
ההסכם הזה הוא ההתחייבות שלך לתהליך, לסודיות ולתכני החומר. אני מזמינה אותך לקרוא בתשומת לב את כל הסעיפים ורק 
לאחר מכן, לסמן 'מסכימה' בתחתית השאלון. אם קיימים סעיפים שתרצי שאחדד, אשמח לעשות זאת. 

מדיניות ביטולים: בביטול השתתפות במהלך שבועיים טרם פתיחת הסדנה לא יינתן החזר של דמי ההרשמה )סה"כ 150 
₪(. במידה ומסיבה כלשהי אני, אליענה אבטל את קיומה של הסדנה, דמי ההרשמה יוחזרו במלואם. במידה ושילמת את דמי 

ההרשמה ומסיבה כלשהי נמנע ממך להצטרף לקבוצה אליה נרשמת ניתן יהיה להצטרף לקבוצה אחרת על אותם דמי הרשמה 
תוך חצי שנה מתשלום דמי ההרשמה.

על ביטול השתתפות מיד לאחר המפגש הראשון עד 5 ימים לאחריו יוחזרו כ 40% מתוך ה- 1200 ש"ח, עלות כללית של הסדנה.
במידה ואת לא שלמה עם החלטתך לצאת למסע, את מוזמנת להתייעץ איתי טרם הרשמתך. על ביטול השתתפות 6 ימים לאחר 

המפגש הראשון והלאה לא יינתן החזר כלל.
היעדרות ממפגש: במידה ומסיבות שונות שאינן צפויות מראש, לא יתאפשר לך להשתתף באחד המפגשים יהיה אפשר להשלים 

אותו על ידי צפייה בהקלטה או תיאום מפגש פרטני בתיאום מראש ובתוספת תשלום על סך 240 ש"ח.
על מהות הליווי: התשלום כולל אפשרות לייעוץ ותמיכה חינם שלוש שנים מהמפגש הראשון של הסדנה. המפגש הרביעי הפרטני 

אינו תחום בזמן וכן האפשרות להשתתפות ברצף הסדנאות שוב איננו מוגבל בזמן. בתום שלוש שנים מתחילת המסע, ייעוץ 
טלפוני/מיילים/ווטסאפים הינו בעלות של 50 ש"ח לרבע שעה.

בכל מקרה ייעוץ לתזמון מועד קיום יחסים אופטימאלי לתכנון מין היילוד בכל זמן שהוא כרוך בתשלום נוסף לפי משך זמן הייעוץ 
על-פי תעריף של 360 ש"ח לשעת ייעוץ ראשונה, ממנו והלאה 200 ש"ח. חודש התעברות מתנה. ]בחודש נתון ממוצע זמן הייעוץ 

הוא כעשרים דקות[

התחייבויות מצדך:

 אני מתחייבת שלא אתיימר להעביר הלאה את תכני הסדנה וכללי השיטה לנשים המעוניינות במניעת הריון טבעית ואחראית.  
אני מתחייבת לא לשכפל / להעתיק / לצלם ולשלוח בווסטאפ את דפי ההנחיה.  

 אם אליענה תעביר לי הקלטה של תכני השיטה, אני מודעת לכך שההקלטה היא לשימוש האישי שלי בלבד ולא אעביר את  
ההקלטה הלאה.  

 אני מבינה כי יישום השיטה למטרות מניעה כרוכה בתקופת למידה. ושזה לא יהיה פתרון מהיר או 'אינסטנט' לשום דבר...  
אלא  תהליך.  

 'הסקת מסקנות' טרם לימוד הכללים תהיה באחריותי הבלעדית )הסקת מסקנות טרם לימוד הכללים אינה מומלצת לנשים  
המעוניינות במניעה טבעית יעילה(.  

 אני מבינה כי זוהי שיטה שלפיה אפשר להבין, לפענח ולזהות... אך לא שיטה הנותנת כלים לשליטה בקיים.
 אם אני במערכת יחסים זוגית, אני מבינה שרצוי, כדאי ואף חובה שהאיש/בן זוג שלי ואני נבחר יחד, נחליט ונצטייד מראש  

ב'מה אנחנו עושים כשאנחנו רוצים לקיים יחסים' עובר ימי 'חלון הפוריות' ולימי הספק בתקופת הלמידה. פירוט אפשרויות    

קיימות יהיה פרק במהלך הסדנה.  

 אני מבינה שהתשלום ששילמתי כולל ליווי וכי אני יכולה לסמס /לשלוח מיילים /ווטסאפים / להרים טלפון, בהתאם לצורך  
שלי על מנת להביא את עצמי לכדי הפנמה והבנה של השיטה. אני מבינה כי האחריות הבלעדית היא בסופו של דבר עלי וכי    

אליענה מתחייבת ללמד באופן המקצועי ביותר.  יישום יעיל תלוי במוכנות שלי להתחייב, להתמסר, להבין ולשאול.  

 אני מבינה ומכבדת את הדרישה לכבוד הפרט. שאלות שנשים אחרות ישאלו ושמותיהן יישארו דיסקרטיות 

הסכם לקראת קורס ללימוד 
שיטת המודעות לפוריות


