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

פורים

גבוהה  לדרגה  פעם  בכל  מאמאנט  של  הקהילה  ערכי  את  שמעלות  אתן,  נפלאות!  שאתן  כמה 
ומרשימה יותר, כשביום המעשים הטובים נרתמתם לפרויקטים מדהימים של תרומה לקהילה בכל 
הארץ, וכשבחג הפורים שוב התגייסתן לתרומה ענקית של משלוחי מנות, בשיתוף פעולה עם חברת 

Sodexo, וכרטיס ההטבות RestoPass. אנחנו גאות בכן. 
בחודש שעבר התקיימה אולימפיאדת המשפחות הראשונה של מאמאנט, בתמיכה של מרכז הפועל, 
ובראשו, מנכ"ל מרכז הפועל, מר יורם ארנשטיין, אירוע המבסס את ערכי הספורט למען קידום הרגלי 
חיים בריאים בקרב משפחות ישראליות, שנחשפות באופן קבוע לערכי משחק מאמאנט והתרומה 
של  קורסים  משישה  פחות  לא  מאמאנט  אקדמיית  חנכה  מרץ  בחודש  אלו,  לכל  בנוסף  לקהילה. 
מדריכי/ות כדורשת בכל הארץ! אנחנו שמחות לשתף אתכן בדיוור זה בכל הפרטים על האירועים 

הנפלאים שליוו אותנו במהלך החודש האחרון.

וחילקו  ארזו  הארץ  רחבי  מכל  משפחותיהן  ובני  מאמאנט  שחקניות 
10,000 משלוחי מנות למרכזי קליטה, נערות בסיכון, איל"ן, כנפיים של 
קרמבו, ניצולי שואה, גדודי צה"ל, מחלקת ניתוחי לב ילדים, מרכזים של 
בעלי צרכים מיוחדים, בי"ס לאוטיסטים, מרכז נפגעי סמים ואלכוהול, 
משפחות נזקקות, חיילים בטרמפיאדות ועוד. מזה שלוש שנים חברת 
Sodexo ישראל שותפה למשלוחי המנות של מאמאנט בפורים, ואנו 
רוצות לומר תודה למנכ"ל החברה חיים בן סימון ולמנהלת השיווק נטע 
שעברה  שבשנה  ולהזכירכן,  הנפלא,  הפעולה  שיתוף  על  הרשקוביץ 
קיבלנו את כרטיס ה Resto pass המעניק לנו הנחות במסעדות רבות 
זו הזדמנות מצוינת  לבית,  ועכשיו כשמבלים בחופש מחוץ  כל השנה, 

לנצל את הכרטיס וההטבות הרבות.

בחוויה  חלק  לקחת  אתכם  מזמינות  אנחנו 
גבולות,  חוצה  ספורטיבית,  מאתגרת,  מיוחדת, 
מאמאנט  ליגת  את  לחוות  בואו  וארצות.  דתות 
והפכה  ברעיון,  שהתחילה  הבינלאומית, 
הבא  בחודש  העולם!  בכל  מסחררת  להצלחה 
מאמאנט  לטורניר  מאמאנט  שחקניות  יוצאות 
כהכנה  ברווה,  בקוסטה  שייערך  בינלאומי 
למשחקים העולמיים של ארגון ה – CSIT, בשנת  
2017 בלטביה . בטורניר זה ישתתפו שחקניות 
מליגות מאמאנט מישראל, תוך שאיפה לשלב גם 
בחודשים  בעולם.  אחרות  מקבוצות  אמהות 
שחקניות  של  מדהים  צוות  עומל  האחרונים 
בצורה  האירוע  את  ומגבש  המארגן  מאמאנט, 
להירשם  אחרונה  הזדמנות  הכלל.  מן  יוצאת 

עכשיו למשחקי המוקדמות, ולנצח איתנו!

אולימפיאדת המשפחות של ליגת מאמאנט התקיימה, בפעם הראשונה בהיסטוריה, בין התאריכים
10-12.3.2016 בסוף שבוע של ספורט לכל המשפחה, בילויים וחוויות לחופו של הים האדום. 

