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הסמינר הבינלאומי השלישי של מאמאנט אינטרנשיונל יתקיים בחודש הבא בוינה

הביקוש לליגת מאמאנט בעולם גדל, ומאמאנט אינטרנשיונל ממשיכה להתרחב, לכן, בין התאריכים 
1-4 לספטמבר, יצא צוות מאמאנט אינטרנשיונל לסמינר השלישי, בתמיכת מרכז הפועל, שיתקיים 
רחבי  בכל  נוספות  ליגות  להקמת  וקפטניות,  שופטות  מאמנות,  להכשיר  במטרה  אוסטריה,  בוינה, 

הגלובוס. בין המשתתפים נציגי ארגונים מאפריקה ומאירופה.

אנו שמחות להזמין את כל שחקניות מאמאנט בארץ לסופ"ש מדהים שיפתח את עונת 2016-2017, 
יריד דוכנים  בטורנירים לכל קבוצות מאמאנט מרחבי הארץ, הדרכות מקצועיות, עיסויים מפנקים, 
עשיר, ופינוקים נוספים רק בשבילכן, כולל מופע סטנד אפ של השחקנית המוכשרת - אורנה בנאי. 

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

מוכנות לגמר ליגת ה"פרימיום" של מאמאנט?

לא רק בחו"ל – ליגות מאמאנט חדשות בישראל

השנה, במהלך החופש, התקיימה, בפעם השנייה בכרמיאל, ביוזמתן של שחקניות מאמאנט כרמיאל 
הנפלאות, ובניצוחה של בת שבע אבוחצירה,  קייטנת מאמאנט לילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות 
גפן, בבית הספר כרמים, בסיוע מרכז הפועל. אנו רוצות להודות באופן אישי למנכ"ל מרכז הפועל, מר 

יורם ארנשטיין, על תרומתו לפרויקט מדהים זה, והתמונות מדברות בעד עצמן:

השנה אנו פותחות את העונה עם ליגות חדשות שמצטרפות למאמאנט, 

ואין לנו ספק שישתלבו באופן המוצלח ביותר עם הליגה וערכיה. ברוכות 

הבאות שחקניות מטה אשר, קרית מוצקין, אום אל פאחם, עכו, נתניה, 

רמת הנגב, חולון, מעלה יוסף, עפולה, וואדי ערה, עתלית, וקרני שומרון.

Save The Date  27.10.2016 - ספורטיאדת מאמאנט 2016
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כשאמהות מאמאנט יוזמות קייטנה לילדים עם מוגבלויות 

עפרה אברמוביץ' 
מייסדת ויו"ר מאמאנט

גלית אבשלום
מנכ"ל מאמאנט

בתאריך ה – 10.09.16
יתקיים אירוע הגמר הראשון וטקס הסיום המרגש של ליגת ה"פרימיום" של 

מאמאנט לעונת 2015/2016.
כולן מוזמנות להגיע ולעודד!

"גם אני מודעת"
גם השנה, שחקניות מאמאנט משחקות על המגרש אך לא משחקות עם החיים!

הספורטיאדה, אירוע הספורט הגדול והחשוב בישראל של מרכז הפועל, ובין אירועי הספורט העממי 
מהגדולים בעולם, מתקיים כל שנה בעיר אילת. לספורטיאדה מגיעים מידי שנה אלפי ספורטאים/ות 
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 

השהות והוזלת העלויות הוחלט להפריד את הספורטיאדה של מאמאנט ולקיימה בתאריך שונה. 

 ,31.10.16  –  27.10.16 התאריכים  בין  תתקיים  הספורטיאדה 
כשבמקביל לספורטיאדה של מאמאנט יתקיים באילת הכנס הבינלאומי השני של מאמאנט שישולב 

בספורטיאדה באמצעות חיבור בין הקבוצות למשתתפי הסמינר מחו"ל. 

עלות השתתפות לשחקנית באירוע ל4 לילות במלון סי הוטל: 1470 ₪.

