
 

 

www.mamamaya.co.il בקרו באתר  

  חפשו אותנו ב  -

  mamamaya–הורות ושינה - מאמאמיהבעמוד העסקי :  

 התייעצות עם מומחים על הורות שינה והתפתחות-מאמאמיה לאמהות בקבוצה הסגורה: 

 2277377-054 ובנייד:  office@mamamaya.co.il במייל:

 למסלול לימודיםטופס הרשמה 

MamamayaSchool 

 שם מלא: ______________________ מס' ת.ז.:________________________ 

 תאריך לידה: ___________________ טלפון: __________________________

 __________________________________________________כתובת מייל: 

 תאריך הרשמה: _______________________________________________

 .12:30-20:00בין השעות  22.10.2018-הלימודים ייפתחו ביום שני  ה

o  12:30-16:30: בין השעות הילד ודישינה ותפקמסלול 

o 17:00-20:00השעות : בין הורות וזוגיות – מסלול יחסים 

 ם בהתאם ללוח החופשות וחגי ישראל ייתכנו גם הפרשים של שבוע עד שבועיים בין המפגשי

  שיישלח בשבוע הלימודים הראשון.

 .הלימודים ייתקיימו במכון מופ"ת בתל אביב 

  יקוזזו מהמחיר המלא של הלימודים. ₪ 1000דמי ההרשמה ללימודים בסך 

 להחזרה.דמי ההרשמה אינם ניתנים 

 דמי ההרשמה ישולמו בתשלום אחד באשראי/במזומן/בהעברה בנקאית במועד הרישום.           

  אפשרות תשלומים –למשלמים בכרטיס אשראי. 

 מדיניות ביטול והחזרים : 

o  יקנה החזר של עלות  5.10.2018ביטול ההרשמה מצד הנרשמת עד התאריך

 מה(. הלימודים פחות דמי ההרשמה )בהתאם למועד ההרש

o  עד לתחילת השיעור השלישי ו 5.10.2018החל מ ביטול ההרשמה מצד הנרשמת

 מעלות הלימודים.  50%יקנה החזר של 

o  יקנה החזר כלשהו  לאביטול ההרשמה מצד הנרשמת לאחר תחילת השיעור השלישי

 מעלות הלימודים. 

  .למען הסר ספק, היעדרות ממפגשים לא תזכה את הנרשמת בהחזר כספי כלשהו 

 

__________________                                                              _________________ 

 חתימת הנרשמת                                                                           חתימת מאמאמיה  



 

 

www.mamamaya.co.il בקרו באתר  

  חפשו אותנו ב  -

  mamamaya–הורות ושינה - מאמאמיהבעמוד העסקי :  

 התייעצות עם מומחים על הורות שינה והתפתחות-מאמאמיה לאמהות בקבוצה הסגורה: 

 2277377-054 ובנייד:  office@mamamaya.co.il במייל:

 

 מקנה תעודת השתתפות בלבד(: -ללא סטאז' מעשי מהות )ילא מסלוללבחירתך: 

  בגישה המשולבת קורס ייעוץ שינה 

 )ללא סדנאות הגישה המשולבת(

 . ₪ 3,550עלות:  –שעות כל מפגש  4מפגשים,  10

  להיות המומחית לילד שלך –קורס תפקודי החיים של הילד 

ויסות חושי, בריאות וחולי, התפתחות ו –כולל סדנאות הגישה המשולבת השינה )קורס 

 תזונה, השפעת הזוגיות ההורית על הילד(

 . ₪ 6,600עלות:  –שעות כל מפגש  4מפגשים,  22

 להיות המומחית להורות ולזוגיות שלך  -ורס הורות וזוגיות בגישה המשולבת ק 

 .₪ 5,300עלות:  –שעות כל מפגש  3מפגשים,  22

  היי את  –בת של מאמאמיה להורות שינה וזוגיות הגישה המשול –המסלול המשולב

  לילד להורות ולזוגיות שלך תהמומחי

 .₪ 10,900עלות:  –שעות כל מפגש  7מפגשים,  22

 מקנה תעודת הכשרה מקצועית(: -כולל סטאז' מעשי מסלול להכשרה מקצועית )

