים במושבים באשכול אפשרויות מגוונות לקליטה: קליטה לחברות בקיבוצים שיתופיים ומופרטים, קליטה במשקים 

 באשכול יישובים חילוניים דתיים ובעלי אוכלוסייה מגוונת. ובקיבוצים.

 המועצה רואה בקליטת תושבים חדשים יעד מרכזי לקידום האזור.

. התושבים החדשים הגיעו מכל רחבי הארץ וכמובן גם מבני 2016  וף שנתבס 15,000 -מעלל 2007תושבים בשנת  9,500-בשנים האחרונות גדלה אוכלוסיית אשכול מכ

קטיף ועוד יישוב קהילתי ובנות האזור שבגרו והחליטו לבנות את ביתם באשכול, בשנים האחרונות הוקמו באשכול שלושה יישובים חדשים דתיים, שני מושבים למפוני גוש 

 דתי שלושתם ממוקמים בחולות חלוצה.

 בינוי קהילתי.בקליטה והעוסקים בבליווי תהליכים קהילתיים ועת לישובים הצומחים בכל הנוגע לתהליכי תכנון ובניה המועצה מסיי

 ולקבל סיוע והכוונה בתהליך המעבר לאזור.או עם אנשי הקשר בישובים ליצור קשר עם המחלקה לצמיחה דמוגרפית  משפחות  המתעניינות בקליטה באשכול מוזמנות

 demog@erc.org.ilאו   tzurity@erc.org.il   -במייל צורית .  7775148-054,  9929181-08 -ניתן לפנות למחלקה לצמיחה דמוגרפית במועצה טללמידע נוסף 

 

 רשימת יישובי אשכול  

 שם הישוב סוג היישוב

 אופן הקליטה

 מייל טלפון איש קשר
מגרשים של חצי דונם לבנייה  אבשלום ישוב קהילתי

 או ע"ייזם עצמית
 avshalom92@gmail.com 054-4884666 ענת שוורץ

בחודשים  בתים יד שנייה צוחר ישוב קהילתי
הקרובים יחל שיווק של מגרשים 

 לבניה עצמית

 שני
 מרדכי

050-7917832 
052-8811185 

tzochar@bezeqint.net 

ישוב קהילתי 
 תורני

מגרשים לבניה עצמית )מגורים  שלומית
 זמניים בקרוונים לפי מצאי(

יישוב שלומית 050-7559892 שלומי בן דהן  
(shlomitoffice@gmail.com) 

משקים ומגרשים קהילתיים יד  אוהד מושב
 שניה

 Info@gvulot.org.il 054-2127797 מזכירות

בלה שפייזר  משקים יד שנייה דקל מושב
 וחנן עמיבר

054-6445107, 
 054-4653987 

dekelnet@netvision.net.il 

בקרוב יחלו לשווק מגרשים  יבול מושב
 קהילתיים

 yevulmaz@gmail.com 08-9982255 זכירותמ

mailto:demog@erc.org.il
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משקים ומגרשים קהילתיים יד  ישע מושב
 שניה

 yesha@actcom.net.il 08-9982377 דליה כהן

מגרשים קהילתיים בניה מרוכזת  יתד מושב
 עם יזם

ישראל כהן, 
 קרן

050-6336114, 052-
3060327 

yated2004@012.net.il 

 mivtachim@bezeqint.net 052-4745755 איתן אהרן משקים יד שנייה מבטחים מושב

משקים ומגרשים קהילתיים יד  עין הבשור מושב
 שניה

 habsor@zahav.net.il 08-9982748 מזכירות

 amiozmaz@walla.co.il 08-9982093 מזכירות משקים יד שנייה עמיעוז מושב

 priganeomi@012.net.il 054-4653987 חנן עמיבר משקים יד שנייה פריגן מושב

 shday@017.net.il 050-6336114 ישראל כהן משקים יד שנייה אברהם ישד מושב

משקים ומגרשים קהילתיים יד  שדה ניצן מושב
 שניה

יעקב 
 שצ'רנסקי

052-3251107 yako_sh@erez.org.il 

משקים ומגרשים קהילתיים יד  תלמי אליהו מושב
 שניה

 talmey-elyaou@012.net.il 054-6985118 אסף ועקנין

 talmei-yosef@bezeqint.net 052-5618239 ליאנה גנות משקים יד שנייה תלמי יוסף מושב

משקים ויחידות קהילתיות  בני נצרים מושב תורני
 לבנייה

 bnetzarim01@gmail.com 052-5326289 שרית אוחנה

נווה -שטרית רונית 0545640865 רונית שטרית מגרשים לבניה נווה מושב תורני  
(shitrit229@gmail.com) 

מגרשים של חצי דונם לבניה  גבולות קיבוץ מתחדש
 עצמית

 Info@gvulot.org.il 054-7779599 קרני פלג

בתים לקליטה לחברות בקיבוץ  חולית קיבוץ מתחדש
 המתחדש

 kibbutz@holit.org 054-7917672 רולאן

קליטה  -בתים ומגרשים לבניה כיסופים קיבוץ מתחדש
 לחברות בקיבוץ מתחדש

 klita@kissufim.biz 054-7917871 דנה

בקיבוץ  -קליטה לחברות  נירים קיבוץ מתחדש
 מתחדש

 nirim@nirim.co.il 052-2841489 אלמוג

בקיבוץ  -קליטה לחברות סופה קיבוץ מתחדש
 מתחדש

 ksufa@sufa.org 052-3986532 אופיר ארז
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קליטה לחברות  בקיבוץ  אורים מתחדשקיבוץ 
 מתחדש

 meshek@urim.org.il 054-7919343 ייפיר

 mazkir_k@nir.org.il 0524269050 יגיל  קליטה לחברות בקיבוץ מתחדש כרם שלום מתחדשקיבוץ 

קליטה לחברות בקיבוץ שיתופי  מגן קיבוץ שיתופי
 )אין מקום(

דינה 
 ברנשטיין

054-7915884 klita.magen@gmail.com 

zivaklaw@gmail.com 052-4269913 זיוה קליטת בנים לחברות ניר יצחק מתחדשקיבוץ   

קליטה לתושבות למטרות  ניר עוז קיבוץ שיתופי
 חברות

שלמה 
 מרגלית

054-7916600 shlomo675@gmail.com 

 einha3@ein3.co.il 052-3250026 דני כהן לחברותקליטה  עין השלושה קיבוץ שיתופי

 david@zeelim.org.il 052-3836811 דוד בנרוש קליטה לחברות בקיבוץ שיתופי צאלים קיבוץ שיתופי

 talker@reim.org.il 054-7915288 ניר ים קליטה לחברות בקיבוץ שיתופי רעים קיבוץ שיתופי

 

mailto:zivaklaw@gmail.com

