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שחקניות וחברי/ות צוות יקרים/ות, פעילים/ות מתנדבים/ות וחברות הנהלה,

טורניר מאמאנט איטליה הראשון נחתם בהצלחה!

לטובה:  עלינו  הבאים  המרגשים  האירועים  לכל  הפנים  עם  כבר  ואנחנו  בעיצומה,  האביב  עונת 
הטורניר הבינלאומי שיתקיים החודש בקוסטה ברווה, וההרשמה לאירועי פתיחת הליגה שיתקיימו 
בגליל בספטמבר, השנה. כמובן שגם החודש אנחנו שמחות לעדכן אתכן על אירועים מרגשים, שהם 
חלק בלתי נפרד ממהות מאמאמנט: טורנירי הקידנט וטורנירי האבאנט שהתקיימו בכל רחבי הארץ 
 ,Sodexo בו השתתפנו יחד עם חברת HR – ובהם לקחו חלק אלפי ילדים ומשפחות, ואודות כנס ה
בו הצגנו את ערכי הליגה החברתיים-קהילתיים של הארגון וחברנו לחברות עסקיות לשיתופי פעולה 

בפרויקטים חברתיים של ליגת מאמאנט, במסגרת האחריות התאגידית של הארגונים. 

בטורניר  יתרה.  בהצלחה  הסתיים  במדינה   AICS ארגון  של  באיטליה,  הראשון  מאמאנט  טורניר 
שהשתתפו  ממחוזות  נציגות  הן  מהשחקניות  כשחלק  איטליה,  רחבי  מכל  קבוצות   15 השתתפו 
מאמאנט  של  הגידול  קצב  האחרון.  פברואר  בחודש  באיטליה,  האולימפי  בכפר  מאמאנט  בסמינר 
באיטליה הוא חסר תקדים, ועל הכל מנצחת שחקנית מאמאנט הראשונה באיטליה - מוניקה זלביני. 
מרגש לדעת שערכי מאמאנט נפרשים בפני מאות אמהות, אבות וילדים בכל העולם, ומביאים לשינוי 

משמעותי בתרבות הספורט ובהרגלים הנלווים אליו.

וכשאנחנו  אמהות,  אנחנו  מאמאנט,  שחקניות  שאנחנו  לפני 
אומרות שהילדים הם הלב שלנו, זו לא קלישאה. האמהות היא חלק 
לכן,  בגאון.  הזו  הכותרת  את  נושאות  ואנחנו  מאיתנו,  נפרד  בלתי 
הילדים שלנו הם חלק בלתי נפרד מהמשחק, כשהם מגיעים לעודד 
אותנו במשחקים, ולתמוך בנו באימונים, ודאי כאשר אנו משתפות 
אותם בערכים האולימפיים של תרבות הספורט  והתרומה לקהילה, 
שהם ערכי הליבה של מאמאנט, ובכך הופכות אותם למודעים יותר 
לעצמם ולסביבתם. אנו מחנכות את הילדים לספורט ללא אלימות 
הדדי,  כבוד  של  ערכים  מלמדות  לספורט,  התרבות  את  ומחזירות 
תמיכה ומשחק הוגן בספורט. הקידנט הפך לאירוע חשוב בכל ליגה 
וגם השנה, בכל רחבי  עירונית, לו מחכים הילדים בציפייה גדולה, 
הארץ, התקיימו טורנירים מופלאים של הילדים, בהם ספגו את טעם 
אוהבת,  כך  כל  שאמא  בפעילות  חלק  ולקחו  הספורטיביות, 
כשהפעם, אנחנו אלו שליווינו ועודדנו מהיציע את הלבבות שלנו על 

המגרש, ובקבלת הגביעים והתעודות.

