
 תחרות פתיחת שנה 

פית בהשתתפות כל שחייני האגודה ובני ייתחרות משפחות כככל שנה , התחלנו את השנה ב

בניגוד לתחרות  ף אחד והבריכה הייתה גדושה בשחיינים, אךמשפחותיהם. החום הכבד לא הרתיע א

 צחוקים וכיף.  בתחושת סטרס, כי אם בחיוכיםרגילה לא 

, שהדגימו את ארבעת סגנונות השחייהשל שחייני נבחרת הפארק  ה ראווהחבמשלה התחרות הח

ככל שזמן הכניסה של שחין מהיר יותר כך הוא  כלומר, ,מ' בכל סגנון בתחרות מדורגת 50ו הם שח

הגיעו יחדיו אל הקיר ונלחמו על הנגיעה  כמעט כול השחיינים 50 -ובסוף ה ,זינק מאוחר יותר

. ואז התחילה , צפה ועודדעל שפת הבריכהשעמד מהקהל הרב השחיינים קיבלו פרגון  המסיימת.

 התחרות האמיתית.

 

   25*2מקצה ראשון משחה אחים / אחיות 

 18מ' חזה והשני בחתירה. השחיינים חולקו לגילאים. הקטגוריה הראשונה עד גיל  25שחיין אחד 

, הם קבעו  9הם בני ( ראשונים אל הקיר התאומים דביר ורום שחף שנישני האחיםגילם של )סכום 

 שניות. 47.2יהודה  –, אחריהם הגיעה משפחת בן  43.86זמן של 

 בזמן של , במקום השלישי היה הרכב של משפחת ספנסר 24הקטגוריה השנייה הייתה עד גיל 

, וראשונים משפחת מנשר אמיר ודוד שניצחו  38.41 בזמן של , במקום השני משפחת וייס 38.84

במקום השלישי  , כאשרהרכבים 30 -יותר מ שחובמקצה הפתוח  .31.81 ער גדול  בזמן שלבפ

 27.04 בזמן של הירשברג עם עומר ואיילמשפחת מקום שני ב,  28.7בזמן של הגיעה משפחת ברמן 

, כמובן שלא הייתה ברירה והיינו 26.44ואלון  וראשונים בפעם המי יודע כמה משפחת קימל עם ארז

 ניצחון מסורתי.צריכים לחזות בעוד ריקוד 

 

                       ."עובדיםה משחהב"  לצפותולנוח  ,פאוזה למשפחות

שתי קבוצות של ארבעה שחיינים בכל קבוצה התחרו זו בזו. בין השחיינים שלקחו חלק בקבוצה 

המנצחת אמיר עופר מאמן קבוצת עתודה , חיה דניאלי מאמנת קבוצת דג זהב , יובל המציל הקבוע 

בפארק. בקבוצה השנייה  של מחלקת השחיה 1מס'  רת הבוקר ויקי המציל , המפעיל ואוהדשל משמ

בחדר  1התחרו כרמל לויתן , איבון ווינבאום מאמנת קבוצת טרום עתודה , ילנה המדריכה מס' 

, כל משתתפי הם השומר החייכן והאחראי מהכניסההכושר סבתא לניקול השוחה באגודה , ואבר

 מתנת האגודה ובתשואות.המשחה זכו במגבת 

 

מ' חופשי ,  25תה האם חמ' בו ש 75 , למרחק שלהיה מאתגר מאד ד או ילדהילמשחה אם ו

  , ובבריכה האחרונה שחה הילד / הילדה לבד.ביחד  הה שחו האם עם צאצאיבבריכה השני

ן יהודה , שתי עשיריות לפניהן הגיעו ב 1:00.85במקום השלישי הגיעו עדן ומירב פסקרה בזמן של 

  .55.51ובמקום הראשון חיה ונמרוד דניאלי בזמן של  1:00.61בזמן של עם טלי וירדן 

צמדים. במקום השלישי אחרי קרב  50 -לקחו חלק לא פחות מ/ ביתו, במשחה המקביל אב וילדו 

, במקום השני הרכש החדש שלנו משוהם  52.41 בזמן של נמרי עם מיכאל ועדן משפחת צמוד הגיעו

בזמן , וראשונים משפחת מנשר עם השחיינים גרשון ודוד 51.2 בזמן של משפחת עוז עם משה ואופק

                                                                                                                      .46.98של 

, אך רק הרכב  52.03לציין שהרכב נוסף של המנשרים )גרשון ואמיר( התברג גבוה מאד בזמן של יש 

 אחד של כל משפחה נחשב בדרוג הסופי. לפרגן מותר לנו.

