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האתגר הוא קבוצתי ומתנהל במקביל ב- 2 מקומות –  1.

פלטפורמה אינטרנטית שבה תקבלו את השיעורים והיא פתוחה עבורכם לשנה. בכל בוקר תיפתח משימה חדשה המתאימה לאותו יום. א.

בקבוצת הפייסבוק הסגורה שלנו , בה אפשר לשאול שאלות, לדווח על הצלחות, ולהתמך עי חברי הקבוצה, ועל ידינו. מטרת הקבוצה לתת תמיכה אבל גם להעצים זה את ב.
זה, להביא צילומים, חוויות, סרטונים וכל מה שעולה בדעתכם שיכול לתרום לעצמכם ולאחרים. מכיוון שזהו אתגר שבו אתם צועדים בקצב שלכם, אתם מצטרפים לקהילת 

האתגר הכללית שלנו שהולכת וגדלה. שם חברים כאלה שנמצאים בשלבים שונים של האתגר. אם זה אנחנו מעודודות מאוד להצטרף לקבוצה ולהיות פעילים. הקבוצה 
תשאר פתוחה לשנה הקרובה ואתם בהחלט מוזמנים להמשיך להתיעץ ולתרום אחד לשני 

מכיוון שזהו אתגר בקצב שלך אין בו תמיכה אישית, למעט תמיכה בבעיות טכניות. התמיכה היא רק במסגרת קבוצת הפייסבוק 2.

אנחנו ממליצות להכנס למערכת הקורס בכל בוקר כדי לבדוק שהחומרים התקבלו 3.

יש לשמור פרטיות שמות החברים המשתתפים באתגר ולא לעשות שום שימוש ברשימת המשתתפים  לשום מטרה ללא קבלת אישור מפורש  ממני או מהמשתתף המסוים. 4.

יש לשמור על שפה מכבדת בקבוצה. לכבד את המרחב האישי והפרטי של כל משתתפ/ת. 5.

מאותה סיבה – אין לנו כוונה לבדוק את קצב ההתקדמות האישית שלכם, לדעתנו זו אחריותכם האישית, עם זה, כמובן שאנחנו כאן לתמיכה, עזרה ושאלות. התמיכה תנתן עד 6.
סיום האתגר. לאחר מכן, תמיכה טכנית בלבד או שאלות בקבוצת הפייסבוק. 

האתגר הזה הוא פרי עבודה  של ענבר ושלי. הקדשנו לו מחשבה רבה, תכנון, תוכן מקצועי ייחודי לנו שפיתחנו במהלך השנים, שימת לב לפרטים, הקפדה על אסתטיקה ושמירה 7.
על בריאותכם וה – WELL BEING. לכן, כל החומרים באתר האתגר  מוגנים בזכויות יוצרים ולכן אני מבקשת לא להעבירם לשום גורם אחר שלא השתתף באתגר.( /כולל  מדיה 

חברתית כמו וואצאפ ופייסבוק. אנחנו סומכות עליכם שתכבדו את מקור פרנסתינו. 

מאותה סיבה ולנוחותכם - כל משתתף מקבל קישור וסיסמה יחודיים לכניסה עבורו, היות והמערכת מגינה על התכנים. 8.

 ברור לנו שהכנו שפע עצום של תוכן איכותי ולכן אין ספק שלא ניתן לעמוד בכל המשימות במלואן במהלך 3 שבועות. אנחנו מאמינות שצעדים קטנים מביאים לשינוי גדול. לכן 9.
ממליצות לכם, באמת ללכת בקצב המתאים לכם, להמשיך לחזור למשימות , לשפר, לשדרג ולהוסיף עוד ועוד תוכן ושינויים לחייכם. לכן המשימות פתוחות לכם לשנה. 

החתימה על תקנון זו מאשרת את הסכמתם לעמוד בו 10.

אנחנו מזכירות שהמפתחות להצלחה באתגר ויצירת שינוי אמתי בחייכם תלוי בביצוע המשימות והשתתפות ערה בקבוצה, תמיכה הדדית , פרגון והתנהגות מכבדת זה לזה. 11.

ואנחנו כאן בשבילכם, ומאחלות לכם הצלחה בדרך החדשה שלכם לשינוי אמיתי. 

   ואנחנו כאן בשבילכם, ומאחלות לכם הצלחה בדרך החדשה שלכם לשינוי אמיתי. 
                ליאורה וענבר חוברה
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