לאימון הם נשארים בבית, שומרים על הילדים, מכינים להם את ארוחת  יוצאות  בכל פעם שרובנו 
הערב ומשכיבים אותם לישון, ובמשחקים, יחד עם הילדים, הם מעודדים אותנו מהיציע, ומתפללים 
לניצחון. התמיכה הזו נהדרת ומחזקת את הדרך שלנו כשחקניות, כאמהות וכבנות זוג. על כן, פעם 
בשנה, אנחנו שמחות שהם מותחים את הרשת גבוה, ומאפשרים לנו לעודד אותם, בטורניר האבאנט 
השנתי של מאמאנט. גם השנה, התקיימו טורנירים, בכל הארץ, וגם במשחקים אלו, אנחנו היינו אלו 

שליווינו ועודדנו מהיציע את בני ובנות הזוג  שלנו ששיחקו על המגרש, ובקבלת הגביעים והתעודות.

עפרה שלנו ממשיכה במסע הרצאות מרתק בכל הארץ

כנס רכזות מחוז צפון – חשיבה יצירתית משותפת

עפרה אברמוביץ' 
מייסדת ויו"ר מאמאנט

גלית אבשלום
 מנכ"ל מאמאמנט

קידנט – כי הילדים הם הלב שלנו

הרשמה לפתיחת הליגה בספטמבר

משהו קטן וטוב וגאווה גדולה:
כתבה בערב שישי בחדשות 10, על 200 אמהות מאמאנט שאמצו בן אחד ומיוחד

לחצו לפרטים נוספים ולהרשמה

בכנס צפוני בו אירחו מאמאנט כרמיאל את הנהלת מאמאנט ישראל, קפטניות, והסגל המקצועי של 
בצפון  הליגות  של  ומגבשת  נרחבת  לפעילות  רעיונות  לייצר  במטרה  הצפון,  במחוז  מאמאנט  ליגות 
ושיתופי פעולה קהילתיים - שילוב פרוייקטים קהילתיים, של הגופים השונים בפריפריה, נטוורקינג - 
והסגל  ולפתח את השחקניות  עידוד העסקים של משפחות מאמאנט בצפון, מקצועיים – להעשיר 
המקצועי, חוויתיים – לאפשר לכל שחקנית להשתלב במספר משחקים גדול יותר ובמגוון רחב יותר של 
קבוצות, ולייצר מקומות עבודה לנשים ולמשפחות מאמאנט באמצעות קורסים של האקדמיה שיתנו 

מענה בצפון.

להלן תמצית החלטות שהתקבלו בכנס, להתנהלות מאמאנט מחוז צפון בעונת 2016-17:

• אירוע פתיחת עונה ארצי יתקיים השנה בטורניר ענק  בצפון- 15-17/09/2016 .

• לאורך העונה יתקיימו בצפון לפחות 2 טורנירים מחוזיים/ארציים.

• בנוסף לליגת פרמיום הארצית תנוהל ליגת פרמיום מחוזית בנפרד (נבחרות מכל ליגה).

תשתלבנה  הקבוצות  המקומיים,  המשחקים  מלבד  אחת  מחוזית  בליגה  ישולבו  בצפון  הליגות   •

במשחקים אזוריים ומחוזיים.

• הקמת מינהלת מחוז צפון אשר תדון בכל האמור ותוציא את התוכנית לפועל תוך כדי התייחסות 

הועדות  ושילוב  ישראל  מאמאנט  ולחוקת  לתקנון  ובהתאם  השונות  הליגות  ולצרכי  לבקשות 

הארציות.

• שילוב ליגות מאמאנט מהמגזרים השונים לאור הצמיחה המדהימה שהיתה השנה ומשמחת את 

כולנו, כי במאמאנט כל אמא יכולה!

כל אחת מהשחקניות והצוות המקצועי של מאמאנט מחוז צפון מוזמנת להעביר למנהלת המחוז 

רעיונות, בקשות ושאלות אשר יאפשרו לנו לקיים עונה מספקת, מעניינת ומאתגרת. מרגש ומאתר 

בהחלט, כל הכבוד!

