Kishorit – Volunteering Program
Home for Life for Adults with Special Needs,
Ancient and Modern methods of growing food, Vegetables and Orchards.

Thank you very much for your interest in volunteering at Kishorit. We were pleased to
receive your request and we look forward to a mutually beneficial partnership with you.
To ensure the best possible experience for everyone involved, we would like to clarify a
few of Kishorit expectations.
Kishorit is a home for life for adults with special needs in the Western Galilee. It is a
supportive community in which its members can live full, independent lives, and can
mature and grow old with dignity .
The Kishorit framework provides the members with employment opportunities, leisure
time activities, private living quarters, medical supervision and care, nursing care when
necessary and opportunities for integration into the broader community. Most
importantly, Kishorit provides the members with a deep sense of social belonging and
full membership in a community.
We are asking for volunteers who are having strong desire and interest to learn and
practice ancient and modern methods of growing vegetables and orchards. we would
like to share valuable and precious time together, which all of us together can get
maximum contribution for our health and well being.
Produce\Grow
Organic field vegetable growing: hundreds of types and different species in open areas.
All annual vegetable growing in Israel as a possible nutritional diversity, we raise.
Greenhouses for winter tomatoes, cherry, cucumber and pepper. Greenhouses for
growing sprouts from dozens of varieties, vegetable seedlings and fruit tree seedlings to
local varieties which are collected in orchards abandoned in the Golan Heights and
Galilee.

Preferred Volunteer Period
Volunteers must commit for at least one month, although a minimum of three months is
preferred. In some instances, the kibbutz will consider volunteers for 2-3 weeks, based
on accommodation availability. Trial Period -- There is an initial 3-day trial period so that
both sides can determine if this is a good site-volunteer match. In the event of a
professional or social mis-match, please be prepared to move on to another volunteer
opportunity.
Food in Kishorit
The kibbutz offers a full vegan menu, including three meals daily. Seasonal options
depend on what is grown in the garden and is based on Raw-Food principles, although
many varieties of cooked vegan food is also available. In addition to the vegan menu
option, the kibbutz offers meat and dairy foods (3 meals daily) for those who prefer them.
Drugs and Alcohol -- Out of concern for the safety and well-being of everyone involved,
you must abstain from drug use or excessive alcohol consumption during the volunteer
period.
Languages
Hebrew, English, Russian
Preferred Visit Period
Year-round
Number of Volunteer Needed
We have place for 6 new volunteers at the same time.
(*groups based of 20-30 volunteers are welcome for daily projects)

Accommodation
Regular Structure - at Kibbutz Tuval.
2 volunteers lodging at the same room, 6 volunteers lives at the same Apartment when fully settled.

Animals
Dogs, Horses, Goats
Religion
No
Kosher
Yes, but without external kosher supervisor ("mashgiach") in the kitchen

Documents -- Please email us a copy of your valid passport and visa (if required), prior
to your arrival. We need also the next few documents: 1) Health Insurance, 2) Absence
of Criminal Record, 3) A Police clearance+apostil in English, 4) Doctor’s Certificate,
Medical report signed by a doctor. We can be reached at elirand2@gmail.com.

Time Table (sample) for one day
07:00-10:00 – Fruits and Vegetables picking.
10:00-10:30 – Pause and breakfast with all members.
10:30 – 12:30 - Planting, Seedling, weeding and taking care for plants.
12:30-13:30 – Launch in dinning room, all members of Kishorit.
13:30-14:30 – Cleaning, Packaging and selling our products.

Directions from Tel Aviv to Kishorit
First Part
Via Route 70





Drive north on the Tel Aviv-Haifa highway until the Zichron Ya'akov exit.
Take that exit (Rd. No. 70) and drive through Yoqne’am.
After Yoqne’am, continue (Rd. No. 70) until the Yagur intersection. At Yagur, turn right
towards Carmiel. (Rd. No. 70)
At the end of the road, you will come to a T-junction, called the Ahihud Intersection.
Turn right towards Carmiel. (Rd. No. 85)

Via Route 6






Take Route 6 North until the end
Exit at “ein tu” interchange (that's the last interchange, and route 6 just continues onto
this road so it doesn’t feel like a true “exit.”) This road combines with route 70.
Drive on route 70, pass Eliakim junction and continue straight on 70 until Yagur junction.
At Yagur junction, turn right towards Carmiel (note that it's still route 70).
Follow route 70 till the end, Ahihud junction, and turn right to route 85 towards Carmiel.

