
 

 
 

 
 פרויקט חבילות מקצועיות פרטניות לשחייניות ישראל

 

 פרויקט אתנה באיגוד השחיה מרחיב את פעילותו – בעקבות ביקוש והצלחת הפרויקט
  "חבילות תזונה" אשר התקיים במהלך 2016, הורחב הפרויקט לחבילות נוספות

 
 רקע וחזון הפרויקט: חזונם של אתנה, הפרויקט הלאומי לקידום נשים בספורט ואיגוד השחיה

 בישראל הוא לחולל שינוי הישגי וכמותי בקרב שחייניות ישראל. מטרת פרויקט זה הוא להוות
 חלק בתכנית לשימורן ושיפור הישגיהן של שחייניות ישראל בתחומים שונים אשר ייתרמו

  להצלחתן בענף.
 

  מודל/ דרך פעולה:  לבחירת השחייניות, תעמודנה החבילות הבאות לבחירה:
  1. חבילת תזונה 4 מפגשים

  2. חבילת עיסויים 5 מפגשים
 3. חבילת חיזוק (פילאטיס/טיאראקס/יוגה/פיזיותרפיה לבחירה) 4 מפגשים

 
 

 כל החבילות בעלות קבועה של 700 ₪  (מחיר מסובסד אתנה)
  עדכון השטח:

 רכזת אתנה, תיצור קשר עם מאמני השחייניות אשר עמדו בקריטריון עם הנחיות ליציאה לדרך
  (כולל מילוי טפסים).

 לאחר שכל הטפסים מולאו, לכל שחיינית תתואם איש/אשת מקצוע בהתאם לחבילה שבחרה
 ולמקום בו היא גרה ומתאמנת. הרכזת תמסור לידי השחיינית, הוריה ומאמנה פרטי התקשרות

  של איש/אשת המקצוע.
 

 על אחריות המאמן, ההורים והשחיינית ליצור קשר בכדי לקבוע מועד למפגש הראשון ולידע
 את רכזת אתנה על כל תאריכי המפגשים. באם שחיינית עובדת כבר עם איש/אשת מקצוע

 שאינה במאגר של אתנה או מעוניינת באשת מקצוע שאינה במאגר, רכזת אתנה תיצור קשר
  עם אותה אשת מקצוע ותבחן האפשרות לשיתוף פעולה והכנסתה למאגר.

 
 תקופת התכנית: המפגשים יתקיימו במהלך שנת 2017

 מועד משוער לתחילת התכנית: מאי 2017
 

 קריטריון: יתבסס על הניקוד הבינלאומי הגבוה ביותר על סמך תוצאות אליפות ישראל חורף
 2017 בהרכב הבא:

  10  שחייניות שנתון 1999 ומטה
   10  שחייניות שנתון 2000
   10 שחייניות שנתון 2001
   10 שחייניות שנתון 2002
   10 שחייניות שנתון 2003
  10 שחייניות שנתון 2004

 שחייניות מנבחרות שחיה אומנותית (בוגרות וקומן) 20



 

 * הקריטריון נתון לשינויים במהלך החודשים הראשונים וזאת בעקבות שינויי תקציב בהתאם
 (לתשלומים אחרונים לפרויקט חבילות התזונה (2015-2016

 
 

 א. באם אחת מהשחייניות תוותר ו/או לא תצטרך את הסיוע, יעבור הסיוע לבאה בתור באותו
  שנתון.

 ב. באם אחת מהשחייניות שנתון 1999 ומטה אינה מתאמנת בישראל ו/או אינה מתאמנת
  באופן קבוע, יעבור הסיוע לבאה בתור באותם השנתונים

 ג. שחייניות אשר מקבלות סיוע מהוועד האולימפי/הטופ טים ו/או במסגרת האקדמיה במכון
 וינגייט, לא יזכו לסיוע כפול והסיוע יעבור לבאה בתור באותו שנתון

 ד. וועדת נשים שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את נהלי עבודתה והיא תטפל בפניות חריגות
 שנתקבלו ותקבע האם על אף החריגה בפנייה ניתן לאשר סבסוד חבילה והכול בכפוף לשיקול

  דעתה המקצועי והבלעדי.
 ה. שחייניות אשר אינן עומדות בקריטריון תוכלנה לקבל את החבילות במימון עצמי ובמחיר

  המסובסד של אתנה.
 ו. שחייניות אשר לא יישלחו טפסים מלאים תוך חודש, לא יוכלו לממש את הסיוע והוא יעבור

 לבאה בתור באותו שנתון
 

 תנאים נוספים:
 על המאמן האישי והוריי השחיינית מתחת לגיל 18 להיות מחויבים לתהליך כולו. השחיינית

 והוריה יחתמו על מסמך התחייבות לפרויקט. כמו כן, מסמך זה יאשר לרכזת הפרויקט קבלת
 'מידע על התהליך כולו - קצב התקדמות, עמידה ביעדים, וכו

 
 