שיתקיים   ,2016-2017 לעונת  הליגה  פתיחת  לטורניר  ההרשמה  פתיחת  על  לבשר  שמחות  אנו 
בספטמבר, והפעם – בגליל! סוף שבוע של טורנירים לכל קבוצות מאמאנט מרחבי הארץ, הדרכות 
ובאולמות. ההרשמה  והרבה מאוד משחקי מאמאנט על המדשאות  מקצועיות, אטרקציות צפוניות 

נפתחה באתר מאמאנט ישראל, וניתן להירשם כיחידות או כקבוצות מעורבות או הומוגניות. 

200 שחקניות ליגת מאמאנט, ליגת הנשים   - כ 
בגודלו  וענף הספורט השלישי  הגדולה בישראל, 
ראשון,  בינלאומי  מטורניר  היום  חזרו  בארץ, 
הבינלאומיים  המוקדמות  משחקי  את  המהווה 
 ,CSIT   – ה  ארגון  של  העולמיים  למשחקים 
שיערכו בריגה, לטביה בשנה הבאה. בטורניר זכו 
מגבעתיים,  אונו  נומרו  קבוצת  השלישי  במקום 
במקום השני קבוצת אולה שהורכבה משחקניות 
הראשון  ובמקום  חפר,  ועמק  חולון  גן,  רמת 
משחקניות  שהורכבה   ,SIS קבוצת  והמכובד 

רחובות, חדרה וקצרין. 

שחקניות  השתתפו  הבינלאומיים  במשחקים 
מאמאנט  ומקבוצות  ישראל,  מאמאנט  מליגות 
כללה  הישראלית  המשלחת  כולו.  מהעולם 
שונים  וממגזרים  מקבוצות  מאמאנט  שחקניות 
מוסלמיות,  בדואיות,  חילוניות,  דתיות,  ובהן: 
ישובים  ייצגו  אשר  ועוד,  חדשות  עולות  דרוזיות, 

שונים בארץ.
 

התארחו בטורניר הבינלאומי אורחות המייצגות 
מאמינה  מאמאנט  שליגת  והערכים  החזון  את 

ופועלת לפיהן:
ספורט  מחלקת  מנהלת  נאורלאט,  בלאנקה   •

הנשים בקטלוניה, ספרד.
באולימפיאדת  שישי  מקום  ויגדורצ'יק,  רחלי   •
יו"ר  סגנית  אומנותית,  התעמלות  בענף  בייג'ין 
ערכי  אודות  המרצה  האולימפי,  הועד 

האולימפיזם.
• חגית פאר, יו"ר נעמת נגב מאוחד, יו"ר נעמ"ת 

מרחב נגב מאוחד ונציגת הפועל.
ישראלית,  ערביה  עפארה-קראטיסטית  לוריס   •
פעמים   7 ישראל  אלופת  אירופאית,  מדליסטית 

ברציפות ושגרירת אתנה.
שנה   25 של  ניסיון  בעלת  אסף,  יעל  זהר   •
בהוראת מחול ופלמנקו, פיתחה את שיטת 'דרך 

הפלמנקו' לצמיחה והעצמה אישית.
• סיון תמרי שמואל, בוגרת אומנה, נציגת א.ד.נ.מ 
"אסירת  הסרט  ויוצרת  אומנה  למשפחות  בית   -

תודה" (בימוי: שחר סגל ואילן דה פריס).
שהנחה  הלאומי,  הספורטיבי  הכרוז  זהבי,  ניב   •

את המשחקים.
שיתוף  את  מאמאנט  השיקה  הטורניר,  במהלך 
הפעולה עם חברת א.ד.נ.מ, עמותה הפועלת עם 
הילדים  אומנת  בנושא  ומטפלת  הרווחה,  משרד 

בישראל - השמה חוץ ביתית.
משרד הרווחה פנה למאמאנט, באמצעות עמות 
לנושא  המודעות  את  להעלות  מנת  על  א.ד.נ.מ, 
את  להפוך  החליטו  ובמאמאנט  בארץ,  האומנה 
לשנתיים  הארגון  של  הדגל  לפרויקט  הנושא 
המלווים  הערכיים  המסרים  תחת  הקרובות, 

אותה: אמהות אוניברסלית ואחריות קהילה.

