
  תתכנית התנדבו –כישורית 

 ,בית לאנשים בעלי צרכים מיוחדים
 .ירקות ובוסתנים, טכניקות מסורתיות לגידול של מזון

  
 

 .קיבלנו את בקשתך ונשמח לשיתוף הפעולה, אנו שמחים מאוד על רצונך להגיע ולהתנדב בכישורית

 .מבקשים להבהיר מספר דבריםאנו , םבכדי לוודא את שיתוף הפעולה הפורה והנכון עבור שני הצדדי

 ובוראים מייצרים, מבחוץ' עובדים' עם ביחד אשר ומיוחדים צרכים בעלי לאנשים בית היא כישורית

 .הגלילי בנוף מיוחדת מציאות

 וניקיון האיכות לטיב ביותר הקפדניים ובתקנים האדמה, האדם בעבור מבריא מזון מגדלים אנו יחד

  .כימים ומדשנים הדברה מחומרי הצמחים

 של עבודתם פרי מהגידולים ישירות ומגיעים הנקטפים מזונות המספק טבעוני מטבח גם בכישורית

 .בכפר החברים

 הענפים בכל, ומיכולתם מזמנם ולתרום להתנסות, ללמוד המבקשים מתנדבים אלינו מזמינים אנו

 מתגוררים אשר החברים עם צוות עבודת של בשילוב, מזון של ובגידול מסורתית בחקלאות העוסקים

 .בכפר

 כל. פתוחים בשטחים שונים וזנים סוגים מאות - ירקות לגידול אורגני שדה (:רשימה חלקית)גידולים 

צעירים ובוגרים ממגוון  פריעצי . מגדלים אנו, התזונתי מהמגוון כחלק בישראל לגידול הניתן שנתי-חד ירק

, סוגים מעשרות נבטים לגידול חממות. ופלפל מלפפון, רי'צ, עגבניות של בחורף לגידול חממות. של סוגים

. ובגליל הגולן ברמת נטושים מבוסתנים נאספים אשר מקומיים מזנים פרי-עצי ושתילי ירקות שתילי

, רימונים, גפנים, תאנים של בישראל המוכרים ביותר והמובחרים העתיקים מהזנים הינם העצים שתילי

 .ועוד אגוזים, שקדים

 

 

 

 



אך מכורח הניסיון והמציאות המורכבת ! אנו מבקשים ושמחים לקבל את כולם  :תאריכים להתנדבות

שבועות  4אנו מעדיפים את אלו אשר מעוניינים ומבקשים להתחייב למינימום של ( מקצועית וחברתית)

היא  האפשרות להגיע ולהתנדב לפחות מכך היא על בסיס מקום פנוי ויש ולעתים גם. חודשים 3-ועד כ

את התאריכים ( elirand2@gmail.com)ל הבאה "נבקש שתשלחו גם כן אל כתובת הדוא. אפשרית

 .לאחר מכן( ימים 3עד )תוודאו שקיבלתם אישור . אשר תרצו שנשמור ונשריין לכם לצורך הגעתכם

 

. יקבלו החלטה להמשך שיתוף הפעולה או הפסקתו ימים אשר לאחריה שני הצדדים 3של  :תקופת ניסיון

 .ימים 3-ההתאמה והצורך להמשיך בדרכים נפרדות לאחר כ-נבקש מראש להתארגן לאפשרות של אי

בה לנים כשני מתנדבים בחדר אחד על בסיס , בדירה בת שלושה חדרים שבקיבוץ תובל :דירת מתנדבים

 . זמנית-מתנדבים בו 6-הכול יש באפשרותנו לארח כ-סך. כמות המתנדבים

 

לימי עבודה מרוכזים אשר ( מתנדבים 02-32)אנו פתוחים לאירוח של קבוצות גדולות  :קבוצות מתנדבים

 .עם אפשרות ללינה בקמפינג, צהריים וערב, כוללים ארוחת בוקר

אנו מבקשים ואף דורשים שלא לצרוך סמים , לצורך הבטיחות והמרחב הנעים עבור כולנו :סמים ואלכוהול

 .ואלכוהול בזמן השהייה המשותפת עם המתנדבים האחרים והעבודה בכישורית
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 לשליחה מראשמסמכים 