 שבועות 6 –הורות וזוגיות , שבועות 6 –ייעוץ שינה  :סטאז מעשי

  מתאים לבוגרות  – )ללא סדנאות הגישה המשולבתקורס ייעוץ שינה בגישה המשולבת

 (ליווי התפתחותי שהוכשרו במוסדות לימוד אחרים

 . ₪ 5,550עלות:  –שעות כל מפגש  4מפגשים,  16

  להיות המומחית לילד שלך –קורס תפקודי החיים של הילד 

התפתחות וויסות חושי, בריאות וחולי,  –)קורס השינה כולל סדנאות הגישה המשולבת 

 תזונה, השפעת הזוגיות ההורית על הילד(

 . ₪ 8,600עלות:  –שעות כל מפגש  4מפגשים,  28

  להיות המומחית להורות ולזוגיות שלך  -קורס הורות וזוגיות בגישה המשולבת 

 .₪ 7,300עלות:  –שעות כל מפגש  3מפגשים,  28

  היי את  –לבת של מאמאמיה להורות שינה וזוגיות הגישה המשו –המסלול המשולב

  לילד להורות ולזוגיות שלך תהמומחי

 .₪ 14,900עלות:  –שעות כל מפגש  7מפגשים,  28

_____________________                                                                 ___________________ 

 חתימת הנרשמת                                                                           חתימת מאמאמיה      



 

 

www.mamamaya.co.il בקרו באתר  
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 הכשרה מקצועית כולל סטאזמסלול  מדיניות: 

o  מהשיעורים )כולל למידה מרחוק(. 80%חובת נוכחות 

o  'ייעוץ שינה בגישה המשולבת. – 1סטאז 

  .הדרכת הורים וזוגיות בגישה המשולבת – 2סטאז' 

o  משפחות בכל סטאז'. 2בליווי  הצלחהעמידה במטלות הקורס לרבות 

  לימודים בהחל איסור מוחלט על בוגרתMamamayaSchool תן אישור לצד ג' כלשהו לעשות למ

)בכלל זה ומבלי למעט מהאמור  הלימודיםשימוש מסחרי כלשהו בחומרים המועברים במסגרת 

לעיל אין הבוגרת רשאית להסמיך ו/או להכשיר צדדי ג' כלשהם לשמש כיועצי שינה על בסיס 

או כמדריכת הורים "בגישה  " כולה ו/או חלקהמאמאמיהשיטת ודרך "הגישה המשולבת מבית 

 (.המשולבת מבית מאמאמיה"

 ך ורק לשם שימוש אישי שלה ובכל הבוגרת מתחייבת לעשות שימוש בחומר הנמסר לידיה א

מקרה תוך ציון ברור ובולט של העובדה שכל החומרים בהם עושה הבוגרת שימוש הינם מבית 

MamamayaSchool . 

  הלימודים,בוגרת אשר יתברר למיה כי היא אינה עומדת בסטנדרטים אשר הוקנו לה במסגרת 

מר שנמסר לידיה במסגרת למיה תהא הזכות )ולבוגרת החובה( להפסיק את השימוש בחו

והיא לא תורשה עוד להציג עצמה כמי שפועלת עפ"י "הגישה המשולבת מבית  הלימודים

 ". מאמאמיה

  ם אף אינ םלצורכי גמול כלשהו וה יםמוכר םאינ לימודים אלוהבוגרת מאשרת כי ידוע לה כי

 .ע"י מוסד ממשלתי כלשהו, הלימודים כן מוכרים לצורכי ביטוח מקצועימוכרים 

  מאמאמיהמותנית במינימום משתתפים שייקבע ע"י  מסלולכל פתיחת . 

  אני מאשרת לצרף אותי לרשימת התפוצה שלMamamaya . 

  אף לשון זכר במשמע, וכן להיפך.  –האמור בטופס זה בלשון נקבה 

 

  MamamayaSchoolלימודים באשרת שקיבלתי את כל המידע אודות עם חתימתי אני מ

 ואני מאשרת את האמור בטופס זה לעיל. 

 במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור באתר, מסמך זה יגבר. 

 

 

_____________________                                                                 ___________________ 

 חתימת מאמאמיה                                   חתימת הנרשמת                                              


