
 

 , אלא אם רשום אחרת23כל האימונים באולם המרכזי בבנימינה, העצמאות  - עדה-מועדון   כדורסל  בנימינה גבעת
 9..4שבת  9..4שישי  9..4חמישי  49.9רביעי  9..4שלישי  9..4שני  44.9ראשון  9..4שבת  4.9שישי  הקבוצה

 ..:49-..:.4 קטסל בנות שי

 בגבע

 

 שבת שלום
 

גד נ ביתמשחק  ..:40

 באקה

 בגבע ..:49-..:.4 יום העצמאות  יום הזיכרון   

 
 שבת שלום

 

קטסל ו' בנימינה 

 שי

 שבת שלום 

 

 במקורה. ..:.4-..:.4 

מזכירות  ..:40ב 
למשחק ח': יואב לוינגר, נועם 

  חזק, זהר תבור

 שבת שלום .4:9-.0:4 יום העצמאות  יום הזיכרון  

 

משחק חוץ נגד חוף  ..:44 במקורה ..:.4-..:.4 שבת שלום  .44:4-.4:9 ילדים ז' שי

 כרמל

 שבת שלום  .44:4-.4:9 יום העצמאות  יום הזיכרון  

קטסל ה' בנימינה 

 רועי 

49:4.-4.:9. 

 
 שבת שלום

 

 .9:.4-.49:4 יום העצמאות  יום הזיכרון  משחק חוץ נגד חדרה ..:.4  

 
 שבת שלום

 
קטסל ו' ג"ע 

 אלונה גיא 

44:..-4.:.. 

 בגבע

 

 שבת שלום
 

 בגבע. ..:44-..:40

 

 בגבע ..:.4-..:44 יום העצמאות  יום הזיכרון   

 
 שבת שלום

 

קטסל ה' ג"ע 

 אלונה אריאל

 

49:..-4.:.. 

 בגבע
 שבת שלום

 

משחק  -בגבע ..:44 בגבע ..:.4-..:49 יום העצמאות  יום הזיכרון    

 נגד זכרון בית

 ח' לאומית אריאל

 

 שבת שלום 

 

חוץ )ט( נגד  משחק ..:40

 עמק חפר
נגד כפר  ביתמשחק  ..:40

 .יונה

מזכירות  ..:..ב 
למשחק בוגרים: אלון שמיר, 

 יותם שפירא, אייל אנגלנדר

4.:..-4.:.. 

 
)ט(  ביתמשחק  ..:..  יום העצמאות  יום הזיכרון 

  נגד חדרה

 אימון. ..:44-..:40  נערים י' אריאל

מזכירות  ..:44ב 
ח': נועם וייס, -למשחק ז

 יונתן בר ניר, יונתן שדה 

 ..:40-..:.4 כרמים/אורט ..:.4-..:.4 

 
 שבת שלום  יום העצמאות  יום הזיכרון 

 

נגד  ביתמשחק  ..:.. .9:.4-.44:4 ח' אלמוג-ז'

 מנשה

 אימון. ..:.4-..:.4

מזכירות  ..:.4ב 
למשחק קטסל בנות: עומר 

עמרני, רני סומברג, תבל 

 פרץ

 ..:44-..:4 יום העצמאות  יום הזיכרון    כרמים/אורט ..:40-..:.4

 מקורהב
מזכירות  ..:..ב 

למשחק ט': נדב כהן, 

אורי חירובסקי, עידו 

 זילבר 

נערים י' לאומית 

 אלמוג

 

 שבת שלום 

 

44:..-.4:.. 

 

משחק חוץ נגד חיפה  ..:.4 כרמים/אורט ..:..-..:40

 צעירים
מזכירות  ..:44ב  .9:.4-.44:4  יום העצמאות יום הזיכרון 

בגבע למשחק ה': יואב 

עבו, נבו אוחיון, אלון 

 מנדל 
 .49:4-.9:.4 נוער אלמוג

 

 

 .49:4-.9:.4 יום העצמאות  יום הזיכרון   כרמים/אורט ..:4.-..:..  שבת שלום

 

 

 שבת שלום

בוגרים ליגה ב' 

 עופר

 .4:.. 

 

נגד  ביתמשחק  ..:.. 

 נתניה

 שבת שלום  יום העצמאות  יום הזיכרון  
 

 פעילות נוספת

 

 -מבוגרים -..:.4

 טל פרומר / יועד
 שבת שלום

 

גל  -מבוגרים -..:.. 

 קוגמן/דורון פלס

 -מבוגרים -..:.4 יום העצמאות  יום הזיכרון  ניר גלברג -מבוגרים -..:4.

 טל פרומר / יועד
 שבת שלום

 

 


