
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      



 

                             ,           אליי באה לא ההשראה כאשר"                 

 (.פרויד זיגמונד) "הדרך באמצע אותה ופוגש יוצא אני                                   

 שיתוף פעולה של מאמאנט ומקלט לנשים מוכות

 צת הוקמה במקלט קבו, במסגרת שיתוף פעולה של מאמאנט ומקלט לנשים מוכות במרכז הארץ

 כשהנשים , לאחר תקופה. המתאמנת אחת לשבוע במקלט" נריותWE"קבוצת ה, מאמאנט

 הן נקלטות בקבוצות מאמאנט, עוזבות את המקלט ומתחילות את חייהן החדשים ביישובים חדשים

 .הקבוצות מהוות עבורן עוגן חברתי ומסייעות רבות לתהליך קליטתן ביישוב החדש. מקומיות

 שחקניות מתנדבות הגיעו ושיחקו עם כדורשת". מאמאנט לילדי המקלט" נערך אירוע לאחרונה

 !היה קסום ומעורר השראה. עם הילדים הגרים במקלט

           

 להעלאת המודעות לסרטן השד" גם אני מודעת"טורניר 

אשון לציון רהחדש והמפואר של נערך באצטדיון האתלטיקה , להעלאת המודעת לסרטן השד" גם אני מודעת"ניר רטו

 . חודש המוקדש להעלאת המודעות לסרטן השד -במהלך חודש אוקטובר

נשים ושחקניות מאמאנט מכל רחבי  0111 -במהלכו השתתפו כוהאירוע הינו יוזמת שחקניות מאמאנט שחלו בסרטן השד 

מחכים . עולה מדהיםתודה לעיריית ראשון לציון על שיתוף פ .מים רבים ונציגות מהכנסת"באירוע לקחו חלק אח. הארץ

 .בראשון לציון הפך למסורת וייערך אחת לשנה בחודש אוקטובר" גם אני מודעת"טורניר . לאירוע בשנה הבאה

 !במאמאנט משחקים במגרש ולא בחיים                                               

     



 

                            

"שירותי בריאותמכבי "

 

  מכבי שירותי בריאות תומכת במאמאנט בשנים האחרונות ואנו נהנים משיתוף פעולה ארוך ומגוון

"מרכז הפועל"

 
 ,עזרה בבניית תשתיות של ליגת מאמאנט: שיתוף פעולה הכולל גם, תודות לשיתוף הפעולה הפורה שלנו עם מרכז הפועל

 השנה השתתפו  .מהשתתפות בספורטיאדה באילת נהנינו גם השנה. מאמאנט ועודמלגות לקורסים של , תמיכה באירועים

  השחקנית המצטיינת שנבחרה היא. MVPבספורטיאדה נפתחה מסורת של בחירת שחקנית ! קבוצות 01, שחקניות 051 -כ

 ! מאשדוד אירן רוקח

 ..השנה גם צולם קליפ על מאמאנט שיתפרסם בקרוב

                            

          מ"סוכנות ביטוח בע -אודי דגן

     
 .העניק למאמאנט חסות ארציתהוא מאמין בדרך שלנו ו, אודי דגן שותף לדרך שלנו

 .ברמת גן" אלופת האלופות"ינהם טורניר היה שותף לאירועים גדולים וחשובים שערכנו וב, כמו כן

 .לביטוחים שוניםלשחקניות מאמאנט סוכנות הביטוח שלו מעניקה הצעה מיוחדת 

 .הצעתו המפורטת מופיעה בסוף הניוזלטר



 מדיקל-אולטרהחברת

 

 מעניקה, "גם אני מודעת"שותפה של מאמאנט לאירוע 

 .לשחקניות מאמאנט קופון הנחה לרפואת שד אישית

 ".בדיקת שד מוקדמת מצילה חיים"

                                                                                            



