
The Israeli Mind & Body Convention 25.6.2016 

 טלפון: _________________ תאריך: __________ פרטי: ______________ משפחה: ___________________שם שם

 עדיפות בכל שעה.  3לבחור  יש

 ועל כן השיבוץ על בסיס כל הקודם זוכה. –המקומות בכל אולם מוגבל מספר 

 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשינויים במערכת השעות.
 

 פילאטיס מזרן שעה
פילאטיס 
 מכשירים
 )רפורמר(

 ומתיחות MOTR, יוגה,  Core,Fit Ballחיזוק, 

 
9:00-10:30 

 

 צאלה טמיר
מן השניים יוצא 

 אחד

 אביטל איזנשטט
למקומות היכון 

 צא

 מיטל שמש
פילאטיס כאימון 
מכוון לאתלטים: 
 טריאתלון ומרתון.

 שלי קרטן
MOTR functionality 

 שירלי גולדשטיין
Touch & Adjust 

 פלדזון ושני גיספאן גיל
Fitball 2gether 

 סער ודין קורן מורן

power ball dance 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

11:00-12:30 

 עידית ספיירו
Pilates for 

Mindfulness 

 נואליה גולדברג
 360 MOTR 

 מייכלי רותם
רפורמר עם 
rotator disc 

  יהלום טל
 מרגוזוב וריטה

אימון פונקציונאלי בגיל 
 השלישי

 יואב אבידר
Magic Ball 

 יפעת שרייבר
 עםקור פילאטיס 

 כדורי משקל

 פריווטרה ג'ואנה
Flowin 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

12:30-13:30 
 טבעוני כריך אבוקדו          כריך לבחירה מבית "ארומה" )הקף בעיגול(:         כריך בריאות            כריך עירקי            כריך אבוקדו    ה פ ס ק ה

13:30-14:45 
 הרצאות

 עופר צחר
 כאב והשפעותיו השונות בעולם התנועה  -" הכל בראש" 

 איתי גולדפרב 
  מדע או פיקציה -שריר מאורך או מקוצר -נפלאות הגמישות

15:15-16:30 

 טלי חנוך
From Flexion to 

Extension 

 מייכלי רותם
כשנגמרות 

 המילים

 צאלה טמיר
מן השניים יוצא 

 אחד

 קרן דור
MOTR & More 

 ליסאוואר תאיר
 ברון ליאתו

reach & 
recharge 

 דנה רחלין
Latino Core Fusion 

Flow 

 אריקה גרינשפן
Pilates Fitskate 
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The Israeli Mind & Body Convention 

 טופס הרשמה < 24-25.6.2016
 

 מחירון

 השתלמות יסודות באימון קטלבלס -  - Pre Convention יום שישי 24.6.16

 ש"ח 240 -– למשתתפי הכנס            ש"ח 265 -– (13.6.16)עד  תמוקדמ הרשמה

 ש"ח 265 -– למשתתפי הכנס         ש"ח 295 -– (13.6.16)אחרי  מאוחרת הרשמה

    Mind & Body Convention – יום שבת 25.6.16
         ש"ח 315 –-( 13.6.16)עד  מוקדמת הרשמה

 ש"ח 365 -( 13.6.16)אחרי  מאוחרת הרשמה

 :קלה )למשתתפי הכנס בשבת בלבד( צהריים ארוחת כולל המחיר
 :נא לבחור את הכריך המועדף

 .לייט מיונז, מיובשות עגבניות ממרח, נבטים, פטריות, בזיליקום, בולגרית גבינה - בריאות כריך

          .חמוץ לפפוןטחינה, חציל קלוי, ביצה קשה, עגבניה ומ - עירקי כריך

 עגבנייה., קשה ממרח אבוקדו, ביצה - אבוקדו כריך

ycgu ו טבעוניאבוקד כריך bh - ycgu bh .ממרח אבוקדו, עגבנייה 

 הנחות

 Cסטודיו רשת גו אקטיב /  מדריכיבוגרי / תלמידי הג'ימנסיה / 

Pre Convention - 240 (13.6.16)אחרי  ש"ח 265 (       13.6.16)עד  ש"ח 

            (13.6.16)אחרי  ש"ח 330                  –   ( 13.6.16)עד  חש" 285 –-כנס 

  ח"ש  ________לתשלום הסכום כל סך

 אישיים פרטים
 ת.ז: ____________________ ____________פרטי: __ _______שם__משפחה: _________ שם

 __________________:______________מיקוד_____כתובת: __________________________

 _____________________טל' נייד:________________________________________בבית: טל'

 _____________________________________________________________________דוא"ל:

 __________חר___א     קמדריך חיזו     פילאטיס מכשירים מדריך  אטיס מזרן   פיל מדריך    :סיווג

 תשלום אמצעי

 _______________תוקף _____________________כרטיס_________________________ 'מס

 :_______________________ הכרטיס בעל של ז.____ ת__הכרטיס_______________ בעל שם

 תשלומים  ___תשלומים ומעלה( 3) קרדיט  אחד       תשלום

 _______________ :חתימה

 ביטול דמי 

 ש"ח 40 - 16.6.16-ה עד

 ש"ח 60 –- 23.6.16-16.6.16

 .או זיכוי כספי להחזר יזכה לא ,23.6.16-לאחר ה יודיע או, מראש ביטול על יודיע שלא משתתף

 
 * ההרשמה דרך האתר איננה מיועדת לזכאים להנחות

  לג'ימנסיה: לשלוח יש השעות מערכת ואת ההרשמה טופס את
 www.hagymnasia.co.il | 1שלוחה  03-5221242טלפון:  הפקס( הגעת טלפונית לוודא )יש 03-5221106 פקס

https://ssl.agas-soft.com/BEducation/Conventions/
https://ssl.agas-soft.com/BEducation/Conventions/
http://www.hagymnasia.co.il/

