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 למאמנות של "אתנה" מנטורינג  תוכניות 

 להגשת בקשה להשתתפות בתוכנית המנטורינג של פרויקט אתנה שיתחיל לאחר חגי תשרי  

 עד לתאריך   moran@ita.co.ilיש לשלוח בקשה למייל: )אמצע/סוף ספטמבר(,  2021

 )לא יתקבלו בקשות לאחר מועד זה(  12:00בשעה  13/8/2021 -ה

 

 להלן הקריטריונים להגשת בקשה לתוכנית המאמנות: 

 ( הרשום מטהעמידה בתנאי הסף להגשת מועמדות )ע"פ המסמך . 1

 . מייל ובו: 2

 פרטים מלאים כולל שם מלא, ת.ז, תאריך לידה, כתובת מגורים, מייל וטלפון.   •

 

 פירוט ניסיון מקצועי.  •

 

 סיבת ההרשמה לתוכנית.  •

)היקף הסטאז' ותנאיו יקבעו מול האיגוד   ות האיגוד השונותהתחייבות לסטאז' במסגר •

 .והמאמנת באופן פרטני(

 ליחידה המקצועית אתנההטניס יעביר את המלצותיו לאחר סיום מועד הגשת הבקשות, איגוד 

  התהליך. משךלה

 

 רקע על התוכנית 

לעמדות השפעה וקבלת    וקידומן  ונשים  ילדות, נערותן של  פיתוח  היאאחת ממטרות העל של אתנה  

מאמנת בכירה, היא בעלת השפעה מכרעת על בחירתן של  בפרט החלטות בספורט. עמדת המאמנת, ו

בלבד מכלל    10%-מאמנות עדיין מהוות כ   , . יחד עם זאתועל עתידן  ילדות ונערות להתמיד בספורט

דרכן בתחילת  ותמיכה  כלים  לתת  נועדה  המנטורינג  תוכנית  בישראל.  בעלות  של    המאמנים 

פוטנציאל להתקדם לקריירת אימון בכירה. מטרת התוכנית היא לתת מענה לחסמים המגדריים  ה

לאפשר להן לממש את הפוטנציאל המקצועי והאישי    כדי   דרכן   איתן מתמודדות מאמנות בתחילת 

מנטוריות בכירות בענף שיעניקו  ללמנטורים ותזכינה  המאמנות    ,שלהן בתחום. במסגרת התוכנית

פידבק    ויעניקו להןלסביבות אימון ברמות הגבוהות ביותר,  אותן  וי אישי ומקצועי, יחשפו  להן ליו 

הן יבנו לעצמן רשת תמיכה  כמו כן,  התהליך.    כל  ליווי אישי וקבוצתי לאורךתוך  מקצועי על עבודתן  

 ולמידת עמיתות עם מאמנות אחרות המתמודדות עם אתגרים דומים. במקביל, המנטורים  
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חסמים  והרקע מגדרי  על  הכשרה בתהליכי חניכה  ל  יזכו גם הם והמנטוריות המלווים את המאמנות  

 של נשים בעולם הספורט. 

 

 מדוע יש צורך בתוכנית מנטורינג למאמנות? 

אחוז מסך המאמנים בארץ. עובדה זו תורמת    10%-ה מצא שנשים מאמנות מהוות כדוח מרכז אדוו

על המוטיבציה וההשראה של    בהתאם  למחסור בדמויות לחיקוי נשיות עבור ילדות וילדים, ומשפיעה

של   הבחירה  בעוד  אימון.  לקריירת  ומתפתחות  כממשיכות  עצמן  את  לראות  צעירות  ספורטאיות 

ת שלא להמשיך בקריירת אימון, נתפסת לעיתים קרובות כתוצאה של  ספורטאיות ומאמנות צעירו 

חוסר עניין, מחקרים מצאו קשר ישיר בין גורמים חברתיים המאפיינים את סביבת הספורט, תחושת  

חוסר ביטחון אישי ומקצועי של מאמנות וחוסר המוטיבציה של מאמנות להתפתח בקריירת האימון  

 .  ולהתמיד בה שלהן

שיש    נשים בארגוני ספורט פורשות בגלל שהן חשות שאין להן את אותן ההזדמנויות,  תלעיתים קרובו

מקצועיות ולהתפתח  הקליקות  ללהתקדם מקצועית, להיכנס לרשתות החברתיות ו  לגברים בסביבתן 

. כמו כן הן מתמודדות עם קשיים נוספים כמו תחושת חוסר  בספורט  בכירים של  באמצעות חניכה  

קהילת המאמנים, מחסור בדמויות  נשיות לחיקוי, קונפליקט משפחה קריירה,   שייכות ובידוד בתוך

תרבות ושפה גברית, סטיגמות חברתיות ומקצועיות כלפי נשים בתוך הארגון בו הן עובדות. כתוצאה  

 לוותר על השאיפות שלהן.  עלולות  מכך גם המאמנות השאפתניות ביותר

 

 מקדם מאמנות צעירות?  כיצד תהליך המנטורינג

  ח העבודה ובכוהתקדמותן  של נשים  ן  תהליך המנטורינג הוכח כדרך פרקטית לעודד את השתתפות