לחצו לפרטים נוספים ולהרשמה

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

כבר נרשמתן לטורניר פתיחת העונה בכפר בלום? 
אורנה בנאי מחכה לכן!

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

שחקניות יקרות,

ב 2.7.16 התקיים מחזור המשחקים האחרון של ליגת מאמאנט "פרימיום".
טבלת המשחקים פורסמה באתר במקומה הקבוע: 

שיטת המשחקים:

מקומות 1 ו 2, קבוצות pioneer וסת"אריות, יתחרו ביניהן ב 6.9.16 ב 20:00 באולם גלילי כפ"ס, במשחק ראשון מתוך 

שניים שיקבעו מי תהיה אלופת המאמאנט "פרימיום" לשנת 2016.

ב 10.9.16 יתקיים ערב גמר הליגה ויתקיים בו סבב משחקים אחרון (הטוב משלוש, מערכה שלישית עד 15) לפי שיטה זו:

משחק הגמר: 

בסיום הערב יערך משחק הגמר בין מקומות 1 ו 2, ותקבע האלופה של ליגת מאמאנט "פרימיום".

במצב של שוויון בין המשחק הראשון לבין המשחק השני תהיה מערכת זהב אחת עד 15 שתקבע מי תהיה האלופה.

עם סיום הגמר יערך טקס וחלוקת גביעי ניצחון

לצפייה בטבלה >

ב 10.9.16
יערך ערב משחקי גמר הליגה וטקס סיום הליגה בהשתתפות כל הקבוצות, תקשורת ומכובדים.
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מגרש 3מגרש 2מגרש 1שעה

20:00

20:30

21:30

22:30

7-8
Keep Smile - פינס

 9-10
הוד השרון - שועלות רחובות

11-12
יבנה –אור יהודה

3-4
ערדניקיות בנשמה - עמק חפר

5-6
לביאות-זיכרונט

 13-14
גזר סטארס- מאוחדות לוד

1-2 גמר
Pioneer – סת"אריות

 Mamanet "premium" league finals

גמר ליגת
מאמאנט "פרימיום"

"גם אני מודעת", להעלאת המודעות  זו השנה השלישית ברציפות, את האירוע  מאמאנט תקיים 
באצטדיון    09:00-13:00 השעות  בין   07.10.16  – ב  יתקיים  המסורתי  האירוע  השד.  לסרטן 

האתלטיקה בראשון לציון, ויצוין תחת הסלוגן "חוגגות את החיים", באווירת וודסטוק ישראלי. 
יכלול טורניר של קבוצות מאמאנט מכל רחבי  והוא  זקהיים,  את האירוע תנחה השחקנית אסתי 
הארץ, הפעלות ספורטיביות וחווייתיות, משחקי ראווה במעמד ראש עיריית ראשון לציון מר דב צור, 
מנכ"ל מרכז הפועל מר יורם ארנשטיין ונכבדים נוספים, כשבאירוע ישולבו כל ערכי מאמאנט, בהם: 

ספורט, חוויה, הסברה חברתית והעצמה, והוא יהיה פתוח לקהל הרחב.
יוגרלו למשתתפות מיטה  נייט סנטר, כשבאירוע  גוד  ע"י  ניתנה  לאירוע  השנה החסות הראשית 

וכריות אורטופדיות, מתנת הרשת.

לחצו לפרטים נוספים ולהרשמה

לחצו לפרטים נוספים ולהרשמה

מאחלות שנת לימודים

מוצלחת לכל ילדינו

שנה של אחווה וסובלנות

ללא אלימות

ונתראה כולנו בפתיחת הליגה

בכפר בלום!

גם אני מאמאנט
www.mamanet.org.il

ליגת האמהות בכדורשת

http://www.mamanet.org.il/ViewArticle.asp?id=631#topb
http://www.mamanet.org.il/ViewArticle.asp?id=637#topb
http://www.mamanet.org.il/viewArticle.asp?id=621#topb

