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Sportshall and Seminar room:
Sporthalle Brigittenau, Hopsagasse 7 1200 Vienna
 
accomodation:
Wien Brigittenau – Jugendgästehaus (JGH)

Target group:
from all countries

Goals:
professional Mamanet intensive training (Theory and 
Practice) for trainers, referees and players

Pearticipation fee:
180€/Person including: Airport Shuttle, hotel full board,
sightseeing tour Vienna, special dinner at Heuriger (typical 
wine tavern) and Mamanet tournemant.

Transportation (flights) and insurance are not included.

REGISTRATION
Elisabeth Speiser Generalsekretärin
Sportverein für Mütter und alle Frauen ab 35
Maria-Jacobi-Gasse 1   |   Media Quarter Marx 3.2 | 
1030 Wien | Mobil: 0043 – 699 11942346 | 
speiser@mamanet.at | www.mamanet-austria.at
ZVR Zahl 220137165

International
Mamanet Seminar

Austria - Vienna
1-4 September 2016

Every mother can

HAPOEL

www.mamanet.org.il ofraa@usiegroup.net
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שחקניות וחברי/ות צוות יקרים/ות, פעילים/ות מתנדבים/ות וחברות הנהלה,

יש לנו אלופות!

אלופות מאמאנט הוא בכל שנה אירוע מרגש ומפתיע, וגם השנה, הצלחנו ביחד ליצור חוויה שלא 
תישכח לעוד הרבה מאוד זמן. השנה הגביע נודד מרמת גן לגן יבנה. ולמי שעדיין לא צפה/תה בסרטון 
שיזמו חברות הנהלת הליגה "היא רק רוצה לזרוק", מוזמנ/ת להמשיך לקרוא, וללחוץ לצפייה בקליפ. 
בנוסף, אנחנו שמחות להכריז כאן בפעם הראשונה על הזכיה של ליגת מאמאנט בקול קורא של 
בכל  אתכן  נעדכן  הקרוב.  בחודש  לדרך  היוצא  פרויקט  בספורט,  וגזענות  אלימות  למניעת  הטוטו 
כמובן  הוא  בהם  כשהגדול  מדהימים,  אירועים  המון  עוד  לפנינו  בקרוב.  ממש  המרגשים  הפרטים 
טורניר פתיחת ליגת מאמאנט, שיתקיים בחודש ספטמבר בכפר בלום, כי אחרי החופש הגדול, גם 

לכם/ן מגיע חופש, לא?!

רחבי  מכל  מאמאנט  קבוצות   51 העפילו  אליהן  הגמר,  משחקי  סדרת  התקיימה  החודש  בתחילת 
ישראל . הטורניר התפרש במספר אולמות ברחבי תל אביב והמרכז, כשמשחק הגמר נערך באולם 
למקום  הגיעה  ההומוגניות  בקבוצות  האליפות  בטורניר  "אליאנס".  התיכון  הספר  בית 
סבא  כפר  ד'"  יסודי  "על  קבוצת  על  שגברה  יבנה,  מגן  "מאמאנור"  קבוצת  הראשון 
במשחק מותח ומאתגר. במסגרת ערב החגיגות לקבוצה, בירך ראש מועצת גן יבנה, מר 

דרור אהרון, את השחקניות:

גן.  מרמת  "אביגור"  קבוצת  על  שגברה  העין,  מראש  "טל"  קבוצת  זכתה  והמכובד  השלישי  במקום 
בקבוצות המעורבות הגיעה למקום ראשון קבוצת "אהבת ציון" מתל אביב, שגברה 2:1 
על קבוצת "על"ה" חדרה. במקום השלישי זכתה קבוצת "פרדס חנה נט", שגברה על 

קבוצת "תפנט" כפר ורדים. 

במסגרת אירוע האליפות צלמו חברות הנהלת מאמאנט סרטון שהפך מיד לויראלי וזכה לעשרות 
אלפי צפיות ולמאות שיתופים בפייסבוק 

בין נותני החסות לאירוע: מרכז הפועל, מי עדן, לימן שליסל, תמרים טירת צבי וסבוקאלם

הביקוש לליגת מאמאנט בעולם גדל, ומאמאנט אינטרנשיונל ממשיכה להתרחב, לכן, בין התאריכים 
1-4 לספטמבר, יצא צוות מאמאנט אינטרנשיונל לסמינר השלישי, שיתקיים בוינה, אוסטריה, במטרה 

להכשיר מאמנות, מדריכות וקפטניות, להקמת ליגות נוספות בכל רחבי הגלובוס.

אנו שמחות להזמין את כולכן לסופ"ש ייחודי וחסר תקדים שיפתח את עונת 2016-2017. סוף שבוע 
של טורנירים לכל קבוצות מאמאנט מרחבי הארץ, שיכלול הדרכות מקצועיות, עיסויים מפנקים, יריד 
ועוד פינוקים. בנוסף לכל אלה, תהנו ממופע סטנד אפ של השחקנית המוכשרת -  דוכנים עשיר, 

אורנה בנאי. ההרשמה נפתחה באתר מאמאנט ישראל, וניתן להירשם כיחידות או כקבוצות.

טורניר פתיחת הליגה:
סופ"ש מטורף של משחקים, חוויות ו.. אורנה בנאי האחת והיחידה!

