
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 פסטיבל סרטי הרפתקה ראש פינהנופשון מידע למתעניין: 

 

 מהו פסטיבל סרטי הרפתקה?

הכרות עם אנשים רבים בעלי תחום עניין משותף ובאווירה  תמאפשרה חוויה תרבותית סביב נושא תוכן פסטיבלים הינה

 .חגיגית

מתקיים בגליל העליון זו השנה השלישית, והינו גרסה ישראלית לפסטיבל בינלאומי הקיים מזה  "פסטיבל סרטי הרפתקה"

 שנה. 15

עבורם במה להציג את סיפוריהם המרתקים באמצעות  אפשרהפסטיבל מביא אנשי שטח, טבע ואתגר מהארץ ומחו"ל, ומ

 סרטים דוקומנטריים יחודיים והרצאות. 

 אקסטרים, נשים, מסעות, סביבה ועוד. הקרנה בנושאי:משבצות 

 הדמויות המובילות בארץ בתחום המסע, ההרפתקה והתיעוד. :הרצאות מעוררות השראה

 

 בסינימטק ראש פינה. -שעות אחרה"צ ועד מוצאי שבת , מיום חמישי ב 7-9.3.2019אריכים הפסטיבל יתקיים בת

  https://www.adventurefilm.co.ilאתר הפסטיבל הרשמי  –לקריאה נוספת 

 

 למי מיועד הנופשון?

ומעלה, על הספקטרום האוטיסטי, המתעניינים בנושאי הפסטיבל, ומעוניינים  16הנופשון מיועד לנשים וגברים בגילאי 

 .מתכונת קבוצתיתב מלא סוף שבועבו לבלות 

 

 כולל?מה הנופשון 

 במסגרת הפסטיבל, לכל אורך סוף השבוע כניסה חופשית לכל סדרות הסרטים וההרצאות. 

 ישולבו במהלך סוף השבוע טיול רגלי קצר בנחל ראש פינה הסמוך לסינימטק, וביקור פסטיבלבנוסף לשהייה ב ,

 .פעילות חבלים באתר צוק מנרה –ב"ווייה פראטה" 

 לכל אורך סוף השבועמהאורחן אל הסינימטק ובחזרה  נסיעות. 

 החל מחמישי בערב ועד שבת בצהריים –ארוחות לכל אורך הפסטיבל. 

 אבני דרך לכל אורך הפסטיבל. ליווי מדריך מטעם 

https://www.adventurefilm.co.il/
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 .ביטוח פעילות, אחריות מקצועית וצד שלישי 

 

 הנופשון אינו כולל: 

 המגורים לנקודת המפגש בראש פינה. ההגעה והחזרה בסיום פעילות הנופשון הינה עצמאית. נסיעות מאיזור 

  במידה והמשתתף מעוניין בביטוח מסוג זה עליו להסדירו באופן פרטי. –ביטוח תאונות אישיות 

 

 :לינה

 הלינה תתקיים באורחן "מנדלה" בקיבוץ איילת השחר.

 זור שהייה משותף מסביב למדורה, מטבחון, שירותים ומקלחות. איש(, א 30ללינה קבוצתית )עד  מתאיםהאורחן מציע אולם ה

 זרנים, עליהם ישנים בתוך שק שינה. באולם ניתן יהיו לקבל מ

במהלך היום, כאשר הקבוצה תשהה בפסטיבל בראש פינה, האולם יהיה נעול וניתן יהיה להשאיר בו את החפצים האישים 

 עד הערב. 

 ימת ציוד מומלצת תועבר לקראת הנופשון.*רש

 

 פגישת הכרות אישית: 

י והכנה לקראת ההשתתפות לפני ההרשמה, יתבקש כל מתעניין להגיע לפגישת היכרות אישית בה יערך תיאום ציפיות הדד

 דיקת התאמה.תכלול הסבר מפורט על אופי הנופשון, אופן התנהלותו וכן נהלים ובבנופשון ש

 2019.210.פגישות אישיות: יום ראשון יצירת קשר לתיאום תאריך אחרון ל

 לתיאום פגישה:

 shirgl@avneiderech.org.il \ 5341236-054מנהלת תכניות פנאי   –שיר גליקמן 

 

 רישום והסדרת תשלום:

 שתי אופציות קיימות לפניכם:

: הפעילות מוכרת כ"נופשון" תחת השירות לאדם עם אוטיזם במשרד "נופשונים" של משרד הרווחהרישום במסגרת  .1

אשר יסדירו מראש בטרם מועד הנופשון טופס הועדה באמצעות הלשכה לשירותים חברתיים  משתתפיםהרווחה. 

 ות.נתנו ע"י הצוייהיו פטורים מתשלום. יעוץ והכוונה לגבי התהליך הנדרש י –במקום מגוריהם 

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

 שקלים.  750התשלום באופן פרטי. העלות לנופשון הינה 

 

 : ביטולמי ד

 שקלים.  150דמי ביטול בסך  יחויבו - 28.2.19 במידה ומשתתף מבטל את הרשמתו החל מהתאריך

מילוי טופס  \במקרה של ביטול  רקשיועבר מראש ויפדה  יוסדר מראש במעמד ההרשמה באמצעות צ'ק ביטחוןתשלום זה 

 .במקרה של ביטול רקהוראה לחיוב חשבון המצורף למסמך זה ויחוייב 

mailto:shirgl@avneiderech.org.il
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 טופס הרשמה לנופשון פסטיבל סרטי הרפתקה

 

 ____________שם מלא: _________________________     תעודת זהות: _____________

 _________________________   טלפון נייד:  _______________________   תאריך לידה: 

 ________________________ : כתובת מגורים: _________________________ כתובת מייל

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

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

 רגישויות / בעיות רפואיות: _________________________ _________________קופת חולים: 

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

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

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

 

 shirgl@avneiderech.org.il המייל:  את המסמכים המלאים יש לשלוח לכתובת
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