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 טניסתחרויות ערכי התנהגות והגינות ב

 להורים אגרת

 הורים יקרים,

המתקיימות מדי  ,במסגרת "תחרויות פורים" ,במהלך חודש מרץ התקיימו תחרויות ארציות ואזוריות
 בים לא מעטים.שאלתחרויות אלו מורכבת וצורכת מההיערכות  שנה ברחבי הארץ.

נוער )שעושים מלאכתם בהתנדבות(, שופטים העובדי איגוד הטניס, יו"ר וחברי ועדת שותפים להיערכות 
 ומשקיפים.

חסר תקדים בהשוואה לשנים עברו, ואנו מברכים על  פרשחקנים, מס 1,300-סה"כ נרשמו והשתתפו כ
 כך.

חולפת. אפליקציה השהושקה בסוף השנה  itennisבאמצעות אפליקציית תהליך הרישום נעשה השנה 
המעבר לשימוש  .Loglig תוכנת -התחרויות  ניהולשקה למערכת חדשה לניהול האיגוד, ובכלל זה מזו מו

 במערכות חדשות ומתקדמות יצר לא מעט קשיים, ואנו מודעים להם.

ינויים וההתאמות הנדרשות. הטמעת המערכות אנו מקיימים תהליך של הפקת לקחים ומבצעים את הש
אנו שסופו להביא להתייעלות ארגונית ונוחות לצד המשתמש. הינה תהליך הדורש סבלנות וסובלנות, 

 מודים לכם על שיתוף הפעולה.

לצערנו הרב, בימי התחרות התגלו תופעות והתנהגויות של הורים שאין להם מקום בשום מסגרת, ובטח 
 להורים שפנו אלינו בכתב.בהתאם נגיב אנו נתחקר את האירועים ו יבית.מסגרת ספורטבלא 

התערבות הורים במהלך תחרות בכל צורה  מעורבות הורים ותמיכתם בילדיהם מבורכת ואף רצויה.
 שהיא לא מקובלת ולא תתקבל.

את נוכחותם של מנהל תחרות, שופטים ומשקיפים. תפקידם לנהל מקצועית את מממן איגוד הטניס 
 באכיפת משמעת, ובטח לא בחינוך הורים. אולעסוק בשיטור,  ולאהתחרות, 

וכל הפרת משמעת בעניין זה תטופל באמצעים משמעתיים, ובהתאם  אין בכוונתנו לעבור לסדר היום
 לנהוג. יש וראוי לקוד האתי ונהלי האיגוד על פיהם

אין בפנייה זו להאשים או להכתים את כלל ההורים, אולם צריך להבין שנוצרה אוירה בלתי נסבלת, בלתי 
 מכובדת ומכבדת.

ההתמודדות צריכה להיות על המגרש ולא מחוצה לו, ילדיכם צריכים את השקט והריכוז, ולא את רעשי 
 שיוצרים ההורים. הרקע המיותרים

(, אנו ערים ועוד מתקיימים התחרויות )מצב המגרשים, שירותים, לוח תוצאותבאשר לתנאים בהם 
 ומודעים לביקורות, עושים ונעשה לשיפורם ככל שהדברים ניתנים ותלויים בנו.

 הטניס בישראל. ענף ולעתידו של  שיתוף הפעולה מצדכם הוא הכרחי לעתידם של ילדיכם

 

                                                      !רק יחד נצליח
 

 הגב' יעל זרחאבי לחיאני                                                                                        
 יו"ר נציגות הורים                    איגוד הטניס  מנכ"ל  
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