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

אז מי תהיה אלופת האלופות של ליגת מאמאנט? 

אתכן  להזמין  שמחות  אנחנו  האלופות?  אלופת  תהיה  מי   - מאחורינו  אוטוטו   2015-2016 עונת 
לטורניר הגדול והמכריע של השנה, הן עבור הקבוצות ההומוגניות והן עבור הקבוצות המעורבות – 
יוזמת  "יזמות", בו משתתפת  זה אנחנו שמחות לספר לכן על הספר  אל תחמיצו את אירוע! בדיוור 
הקבוצות  של  המדהים  בפרופיל  אתכן  לשתף  אברמוביץ',  עפרה  מאמאנט  יו"ר   – הליגה  ומייסדת 

הזוכות בטורניר הבינלאומי בברצלונה, בחגיגות הסיום של הליגות בכל הארץ ועוד.

 ,8.7.2016 שישי,  ביום  יתקיים   ,2015-2016 לעונת  מאמאנט  ליגת  של  האלופות  אלופת  טורניר 
באולם הספורט של תיכון אליאנס בתל אביב, בהשתתפות אלפי שחקניות הליגה מכל הארץ. בטורניר 

ייקבע מי תהינה המנצחות של הליגה בישראל. 

רגע לפני הגמר הגדול של ליגת מאמאנט ישראל, התקיימו משחקי 
הגמר בערים ומועצות בכל הארץ. היה מותח, היה מרגש והתקיימו 

אירועים מדהימים כמו שרק אתן יודעות להפיק:

קבוצת ניצנים חדרה

בעולם,  נוספים  ובמקומות  בקפריסין  יורק,  בניו  ליגות  נפתחו  בשנים האחרונות  יודעות,  כמו שאתן 
הביאה  והתלהבותכן  מחו"ל,  תיירים  אירחו  או  לחופשה  שיצאו  מאמאנט  שחקניות  בזכותכן, 
להתעניינות רבה ולהקמת ליגות בינלאומיות. אז גם השנה, בואו ננצל את חופשת הקיץ כדי להפיץ 
את בשורת מאמאנט, ולהקים ליגות וקבוצות נוספות. זכרו – אתן הכוח ובזכותכן, נמשיך להגיע הכי 

רחוק שאפשר!

כוחה של קפטנית: החוזק המנטלי של הקבוצה

רגעי הגמר של העונה – חגיגות סיום בכל הארץ

פותחים ליגה בגליל: הרשמה לפתיחת הליגה בספטמבר

לחצו לפרטים נוספים ולהרשמה

ובהן:  שונים  וממגזרים  הארץ  מכל  שחקניות  התאגדו  בספרד,  ברווה  בקוסטה  הבינלאומי  בטורניר 
חדשות  קבוצות  ויצרו  ועוד,  חדשות  עולות  דרוזיות,  מוסלמיות,  בדואיות,  חילוניות,  דתיות,  אמהות 
וקצרין,  חדרה  רחובות,  משחקניות  שהורכבה   ,SIS קבוצת  זכו  הראשון  במקום  לטורניר.  וייעודיות 
בראשות הקפטנית סמדר שמש, ובמקום השני זכו קבוצת אולה שהורכבה משחקניות רמת גן, חולון 
ועמק חפר בראשות הקפטנית גל קבקוב. היה לנו חשוב לבדוק איתן כיצד הצליחו כקפטניות לגבש 

ולהוביל את הקבוצה לניצחון:

לסמדר שמש, שהובילה את קבוצת SIS, היה ברור שהיא מגיעה לטורניר במטרה לנצח, ולכן, הנחילה 
גם לבנות הקבוצה שהתאחדה את הרצון להגיע למקום הראשון. הן נפגשו לראשונה בגבעת אולגה, 
והחיבור ביניהן היה כל כך טוב, שבעיקר נהנו להכיר אחת את השניה. המפגש השני נערך ברגע 
שנחתו בקוסטה ברווה והחליטו שמבחינתן הכל פתוח, וכל אחת תעשה את התפקיד שהיא הכי טובה 
וזה פשוט עבד עד לניצחון במקום הראשון. ה"רעל" של הקפטנית היה מדבק, והן  בו על המגרש. 
הצליחו להשיג את המטרה. הקפטנית גל קבקוב, מקבוצת אולה, לקחה את גיבוש הקבוצה צעד אחד 
קדימה, ומבחינתה , היה חשוב ליהנות מהדרך: השחקניות הן נפגשו והכירו, ואף קיימו בארץ מפגשי 
אימונים, ומשחקי ידידות עם קבוצות אחרות. במפגש נוסף שקיימה הקפטנית, הציגה להן מתווה לאיזו 
קבוצה הן רוצות להיות? קבוצה בעלת אופי חברתי, או לחילופין, כזו שחשוב לה הניצחון בכל מחיר? 
כי חשוב  ידעה  מבחינתה כל סגנון היה מתאים, אך מניסיונה מהמשחקים הבינלאומיים באיטליה, 
לסגור את כל הפרטים הללו עוד בארץ, ולקבוע בנוסף גם דרך התנהלות ומדיניות ברורה. כל אלו 
קיבלו  אותן  הקבוצה,  של  חולצות  הפיקו  כאשר  במיוחד  דופן,  יוצאת  בצורה  הקבוצה  לגיבוש  תרמו 

