
טופס הרשמה לסדנת מיינדפולנס / סדנת העמקה ותרגול

שלום לך,  

להלן טופס השתתפות בסדנאות מיינדפולנס מטעם מכבי טבעי. יש לקרוא בעיון ולחתום בסוף הטופס. 

 מיינדפולנס רישום לסדנה:   ת.ז _____________מספר  שם _____________________ 
העמקה ותרגול*  

אודות הסדנה: .1
המשפרות את איכות החיים, תורמות להפגת מתח מטרת סדנת מיינדפולנס: הקניית טכניקות תרגול  .א

לימוד קבוצתי של הסדנה כוללת . המערכת החיסוניתזוק יחור איכות השינה ואף בפשיוחרדה, מסייעות ב
יה.מדיטצ יתרגולהעקרונות על פיהם מתבסס התרגול, וכוללת התנסות מעשית של 

. לחברי מכבי ועובדי מכבי ומכבי טבעי אות מיועדותהסדנ .ב
* סדנת העמקה ותרגול מיועדת לבוגרי סדנת מיינדפולנס במכבי טבעי או מחוצה לה 

:אותמבנה הסדנ .2
 שעתיים.עד מפגשים, משך כל מפגש  6 .א
משתתפים בכל מפגש 20ועד משתתפים  12מינימום  –הסדנה קבוצתית  .ב
 מטעם מכבי טבעי. אחד המדריכים המקצועייםהסדנה תועבר ע"י  .ג

ותנאי תשלום: עלות הסדנאות .3
 מפגשים 6עבור ₪  720תשלום:  .א
סדנה ישולם מראש, במועד רישום המשתתף לסדנה.כל כלל התשלום בגין  .ב

 ה:קיום הסדנה ומועדי .4
מובא לידיעת המשתתף כי מכבי טבעי רשאית לשנות ו/או לדחות את המועד ו/או את המקום שנקבע לקיום 

 הסדנה במקרה הצורך בלבד. 
, כי אין באפשרותה לקיים את הסדנה.לךכמו כן, מכבי טבעי תהיה רשאית להודיע 

תשלום דמי ביטול בגין הסדנה: .5
לסדנה ולוודא שהתקבלה  ה/רשאי להודיע למרפאת מכבי טבעי הרלוונטית על ביטול הרשמתו ת/המשתתף
להחזר כספי בהתאם למועד הביטול ביחס למועד פתיחת במקרה של ביטול, תינתן זכאות לביטול. הבקשה 

 הסדנה, כדלקמן:
החזר מלא  יהיה זכאי לקבלת –שעות לפני תחילת הסדנה  72משתתף המבטל את הרשמתו לסדנה עד  .א

 בגיל התשלום ששילם
שעות לפני תחילתה ולא יאוחר מתחילת המפגש הראשון של  72 -משתתף המבטל את הרשמתו לסדנה מ .ב

 בגין דמי ביטול.₪  120יחויב בתשלום בסוך  –הסדנה 
יהיה  –משתתף המבטל את הרשמתו לאחר שהתקיים המפגש הראשון )ולא יאוחר מקיום המפגש השני(  .ג

המפגשים העתידיים. 5גין זכאי להחזר ב
לא יהיה זכאי לקבל כל החזר כספי או זיכוי  –משתתף המבטל את הרשמתו לאחר שהתקיים המפגש השני  .ד

גם אם יבטל את השתתפותו בסדנה מכל סיבה שהיא.

 אי הופעה: לא יינתן החזר בגין אי הופעה לאחד מהמפגשים או יותר. .6



 
  כל בירור או שאלה ניתן לפנות למרפאת מכבי טבעי.ב הסכם זה הינו אישי ולא ניתן להעברה. .7

 

 

מובהר כי האמור בהסכם זה בלשון זכר – משמעו גם לשון נקבה 
 

 אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי קראתי את התנאים המופיעים בטופס זה וכי הינם מקובלים עלי:

 

 _________________________     תאריך _______________ חתימה 
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