הטורנירים שהתקיימו  ובין  המגזרים,  ומכל  הארץ  מכל  באולימפיאדה השתתפו משפחות מאמאנט 
בסופ"ש: קידנט, אבאנט, מאמאנט ותחרויות ספורט משפחתיות נוספות. 

והענף  בישראל  הגדולה  הנשים  ליגת   - מאמאנט  ליגת  בישראל,  הספורט  מנהל  לפי  להיום,  נכון 
השלישי בגודלו אחרי הכדורסל והכדורגל בארץ, רצה קדימה בכל הכוח, ובסיוע של מרכז הפועל

מבססת ערכי ספורטיביות ואורח חיים בריא ביותר באוכלוסיה.
 

עשו לייק לעמוד הפייסבוק של מרכז הפועל
אנחנו גאות בכל שחקניות מאמאנט שהפכו את הספורט לחלק בלתי נפרד מההוויה המשפחתית, 
ותורמות לשינוי הגדול ביותר שמתרחש בימים אלה בישראל. משחקי האולימפיאדה אפשרו לכל בני 

המשפחה לשחק וליהנות מחוויית הספורט בכלל והכדורשת בפרט.
ברכות לאיילת ברגיל מהוד השרון וכרמית מימרן מגן יבנה שזכו בסופ"ש זוגי בארץ, ולמירב בן שושן מגן 

יבנה, שזכתה בסופ"ש זוגי באירופה מתנת מאמאנט ורשת מלונות פתאל.

טיפ מסבוקלם – איך תשמרו על עור הפנים בעונת המעבר? 

כשיום האישה הבינלאומי פוגש בעוצמה הנשית של מאמאנט

איטליה חוגגת בצבעי מאמאנט 

בחודש מרץ נפתחו לא פחות משישה קורסים חדשים של מדריכי/ות מאמאנט, בשיתוף פעולה עם 
קמפוס שיאים ומכללת גבעת וושיגטון, בבת ים, קרית גת, רעננה, כרמיאל, חולון וירושלים. תודה לזיו 

סדבון, יו"ר הועדה המקצועית של מאמאנט, מיכל בן הגיא, אניה גרמן, אבי וייץ ורועי קופרמן.
אקדמיית מאמאנט, שהוקמה על מנת להקנות כלים לשחקניות וקרוביהן להשתלב בצוות המקצועי 
של הליגה,  ובענף הכדורעף המהווה ספורט השיגי בישראל. האקדמיה של מאמאנט כוללת הכשרה 
ומנהיגות,  וספורטיבי, העצמה  ואימון לצד פעילויות העשרה, חינוך חברתי  לתפקידי רישום, שיפוט 

ערכיות, סובלנות וקבלת השונה,  חיזוק התא המשפחתי ועוד.
קורסים נוספים שנפתחים ממש בימים אלה:

01.04.16 בקריית גת, בהדרכת רועי קופרמן.
08.4.16 חולון, בהדרכת אניה גרמן

01.06.16 בכרמיאל, בהדרכת אבי וייץ.

האביב כבר כאן ואתו מגיעה תופעה ידועה: העור הופך לרגיש , מגורה ואדמומי. מומחי סבוקלם, מותג 
הטיפוח הדרמו קוסמטי מעניקים טיפים שיסייעו לך לעבור את עונת המעבר בשלום:  

אבחני נכון את העור והעניקי תוצאות מרביות
תאבחני  כך  למאפייניו.  התכשיר  והתאמת  העור  סוג  אבחון  הוא  בעור  נכון  לטיפול  הראשון  הצעד 
בעצמך את סוג העור: אם את לא רואה את הנקבוביות עורך יבש יחסית ומומלץ להשתמש בתכשירים 
על בסיס שמנים צמחיים המעשירים את העור בלחות. אם הנקבוביות נראות לעין, עורך ככל הנראה 
נוטה לשמן, רגיל או מעורב ומומלץ לבחור בתכשיר על בסיס מים. ברוב המקרים העור שלנו מעורב, 
יבשים. גם בתכשירים מבוססי מים ישנה כמות  יותר לעומת אזורים אחרים  חלק מהאזורים שמנים 

קטנה של שמן התורמת לאלסטיות של העור.