מבעוד מועד, וכבר בשדה התעופה לא ניתן היה להתעלם מהן.
ללא ספק, הקפטנית היא המנהיגה והדבק של הקבוצה, וזהו כוחה. כשקבוצה שמה לעצמה מטרה, 

והקפטנית מובילה את השחקניות בדרך, הקסם קורה.
בהזדמנות זו אנו רוצות להודות שוב לנותני החסות לטורניר בספרד:

מרכז הפועל, מי עדן, חברת  סבוקלם, סבון הירדן, התמרים של טירת צבי, וכמובן לחברת ההפקה לה 
פייסטה , שעשתה לילות כימים, ויצרה אירוע מלא בשמחת חיים וספורטיביות.

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. 

החודש ראה אור ספרו של יואל סולם, מומחה 
של  הצלחה  סיפורי  אודות  ושיווקי,  אסטרטגי 
יזמים בארץ. בין המרואיינים בספר: היחצ"ן רני 
המובילים  ההייטק  מיזמי   - מרגלית  ינקי  רהב, 
מאחורי  שעומד  היזם   - כץ  אבי  במדינה, 
דן  "קופיקס",  שיצרה  החברתית  המהפכה 
שקל - היזם שהפך את וודקה "ואן גוך" לוודקת 
סופר פרימיום הנמכרת בישראל, וכמובן עפרה 
אברמוביץ' שלנו, שמספרת על דרכה כמייסדת 
את  מאגד  היזמים  כל  של  סיפורם  מאמאנט. 

ארגז הכלים הנחוץ לכל יזם בישראל.
שיירכש  החליטה שההכנסות מהספר  עפרה 
 , הרחב  והקהל  מאמאנט  שחקניות  ידי  על 
שתלמד  מאמאנט  לשחקנית  למלגה  יינתנו 
התמחות  עם  עסקים  במנהל  ראשון  תואר 
בבאר  גוריון  בן  באוניברסיטת  ספורט-  בניהול 

שבע.
סתיו  ד"ר  מלווה  הזה  ההתמחות  מסלול  את 
באר  מאמאנט  שחקנית  גם  שהיא  רוזנצוייג 
שבע וגם באומץ רב החליטה להקים התמחות 

כזו.
עפרה אברמוביץ': "אני מאמינה שהמשך ישיר 
אותן  את  להביא  הוא  מאמאנט  ליגת  חזון  של 
רשמות  שופטות,  מאמנות  שחקניות,  אמהות, 
ולתפוס  כזה  תואר  -ללמוד  מקצועיות  ורכזות 
מנהלות  הספורט;  בתחום  מפתח  עמדות 
ספורט  תיק  מחזיקות  ואיגודים,  אגודות 
ועוד.  ועוד  ברשויות, מנהלות מחלקות ספורט 
כבר למדנו שמהפכות גדולות קורות מהחלטות 

קטנות."

הוזמנה  אבשלום  גלית  מאמאנט,  מנכ"ל 
להשתתף בסדרת הרצאות לדרג הניהול ישיר 
וסיכון  הסיכוי  בנושא  הפתוחה,  באוניברסיטה 
בכלים  תעסוק  כשהרצאתה  בחיים,  בשינויים 
שאנחנו מלקטים מחוויות החיים שלנו, ובסופו 
המרצים  בין  הדיוק.  את  יוצרים  יום  של 
יובל  ההרצאות:  בסדרת  המשתתפים 
ליפז  "הרשימה",  הספר  מחבר  אברמוביץ', 
ויניצקי, מנהל השיווק ומערך לימודי החוץ של 
שטרית,  בן  מיכאל  הפתוחה,  האוניברסיטה 
מנהל בית הספר לנוער בסיכון של רשת ברנקו 

וייס במודיעין ועוד.

יוצאות לחופשת קיץ בחו"ל? מארחות תיירים מהעולם? הפיצו את בשורת מאמאנט!

אמא עם רעיון סוחף שהפכה ליזמית חברתית בינלאומית:
סיפורה של עפרה אברמוביץ' בספר "יזמות"
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ספורטיאדה אולימפיאדת המשפחות קוסטה ברווה סמינר באיטליה הליגות במגזר הערבי
קצת ממה שהיה לנו השנה

2015-2016

אלופת האלופות
אלופת המעורבות

להרשמה לטורניר לחצו 

קבוצת אושיסקין נהריה

אורט ערד
קבוצת 

קבוצת מעפילים לוד

קבוצת טל ראש העין

קבוצה מעורבת 1 נהריה

קבוצת נען מ.א גזר

דלתות מסתובבות: גלית אבשלום, מנכ"ל מאמאנט, בהרצאה חדשה

8.7.2016
13:00 משחק הגמר

אולם הספורט של תיכון אליאנס רח' 
רידיניג 26 תל אביב

עפרה אברמוביץ' 
מייסדת ויו"ר מאמאנט

גלית אבשלום
מנכ"ל מאמאנט
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