מועדו ספורט רוח תל אביב
פרופיל
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רקע

הקבוצה הוקמה כיוזמה פרטית של רו"ח גדי סלומובי' ורו"ח אבי ציוני,שניה רואי חשבו צעירי בתחילת
דרכ.כחובבי כדורגל מושבעי ובעלי עבר בליגות הנמוכות מצד אחד וכאקדמאי ואנשי שתחו החינו קרוב
לליב מצד שני ,החליטו השניי להקי קבוצת כדורגל שתשחק במסגרת ליגה ג' של ההתאחדות לכדורגל
ותשלב בי האהבה למשחק לעזרה לבני נוער,לצור מטרות אלו חברו אליה חברי יקרי נוספי אשר שמ
מופיע ברשימת בעלי התפקידי המצורפת מטה:
רו"ח גדי סלומובי'!יו"ר הקבוצה
רו"ח אבי ציוני!מנכ"ל הקבוצה
רו"ח שי אהרוני – חבר הנהלה
רו"ח דוד נחמני – חבר הנהלה ויו"ר ועדת ביקורת
עו"ד גיא עקיבא!היוע המשפטי של הקבוצה
שי לבקובי'!מנהל תפעול של הקבוצה
משה קוזס!מנהל הפרויקט החינוכי

הפילוסופיה המנחה
מועדו ספורט רוח תל אביב הוק בשנת  ,2009כאשר מטרתו העיקרית הינה חינו בני נוער והקניית ערכי
וכישורי חיי .לצור מטרה זו ש המועדו לנגד עיניו כיעד אסטרטגי ,יצירת שיתו& פעולה ע אחת מאגודות
הכדורגל המובילות באר,ואכ שיתו& פעולה כזה נרק בי מועדו הכדורגל מכבי ת"א לבי מועדו ספורט רוח
תל אביב.
מחלקת הנוער של מכבי תל אביב מונה כ !  1,150ילדי ובני נוער המשחקי ה במסגרת הליגה וה במסגרת בית
הספר לכדורגל.
מטרה משנית של המועדו הינה חינו לתרבות הספורט בקרב אקדמאי בכלל ורואי חשבו בפרט,מטרה זו
מתעתד המועדו להשיג בייצוג מכובד של הקהילה במסגרת הליגה אותה מפעילה ההתאחדות לכדורגל.
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קבוצת הכדורגל

על מנת לענות על צרכי הפרויקט החינוכי ,הוחלט ע"י הועד המנהל של העמותה כי שחקני קבוצת הכדורגל יהיו
רוב ככול אקדמאי,כאשר את החלק הארי יהוו שחקני אשר הינ רואי חשבו במקצוע,בעלי רקע
בהדרכה ה במסגרת האקדמית וה קציני במילואי בעלי רקע פיקודי.קבוצת הכדורגל נרשמה במסגרת ליגה
ג' מחוז תל אביב תחת פעילות הליגות המקצועניות של ההתאחדות לכדורגל בישראל.

הפרויקט החינוכי

חלומו של כל נער צעיר המשתיי למחלקת הנוער של מכבי תל אביב הוא להפו לשחק כדורגל מצליח,אשר
מוצא את פרנסתו בענ&,א מטבע הדברי רק מעטי זוכי להגשי חלו זה.החזו של מועדו ספורט רוח תל
אביב הינו שכל שחק במחלקת הנוער אשר לא יהפו למקצוע מסיבות שונות,יהפו לתלמיד בעל הישגי ואזרח
בעל ערכי.על מנת לייש בפועל את החזו נקבע כי שחקני מועדו ספורט רוח תל אביב יעבירו במהל שנת
 2009/2010שעורי קבועי וחניכה צמודה לשחקני מחלקת הנוער.תוכ השעורי בשלב הראשו יהיה עזרה
במקצועות הלימוד השוני והכנה לבגרויות במידת הצור ,ואילו בשלב השני ישולבו שעורי בכישורי חיי
והעצמה אישית .לצור השגת המטרות באופ יעיל ,גויסו לשורות המועדו מספר רואי חשבו שבעבר שיחקו
בליגת העל ובנבחרות ישראל השונות,דוגמת,ציקי קוטלר ,אור כוכבי וגיא מלמד אשר ישמשו דוגמה אישית
לחניכי ויקלו על העברת המסרי הרצויי.

סיוע נדרש

על מנת לתפעל את הפרויקט החינוכי ואת קבוצת הכדורגל לעונת  2009/2010זקוק מועדו ספורט רואי החשבו
ל!  * 25,000בשנה מנות חסות אשר ערכיו זהי לערכי המועדו,קרי,חינו בני נוער וחינו לתרבות הספורט.
יש לציי כי כל חברי העמותה ובעלי התפקידי אינ מקבלי ולא יקבלו שכר או שווה שכר עבור פעילות
ומעורבות בפעילות העמותה.

נודה מקרב לב על כל תרומה באשר היא ,ה בפעילות השוטפת וה על ידי סיוע כספי.

לבירורי ופרטי נוספי נית לפנות אלינו בטלפו  ! 052!6007793גדי סולומובי
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 ! 052!8596432אבי ציוני