 ומאמאנט נמסרו אלפי כרטיסי  Sodexo  בין במסגרת שיתוף הפעולה

 הכרטיס מאפשר לאמהות מאמאנט הנחות רבות ". סודקסו"מועדון אישי 

 צומת, 565מועדון : ועוד הנחות ברשתות רבות ובינהן באלפי מסעדות

 להזמנה₪  55 -טיס טעון בבכל כר, כמוכן. פארם ועוד -ניו, ספרים 

 .הראשונה במסעדה 

   .www.mysodexo.co.ilעל מנת להשתמש בכרטיס יש להיכנס לאתר

 . לשאלות והבהרות אנא פנו למנהלות הסניפים. ולעקוב אחר ההוראות

 !  בתאבון

 מר יורם, גילאי -עידית לוינץ' דר, בתכניות הקודמות התארחו עפרה אברמוביץ! תכנית רדיו ייחודית רק לנו

 :רכזות הערים, כפר סבא ר מועדון הכדורעף הפועל"יו -'מר גרי אברמוביץ ,ל מרכז הפועל"מנכ -אורנשטיין 

 -עינת מלובני, רמת גן -ליאת גרינפלד, גבעתיים -קארין אינס, ור'סג -שירין חמוד, קריית שמונה -רות לגיסימו 

 .גן יבנה -אורלי נחושתאי, ראש העין -אבישג רווה, מזכרת בתיה 

 בערוץ הרדיו , 9:11-01:11מדי יום שני בין השעות , "מאמאנט באוויר"אתן מוזמנות להאזין לתכנית הרדיו 

 . http://www.tvlife.tv" רדיו החיים הטובים", האינטרנטי

 . http://www.tvlife.tv/?categoryId=101355, או בשידורים החוזרים באתר האינטרנט

 .אנו נשמח להעלות בשידור נושאים המעניינים אתכן! ר הוא עבורכןהשידו

 http://www.mamanet.org.il/contact.aspבאתר האינטרנט של מאמאנט " צור קשר"ניתן לשלוח רעיונות 

               ".      ברבור אדום"התכניות בחסות 

 

 

 

http://sodexo.co.il/benefits-rewards/c/%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%9b%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%a1/resto-pass-%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%9b%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%a1/www.mysodexo.co.il
http://www.tvlife.tv/
http://www.tvlife.tv/?categoryId=101355
http://www.mamanet.org.il/contact.asp


 

                                  

        

 
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קורסים של רחב מספר מעבירה מאמאנטשל  האקדמיה

 , שופטים קורסי :ובינהם, מאמאנט ליגות לכל והעשרות 

  הדרכות, אימונים מחנות, כדורשת מדריכי, רשמים

 א"קורס בשיתוף מד, ולמאמנים לקפטניות, ערים לרכזות

                                                                           .ועוד 

  מיכל, האקדמיה למנהלת לפנות ניתן ולהזמנות לפרטים

- אמיתי

mamitai73@gmail.com 

 

 

 

 
 

 ליגת של הרשמי הכדור

 מולטן הוא מאמאנט

0511 

                

- למאמאנט נטוורקינג פלטפורמת לאוויר עלתה

  פעם בכל, לכן. מאמאנט שחקניות של החופשיים המקצועות כל את הכולל מידע מאגר

 , אמין שירות לקבל נוכל כך. זה במאגר לחפש נוכל שהוא תחום בכל מקצוע אשת שנחפש

  במשפחת, במשפחה הכל את להשאיר וכמובן השחקניות של הפרטיים העסקים את לקדם

 .היכנסו לאתר האינטרנט של מאמאנט והוסיפו את העסק הפרטי שלכן למאגר! מאמאנט

 http://www.mamanet.org.il -מאמאנט לאתר לפנות ניתן לשאלות

 

 

 

 

- אנא שלחי מייל לכתובת הבאה

edith@mamanet.org.il 

 גילאי -עידית לוינץ

 קשרי קהילה ואקדמיה

mailto:mamitai73@gmail.com
http://www.mamanet.org.il/
mailto:edith@mamanet.org.il


                

 

 
. אשל ישראל -וינט'בימים אלה הסתיים הקורס הראשון של נאמני כדורשת לגיל השלישי בשיתוף פעולה עם ג 

ת לשילוב ענף הכדורשת באוכלוסיה המבוגר מאמאנטנאמני  במסגרת שיתוף פעולה זה מוכשרים המשתתפים להיות