הקפידי על תכשירים המותאמים לעור רגיש
באביב העור רגיש יותר וחשוף למזג האוויר הקיצוני, לעיתים תחושת היובש ותופעות כמו אדמומיות 
היפו-אלרגניים  בתכשירים  לבחור  מומלץ  הטיפוח.  בתכשירי  הפעיל  לחומר  מרגישות  נובעת  וגירוי 
שנבדקו דרמטולוגית ונמצאו מתאימים לעור רגיש. בתכשירים אלה החומרים הפעילים עדינים יותר 

ואינם משנים את האיזון הטבעי של העור.

בחורף במיוחד, אל תוותרי על סרום
שינויי מזג האוויר בעונות המעבר גורמים לעור לאבד יותר לחות, בעיקר בתקופה זו, הקפידי על שימוש 

בסרום הרגעה, שיחזיר את הלחות לשכבות העמוקות של העור ויעזור לשמר את הלחות לאורך זמן.

הימנעי משימוש בתכשירים המכילים שמן פראפין / וזלין!
תכשירי טיפוח המבוססים על וזלין או תצורות שונות של פרפין (מופק מנפט) נוטים לחנוק את העור 
חיוניים  במוצרים  בחרי  והאדמומיות.  הגירוי  תחושת  את  להחריף  כך  ידי  ועל  לנשום  ממנו  ולמנוע 

והקפידי לקרוא היטב את רשימת הרכיבים

מקלחות פושרות יגנו על העור שלך
מים חמים, עלולים להגביר את תחושת היובש של העור. הנקבוביות עשויות להיפתח כתוצאה מהחום 
ותכשירי הטיפוח עשויים לחדור לשכבות העמוקות של העור ולהחמיר את תחושת היובש. הפתרון: 
לסיים את המקלחת בשטיפה במים פושרים עד קרים שיסייעו לנקבוביות להתכווץ בחזרה למצבם 

הטבעי וכך להגן על העור.

בברכת חג אביב 
שמח, מלא פריחה 
והתחדשות בכל 

תחומי החיים!

עפרה אברמוביץ' 
מייסדת ויו"ר מאמאנט

גלית אבשלום
 מנכ"ל מאמאמנט

אולימפיאדת המשפחות של מאמאנט – חגיגה של משחקים והנאה בשיתוף מרכז הפועל

ליגת מאמאנט על מסך הטלויזיה שלך

לאתר הפועל

הזדמנות אחרונה להירשם לחוויית המשחקים הבינלאומיים של מאמאנט בספרד

להרשמה לחצי כאן

פונים  בישראל,  והמובילה  החזקה  הנשית  כליגה 
גדולים  באירועים  להרצות  בבקשה  מעט,  לא  אלינו 
וקהילתית,  חברתית  יזמות  אודות  ובאוניברסיטאות, 
אמונה והתמדה. בזכות האמביציה והערכים החזקים, 
בקהילה,  היזמות  התחום  את  מובילה  מאמאנט 
של  הנשית  העוצמה  את  לחלוק  שמחנו  והשנה, 
מאמאנט בכנסים מרגשים ומלאי השראה, כשעפרה 
אברמוביץ', מייסדת ויו"ר מאמאנט, השתתפה בפאנל 
נשות  סגל  של  הבינלאומי  האישה  יום  באירוע  נשי 
לכבוד  ובאירוע  ישראל,  במשטרת  הבכירה  הקצונה 
ליגת  את  השיקו  בו  ביהוד,  הבינלאומי  האישה  יום 
קלינגר,  עפרה  בהשתתפות  העירונית,  מאמאנט 
מאמאנט,  מנכ"ל  אבשלום,  וגלית  השב"ס,  נציבת 
בתיכון  יב'  שכבת  כל  מול  נשי  בפאנל  שהשתתפה 

עירוני ד' בתל אביב.

