
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2020יוני 

 מתעניין יקר,

עמותת "אבני דרך לחיים"  שלשביל ישראל במקטעים,  -יליסטים"לתכנית "שב 1תנו מברכים על התעניינותך בהצטרפוא

 (.580532240)ע"ר 

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

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:

  רכזת התכנית. בפגישה יתקיימו תיאום ציפיות והכנה לקראת היציאה לטיולפגישת היכרות אישית עם 

היכרות קבוצתית של וכן נהלים. בהמשך, תתקיים פגישת  הסבר מפורט על אופי והתנהלות הטיולשתכלול 

 משתתפי הטיול.כל 

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

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

שבת מלאים(. ייתכן שבעונות מסוימות יתקיימו מקטעים ארוכים יותר והתשלום -הינו יומיים בשטח )שישי

 ם יהיה בהתאם למספר ימי השטח.עבור

  רישות התכנית:ד

  מוטיבציה ונכונות של המשתתף לקחת חלק בקבוצת דומים אשר מטיילת במקטעי שביל ישראל ומעוניינים
 להרחיב את המעגל החברתי וליהנות מטיולים בטבע.

  ,התכנית מיועדת לבוגרים בספקטרום האוטיסטי בעלי מסוגלות פיזית לטייל במסלולים ברמת מטיבי לכת
ללון בשטח בשק שינה ולדאוג לצורכיהם הבסיסיים במהלך הטיול באופן עצמאי. מידת ההתאמה תיבדק 

 בשיחת ההיכרות. 

 יתנים במידת הצורך ומהווים חלק האחריות למציאת ציוד הולם הינה בלעדית על המשתתף. ייעוץ והכוונה נ
 התכנית אינה מספקת ציוד טיולים. מהתכנית.

  !בתכנית זו מערך תמיכה והדרכה למשפחות המשתתפים. אין הליווי ניתן למשתתף בלבד 

 .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 

  

                                                           
 הסכם הצטרפות והסדרת התשלום. –לאחר חתימה על נספח א' ההצטרפות לתכנית תיכנס לתוקף רק 1 
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  עלות השתתפות בתכנית:

חודשים  24התשלום לתכנית הינו לפי מספר מקטעים אליו מתחייב המשתתף לקחת חלק בתקופה של עד שנתיים )

 :ממועד ההצטרפות לתכנית(

 תשלומים 3עד  ש"ח 1,050 מקטע 1

 תשלומים 6עד  ש"ח 3,360 מקטעים 4

 תשלומים 10עד  ש"ח 5,880 מקטעים 8

 

על  סניף הבנק, או העברת אסמכתא ידי-חתומה על המצורפת בהמשך ה לחיוב חשבוןהוראהתשלום ייגבה באמצעות 

 .הקמת ההרשאה בחשבון

 :במשרד הרווחה.  מוגבלויות,מנהל  – התכנית מוכרת כ"נופשון" תחת השירות לאדם עם אוטיזם חשוב לדעת

באמצעות הלשכה לשירותים חברתיים במקום  השמהמשתתפים אשר יסדירו מראש בטרם מועד היציאה לטיול 

מכתב הבקשה להשמה באחריות המשתתף ומשפחתו להעביר לעו"ס ברשות את  יהיו פטורים מתשלום. -מגוריהם 

י רכזת "והכוונה לגבי התהליך הנדרש יינתנו עיעוץ  ואישור ימי השהייה עם תאריכי הנופשונים הרלוונטיים. לנופשון

 התכנית.

מהמועד בו  יום 90אך לא התקבל בגינו תשלום מהרווחה בתום  ,משתתף אשר יצא לנופשון באישור העו"ס ברשות

ימים  14תישלח  התראת חיוב להסדרת התשלום .2ליום נופשון ₪ 546חשבונו בסכום של  יחויב –התקיים הנופשון 

במידה ויועבר תשלום  בטופס ההרשמה כמייל לשליחת קבלות והתראות חיוב. שצויןלמייל בטרם ביצוע החיוב בפועל, 

 סכום החיוב. יזוכה החשבון שחויב במלוא –יום  90מהרווחה לאחר 

 התשלום כולל:

 הדרכה ●

 לוגיסטיקה )אוכל, מילוי מים, מנהלות( ●

 ביטוח פעילות, אחריות מקצועית  וצד שלישי. ●

 

 התשלום אינו כולל:

 פי המקטעים-עלות הנסיעות לנקודות המפגש המשתנות על ●

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

 

 לפרטים נוספים:

 רכזת תכנית פנאי ונופשונים. –גליקמן  שיר

 054-5341236 נייד:

 shirgl@avneiderech.org.il מייל:

  

                                                           
יש להעביר הרשאה לחיוב חשבון חתומה ע"י סניף הבנק  –הסדרת תשלום מהרווחה -לשם התחייבות לתשלום למקרה של אי 2 

 1,700[, בתוקף של שנה וחצי לפחות ממועד החתימה ובהגבלת סכום של 56157או אסמכתא להקמתה בחשבון ]סמל מוסד 
 לפחות. ₪

https://www.avneiderech.org.il/wp-content/uploads/2020/06/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91-%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.avneiderech.org.il/wp-content/uploads/2020/06/מכתב-לעוס-נופשון-יוני-2020.pdf
https://www.avneiderech.org.il/wp-content/uploads/2020/06/מכתב-לעוס-נופשון-יוני-2020.pdf
mailto:shirgl@avneiderech.org.il
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 חדש משתתףפרטי  -תכנית שביליסטים 

   תעודת זהות:     שם מלא:

   טלפון נייד:     תאריך לידה:

   כתובת מגורים:     כתובת מייל:

 

 מסגרת נוכחית :

)צבא/שירות 

 לאומי/תעסוקה/לימודים/אין(

  

  

 כן / לא מוכר בשירות לאדם עם אוטיזם במשרד הרווחה:

 

 קופת חולים: ___________________________

 

 __________________________________________________רגישויות/בעיות רפואיות: 

 

       איש קשר לחירום )+קירבה(:

   :טלפון איש קשר לחירום

 כתובת מייל לשליחת קבלות והתראות חיוב:
 

 

 האם יש לך אפוטרופוס/תומך החלטה/מיופה כוח? כן / לא. 

 ______________________________ :)שם, קרבה וטלפון( דה וסימנת כן, אנא ציין פרטי קשרבמי

 

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

 054-5341236בטלפון  עם שיר רכזת התוכנית הגעת המסמכיםולוודא 

  

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

 

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

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

 מצהיר ומתחייב כדלקמן:

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

 הרשאה , באמצעות ₪ _____________בסך  דמי ההשתתפות לתכניתמתחייב לשלם את אני  .2

אשר יחויבו החל   תשלומים_____ -. אבקש לפרוס את התשלום להמצ"ב לטופס ןחיוב חשבול

 [יש לסמן]   .3השמה דרך הרווחההסדרת , או באמצעות ממועד הצטרפותי לתכנית בפועל

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

ש"ח(  עבור  1,050בניכוי מחיר מלא ) -יוחזרו באופן יחסי בלבד וכי דמי ההשתתפות ששולמו על ידי 

 חלק. יהמקטעים בהם לקחת

ל העו"ס ברשות הינה הסדרת האישור מו –ידוע לי כי במידה ואשתתף בנופשון מטעם הרווחה  .4

 באחריותי.

אני נותן הסכמתי כי במידה ולא תוסדר ההשמה ברשות ולא יתקבל תשלום מהרווחה עבור  .5

של   העמותה בסך ידי-לחשבוני ע יחויביום ממועד הנופשון בפועל, אזי  90השתתפותי בנופשון תוך 

 ליום נופשון. ₪ 546

וזאת כרות אישי ובמפגש הכנה קבוצתי, במפגש האני מתחייב לעמוד בדרישות התכנית, להשתתף  .6

 כתנאי להשתתפותי בתכנית.

דעת עדכנית של איש מקצוע כתנאי להשתתפותי בתכנית או במקטע -במידה ואדרש להמציא חוות  .7

 מסוים, ללא העברתו וחתימת הסכם על ויתור סודיות לעניין זה, לא אוכל לקחת חלק בתכנית.

עת להודיע לי על הפסקת השתתפותי בתכנית באופן מיידי, מבלי  ידוע לי כי העמותה רשאית בכל .8

 לנמק את החלטתה, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 :על החתום

       

 חתימה  שם משפחה  שם פרטי  תאריך

 

                                                           
חתומה ע"י סניף יש להעביר הרשאה לחיוב חשבון  –במידה וסימנת כי התשלום יבוצע דרך הרווחה באמצעות השמה לנופשון 3 

, בתוקף של שנה וחצי לפחות ממועד החתימה ובהגבלת סכום של [56157]סמל מוסד  או אסמכתא להקמתה בחשבוןהבנק 
 לפחות. ₪ 1,700

 ט.ל.ח.

