
  

 

 השחייה אגודות ומאמני מאמנות :לכבוד
 

 בהונגריה ומאמנים מאמנות השתלמות הנדון:
 

 .השחייה באגודות והמאמנים המאמנות יכולות את לפתח מנת על רבות פועל בישראל השחייה איגוד
 הקורונה. עקב שהתבטלו והשתלמויות מאמצים מעט לא לאחר

 
 הונגריה בבודפשט מאמנות/ים להשתלמות יציאה על להודיע שמחים אנו

  1.12-27.11 מתאריך תתקיים ההשתלמות
 גילאים שחייני עם עבודה ,הישגיים שחיינים לבניית החדשה התוכנית הם: זו בהשתלמות העיקריים הנושאים

 פציעות ומניעת ונוער
 

 בהשתלמות: ירצו אשר המרצים שמות להלן
 

1. Mr. Attila Selmeci - vice president of the Hungarian Swimming Association, main coordinator 
of the "Future  swimming champions" program in Hungary 
2. Mr. Janos Egressy - Head of Department of swimming section at the University of Physical 
Education in Hungary (former coach of several Olympic swimmers) 
3. Mr. Gabor Mago - Head Coach at Erd Swimming Club, lecturer at the University (coach of 
several olympic swimmers) 
4. Mr. Csaba Sos - Captain of the Hungarian Swimming Federation 
5. Mr. Peter Szayer - Administrative coordinator at the "Future Swimming Champions" program 
in Hungary. 
6. Szabo Feltoti Gyorgy - The physiotherapist of the Hungarian national swimming team. 
 

 מובילות אגודות בשתי נבקר להרצאות בנוסף
 ואתנה והפועל, מכבי הספורט מרכזי של בתמיכה ההשתלמות

 
 הינה: ההשתלמות ועלות נסיעות העברות, אוכל, לינה, טיסה, כולל: ההשתלמות עלות

 
 ש"ח 1970 יחיד: בחדר אמ"ה לחבר
 ש"ח 1540 זוגי: בחדר אמ"ה לחבר

 ש"ח 1470 יחיד: בחדר אמ"ה לחברת
 ש"ח 1040 זוגי: בחדר אמ"ה לחברת
 ₪ 3000 :יחיד בחדר באמ"ה חבר שאינו השחייה באגודת למאמן
 ₪ 2600 :זוגי בחדר באמ"ה חבר שאינו השחייה באגודת למאמן

 ש"ח 2500 : יחיד בחדר באמ"ה חברה שאינה השחייה באגודות למאמנת
 ש"ח 0012 : יחיד בחדר באמ"ה חברה שאינה השחייה באגודות למאמנת

 
 ₪ 300 של נוסף לסבסוד םזכאיי במכבייה או בחו"ל האיגוד במשימות היו אשר מאמן/ת ***

 
  28-ל מוגבל יםות/המשתתפ מספר

 
 אליכם שישלח ההרשמה טופס את למלא יםות/מוזמנ יםות/המאמנ להשתלמות לנסוע יםות/המעוניינ כל
 12:00 בשעה 1.11.22 מתאריך יאוחר לא
 
 



  

 

 
 בהונגריה מאמנים להשתלמות רישום

 
 הבאים: הקריטריונים לפי לבחור השחייה איגוד רשאי מועמדות/ים 28 מ יותר ויהיו במידה

 
 מאמן תעודת בעל/ת .1
 מאגודה 1 מאמן/ת .2
 18-10 הגילאים קבוצת עם עובדים אשר מאמן/ת .3
  שנים 5-מ למעלה של ותק עם מאמן/ת .4
 

 
 

 רב, בכבוד
 שלום, שומר נצר

 השחייה ענף טכני ומתאם פיתוח מנהל
 בישראל השחייה איגוד

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUtZf3jITsSR8IEFoncykfI00tuYRpyePr-rOEcgtuLq3jkg/viewform?usp=sf_link

