
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 מתעניין יקר,

שביל ישראל במקטעים עם עמותת "אבני  -לתכנית "שביליסטים" *אנו מברכים על התעניינותך בהצטרפות

 דרך לחיים".

המעוניינים  ומעלה  18הינה תכנית המיועדת לבוגרים על הרצף האוטיסטי בגילאי תכנית "שביליסטים" 

לטייל בשביל ישראל במסגרת קבוצתית ובתנאי שטח מלאים )לינה ובישול בשטח, ללא מקלחות ושירותים 

מוסדרים ברוב נקודות הלינה, בהמשך אפשרות לטיול במתכונת "כל הציוד על הגב"(. בשלב הנוכחי 

 התכנית מיועדת לרמת קושי של מיטיבי לכת.

 מרכיבי התכנית:

 כרות אישית עם רכזת התכנית. בפגישה יתקיימו תיאום ציפיות והכנה לקראת היציאה פגישת הי

לטיול שתכלול הסבר מפורט על אופי והתנהלות הטיול וכן נהלים. בהמשך, תתקיים פגישת 

 משתתפי הטיול.כל היכרות קבוצתית של 

 יתואם מראש באופן אישי.  -הפגישות תתקיימנה בבית המשתתף או באזור מרכזי 

  .השתתפות בטיולים המתקיימים אחת לחודש. בכל פעם נטייל במקטע אחר על שביל ישראל

שבת מלאים(. ייתכן שבעונות מסוימות יתקיימו מקטעים -אורכו של מקטע הינו יומיים בשטח )שישי

 ארוכים יותר והתשלום עבורם יהיה בהתאם למספר ימי השטח.

  דרישות התכנית:

  המשתתף לקחת חלק בקבוצת דומים אשר מטיילת במקטעי שביל ישראל מוטיבציה ונכונות של

 ומעוניינים להרחיב את המעגל החברתי וליהנות מטיולים בטבע.

  התכנית מיועדת לבוגרים בספקטרום האוטיסטי בעלי מסוגלות פיזית לטייל במסלולים ברמת

יול באופן עצמאי. מידת מטיבי לכת, ללון בשטח בשק שינה ולדאוג לצורכיהם הבסיסיים במהלך הט

 ההתאמה תיבדק בשיחת ההיכרות. 

  האחריות למציאת ציוד הולם הינה בלעדית על המשתתף. ייעוץ והכוונה ניתנים במידת הצורך

 התכנית אינה מספקת ציוד טיולים. ומהווים חלק מהתכנית.

  !ים.בתכנית זו מערך תמיכה והדרכה למשפחות המשתתפ אין הליווי ניתן למשתתף בלבד 
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  המשתתף מחויב לקחת חלק במפגשי ההכנה האישיים וכן בטיול אחד לפחות כחלק מהצטרפותו

 לתכנית.

  .ההצטרפות למקטע מחייבת השתתפות בכל ימי השטח של אותו מקטע 

 .עמותת אבני דרך שומרת את הזכות להפסקת פעילות משתתף משיקולים מקצועיים 

 

  רישום והסדרת תשלום לתכנית:

 ת קיימות לפניכם:שתי אופציו

התכנית מוכרת כ"נופשון" תחת השירות  רישום במסגרת תוכנית "נופשונים" של משרד הרווחה: .1

לאדם עם אוטיזם במשרד הרווחה. משתתפים אשר יסדירו מראש בטרם מועד היציאה לטיול 

 יהיו פטורים מתשלום. יעוץ -טופס הועדה באמצעות הלשכה לשירותים חברתיים במקום מגוריהם 

 והכוונה לגבי התהליך הנדרש יינתנו ע"י הצוות.

: משתתפים אשר אינם מוכרים ברווחה מוזמנים להצטרף לפעילות תשלום ישיר לעמותת אבני דרך .2

ולהסדיר את התשלום באופן פרטי. התשלום לתכנית הינו לפי מספר מקטעים אליו מתחייב 

 ההצטרפות לתכנית( חודשים ממועד 24המשתתף לקחת חלק בתקופה של עד שנתיים )

 תשלומים 3עד  ש"ח 1,050 מקטע 1

 תשלומים 6עד  ש"ח 3,360 מקטעים 4

 תשלומים 10עד  ש"ח 5,880 מקטעים 8

 התשלום ייגבה באמצעות הוראת קבע המצורפת בהמשך.