Second Part







Pass Dier al Asad (on your left) and the west entrance to Carmiel (on your right.)
Immediately before the main entrance to Carmiel there is a traffic light only for those
who want to turn left - towards Ma'a lot, Tefen (and Kfar Havradim). Turn left onto Rd.
No. 854.
This road leads you up the mountain. It's a very twisty road. But the view is beautiful, so
it's definitely worth it...
Pass Lavon and Har Halutz (on your right)
Now the road will begin declining. Turn left towards Yarka and Julis (and Tuval, Pelech
and Kishor).
Pass by the entrance to Yarka. A few meters after, take the next turn right, which is the
entrance to Kishor. You will see a big sign (in Hebrew) that says: welcome to Kishor.

We suggest you don't use a GPS because it will direct you through some local villages and
will make the journey longer and much more complicated.
Have a nice and safe journey.
If you can adhere to these guidelines, we look forward to meeting you soon!
Thank you again.
Sincerely,
Eliran De-Mayo

כישורית – תכנית התנדבות
בית לאנשים בעלי צרכים מיוחדים,
טכניקות מסורתיות לגידול של מזון ,ירקות ובוסתנים.

אנו שמחים מאוד על רצונך להגיע ולהתנדב בכישורית ,קיבלנו את בקשתך ונשמח לשיתוף הפעולה.
בכדי לוודא את שיתוף הפעולה הפורה והנכון עבור שני הצדדים ,אנו מבקשים להבהיר מספר דברים.
כישורית היא בית לאנשים בעלי צרכים ומיוחדים אשר ביחד עם 'עובדים' מבחוץ ,מייצרים ובוראים
מציאות מיוחדת בנוף הגלילי.
יחד אנו מגדלים מזון מבריא בעבור האדם ,האדמה ובתקנים הקפדניים ביותר לטיב האיכות וניקיון
הצמחים מחומרי הדברה ומדשנים כימים .
בכישורית גם מטבח טבעוני המספק מזונות הנקטפים ומגיעים ישירות מהגידולים פרי עבודתם של
החברים בכפר.
אנו מזמינים אלינו מתנדבים המבקשים ללמוד ,להתנסות ולתרום מזמנם ומיכולתם ,בכל הענפים
העוסקים בחקלאות מסורתית ובגידול של מזון ,בשילוב של עבודת צוות עם החברים אשר מתגוררים
בכפר.
גידולים (רשימה חלקית) :שדה אורגני לגידול ירקות  -מאות סוגים וזנים שונים בשטחים פתוחים .כל
ירק חד-שנתי הניתן לגידול בישראל כחלק מהמגוון התזונתי ,אנו מגדלים .עצי פרי צעירים ובוגרים ממגוון
של סוגים .חממות לגידול בחורף של עגבניות ,צ'רי ,מלפפון ופלפל .חממות לגידול נבטים מעשרות סוגים,
שתילי ירקות ושתילי עצי-פרי מזנים מקומיים אשר נאספים מבוסתנים נטושים ברמת הגולן ובגליל.
שתילי העצים הינם מהזנים העתיקים והמובחרים ביותר המוכרים בישראל של תאנים ,גפנים ,רימונים,
שקדים ,אגוזים ועוד.

תאריכים להתנדבות :אנו מבקשים ושמחים לקבל את כולם ! אך מכורח הניסיון והמציאות המורכבת
(מקצועית וחברתית) אנו מעדיפים את אלו אשר מעוניינים ומבקשים להתחייב למינימום של  4שבועות
ועד כ 3-חודשים .האפשרות להגיע ולהתנדב לפחות מכך היא על בסיס מקום פנוי ויש ולעתים גם היא
אפשרית .נבקש שתשלחו גם כן אל כתובת הדוא"ל הבאה ( )elirand2@gmail.comאת התאריכים
אשר תרצו שנשמור ונשריין לכם לצורך הגעתכם .תוודאו שקיבלתם אישור (עד  3ימים) לאחר מכן.
תקופת ניסיון :של  3ימים אשר לאחריה שני הצדדים יקבלו החלטה להמשך שיתוף הפעולה או הפסקתו.
נבקש מראש להתארגן לאפשרות של אי-ההתאמה והצורך להמשיך בדרכים נפרדות לאחר כ 3-ימים.
דירת מתנדבים :בדירה בת שלושה חדרים שבקיבוץ תובל ,בה לנים כשני מתנדבים בחדר אחד על בסיס
כמות המתנדבים .סך-הכול יש באפשרותנו לארח כ 6-מתנדבים בו-זמנית.
קבוצות מתנדבים :אנו פתוחים לאירוח של קבוצות גדולות ( 02-32מתנדבים) לימי עבודה מרוכזים אשר
כוללים ארוחת בוקר ,צהריים וערב ,עם אפשרות ללינה בקמפינג.
סמים ואלכוהול :לצורך הבטיחות והמרחב הנעים עבור כולנו ,אנו מבקשים ואף דורשים שלא לצרוך סמים
ואלכוהול בזמן השהייה המשותפת עם המתנדבים האחרים והעבודה בכישורית.

