פיתוח ענפי תעסוקה בכישורית
בכישורית אנו מאמינים כי תעסוקה יצרנית ומספקת הינה נדבך משמעותי בדרך לעצמאות מרבית ושיקום .העבודה מקנה לחברים
עיסוק ,מעצבת מסגרת ולוח זמנים ליומ-יום ,מפעילה את הראש והגוף ,מגרה את החושים ומהווה אמצעי לאימון ושיפור תפקודי.
בנוסף העבודה מהווה מקור למימוש עצמי ומשמעות.
בכישורית פועלים ענפי תעסוקה המייצרים תוצרת חקלאית ומוצרים בני קיימא הנמכרים בשוק החופשי ,אשר מטרתם העיקרית
היא לספק תעסוקה אמיתית ומשמעותית לחברי הקהילה .מרבית החברים עובדים בענפי התעסוקה המגוונים ,וכ ,10%-בעלי יכולת
הסתגלותית גבוהה ,יוצאים לעבודה מחוץ לכישורית.
על מנת שענפי התעסוקה ימשיכו להוות מקור יציב לתעסוקה עבור חברי כישורית ,עליהם בראש ובראשונה להתקיים כלכלית.

תוכניותינו ל 3-השנים הבאות:
במהלך  3השנים הקרובות אנחנו מקווים לקלוט  15-20חברים חדשים בכישורית ,ולשם כך בכוונתנו ליצור  14מקומות עבודה חדשים
לחברים ,במסגרת  3תחומי עיסוק:
 .1הקמת מחלקת מחשוב בכישורית :על פי התוכנית  3חברים יעבדו באופן קבוע עם איש מחשבים מקצועי ,ויהיו אחראים על
הכנסת תכנים ועדכונים לאתר האינטרנט של כישורית ,יכתבו בלוגים אודות חייהם בכישורית ,וילמדו מיומנויות מחשב ושיווק
אינטרנטי .תעסוקה זו של חברים בתפעול אתר האינטרנט שלנו ,תחסוך לכישורית סכומי כסף המשולמים כיום לחברה חיצונית.
עלות רכישת מחשבים וציוד נלווה ל 3-חברים הינה  .$5,000עלות שכר לאיש מחשבים מקצועי בחצי משרה לשנה הינה.$30,000 :

 .2הרחבת גן הירק האורגני :גן הירק האורגני של כישורית מתפרס כיום על שטח של  4.5דונמים וכולל חלקות גידול פתוחות תחת
כיפת השמיים וכן  2חממות המאפשרות גידול מגוון רחב של ירקות גם במהלך חודשי החורף .בגן הירק מועסקים כיום  8חברים,
והוא מספק כמות ירקות המספיקה לתצרוכת הפנימית של כישורית .בתוכניתנו להגדיל את שטחו של הגן לכ 10-דונמים ,להוסיף
 2חממות ,ולהגדיל את מספר החברים שיוכלו להיות מועסקים בגן הירק ל ,14-ואת התוצרת הנוספת לשווק גם לשוק הכללי.
המטרה היא שמכירת הירקות תניב לכישורית הכנסה מיידית לכיסוי ההוצאות.
עלות רכישת חממות חדשות ,מערכות השקייה נוספות ,והכנת הקרקע לשתילה הינה .$20,000
 .3פיתוח המגבנה :לפני כשנתיים הקמנו בכישורית מגבנה ,במהלכן אנשינו למדו את מלאכת הכנת הגבינה והתנסו בשיטות הכנה
שונות .נכון להיום הגבינות המיוצרות מספקות את התצרוכת של המטבח המקומי שלנו ,וכעת ,לאחר שפיילוט ייצור הגבינה
הסתיים בהצלחה ,המגבנה מוכנה לקלוט לעבודה  5חברי כישורית .מטרתנו לייצר מבחר גבינות קשות ורכות ,ויוגורטים שיימכרו
גם לשוק החיצוני .אנחנו מאמינים שענף עסקי זה יניב רווח יפה לכישורית.
עלות רכישת הציוד הדרוש והרחבת המגבנה הינה .$1,000,000

לקבלת פרטים נוספים אתם מוזמנים לפנות לשירה רייפמן.Shira.Kishorit@gmail.com :
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