על    בכלל יחסים תומכת המבוססת  יצירה של מערכת  ובעולם הספורט בפרט. התהליך, שמאפשר 

בדרך    –תהליך  מהלך הבה ב  הדרכה, עידוד ותמיכהמודל לחיקוי עבור המאמנת הצעירה, מאפשר  

השגת המטרות והשאיפות שלה. תהליך המנטורינג מספק למאמנת תמיכה הן ברמה המקצועית  ל

)קידום קריירה, הדרכה, ייעוץ, פתיחת דלתות( והן ברמה האישית )הערכה עצמית, אישור על הישג,  

  בסס הוא מסייע למאמנות ל ,כמו כן.  משפחה(-ניהול יחסים מקצועיים, צמיחה אישית ואיזון עבודה

ביטחון בכישורי המנהיגות שלהן ולסייע להן להתמודד עם החסמים בהן הן נתקלות כמאמנות נשים  

 בעולם הספורט.   

 ותיקים המשמשים/ות כמנטורים/ות? מאמניםמאמנות וכיצד תהליך המנטורינג מקדם 

והמנטוריות וזוכים    המנטורים  החניכות  של  הפידבקים  דרך  למידה  תהליך  עוברים  בתוכנית 

  כתוצאה   להתפתחות מקצועיתכמו גם  להזדמנות להתבונן בעשייה שלהם מפרספקטיבה חיצונית  

המוניטין המקצועי  את  מהתהליך. השתתפות בתוכנית מחזקת את כישורי המנהיגות של המנטורים,  

 לחסמים הייחודיים המונעים  ייחשפו ורים בתוכנית תחושת הסיפוק מעבודתם. המנטאת שלהם ו
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את  מנשים להתקדם בעולם הספורט ויקבלו כלים פרקטיים לקדם הן את המאמנות בתוכנית והן  

 בסביבתם הקרובה.   תמאמנוהשחקניות וה

 מבנה התוכנית 

 חצי  שנה    משך התוכנית:

 קהל יעד: 

לפחות(, בעלות מוטיבציה  שנים  3סיון אימון של ימאמנות בתחילת דרכן )נ

 ופוטנציאל להגיע לעמדות אימון בכירות. 

 מטרות התוכניות

העלאת תחושת מסוגלות ומוטיבציה של משתתפות התוכנית להתקדם בקריירה   .1

 האימון שלהן 

יצירת מאגר פוטנציאלי של מאמנות בכירות, באמצעות שיפור חשיפה של   .2

 ות בדרגים בכירים מאמנות, דרך היכרות ועבודה משותפת עם מאמנים/ 

 יצירת רשת תמיכה מקצועית וחברתית בין מאמנות  .3

מאמנים/ות בכירים המשמשים כמנטורים ירכשו  ידע וכלים מעשיים לקידום   .4

 נשים מאמנות והסרת חסמים.

 ? מה כוללת התוכנית 

 אירוע פתיחה של התוכנית  בהשתתפות המאמנות והמנטוריות  ●

המפגש מיועד לכלל המאמנות   -לחודש  מפגש קבוצתי למשתתפות התוכנית אחת   ●

 המשתתפות בתוכנית. 

 . מפגש קבוצתי למנטורים/ות בתוכנית אחת לחודש ●

התלוות של המאמנת   - מאמנתבין המפגש על המגרש אחת לחודש בין המנטור/ית ל ●

משחק ו אימונים 3- התלוות של המנטור למאמנת לוכן   משחקו  לשלושה ימי אימונים

 במהלך השנה 

הפגישה נועדה לעיבוד התהליך  .  מאמנת אחת לחודשומנטור/ית ה של פגישה אישית ●

 והפגישות על המגרש, שאילת שאלות ופידבקים. 

עם המנטור/ית( + השתתפות בנסיעת נבחרת לחו"ל   רצויסטאז' בנבחרות  לפי ענף ) ●

 )במימון האיגוד(. 

 אירוע סיכום שנה )כולל מפגשי סיכום נפרדים של המנטורים/ות והמאמנות(  ●
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 בתוכנית קריטריונים להשתתפותה

 מאמנות -תנאי סף להגשת מועמדות לתוכנית

 סיון מקצועיינ

בעלות תשוקה למקצוע האימון ורצון ללמוד ולהתפתח כמאמנת מובילה, ולהוות חלק  ●

 בישראל. מדור העתיד של המאמנות 

 אימון בסיון ישנות נ  5-3 ●

 עדיפות למאמנת מוסמכת  ●

 רואה את המשך התפתחותה כמאמנת בכירה או מובילה בענף  ●

 טווח   )לפרט זמנים(.  ךיכולת להתחייב לתהליך ארו  ●

 המלצה ממאמנ/ת בכיר/ה  ●

 

 דרישותה

 אחת לחודש  -שתתפות במפגשים קבוצתיים ה ●

 אחת לחודש  - פגישה על המגרש עם המנטורי/ת ●

 אחת לחודש   - פגישה אישית עם המנטו/רית ●

 וקיומם בפועל  תיאום המפגשים האישיים מול המנטור/יתלאחריות  ●
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