
 

 

 
 

       פרויקט חבילות מקצועיות פרטניות לשחייניות ישראל
 

 רקע וחזון הפרויקט: 
 

חזונם של אתנה, הפרויקט הלאומי לקידום נשים בספורט ואיגוד השחייה בישראל הוא לחולל שינוי הישגי וכמותי 
שחייניות ישראל. מטרת פרויקט זה הוא להוות חלק בתכנית לשימורן ושיפור הישגיהן של שחייניות בקרב 

ישראל בתחומים שונים אשר ייתרמו להצלחתן. ייחודה של התכנית הוא שיפור הישגיהן של שחייניות 
 ישראל ברמה הלאומית והבינלאומית וישמרן במערכת.

 

 
 מודל/ דרך פעולה:  

עבור נושאי כנגד חשבונית מהמטפל ע"ש איגוד השחייה ₪  1000 עד תמיכה של יקבלוהספורטאיות 
: יםהמעטפת הבא  

. תזונה 1  
מנטאלי. 2  
. פיזיותרפיה3  
. עיסויים4  

 
 חלוקת הטיפולים תעשה לפי צורך השחיינית עם אפשרות לשלב בין תחומי המעטפת השונים

 

 
 עדכון השטח: 

 לפני תחילת התהליך על המאמן/נת או השחיינית לקבל אישור לאיש המקצוע ממתאם אתנה, 
 ע"י שליחת אי מייל וקבלתו מאושר.

 באחריות המאמן/ת, ההורים והשחיינית ליצור קשר בכדי לקבוע מועד למפגש הראשון ולידע את 
 מתאם אתנה על כל תאריכי המפגשים.
2019מהלך שנת תקופת התכנית: המפגשים יתקיימו ב  

2019מועד משוער לתחילת התכנית: אפריל   
 

  1.12.19את החשבוניות ע"ש איגוד השחייה יש להעביר למתאם אתנה עד לתאריך  
 .netzer@isr.org.ilלמייל 

 .איגוד השחייה יעביר את התשלום ישירות למטפל 
 

 
 : קריטריון

 
.2019הניקוד הבינלאומי הגבוה ביותר על סמך תוצאות אליפות ישראל חורף יתבסס על   

השחייניות אשר מתאמנות בארץ ) לא נמצאות בקולג'ים או מתאמנות בחו"ל לאורך השנה ( 25  
  

באם אחת מהשחייניות תוותר ו/או לא תצטרך את הסיוע, יעבור הסיוע לבאה בתור. *   
עד האולימפי/הטופ טים ו/או במסגרת האקדמיה במכון וינגייט, * שחייניות אשר מקבלות סיוע מהוו  

 לא יזכו לסיוע כפול.
 * הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את נהלי עבודתה והיא תטפל בפניות חריגות שנתקבלו

בלעדי. והותקבע האם על אף החריגה בפנייה ניתן לאשר סבסוד חבילה והכול בכפוף לשיקול דעתה המקצועי    
 

הספורטאיות הבאות שייכות לסגלי אתנה השונים ומקבלות מעטפת דומה לפי צרכיהן לכן לא נמצאות 
 ברשימה: אנדראה מורז, אנסטסיה גורבנקו, לאה פולנסקי, גלי זילברברג, אביב ברזילי ואווה פביאן.

 
 

mailto:netzer@isr.org.il


 

 

 
 
 

 שחייניות טופ טים 

רופא לפי צורך. איות לטיפולי פיזיותרפיה, תזונה וזכ  

ברפואת ספורט. כדי לממש את הזכאות,  טבווינגייכל הטיפולים נעשים   

5961869-054על המאמן ליצור קשר עם מיכל בטלפון   

) שלא קיימת בטופ טים (. ועיסויים מנטאליתאלו זכאיות לחבילה  תשחייניו  

בילה אחת לפי כדי לקבל את הטיפול, היא יכולה לקבל ח טאינה יכולה להגיע לווינגיי תבמקרה והשחייני
 בחירתה. ) שחייניות השייכות לטופ טים מצוינות בטבלה שמצורפת (

 

2019רשימת שחייניות לפי ניקוד בינלאומי באליפות חורף   
 

  שם פרטי שם משפחה ניקוד בינלאומי הערות
 1 בקי פוזנר 792 טופ טים

 2 זוהר שיקלר 754 

 3 אורין גבלן 749 

 4 נגה זילברברג 745 טופ טים
 5 מיקה רבינוביץ 741 

 6 ג'סיקה שפילקו 733 

 7 שחר לייזר 727 

 8 איטל שפושניקוב 724 

 9 נטע שיף 719 

 10 מאי לווי 710 טופ טים
 11 מיה אנגלנדר 709 

 12 מרטה קלנקוביצקי 704 

 13 דריה גולובטי 703 טופ טים
 14 ניקול ברקוביץ 698 

 15 סיוון שטרנפלד 696 

 16 גלי פסקרה 696 טופ טים
 17 קרן אלקוב לב 685 

 18 אור תמיר 681 

 19 רוני קלט 674 

 20 רוני עוז 674 

 21 שחף בכר 672 

 22 עדן פסקרה 668 

 23 שירה אשכנזי 663 

 24 רומי אטוס 661 

 25 שרון שטיימן 659 

 
 רב, בכבוד                                                                                                                                        

 
 שלום שומר נצר          


