
 

 , אלא אם רשום אחרת23כל האימונים באולם המרכזי בבנימינה, העצמאות  - עדה-מועדון   כדורסל  בנימינה גבעת

 35.5שבת  5..3שישי  33.5חמישי  5..3רביעי  3.5שלישי  3.5שני  3.5ראשון  3.5שבת  3.5שישי  הקבוצה
 בגבע ..:30-.5:.3 קטסל בנות שי

 
 .שבת שלום

 

נגד  ביתמשחק  ..:33

 מעגן זכרון

 בגבע ..:30-.5:.3   ..:33-.33:5  

 
 .שבת שלום

 

מזכירות  ..:33ב     .33:5-..:33 מנשהנגד  ביתמשחק  .33:5 מקורהב ..:33-.33:5  שבת שלום 3:33-3:03 קטסל ו' בנימינה שי
למשחק ז': נועם 

אברמסון, יואב 

 לוינגר, נועם חזק

מזכירות  .33:5ב  שבת שלום  3:03-33:33 ילדים ז' שי
למשחק י': גיל פינגרמן, מתן 

 פרולה, להב קניג

 מקורהב .5:..-..:33

 
+  כחאימון  33:33-33:03

 עם גל עמר זוםב אתלטיקה

מזכירות  ..:33ב   .5:..-..:33
איתן בר למשחק ח': 

עדין גרוסברג,  גיורא,

 יונתן קידר

 ביתמשחק  .33:5  3:03-33:33

 באקה.נגד 

קטסל ה' בנימינה 

  רועי

30:33-33:03 

 
 .שבת שלום

 

 מקורהב .33:5-..:33 

 

פרדס חנה גד חוץ נ משחק .33:5

 )אולם בי"ס רבין( כרכור

  30:33-33:03 

 
 .שבת שלום

 

קטסל ו' ג"ע אלונה 

 גיא 

 בגבע .5:.3-..:33

 
 .שבת שלום

 

 בגבע .5:.3-..:33  בגבע .33:0-..:33   בגבע .33:5-..:33

 
 .שבת שלום

 

אלונה קטסל ה' ג"ע 

 אריאל

 

 שבת שלום בגבע .33:5-..:30

 

משחק בגבע:  .33:5 בגבע .33:5-..:30  בגבע ..:33-..:33   

  פרדס חנהנגד  בית

 ח' לאומית אריאל

 

נגד  )ט( חוץ משחק .33:5 שבת שלום 

 זכרון

+  כחאימון  33:33-33:03 כרמים/אורט ..:33-.33:5

 עם גל עמר זוםב אתלטיקה

נגד  ביתמשחק .33:5 בגבע ..:3.-.33:0

 זכרון

מזכירות  ..:33ב  
למשחק ה' בגבע: יהלי 

ליפסיקס, יונתן הרי, 

 ניר כהנא
נגד  ביתמשחק  ..:.. שבת שלום  נערים י' אריאל

 .פרדסיה

מזכירות  .33:5ב 
למשחק קטסל: בר גריסריו, 

 רועי דשאאורי בן שמואל, 

 אימון.  ..:..-33:03

מזכירות  ..:..ב 
ואב גולדין, למשחק נוער: י

 נבו ברקוביץ, עידו סובול

33:..-33:5. 

 
 כחאימון  .33:5-..:33

עם גל  זוםב אתלטיקה+ 

 עמר

33:5.-33:.. 

 כרמים/אורט

 שבת שלום 

 03-30:33:.3 ח' אלמוג-ז'

 
 .שבת שלום

 

+  כחאימון  33:33-33:03 כרמים/אורט .33:5-..:33 .33:5-..:33

 עם גל עמר זוםב אתלטיקה

 33:..-33:5. 

 כרמים/אורט

 .שבת שלום מקורהב ..:33-.3:5

 

נערים י' לאומית 

 אלמוג

 

למשחק מזכירות  ..:33ב   בגבע ..:3.-.33:5 שבת שלום 03:.33:33-3

קטסל: אריאל גרודנסקי, גיא 

 ברנד, הראל בר גיורא.

 אימון.  .3:5.-..:..

 

נגד ק חוץ משח ..:33

 וצקיןמ

 שבת שלום 03:.33:33-3 

  אלמוגנוער 

 

33:..-..:5. 

 

נגד  ביתמשחק  .5:.. 

 מוצקין

 כחאימון  .33:5-..:33 

עם גל  זוםב אתלטיקה+ 

 .עמר

מזכירות  .5:..ב 
למשחק בוגרים: אילון 

קירמאייר, רון אשורי, 

 עפרי פרידמן. 

..:..-.3:5. 

 

3.:03-30:33 

 

 

 שבת שלום

נגד  ביתמשחק  ..:3.   .3:5. שבת שלום  בוגרים ליגה ב' עופר

 דרהח

 שבת שלום  

 פעילות נוספת

 

טל  -מבוגרים -..:33

 פרומר / יועד

 -נשים -..:3.

 אסנת ארגמן / אווה

גל  -מבוגרים -..:.. 

 קוגמן/דורון פלס

טל  -מבוגרים -..:33   ניר גלברג -מבוגרים -.3:5.

 פרומר / יועד

אסנת  -נשים -..:3.

 ארגמן / אווה

 