 הפעילות כוללת:

 הדרכה 

 )לוגיסטיקה )אוכל, מילוי מים, מנהלות 

  שלישי.וצד  ביטוח פעילות, אחריות מקצועית 

 הפעילות אינה כוללת:

 פי המקטעים-עלות הנסיעות לנקודות המפגש המשתנות על 

  במידה והמשתתף מעוניין בביטוח מסוג זה, עליו להסדירו באופן פרטי. -ביטוח תאונות אישיות 
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המשתתףפרטי   

 

 שם מלא: _________________________     תעודת זהות: _________________________

 _________________________   טלפון נייד:  _______________________   תאריך לידה: 

 ________________________ :כתובת מגורים: _________________________ כתובת מייל

 ___מסגרת נוכחית: )צבא/ שירות לאומי/ תעסוקה/ לימודים/ אין( _________________________

 ם עם אוטיזם במשרד הרווחה:  )כן / לא(מוכר בשירות לאד

 רגישויות / בעיות רפואיות: _________________________ _________________קופת חולים: 

 ______________פרטי איש קשר לחירום )שם, טלפון, קירבה(: _________________________

 האם יש לך: אפוטרופוס / מיופה כוח / תומך החלטה? )כן / לא( 

 ____________במידה וסימנת כן, אנא ציין שם מלא ופרטי קשר: _________________________

 

 2113027-073או לפקס   shirgl@avneiderech.org.ilנא לשלוח את הטפסים מלאים וחתומים לכתובת המייל 

 .054-5341236בטלפון  עם שיר רכזת התוכנית הגעת המסמכיםולוודא 

 

  

  'הסכם הצטרפות והסדרת  –ההצטרפות לתכנית תיכנס לתוקף רק לאחר חתימה על נספח א

  התשלום.

mailto:shirgl@avneiderech.org.il
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 הסכם הצטרפות –נספח א' 

 טופס הצטרפות לתכנית שביליסטים 

 

כנית אני __________________, מספר ת.ז. _______________ הח"מ, מעוניין להצטרף לת

(. כתנאי להצטרפותי, אני 580532240שביליסטים )להלן: "התכנית"(, של עמותת אבני דרך לחיים )ע"ר 

 מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 קראתי את מרכיבי התכנית המופיעים במסמך המצורף והם מקובלים עלי. .1

מדי ראשון לכל ₪,  _____________אני מתחייב לשלם את דמי ההשתתפות לתכנית בסך  .2

_____ תשלומים, -חודש, באמצעות הוראת קבע לחיוב חשבוני. אבקש לפרוס את התשלום ל

 המצ"ב לטופס זה או באמצעות הסדרת השמה דרך הרווחה.

ידוע לי כי אם אבקש להפסיק את השתתפותי בתכנית, עלי להודיע על כך בכתב לרכזת התכנית,  .3

 1,050בניכוי מחיר מלא ) -יוחזרו באופן יחסי בלבד וכי דמי ההשתתפות ששולמו על ידי 

 עבור המקטעים בהם לקחתי חלק. ש"ח( 

אני מתחייב לעמוד בדרישות התכנית, להשתתף במפגש הכרות אישי ובמפגש הכנה קבוצתי,  .4

 וזאת כתנאי להשתתפותי בתכנית.

נית או במקטע דעת עדכנית של איש מקצוע כתנאי להשתתפותי בתכ-במידה ואדרש להמציא חוות  .5

 מסוים, לא אוכל לקחת חלק בתכנית ללא העברתו .

מכל  ידוע לי כי העמותה רשאית בכל עת להודיע לי על הפסקת השתתפותי בתכנית באופן מיידי  .6

 סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 על החתום

 

 

 ט.ל.ח.

 חתימה  שם משפחה  שם פרטי  תאריך
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