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קטסל בנות 

 שי

 11:.1-1.:11 

 בגבע

 

 שבת שלום
 

שחק חוץ נגד מ 1.:11

 מעגן זכרון

 בגבע 11:.1-1.:11   במקורה. 1-11:11.:11  

 
 שבת שלום

 

קטסל בנות 

 שי

קטסל ו' 

 בנימינה שי

 שבת שלום 

 

משחק חוץ נגד   1.:11  במקורה. 1.:.11:11-1

  מנשה

 אימון6  1.:11-11:.1

מזכירות  11:11ב 
איילך : ז'למשחק 

גרודנסקי, אייל גלזר, 

 יובל כץ

 םשבת שלו  

 

קטסל ו' 

 בנימינה שי

ילדים ז' 

 שי

11:.1-11:11  

 אימון6

 1.:.1ב 

מזכירות 
למשחק ו': יונתן 

הראל, רועי אריזון, 

 שחר פוזהר

חדר  1.:11:11-11  שבת שלום

 כושר.

 במקורה. 11:11-11:11

נגד  ביתמשחק  11:11 

  מנשה מגל
 אימון6 11:11-11:11

חדר  1.:11:11-11

 כושר.

 

משחק חוץ  11:.1

 באקהגד נ
ילדים ז'  שבת שלום

 שי

קטסל ה' 

בנימינה 

 רועי 

 ביתמשחק  11:.1

  נגד חוף כרמל
 שבת שלום

 

 במקורה. 1.:11-11:.1 

 

 במקורה. 1.:.11:11-1

 

 

משחק חוץ נגד   11:11 

 זכרון
 שבת שלום 

 

קטסל ה' 

בנימינה 

 רועי 

קטסל ו' 

ג"ע אלונה 

 גיא 

משחק  1.:11 

נגד  בית -בגבע

  פרדס חנה

 בגבע 1.:11:11-11

 

 בגבע 1-11:11.:11  בגבע 1.:11:11-11 

 
קטסל ו'  שבת שלום  

ג"ע אלונה 

 גיא 

קטסל ה' 

ג"ע אלונה 

 אריאל

1.:11-11:.1  

 בגבע
 שבת שלום

 

משחק חוץ נגד  חוף  11:11  

 כרמל

 בגבע 1.:11:11-11

 
 שבת שלום בגבע  1.:11-11:.1 

 

קטסל ה' 

ג"ע אלונה 

 אריאל

ח' לאומית 

 יאלאר

 

מזכירות  11:11ב  

למשחק ו':  -בגבע

שחר דרורי, מורן 

  צירלין, רועי לופו

אימון  1-11:11.:.1

 6במקורה

חדר  1.:11:11-11

 כושר.

 

נגד  ביתמשחק  1.:11

 6נתניה

מזכירות  11:11ב 
למשחק נוער: יהלי 

ליפסיקס, ניר כהנא, גלי 

 כהן

אימון  00:11-00:11 11:.1-1.:.1

 6בזום אתלטיקה + כח

 

משחק חוץ נגד  11:11

  כפר יונה
 שבת שלום 

 

ח' לאומית 

 אריאל

 

נערים י' 

 אריאל

מזכירות  11:11ב  
למשחק ח': בר 

גריסריו, אורי בן 

  שמואל, אוריה שטיפמן

נגד  ביתמשחק  11:11

 6מנשה

מזכירות  1.:11ב 
למשחק ח': רועי דשא, 

 שחף קניג, נועם וייס

אימון  1.:.1-1.:11

 בכרמים. 

1.:.1-11:.1 

 בכרמים.אתלטיקה 

 

 

נגד אבן  ביתמשחק  11:11

  יהודה

אימון  00:11-00:11

 6בזום אתלטיקה + כח

 

 6 במקורה 1-11:11.:.1

חדר  11:11-11:11

 כושר.

מזכירות  11:11ב 
יואב נדיבי, : נוערלמשחק 

 עידו נברוצקי, אורי תבור

 שבת שלום 
 

נערים י' 

 אריאל

ח' -ז'

 אלמוג

 ביתמשחק  1.:11 1.:1:11-11

  נגד עמק חפר

נגד  ביתמשחק  11:11

 6חדרה מרכז

מזכירות  11:11ב 
למשחק י': הלל אקהויז, 

  בועז נוריאל, יואב כספי

אימון  00:11-00:11  

 6בזום אתלטיקה + כח

 אימון 1-11:11.:11

 במקורה.

 

משחק חוץ נגד  11:11

 ג'ת

 שבת שלום 1-11:11.:11
 

ח' -ז'

 אלמוג

נערים י' 

לאומית 

 מוגאל

משחק חוץ  1.:.1

 נגד חיפה
 שבת שלום

 

חדר  11:11-11:11

 ושר.כ

 

 

נגד  ביתמשחק  1.:11

 6פרדס חנה

מזכירות  1.:11ב 
למשחק י': גיא ברנד, יואב 

 סטרולוביץ, זיו מאיר

)מתחילים  1.:11:11-11

 1.:11במקורה וב 

 נכנסים לאולם( 

נגד  ביתמשחק  1.:11

 כפר סבא
 שבת שלום 1.:.11:11-1

 

ים י' נער

לאומית 

 אלמוג

משחק חוץ  1.:.1 נוער אלמוג

 נגד חיפה
 שבת שלום

 

נגד  ביתמשחק  1.:11 

 6פרדס חנה

מזכירות  11:11ב 
למשחק ח': אייל רוזיק, 

 יאיר עזאני, גיא מרום

 אימון6 1.:11:11-11 

מזכירות  1.:11ב 
נועם : בוגריםלמשחק 

אריאב, אלעד אברמוביץ, 

 אילון קירמאייר

נגד  בית משחק 1.:11

 כפר סבא
 שבת שלום 1.:.11:11-1

 

 נוער אלמוג

בוגרים ליגה 

 ב' עופר

 שבת שלום 
 

11:.1 

 

משחק חוץ נגד  11:11

 נתניה

נגד  ביתמשחק  11:11 

 פרדס חנה
 שבת שלום  

 

בוגרים ליגה 

 ב' עופר

פעילות 

 נוספת

 

 -מבוגרים -11:.1

 טל פרומר / יועד
 שבת שלום

 

מיונים  1.:11-11:.1

  לליגה

ניר  -מבוגרים -11:11 

 גלברג / דורון פלס
טל  -מבוגרים -11:.1  

 פרומר / יועד

11:11-11:11 

כדורסל נשים / 

 אלה / אווה

פעילות 

 נוספת

 

 