למלא את הפרטים , נא להדפיס. מצורף קובץ במייל. טופס הרשמה עם הפרטים האישיים שלכם( 1

 .בחזרהולשלוח 

 (.בדומה לזה הניתן בהרשמה לחדרי כושר)אישור רפואי על מצב בריאות תקין ( 0

שני  מצורפים .חובה לצורך התנדבות עם אנשים בעלי מוגבלויות-עבר פלילי נקי מעבירות מיןמסמך ( 3

ניתן לעשות זאת . מסמכים אשר אותם יש לתת בתחנת המשטרה ולקבל בחזרה את המסמך המבוקש

נבקש שתשלחו את המסמכים לכתובת . בתחנת המשטרה הקרובה בכרמיאל, ההגעה אלינו גם במועד

 .על קבלתם( ימים 3עד )ותוודאו שקיבלתם אישור ( elirand2@gmail.com)ל הבאה "הדוא

 

 יומי( דוגמא)זמנים  לוח

 .גיזום ועישוב ידני, מעקב אחר הרכבות והתפתחות ייחורים, השקיה מערכת  - 07:00-10:00

 .קלה בוקר לארוחת הפסקה  - 10:00-10:30

 .הכשרת קרקע לאיסוף מי נגר, דילול פרי, קטיף עונתי  - 10:30-12:30

 .העובדים וצוות כישורית חברי כל עם אוכל בחדר צהריים ארוחת  - 12:30-13:30

 .יישום מתקני הגנה ותמיכה לעצים, נטיעות בפועל ,בורות לנטיעות הכשרת  - 13:30-14:30
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 הארץ ממרכז הגעה הוראות

 :הנסיעה של' א חלק

 :07 כביש דרך

 אחיהוד צומת עד 02' מס כביש על נוסעים -

 58' מס כביש, כרמיאל לכיוון ימינה פונים אחיהוד בצומת -

 :6 כביש דרך

 צפון לכיוון 6 כביש על נוסעים -

 02' מס לכביש מתמזג אשר, האחרון המחלף זהו, "תות עין" במחלף יוצאים -

 02' מס כביש על נוסעים -

 אליקים צומת את עוברים -

 .שמאלה בעיקול 02' מס כביש על ממשיכים -

 יגור צומת עד שמאלה למה'ג צומת פני על חולפים, 02' מס כביש על בנסיעה ממשיכים -

 (02' מס כביש להיות ממשיך זה הפניה שלמרות לב שימו) כרמיאל לכיוון ברמזור ימינה פונים יגור בצומת -

 אחיהוד לצומת עד הכביש עם ממשיכים -

 צפת-עכו כביש 58' מס כביש, כרמיאל לכיוון ימינה פונים אחיהוד צומת של ברמזור -

 :הנסיעה של' ב חלק

 כרמיאל לכיוון 58' מס כביש על נוסעים -

 )משמאל) אסד אל דיר פני על חולפים -

 השמאלי לנתיב ועוברים( מימין) לכרמיאל המערבית הכניסה פני על חולפים -

, הוורדים כפר, מעלות, תפן לכיוון שמאלה פונים -( כרמיאל צומת) לכרמיאל הראשית הכניסה לפני ממש ברמזור -

 558' מס כביש

, (..משתלם שהמאמץ כך, מקסים הנוף. אורכו לכל ועולה מתפתל הכביש) ההר במעלה 558' מס כביש עם נוסעים -

 .הכביש עם לרדת ממשיכים, (מימין) חלוץ ולהר ללבון הפניה פני על ירידה במגמת חולפים

 5558' מס בכביש, ותובל פלך, וכישור וירכא וליס'ג לכיוון שמאלה פונים הירידה בתחתית -

 )מימין) לירכא הכניסה פני על חולפים -

 ."לכישור הבאים ברוכים" גדול שלט ישנו – כישור לתוך ימינה פונים מכן לאחר מיד -

 אשר דבר, באזור מקומיים כפרים דרך הן ההגעה שהוראות משום ,GPS בהוראות להשתמש ממליצים לא אנו **

 !ובטוחה טובה נסיעה. הדרך את ומסבך מאריך


