
                             

 

 , אלא אם רשום אחרת32כל האימונים באולם המרכזי בבנימינה, העצמאות  - עדה-מועדון   כדורסל  בנימינה גבעת
 הקבוצה  10.12שבת  9.12שישי   8.12חמישי  7.12רביעי  6.12שלישי  5.12שני  4.12ראשון  3.12שבת  2.12שישי   הקבוצה 

ילדות בנות  

 שי

11:50-13:20  

 בגבע
 שבת שלום 

 

16:15-17:30  

+   במקורהאימון  

17:30-18:15  

)באולם(  אתלטיקה 

 )פוקס( 

 ק חוץ שחמ  18:00  

 ד כפר יונה. נג
 שבת שלום  בגבע  11:50-13:20 

 

ילדות בנות  

 שי

קטסל ו'   

 ג"ע שי

13:45-15:15  

   במקורהאימון  

 

 שבת שלום 

 

 בגבע  18:00-19:30

 

  ביתמשחק  19:30 

 . קיסריה נגד 

  מזכירות  17:50

נבו קניג,  ': הלמשחק 

אייל אברמוביץ, אורי  

 אדלר 

אימון   13:45-15:15  

   במקורה

 

 שבת שלום 

 

קטסל ו'   

 ג"ע שי

 ח לאומית  

 שי 

10:00-11:15   

 +11:15-12:00  

 עמר( חדר כושר )

 בגבע  19:30-21:00 שבת שלום 

 

15:30-16:45  

-16:45+ בכרמים 

אתלטיקה  17:30

 בכרמים  )פוקס(

  ביתמשחק  19:00  

 באקה.  נגד 
10:00-11:15   

חדר  11:30-12:30+ 

 עמר( כושר )

 ח לאומית   שבת שלום 

 שי 

ח  -ילדים ז

מחוזית  

 אלעד 

13:00-14:15 +   

חדר  12:00-13:00

 עמר( כושר )

משחק  19:00

 זכרון. נגד  בית
 17:30-18:15  

  אתלטיקה )פוקס(

 -18:15 בכרמים +

אימון   19:30

 בכרמים

  בגבע 19:30-21:00

 
 ק חוץ שחמ  18:00 

 חדרה מרכז.  ד נג

מפגש גיבוש בבית  

 משפחת סגולים.  
ח  -ילדים ז שבת שלום 

מחוזית  

   אלעד 

 

י  -נערים ט

ארצית  

 אלעד 

11:15-13:00 

חדר  13:00-14:00

 עמר( כושר )

  ביתמשחק  19:00   18:30-20:00 שבת שלום 

 כפר יונה.  נגד 
19:30-20:30  

 +  עמר(אתלטיקה )

 אימון.   20:30-21:45

11:15-12:30 

חדר כושר   12:30-13:30

 עמר()

י  -נערים ט שבת שלום 

ארצית  

 אלעד 

קטסל ה'  

ג"ע  

 אלמוג

  ביתמשחק  18:15   17:00-18:30  שבת שלום  

מנשה.   נגד   

קטסל ה'   שבת שלום    בגבע  18:00-19:30

בנימינה   

 אלמוג

קטסל ו'  

בנימינה  

 אלמוג

 18:30    
  מזכירות

חגי ': חלמשחק 

אורן, רועי סגל,  

 יובל חן.  

 ק חוץ שחמ  19:30 

  ד חדרה מערבנג

 . )אולם בית שמואל(

  מזכירות  19:00

איתי  ': ולמשחק 

וילנאי, מתן מאור,  

 אביב יוגב. 

16:00-17:30   15:30-17:00  

 במקורה 
קטסל ו'   שבת שלום  

ג"ע    

 אלמוג

נערים ט  

 אלמוג

 ק חוץ שחמ  18:30 שבת שלום  

 ד חדרה מזרח. נג

19:15-20:00  

אתלטיקה )פוקס(  

 + )באולם(.

20:00-21:30   

20:00-21:30  

 במקורה 

  אימון 17:00-18:30 

חדר  18:30-19:30 + 

 . )עמר( ושרכ

נערים ט   שבת שלום  

 אלמוג

ילדים ז   

 רונאל

13:20-15:10  

 בגבע
   17:15-18:30  שבת שלום 

-18:30+   במקורה

 פוקס 19:15

 )באולם(.

אימון   14:30-15:45

 +15:45-16:30   

 חדר כח )פוקס( 

  מזכירות  18:30

ליאו אבן  ': ילמשחק 

צור, הראל אללוף,  

 זיו חדד.   

 ק חוץ שחמ  18:00

 ד חוף כרמל. נג

ילדים ז    שבת שלום  בגבע  13:20-15:10

 רונאל

קטסל ה'  

בנימינה  

 גיא

 ק חוץ שחמ  17:00   17:00-18:30  שבת שלום  

 ד פ"ח כרכור. נג
 17:00-18:30  

 במקורה 
קטסל ה'   בת שלום ש 

בנימינה  

 גיא

 נוער  

ארצית  

 רותם

 19:30-20:30  

חדר כושר עם  

 רותם + 

20:30-21:45  

 אימון 

חדר  19:15-20:00

 כושר עם רותם +  

20:00-21:30  

 אימון 

 ק חוץ שחמ  19:30

 ד אבן יהודה. נג

  מזכירות  18:30  

יואב  ': חלמשחק 

סטרולוביץ, יונתן  

 שדה, ברי קורן 

 19:30-20:30  

כושר עם   חדר

 רותם + 

20:30-21:45  

 אימון 

 נוער  

ארצית  

 רותם

בוגרים  

 ליגה ב' 
בוגרים   שבת שלום    20:30   21:30 שבת שלום  

 ליגה ב' 

פעילות 

 נוספת

 

טל   -מבוגרים -16:00

פרומר / יועד  

 קרישינובסקי

רונן   -מבוגרים -21:30   שבת שלום 

 גלברג / פלס ניר / 

טל פרומר   -מבוגרים -16:00  

 יועד קרישינובסקי /
פעילות  שבת שלום 

 נוספת

 

 