מחנות האימונים של קפטניות מאמאנט יוצא לדרך

מזכירות לכן גם החודש – היו שגרירות מאמאנט בחופשות הקיץ בארץ ובחו"ל

הספורטיאדה, אירוע הספורט הגדול והחשוב בישראל ובין אירועי הספורט העממי מהגדולים בעולם, 
מתקיים כל שנה בעיר אילת. לספורטיאדה מגיעים מידי שנה 7,000 ספורטאים מעשרות מקומות 

עבודה, מאמנים ואנשי ספורט מובילים אשר מתחרים במסגרת קבוצותיהם במגוון ענפי ספורט
 

רואה  וספורטאים,  קבוצות  של  ועידוד  בפיתוח  רבים  ומשאבים  מאמצים  המשקיע  "הפועל",  מרכז 
במשחקי הספורטיאדה את גולת הכותרת של פעילות הספורט העממי, בהן ליגת מאמאנט, המהווה 
ביטוי הולם לשאיפתן של הנשים לעסוק בפעילות ספורטיבית מהנה בשעות הפנאי, תוך כדי אפשרות 
לתחרותיות ולהישגיות. לפעילות הספורט העממי יש חשיבות עליונה בחוסן החברתי, והיא משקפת 

תפיסה חברתית המנחה את מרכז "הפועל" ואת ההסתדרות החדשה מזה שנים רבות.

תנאי  הטבת  תוך  קבוצה  לכל  יותר  רבים  משחקים  מאמאנט  לשחקניות  לאפשר  מנת  על  השנה 
שונה.  בתאריך  ולקיימה  מאמאנט  של  הספורטיאדה  את  להפריד  הוחלט  העלויות  והוזלת  השהות 
של  לספורטיאדה  כשבמקביל   ,31.10.16  –  27.10.16 בין התאריכים  הספורטיאדה תתקיים 
באמצעות  בספורטיאדה  שישולב  מאמאנט  של  השני  הבינלאומי  הכנס  באילת  יתקיים  מאמאנט 

משחקי ידידות. 

עלות השתתפות באירוע ל4 לילות
במלון סי הוטל ( חדרים זוגיים), 1470 ₪

בואו ננצל את חופשת הקיץ כדי להפיץ את בשורת מאמאנט, 

ולהקים קבוצות נוספות, שיעצימו את הליגה. מוזמנות לפנות 

אלינו בכל שאלה – אנחנו עומדות לרשותכן בכל שעה!

כשאמהות מאמאנט יוזמות קייטנה לילדי העיר 
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מאמאנור גן יבנה

Save The Date  27.10.2016 - ספורטיאדת מאמאנט 2016

עפרה אברמוביץ' 
מייסדת ויו"ר מאמאנט

גלית אבשלום
מנכ"ל מאמאנט

קייטנת מאמאנט

ליגת מאמאמנט נפתחה בגן יבנה לפני 4 שנים בלבד, 
פחות  תוך  והמתנ"ס.  המקומית  המועצה  בתמיכת 
להישגים  הצעירות  הקבוצות  הגיעו  כבר  משנתיים, 
זוכה  "מאמאנור"  קבוצת   – וכעת  ארצי,  מידה  בקנה 
ובשם  בשמי   .2016 לשנת  האלופות  אלופת  בתואר 
המועצה המקומית גן יבנה ותושביה – ברכות לאמהות 
האלופות.. הניצחון שלכן הוא תוצר של גיבוש, עבודת 
צוות מעולה ורוח ספורטיבית. המשיכו לעלות ולהצליח.

"היא רק רוצה לזרוק". 

מקום 1
קבוצות

ההומוגניות 

מקום 1
קבוצות

מעורבות

אהבת ציון תל אביב

בחודש הקרוב 
יתקיימו שני 

מחנות אימונים 
לקפטניות 
מאמאנט, 

בניצוחו של 
המאמן הראשי 

במחנה, גיל ריב, 
מאמן כדורעף 

בכיר. הקפטניות 
ייהנו משני 

אימונים (בשישי 
ובשבת), וביום 

שישי בערב  
תתקיים הרצאה 

של גיל ריב, 
בנושא מנהיגות 

בספורט. 

הסמינר הבינלאומי השלישי של מאמאנט אינטרנשיונל יתקיים בספטמבר באוסטריה

לחצו לפרטים נוספים ולהרשמה

לאור העובדה שעלות הקייטנות לילדים בקיץ הזה היא גבוהה במיוחד, והפתרונות שיש בנמצא לא 
ממש מתאימים  לכל אמא, התגייסו אמהות מאמאנט, בהוד השרון ביחד עם העירייה, ליצור קייטנה 
בעלת ערכים של תרומה לקהילה וספורטיביות, ובמחיר שווה לכל נפש. הילדים נהנים מאטרקציות 
שרובן בהתנדבות של אמהות ומדריכים/ות מוסמכים/ות, כשבמהלך הקייטנה מתקיימים ימי קיימות, 
והיכרות עם גופים כמו משטרת ישראל ומכבי אש ובעיקר, ילמדו הילדים על ערכי הספורט, כשהדגש 
יהיה על עידוד חיובי כחלק מפרויקט מאמאנט למניעת אלימות בספורט. היופי במיזם הוא התגייסות 
השחקניות, שיצרו בעצמן את הקייטנה כדי לתת הזדמנות לכל הילדים ליהנות בקיץ, ולהורים מחיר 
שווה לכל נפש. האחראי על המיזם הוא חבר הנהלת ליגת מאמאנט, ברק ליבנה, שעבד לילות כימים 
ביחד עם צוות האמהות המתנדבות, ליצור פרויקט כה ייחודי, שאנו מאמינות שישוכפל בענק בכל 

הארץ בחופשות הקיץ הבאות.
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ברכות לאלופות
מאמאנט החדשות!

http://www.mamanet.org.il/viewArticle.asp?id=621#topb
https://www.facebook.com/mamanetisrael/videos/1236655809687244/