בשנתיים האחרונות פועל פרויקט נפלא ומיוחד של מאמאנט בכלא נווה תרצה, המאמץ את אסירות 
הכלא אל מסגרת ליגת מאמאנט על כל ערכיה. מיום הקמת הפרויקט ליוו אותו במסירות שני אנשים 
יקרים שתרמו רבות לשחקניות, וסיימו לאחרונה את תפקידם: המאמן משה זנדבנק והמאמנת ענת 
לפרויקט  ומקצועי.  אנושי  פעולה  שיתוף  על  לבנו  מקרב  להם  להודות  רוצות  אנו  –שחרור.  קליין 

הצטרפו מאמן ומאמנת חדשים מהליגות בכפר סבא ומרמת גן, ואנו מאחלות להם הצלחה רבה. 

פרויקט נווה תרצה, שהחל מרעיון מדהים של איריס מזאל, חברת הנהלת ליגת מאמאנט, ומנוהל ע"י 
הגב' סמדר פרידמן מליגת מאמאנט כפר סבא, עולה מדרגה, ולקראת שנת הפעילות הקרובה יפעלו 
כשליגת  לקהילה,  חזרתן  לקראת  המשתחררות  האסירות  את  המשמשים  בהוסטלים  גם  קבוצות 
רשת  לבניית  כלי  ליצור  ומנסה  האזרחיים,  לחיים  המעבר  על  מקלה  אלו,  נשים  עוטפת  מאמאנט 

חברתית עבורן ועבור ילדיהן בחזרתן לקהילה שמחוץ לכלא.

אוסטריה, קפריסין  איטליה,  בארה"ב, קנדה,  והקמנו שלוחות  אחרי שכבשנו את המדינה בסערה, 
ומדינות נוספות, התופעה החברתית שנקראת "מאמאנט" מגיעה לטלוויזיה: ערוץ 10, בשיתוף עם 
"ארצה הפקות", עובד בימים אלו על סידרה קומית המראה מה גורם לנשים האלה, שרובן מעולם לא 
עסקו בספורט תחרותי, לעזוב הכל ולצאת פתאום למחנה אימונים בצפון או לטורניר בספרד. איך 

ה"שגעון הזה" משפיע עליהן, על הזוגיות שלהן, על המשפחות שלהן העבודה שלהן והחיים בכלל.
ציפורלה.  גולן, שחקן באנסמבל  ודודו  ברנר שמגיע מעולם הפרסום,  עופר  הגו  לסדרה  את הרעיון 
השניים חוו מקרוב את התופעה כאשר נשותיהן נדבקו בשיגעון והצטרפו לליגה, והם נאלצו להתאים 
את כל סדר היום המשפחתי שלהם ללוח הזמנים של הליגה. את הסדרה תפיק "ארצה הפקות" עבור 
ערוץ 10. הסדרה היא ההוכחה כי ליגת מאמאנט הפכה לחלק מאורח החיים של אמהות ומשפחות 
בכל הארץ, ומכל המגזרים. כמות החומרים שיש בליגת מאמאנט תספיק לכמה עונות טובות. אנו גאות 
בעובדה כי הפכתן את מאמאנט לספורט שמתרחב בשנים האחרונות גם למדינות אחרות, ושאתן 

דואגות לשכפל את דגם הליגה הספורטיבית-חברתית בעולם כולו.

הסמינר המוצלח שהתקיים באיטליה בפברואר האחרון, בהמשך 
 ,AICS להקמת ליגות מאמאנט בכל רחבי איטליה, בשיתוף ארגון
סחף אחריו את התקשורת האיטלקית, שסיקרה בסקרנות את 
ופרגנה  האיטלקית,  מאמאנט  ליגת  של  החדש  האתר  הקמת 

בכתבות נפלאות לאורכה ולרוחבה של איטליה.

שחקניות מאמאנט נווה תרצה נפרדות מהמאמנים משה זנדבק וענת קליין

קורסים חדשים נפתחו באקדמית מאמאנט!
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https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C-279100238780444/?fref=ts
http://www.hapoel.org.il/
http://www.mamanet.org.il/viewArticle.asp?id=610

