
 BeEffective תוכנית אימונים ומצגות

 

 ש ו ה ד ג ב א
30/6/2019 1/7/2019 2/7/2019 3/7/2019 4/7/2019 5/7/2019 6/7/2019 

 

 12:30עד  9:00    
 פתוחבוקר אימון אישי 

 דרךפריצת אימון 
 ₪ 30מחיר: 

 יבוציםהק ויות ס.נמאו .ק

 

 מפיצים אימון  18:00
 מצגת אורחים 20:00

 אימון צוות סדנה 21:30

 ת"א קמפוס אומניות
 אורחים חינם₪  20מפיצים 

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 20:00
 מפיצים אימון  21:00

 עברית

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 22:00

 נגליתא

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 20:00
 מפיצים אימון  21:00

   עברית

 

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 20:30

 ספרדית

7/7/2019 8/7/2019 9/7/2019 10/7/2019 11/7/2019 12/7/2019 13/7/2019 

 

    
 
 

 
 

 

 מפיצים אימון  18:00
 מצגת אורחים 20:00

 אימון צוות סדנה 21:30

 ת"א קמפוס אומניות
 אורחים חינם₪  20מפיצים 

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 20:00
 מפיצים אימון  21:00

  עברית

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 22:00

 נגליתא

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 20:00
 מפיצים אימון  21:00

  עברית

 22:00עד  18:00
 אימן חוויתי פתוח לכולם

 עיצוב תת התודעה
 לאדם₪  30מחיר: 

 מועדון לחבר עוגןהקיבוץ 

 

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 20:30

 ספרדית

14/7/2019 15/7/2019 16/7/2019 17/7/2019 18/7/2019 19/7/2019 20/7/2019 

 

  
 

 הקמה צוות סדנה

 סדנת
 אפקט הפרפר
 קיבוץ העוגן

 סדנת
 אפקט הפרפר
 קיבוץ העוגן

 

 מפיצים אימון  18:00
 מצגת אורחים 20:00

 אימון צוות סדנה 21:30

 ת"א קמפוס אומניות
 אורחים חינם₪  20מפיצים 

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 20:00
 מפיצים אימון  21:00

  עברית

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 22:00

 נגליתא

 סדנת
 אפקט הפרפר

 העוגןקיבוץ 
 

 

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 20:30

 ספרדית

21/7/2019 22/7/2019 23/7/2019 24/7/2019 25/7/2019 26/7/2019 27/7/2019 

 

      

 מפיצים אימון  18:00
 מצגת אורחים 20:00

 אימון צוות סדנה 21:30

 ת"א קמפוס אומניות
 אורחים חינם₪  20מפיצים 

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 20:00
 מפיצים אימון  21:00

 עברית

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 22:00

 נגליתא

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 20:00
 מפיצים אימון  21:00

 עברית

 22:00עד  18:00
 אימן חוויתי פתוח לכולם

 אימון מסכם סדנה
 לאדם₪  30מחיר: 

 בהמשך נעדכן מיקום

 

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 20:30

 ספרדית

28/7/2019 29/7/2019 30/7/2019 31/7/2019 01/8/2019 02/8/2019 03/8/2019 

 

 12:30עד  9:00    
 בוקר אימון אישי פתוח

ZIJA סופר פריידי  

 ם מכון מופתלאו
 ת"א 15שנה פרסיץ שו

 
 
 

 מפיצים אימון  18:00
 מצגת אורחים 20:00

 אימון צוות סדנה 21:30

 ת"א אומניותקמפוס 
 אורחים חינם₪  20מפיצים 

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 20:00
 מפיצים אימון  21:00

  עברית

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 22:00

 נגליתא

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 20:00
 מפיצים אימון  21:00

  עברית

  
 
 
 
 

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 20:30

 ספרדית

 

 ש ו ה ד ג ב א
2/6/2019 3/6/2019 4/6/2019 5/6/2019 6/6/2019 7/6/2019 8/6/2019 

  
 
 

     

 כנס טרום השקה 
 מכון מופת תל אביב

     
 

9/6/2019 10/6/2019 11/6/2019 12/6/2019 13/6/2019 14/6/2019 15/6/2019 

 חג שבועות
      

 
 

 

 23:30עד  20:30
 אישי פתוחבוקר אימון 

 גולדיצירת אימון 
 אצל וויקטורין יבוץ העוגןק

 מפיצים אימון  18:00
 מצגת אורחים 20:00

 אימון צוות סדנה 21:00

 ת"א קמפוס אומניות
 אורחים חינם₪  20מפיצים 

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 22:00

 נגליתא

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 20:00
 מפיצים אימון  21:00

 עברית

 23:30עד  20:30  
 אישי פתוחאימון ערב 

 פריצת דרךאימון 
 ₪ 30מחיר: 
 עדון לחברמו קיבוץ העוגן

16/6/2019 17/6/2019 18/6/2019 19/6/2019 20/6/2019 21/6/2019 22/6/2019 

 

 
 

 12:30עד  9:00   
 אישי פתוחבוקר אימון 

 פריצת דרךאימון 
 ₪ 30מחיר: 
 מועדון לחבר קיבוץ העוגן

 

 מפיצים אימון  18:00
 ריםמוצמצגת  20:00

 אימון צוות סדנה 21:30

 ת"א קמפוס אומניות
 אורחים חינם₪  20מפיצים 

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 20:00
 מפיצים אימון  21:00

  עברית

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 22:00

 נגליתא

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 20:00
 מפיצים אימון  21:00

   עברית

 
 
 

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 22:00

 ספרדית

23/6/2019 24/6/2019 25/6/2019 26/6/2019 27/6/2019 28/6/2019 29/6/2019 

 

     
 

 

 מפיצים אימון  18:00
 מצגת אורחים 20:00

 אימון צוות סדנה 21:30

 ת"א קמפוס אומניות
 אורחים חינם₪  20מפיצים 

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 20:00
 מפיצים אימון  21:00

  עברית

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 22:00

 נגליתא

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 20:00
 מפיצים אימון  21:00

  עברית

 23:00עד  18:30
 אימן חוויתי פתוח לכולם

 עיצוב תת התודעה
 לאדם₪  30מחיר: 

 מועדון לחבר קיבוץ העוגן

 

 Zoomי ב אינטרנט
 מצגת אורחים 20:00

 ספרדית


