נושאים לטיפול עמותת מאמני ומדריכי הטניס בישראל
 .1לאחד תחת גג אחד את כל מאמני ומדריכי הטניס בישראל באופן שישמור ויקדם את
מעמדם .יצירת גוף שהוא כעין לשכת רואי החשבון או לשכת עורכי הדין ,הדואגים
לעוסקים בענף אותו הם מייצגים.
 .2בניית מאגר נתונים של כל מאמני ומדריכי הטניס בישראל ,שתשמש בסיס לתקשורת בין
חברי העמותה ופלטפורמה להצגת מטרות העמותה ,יתרונותיה ועדכון חברי העמותה
בהתקדמות הביצוע של המטרות שהוצבו.
 .3גיוס כספים לטובת העמותה ע"י דמי חבר ,תמיכות שונות מגופים רשמיים של המדינה
וגיוס תרומות בארץ ומחו"ל במטרה לקדם את מטרות העמותה .
 .4בניית ועדות על פי הנושאים השונים המטרידים את מאמני ומדריכי הטניס ודורשים
התייחסות וזאת על מנת לקדם את פתרונם המהיר ,תוך בדיקת ביצוע הפתרונות
שהוצגו .איוש הוועדות שהוחלט להקים ,על ידי המאמנים והמדריכים המתאימים.
 .5קידום אינטרסים משותפים חשובים לכלל המאמנים והמדריכים ,בתחום הביטוח,הפנסיה
והחיסכון).מענה לשאלה האם ביטוח הילדים על ידי משרד החינוך פוטרת אותנו
מלבטחם? איזה כיסוי היא מעניקה לנו? לילדים? נושאים כגון ביטוח תאונות אישיות,
בטוח בריאות ,בטוח מקצועי ,אובדן כושר עבודה ,פנסיה ועוד (.
 .6לדאוג להשגה והוזלה של עזרי למוד כגון כדורים ,מחבטים ,אביזרי הדרכה שונים ,יריעות
למגרשי טניס וכדומה .
 .7לדאוג לרווחת המאמן ע"י השגת ציוד אישי עבורו או תוספות לציוד אותו הוא מקבל
מהחברות השונות. .
 .8לדאוג להכרת והבנת ההסמכות השונות של המדריכים ,המאמנים והמאמנים הבכירים
בכל המסגרות שפועלות במדינת ישראל ,אופן קבלתם במקומות השונים תוך קביעת
סטנדרטים מקצועיים לקבלת התעודות השונות במקומות השונים.
 .9לרכז ולהעביר לחברי העמותה באופן רציף ושקוף ,מידע על הקורסים השונים להסמכות
השונות בארץ ובעולם ,כולל העברת השתלמויות מקצועיות ארציות.
מידע ועידוד השתתפות בהשתלמויות בינלאומיות .
 .10לרכז מאגר מדריכים ומאמנים המחפשים עבודה,על פי אזור מגוריהם וחיבורם עם
מועדונים המחפשים להעסיק מאמנים ומדריכים תוך קיום מעקב אחרי סטטוס הבקשות,
כלומר ,יצירת לשכת תעסוקה ארצית לטניס לחברי העמותה ברחבי הארץ.
 .11יצירה ואכיפה של קוד אתי להתנהגות מאמנים ומדריכים בענף .
 .12עידוד והכוונה ויצירת שיתופי פעולה בין מאמנים ,מועדונים ו/או גופי טניס שונים בארץ
ובעולם .
 .13עידוד מאמנים ע"י תמיכות,מלגות,פרסים,בכל שנה,תוך קביעת קריטריונים ידועים
מראש.
 .14שיתוף ושקיפות באינפורמציה בדבר מענקים ,תמיכות והזדמנויות עסקיות והדרך לקבלם
מהמוסדות השונים .
 .15עזרה ושיתוף בידע ,על אופן ההתנהלות למול גופים ומוסדות ציבוריים כגון עיריות
ומתנס"ים תוך דאגה לשימור התנאים והזכויות של המאמנים והמדריכים בכל התחומים
הנוגעים לעבודתם במקומות אלו ,בתחום הטניס
 .16פיתוח המאמנים בתחום האינטרנט וייעוץ בהקמת אתרים ו/או שימוש בסוגי התקשורת
על מנת לקדם את המאמנים .
 .17עזרה ,הכוונה ויעוץ בנושא בניית ושיפור מתקני הטניס