https://www.avneiderech.org.il/wp-content/uploads/2020/06/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91-%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.avneiderech.org.il/wp-content/uploads/2020/06/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91-%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf


 
 הוראה לחיוב חשבון

 
        תאריך

 לכבוד 

 קוד מסלקה   'סוג חש מספר חשבון בנק           _______________________________בנק 

 בנק סניף                 _______________________________סניף 
                   

   ______________________________כתובת הסניף

 וסדקוד המ
    

 מספר מזהה של הלקוח בחברה/ אסמכתא 
__________________________________  65165  

           

                     מ "ו הח/אני.    1
 .פ.וח/זהות' מס                  י החשבון כמופיע בספרי הבנק/שם בעל                                 

       

            כתובת        
 עיר                                מיקוד                                                                                    'מס                                                 רחוב                        

 
ם בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפע, בגין שירותים סניפכםל ב"הננו /חשבוניים לכם בזה הוראה לחייב את /נותן

 ".פרטי ההרשאה"כמפורט מטה ב,  ר"ע אבני דרך לחיים י "ע ,באמצעי מגנטי
 
 :נו כי/ידוע לי.    2

 ים יום עסק, שתכנס לתוקף ,ר"ע אבני דרך לחייםלומאתנו בכתב לבנק /י הודעה ממני"הוראה זו ניתנת לבטול ע.  א
 .י הוראת כל דין"ניתנת לביטול עפ, אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן      

 לפחות יום עסקים אחד , נו לבנק בכתב/ידי-שהודעה על כך תימסר על, ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד/נהיה רשאי/אהיה.   ב
 .לפני מועד החיוב              

 כי  החיוב  אינו  תואם   , נוכיח  לבנק/אם אוכיח,   ר  מתשעים ימים  ממועד החיובלא יות,  ם לבטל  חיוב/נהיה  רשאי/אהיה.   ג
 .אם נקבעו, את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה      

 
 .נו להסדיר עם המוטב/הם נושאים שעלי, נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים/ידוע לי .3
 .י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה"ע לנו/יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי, רשאה זוהי "כי סכומי החיוב עפ, נו/ידוע לי .4

וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת , כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה .5
 .לביצוען

 על כך מיד לאחר  לנו/ויודיע לי,  אם תהיה לו  סיבה סבירה לכך,  ו  מן ההסדר  המפורט  בכתב הרשאה זהנ/הבנק  רשאי  להוציאני .6
 .תוך ציון הסיבה, קבלת החלטתו

 .מאתנו/קבלת הוראות אלו ממני, בספח המחובר לזה  ר"ע אבני דרך לחייםנא לאשר ל .7
 

 __________________________________________________פרטי ההרשאה________________________________
 
 י ההסכם עם הלקוח"עפ ר"ע אבני דרך לחייםי "סכום החיוב ומועדו ייקבעו מעת לעת ע .1

 :פרטי החיוב   .2
 מועד חיוב אחרון מועד חיוב ראשון הצמדה               תדירות החיוב מספר חיובים בודדסכום לחיוב 

       בסיס סוג חודשי    
         חודשי-דו         

   ..........       
 
 
 

X 
 י החשבון/חתימת בעל

 
...................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 אישור הבנק
  

 קוד מסלקה   'סוג חש מספר חשבון בנק           לכבוד

 בנק סניף                 (645630085. ר.ע)אבני דרך לחיים 
                   12317כחל , 111כחל 

 553-0113505: את הטופס החתום יש להחזיר לפקס 
 

 קוד המוסד
    

 מספר מזהה של הלקוח בחברה/אסמכתא 
   65165  

           

ואשר , שתציגו לנו מדי פעם בפעםשיופיעו באמצעי מגנטי לכבד חיובים בסכומים ובמועדים ,     -קבלנו הוראות מ
 .הכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאהו, נם בבנק יהיה נקוב בהם/מספר חשבונו

כל עוד לא , כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וראותרשמנו לפנינו את הה
 .החשבון מן ההסדר י/בעל ו/או כל עוד לא הוצא, י החשבון/ידי בעל-התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על

 .ידיכם-ללפי כתב השיפוי שנחתם ע, אשר זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו

 ,בכבוד רב
 

 ..............................................בנק 

 ..............................................סניף       ...................................תאריך 
 חתימה וחותמת הסניף          

 
 .למשלם ריימסימנו העתק מ. ישלח לסניף הבנק, י חלקיועל שנ, מקור טופס זה

 