 

 

                                                      .שליחים משפחות ,התחרות האחרונה היא החשובה ביותר

         . 30ס יסודי ולפחות אחד מעל גיל "ייבת לפחות שחיין אחד בביהבמקצה זה כל משפחה ח

, במקום השני משפחת 1:06.62בזמן של אחרי משחה מרתק הגיעו משפחת וייס למקום השלישי 

, ובמקום הראשון חגגו  1:04.25 בזמן של  ר שכללה את אב המשפחה בועז עם שלושת ילדיוגשלזינ



ברמנים עם השתתפות אחרונה במפעל  .58.63 שיא תחרות חדש ששחו פחות מדקה,משפחת ברמן 

שכן בן הזקונים עמית לומד השנה בכיתה ו'. בשנה הבאה הם יפנו את  ,לאחר כמה זכיות רצופות

 השטח למשפחות צעירות יותר. 

 

 גביעים למצטייני השנה החולפת. 4מרגש בו הוענקו  סטק בתום התחרות נערך

השנה התקדמות גדולה לשחיינית זואי פילפסון שהראתה  קבוצת עתודהגביע אמיר עופר העניק את 

, חיוך, חיוביות, יחד עם זאת משכה אחריה קבוצה שלמה עם התמדה חסרת פשרותו בכל המדדים 

 עזרה לשחיינים החדשים בקבוצה.ו

 

 ה. את הזוכים בחרו שחייני הקבוצה.גביעים ככל שנ 3בקבוצת נבחרת הפארק הוענקו 

ל לאחר שזכתה במעמד של "שחר מנחם שרק לפני שבועיים התגייסה לצה צטיינת :שחיינית מ

, במשחי שליחים 3עדון אישיים ועוד שיאי מו 12שחר קבעה בעונת הקיץ   . "ספורטאית מצטיינת"

 גב וללא ספק הייתה לה שנה חלומית. 100 -היא זכתה בתואר אלופת ישראל ב

 

בנוסף הוא התמודד  .איתי כרמי ששיפר השנה ללא הכר את קצבי השחייה באימונים שחיין מצטיין:

שיאי רופאית והארצית הופיע לראשונה בחייו על לוח יהיטב השנה עם תחרויות רבות בזירה הא

 .ה( וכחופשי בבריכה קצרה ואר 200במשחים אישיים ) המועדון

 

התאמנה השנה ברמה אחרת ומשכה את היא הפעם מודלית שחר מנחם , לאחר ש מודל לחיקוי:

כולם אחריה , היא הפכה למקצוענית בכל מדד. התחרתה לאורך השנה כמעט בכל מרחק וכל סגנון, 

רעבה מאד לנסות דברים חדשים ובעיקר להצליח ולהגיע לטופ. כל זאת בצניעות ובשקט המאפיינים 

 אותה.

 

 יים:אטרקטיבהמון תודה לנתוני החסות לתחרות , שסיפקו לנו פרסים 

 ארק המים בהנהלתו של יניב שמעוני.  היגאיה מרכז הספא בפ1

http://higayaclinic.co.il/ 

 :שלנוהבית  –. פארק המים 2

 http://www.reutpark.co.il/ 

 , המקום שלכם לקפוץ  אמפולינה'. ג3

-http://modiinapp.com/he/page/121/%D7%92

%D7%90%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%94 

. עופרה מרון , מרכז קוסמטיקה בפארק שלנו 4

.https://www.facebook.com/higayaofra?fref=photo 

 . טלי ספורט , הכל למים 5

http://www.talisport.com/ 

 לושקוהמים רעות בהנהלתו של סרגיי ג ק. בית הספר לטניס בפאר6

http://www.reutpark.co.il/category.aspx?id=35559 

 שפשוט רצה שתהיה תחרות כפית. )שמו שמור במערכת( -. ספונסר פרטי7
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