נאמני כדורשת לטובת פיתוח הענף לגיל  מוכשריםבמסגרת הקורס . כחלק מתכנית ספורט עממי( + 61בני ובנות )

 .הקורס הועבר על ידי זיו סדבון וליאור טלמור .הזהב

 !בת ים ורחובות, מזכרת בתיה: גאות לספר על הליגות הראשונות של נאמני מאמאנט לגיל השלישי בערים

     

 

. ל בעולםלאחרונה סיימו במשרד החוץ לצלם סרטון על מאמאנט כחלק מפרויקט מיתוג חדש של ישרא

לראשונה לשפר את תדמית המדינה בעולם באמצעות כלים מקצועיים השאולים  מנסים, במסגרתו

 Creative" אנרגיה יצירתית"היה תבשפה המותגית  תהמרכזי התפיסה. מתחום המיתוג והפרסום

energy, עים צב מדינה אנרגטית עם מגוון: כלול שלושה נרטיבים מרכזיים שישראל רוצה להדגישת איוה

מאמאנט נבחרה להיות חלק מהמיתוג  .להט יזמי ויצירתיות והסתכלות אל פני העתיד, ואוכלוסיות

 . החדש בתחום היזמות בקהילה

 .הסרט יופץ בכל שגרירויות ישראל בעולם

 



                          Save the date… 

      

  

 , המשפחה, איך לאזן את הבית". פיזיקה משפחתית"מפגש בשיתוף עם ארגון 

 .העבודה ומאמאנט

 : בתאריכים הבאים המפגשים יערכו בבנימינה  !יהיה מעניין

 יש לבחור תאריך אחד ולהירשם 05.5.5105או  6.5.5105או    9.0.5105

 מזכירת מאמאנט ישראל  -סטייעל בנבני: להרשמה ולפרטים נוספים

 yaelbe2@gmail.com    מספר המקומות מוגבל 

 .נחגוג בטורניר משותף ופעילות לכל המשפחה

 . בפתח תקווה 6.5.5105ייערך בתאריך 

 ..פרטים בהמשך

 אירוע שיצרו שחקניות . ת באישהאירוע קהילה תומכ

 יישמרו לטובת הכנסות האירוע . מאמאנט למען נשים

 , שיתוף נשות מאמאנט ראש העין בפעילויות מאמאנט

 .כדוגמת הספורטיאדה

 : אירוע המיועד לנשים וכולל שלל הפתעות ובינהן

 על החיים על  -הרצאה יוצאת דופן של מיכל צפיר

 של הזמרת דנה  הופעה, המשקל ועל מה שבינהם

 ..ברגר ועוד

 !את האירוע הזה אסור להחמיץ

  ..:.1בשעה  0.1.01..0האירוע ייערך בתאריך 

 (.אולם גוונים) "רבין"בראש העין בהיכל 

  ₪ 51 -עלות כרטיס

 מאמאנט  -לפנות לאסתי אגוזי לרכישת כרטיסים נא

 .150-5515165ראש העין 

 !ןהבטיחו את מקומותיכ, מספר מקומות מוגבל

 

 

mailto:yaelbe2@gmail.com


 ! הכפר הדרוזי הראשון –ור 'כפר סאג

   ,נצרת, א שפיר.מ, א גדרות.מ, לוד, ירוחם, יהוד, יבנהחבל , הוד השרון, גן רווה, אור יהודה

 .שדרות, קרית מלאכי, נשר                                         

                                           ~~~~~~~~~~~ 

 (שמר נעמי) טובה שנה                                     

 טובה היהת השנה אם אולי     הדשא על

 ואכזבה מדון דרכי נשכח     וגשם טל

 הבא השיר לצלילי ויחד     טובה ושנה

 כולנו נרקוד     ובדלת

 גלויה אולי -ברכה נשלח אולי     ותכלת אור

    הללויה נשיר בכלל אולי    הבא היום של

   .בנו בעצם -תלויה הזו שהשנה נדמה     הלוח מן

      שלוחדף 

  טובות חדשות

  על עותמגי

  הרוח כנף

  הלבבות אל

 

 3-3877743.תל אביב  , רמת החייל 3הארד ' רח"  סנטרגרף"חברת  -עיצוב וגרפיקה

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


