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Olive Pickers Wanted 

Tantur Ecumenical Institute in Jerusalem is presently taking bids for this season's 

olive picking.  

Olive pickers will be responsible for collecting all olives on Tantur's property. Olive 

picking season will last from October until finishing picking all olive trees, but not to 

exceed the end of November 2018. 

The contractual Picker will be responsible for selecting up to 10 olive pickers, 

overseeing picking operations and assisting Tantur in transporting olives to the Beit 

Jala Olive Press and getting the olive oil back to Tantur. 

Work permits for West Bank residents contingent on required documentation and 

other criteria to be discussed.   

Compensation for successful completion of olive picking will be half of the total crop.  

Bids are being received through email at Mark.Mina.1@nd.edu or by hand to Tantur 

front desk.   For further information, please contact Tantur Director of Operations 

Mark Mina by phone from Monday to Friday, 9 AM to 4 PM at 02-542-2900.  

 مطلوب قاطفي أشجار زيتون

 .المسكوني في القدس حاليًا عروض لقطف الزيتون هذا الموسم الطنطور يستدرج معهد

ون من طف الزيتيستمر موسم ق, الزيتون في ملكية الطنطورو الزيتون مسؤولين عن جد كل أشجار قاطفسيكون 

 .8102نهاية نوفمبر العمل  إتمام تجاوزيال  على أنجميع أشجار الزيتون ، نتهاء من جدشهر أكتوبر حتى اإل

 

الزيتون ، واإلشراف على عمليات  قاطفيمن  01ختيار ما يصل إلى إمسؤول عن  وسيكون الشخص المتعاقد معه

 .القطف ومساعدة الطنطور في نقل الزيتون إلى معصرة بيت جاال وإعادة زيت الزيتون إلى الطنطور

 .تصاريح العمل لسكان الضفة الغربية متوقفة على الوثائق المطلوبة والمعايير األخرى التي سيتم مناقشتها

 .لونجاح نصف إجمالي المحصالزيتون بمقابل إتمام قطف  تعويضسيكون ال

   .ستقبالإلا قسمأو باليد إلى  Mark.Mina.1@nd.edu ستالم العروض عبر البريد اإللكتروني علىإيتم 

أيام اإلثنين حتى الجمعة من الساعة  ,ستفسار الرجاء التواصل مع مدير العمليات السيد مارك ميناللمراجعة واإل

  18-0088211التاسعة صباحا حتى الرابعة من بعد الظهر على الرقم 
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