מסמכים לשליחה מראש
 )1טופס הרשמה עם הפרטים האישיים שלכם .מצורף קובץ במייל .נא להדפיס ,למלא את הפרטים
ולשלוח בחזרה.
 )0אישור רפואי על מצב בריאות תקין (בדומה לזה הניתן בהרשמה לחדרי כושר).
 )3מסמך עבר פלילי נקי מעבירות מין-חובה לצורך התנדבות עם אנשים בעלי מוגבלויות .מצורפים שני
מסמכים אשר אותם יש לתת בתחנת המשטרה ולקבל בחזרה את המסמך המבוקש .ניתן לעשות זאת
גם במועד ההגעה אלינו ,בתחנת המשטרה הקרובה בכרמיאל .נבקש שתשלחו את המסמכים לכתובת
הדוא"ל הבאה ( )elirand2@gmail.comותוודאו שקיבלתם אישור (עד  3ימים) על קבלתם.

לוח זמנים (דוגמא) יומי
  07:00-10:00קטיף ירקות ,פירות ,נבטים ושאר התוצרת  10:00-10:30הפסקה לארוחת בוקר קלה  10:30-12:30שתילות ,זריעות ,עישוב וטיפול בצמחים  12:30-13:30ארוחת צהריים בחדר אוכל עם כל חברי כישורית וצוות העובדים 13:30-14:30 -המשך טיפול בצמחים ,ניקיונות ואריזת התוצרת בבית אריזה

הוראות הגעה ממרכז הארץ
חלק א' של הנסיעה:
דרך כביש :07
נוסעים על כביש מס'  02עד צומת אחיהודבצומת אחיהוד פונים ימינה לכיוון כרמיאל ,כביש מס' 58דרך כביש :6
נוסעים על כביש  6לכיוון צפוןיוצאים במחלף "עין תות" ,זהו המחלף האחרון ,אשר מתמזג לכביש מס' 02נוסעים על כביש מס' 02עוברים את צומת אליקיםממשיכים על כביש מס'  02בעיקול שמאלה.ממשיכים בנסיעה על כביש מס'  ,02חולפים על פני צומת ג'למה שמאלה עד צומת יגורבצומת יגור פונים ימינה ברמזור לכיוון כרמיאל (שימו לב שלמרות הפניה זה ממשיך להיות כביש מס' )02ממשיכים עם הכביש עד לצומת אחיהודברמזור של צומת אחיהוד פונים ימינה לכיוון כרמיאל ,כביש מס'  58כביש עכו-צפתחלק ב' של הנסיעה:
נוסעים על כביש מס'  58לכיוון כרמיאלחולפים על פני דיר אל אסד (משמאל(חולפים על פני הכניסה המערבית לכרמיאל (מימין) ועוברים לנתיב השמאליברמזור ממש לפני הכניסה הראשית לכרמיאל (צומת כרמיאל)  -פונים שמאלה לכיוון תפן ,מעלות ,כפר הוורדים,כביש מס' 558
נוסעים עם כביש מס'  558במעלה ההר (הכביש מתפתל ועולה לכל אורכו .הנוף מקסים ,כך שהמאמץ משתלם,)..חולפים במגמת ירידה על פני הפניה ללבון ולהר חלוץ (מימין) ,ממשיכים לרדת עם הכביש.
בתחתית הירידה פונים שמאלה לכיוון ג'וליס וירכא וכישור ,פלך ותובל ,בכביש מס' 5558חולפים על פני הכניסה לירכא (מימין(מיד לאחר מכן פונים ימינה לתוך כישור – ישנו שלט גדול "ברוכים הבאים לכישור".**אנו לא ממליצים להשתמש בהוראות  GPS,משום שהוראות ההגעה הן דרך כפרים מקומיים באזור ,דבר אשר
מאריך ומסבך את הדרך .נסיעה טובה ובטוחה!

