
 

 

 מקוונת - (תרגוללנס / סדנת העמקה / סנגהה )לסדנת מיינדפו טופס הרשמה

 שלום לך, 

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

  מיינדפולנס מספר ת.ז _____________   רישום לסדנה: שם ___________________  

 * העמקה           
 סנגהה*                                                                                                                        

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

מתח וחרדה, מסייעות בשיפור איכות השינה ואף בחיזוק המערכת החיסונית. הסדנה כוללת לימוד 

 התנסות מעשית של תרגולי מדיטציה. וכןקבוצתי של העקרונות על פיהם מתבסס התרגול, 
 כבי ומכבי טבעי. הסדנאות מיועדות לחברי מכבי ועובדי מ .ב

 

 .יינדפולנסהסנגהה )קבוצת תרגול מדיטציה( מיועדת לבוגרי סדנת מסדנת העמקה וקבוצת *
 

 :המבנה הסדנ .2
 מפגשים, משך כל מפגש עד שעתיים. 6 .א
 משתתפים  12מינימום  –הסדנה קבוצתית  .ב
 הסדנה תועבר ע"י אחד המדריכים המקצועיים מטעם מכבי טבעי. .ג
 .ZOOMהסדנה תתנהל באופן מקוון באמצעות תוכנת  .ד

 
 עלות הסדנה ותנאי תשלום: .3

 מפגשים 6עבור ₪  480 על סך  תשלום .א
 סדנה ישולם מראש, במועד רישום המשתתף לסדנה.הל התשלום בגין כל כ .ב

 

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

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

 
 בנוגע להשתתפות בסדנה: מספר נהלים חשובים .5

 :הן משתתפי הסדנה, סיון יתר יל חעל פי חוק הגנת הפרטיות, יש לשמור ע שמירה על סודיות

 והן בכתב, בצ'אט או בקבוצת הוואטסאפ.  בתוכן שנאמר בע"פ
ינו חלק הש שום מידע אישי על משתתף להעביר הלאה לגורם שלישי איןבהתאם לכך, 

 . כולל שמות, טלפונים, ותכנים אישיים נוספים מהסדנה
חל איסור מוחלט על הקלטה של המפגשים או חלק מהם בכל אמצעי הקלטה שהוא אודיו או 

 חשב או במצלמת הנייד., דרך התוכנה במוידאו

 יובהר, כי פגיעה בפרטיות הנה עבירה פלילית. 



 

 

לזכותה של מכבי טבעי עומדת האפשרות לבטל את המשך ההשתתפות בסדנה בעקבות הפרת פרטיות, על 
 . 6בסעיף  שמופיעות כפי י דמי ביטולביחולו ההוראות לגכך 

 

 חיזוק למידה האישית שלכם, לטובת שיפור ה במהלך המפגשים יש להקפיד על מצלמה פתוחה
 שאר המשתתפים והמחויבות לקבוצה. הקשר עם

  שניעם הדיבור מכבד אחד הקשבה ויש לשמור על. 

 ולהימנע  כלליהיש לשמור על  רגול השבועי.תלטובת עדכונים ותמיכה ב פאטסקבוצת וו תפתח

 שאינן קשורות לתוכן הסדנה.העברה של הודעות ויראליות ברשת מפרסום ספאם, פרסומות, או 

 גדולה בתרגול המדיטציה חשיבות נו רואים אלטובת הפקת המרב מהסדנה,  - תרגול שבועי
 כחלק בלתי נפרד מהסדנה. -במהלך השבוע תרגולי הבית ו

  יש לפנות  )רגשי, נפשי, פיזי( מהלך הסדנהב ךנושאים אישיים שעשויים להקשות עליבמידה ויש
 למנחה בהודעה אישית ולשתף במידה ונדרשת תשומת לב או התאמות מיוחדות.

 כל החומר המקצועי שניתן במהלך הסדנה, כולל: סיכומי שיעור בכתב, הקלטות  - זכויות יוצרים
 אודיו של מדיטציות, וסרטוני וידאו, הינם רכוש "מכבי טבעי" ואין להעביר אותם הלאה. 

  למפגש. במידה  עם הנדרשלהיערך ו. רצוי להגיע כמה דקות קודם, בזמןחשוב להגיע למפגשים
 או המנהלת המלווה את הקבוצה. נא עדכנו את המנחה, למפגש לאחר/נאלצתם לפספסו

 
  

 תשלום דמי ביטול בגין הסדנה: .6
ולוודא המשתתף/ת רשאי להודיע למרפאת מכבי טבעי הרלוונטית על ביטול הרשמתו/ה לסדנה 

שהתקבלה הבקשה לביטול. במקרה של ביטול, תינתן זכאות להחזר כספי בהתאם למועד הביטול 

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

 החזר מלא בגיל התשלום ששילם
ות לפני תחילתה ולא יאוחר מתחילת המפגש שע 72 -משתתף המבטל את הרשמתו לסדנה מ .ב

 בגין דמי ביטול.₪  80יחויב בתשלום בסוך  –הראשון של הסדנה 
משתתף המבטל את הרשמתו לאחר שהתקיים המפגש הראשון )ולא יאוחר מקיום המפגש השני(  .ג

 המפגשים העתידיים. 5יהיה זכאי להחזר בגין  –
לא יהיה זכאי לקבל כל החזר  –השני משתתף המבטל את הרשמתו לאחר שהתקיים המפגש  .ד

 כספי או זיכוי גם אם יבטל את השתתפותו בסדנה מכל סיבה שהיא.
 

 לא יינתן החזר בגין אי הופעה לאחד מהמפגשים או יותר.  אי הופעה: .7
 הסכם זה הינו אישי ולא ניתן להעברה. בכל בירור או שאלה ניתן לפנות למרפאת מכבי טבעי.  .8
 בת זוג ללא הרשמה לסדנה./לבד ולא ניתן לצרף בןת הינה שלך בההשתתפו .9

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

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

 
 חתימה  _________________________     תאריך _______________