 ,  HRusשל השנתי  האנוש  משאבי  בכנס   ,Sodexo חברת  עם  ביחד  השתתפנו  שעבר,  בחודש 
במהלכו הציגה Sodexo את חזונה באשר לשיפור איכות החיים של המועסק בארגון, הן בפן האישי 
והן בפן הקהילתי, כשמאמאנט מהווה את הדוגמא המצוינת, לליגה חברתית-ספורטיבית, שמובילה 
את ערכי התרומה לקהילה בישראל, בזכות פעילויות חברתיות מקומיות וארציות, שאתן, השחקניות, 
דואגות לקיים ולקדם עם בני משפחותיכן, בכל הזדמנות. בכנס יצאה קריאה לחברות המשתתפות בו 

להצטרף כשותפים לדרך של מאמאנט, כשהם משלבים בארגונם את ערכי מאמאנט החברתיים. 

כשנודע לטלי גבע, סגנית מנהלת בבית ספר יסודי במרכז ת"א, שנער שחינכה בעברה נאבק על חייו, 
היה לה ברור שהיא מתגייסת לעזרה. גבע, שמזה שנתיים וחצי משחקת בנבחרת בבית הספר, 'דוד 
ילין 2' של מאמאנט תל אביב, חברה לשחקניות כלל הליגה בתל אביב, וביחד הן דואגות לאוכל ולעוד 
מוצרים הכרחיים עבור הנער, כולל ארגון ערב התרמה עבורו. בחדשות 10 חשבו שזהו סיפור מרגש 
עם עומק חברתי עצום והחליטו לצלם כתבה שתתפוס את הנתינה יוצאת הדופן הזו, בפינתם "משהו 
קטן וטוב", ועבורנו, מדובר בגאווה גדולה, שאלו הערכים שאנו משדרות החוצה, לילדים שלנו, ולעולם 
כולו. טלי גבע אשת החינוך והפעילה החברתית , דפנה רביד– חברת הנהלת ליגת מאמאנט ת"א-יפו 

ונועה גרוס יו"ר ליגת מאמאנט תל אביב-יפו הן נשים מעוררות השראה. 

כמייסדת וכיו"ר מאמאנט, היזמת עפרה אברמוביץ' מוזמנת תכופות להתארח ולהרצות בפאנלים בכל 
רחבי הארץ, בנושאים הנושקים לפעילות המתמדת שלה לקידום והפצת רעיון ליגת מאמאנט בכל 
העולם. גם בחודש החולף, הוזמנה עפרה לאוניברסיטת בן גוריון בנגב לכנס שקיימה בנושא ניהול 
עסקי ספורט והמשחקים האולימפיים, להשתתף במושב הראשון בנושא סוגיות אסטרטגיות בניהול 

ספורט. ואף השתתפה בכנס דומה במכללת סמינר הקיבוצים. כבוד גדול!

אבאנט – מאמאנט גם לבני ובנות הזוג שלנו לחיים

מאמאנט כובשת את ספרד בטורניר הבינלאומי הראשון!
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Sodexo מאמאנט בכנס משאבי אנוש בשיתוף חברת

לצפייה בכתבה 

שיהיה לכולנו 
בהצלחה

בטורניר הבינלאומי
בקוסטה ברווה!

הרשמה לפתיחת הליגה בספטמבר

שיתקיים   ,2016-2017 לעונת  הליגה  פתיחת  לטורניר  ההרשמה  פתיחת  על  לבשר  שמחות  אנו 
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