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' בית ג
כרמים: מקום התחרות

17/10/201812:30רביעי1מנצח -  שקמה 

העמית: מקום התחרות

שעהתאריךיוםהקבוצות המתמודדות 

ארז רון: מורה אחראי

15/10/201813:00שני1מנצח - אתרים  

הקבוצה המנצחת עולה לשלב הבא

15/10/201812:30שני1מנצח - אתרים  

15/10/201812:00שני'אשלים אומ-  נגבה

שעהתאריךיוםהקבוצות המתמודדות 

יורם וולפר: מורה אחראי

כרמים: מקום התחרות

'בית א

ניצניםעין הקוראתמיר/צוריאל שקמהאתרים

אביביםעדינימעלה שמעונינובל. פ'אשלים אומ

הדריםנווה חוף- חופיתמישור הנוףמרחביםנגבה

בנים' ו-'תוכנית המשחקים כיתות ה

         מיכל מים ותיק עזרה ראשונה, נא להביא כדור משחק.

         על הקבוצות להתייצב חצי שעה לפני מועד המשחקים.

         ס"ת וחותמת ביה/י המנהל"נא להביא טופס רשימת משתתפים חתום ע.

         ס"על הקבוצות להופיע בתלבושת ספורט מלאה ואחידה של ביה.

         בהתאם לחוקת הכדורסל הארצית.

:      תקנון המשחקים

ט"בנים בנות תשע' ו-' אליפות כדורסל כיתות ה

17/10/201813:00רביעי2מנצח - שקמה 

17/10/201812:00רביעינובל. פ-  מרחבים

הקבוצה המנצחת עולה לשלב הבא

' בית ב

'בית ה'בית ד'בית ג' בית ב' בית א
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הקבוצות המתמודדות 
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הקבוצות המתמודדות 
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04/11/2018ראשון

שעהתאריך

1מפסיד משחק - 'מנצח בית ג

שלב חצי גמר

יורם וולפר:  מורה אחראי

אולם כרמים: מקום התחרות

07/11/201812:00רביעי'מנצח בית ה- ' מנצח בית ד

יוםהקבוצות המתמודדות 

04/11/201812:30ראשון1מנצח משחק - 'מנצח בית ג

שעהתאריךיוםהקבוצות המתמודדות 

04/11/201812:00ראשון'מנצח בית ב- 'מנצח בית א

ארז רון:  מורה אחראי

30/101813:00

הקבוצה המנצחת עולה לשלב הבא

'בית ו

שלישי1מנצח - רעות  

הקבוצה המנצחת עולה לשלב הבא

28/10/201812:00

28/10/201812:30

28/10/201813:00

ראשון

ראשון

ראשון

אביבים-  הדרים 

1מפסיד - ניצנים  

1מנצח - ניצנים  

שעהתאריך

כרמים: מקום התחרות

יורם וולפר: מורה אחראי

הקבוצה המנצחת עולה לשלב הבא

'בית ה

יום

24/10/201812:30רביעי1מפסיד - עין הקורא 

24/10/201813:00רביעי1מנצח - עין הקורא 

העמית: מקום התחרות

שעה

רן חתם: מורה אחראי

תאריךיוםהקבוצות המתמודדות 

22/10/201813:00שני2מנצח - 1מנצח 

22/10/201812:00שנימעלה שמעוני- מישור הנוף

22/10/201812:30שנירעות- צוריאל 

הקבוצה המנצחת עולה לשלב הבא

שעהתאריךיוםהקבוצות המתמודדות 

וולפר : מורה אחראי

'בית ד

12:00

30/101812:30

24/10/201812:00רביעיעדיני- חופית 

'בית ז

יום

שלישי

שלישי

המעלה.יסוד -  ידלין 

1מפסיד - רעות  

'בית ו
העמית: מקום התחרות

ארז רון: מורה אחראי

שעהתאריך

30/1018

אולם העמית: מקום התחרות
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הקבוצות המתמודדות 
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לקבוצות המנצחות יוענקו מדליות וגביעים
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07/11/2018

שעהתאריךיום

07/11/201812:30רביעי

שעה

בנים- בית הגמר 

שלב חצי גמר

רביעי

הקבוצה המנצחת עולה לשלב הבא

15/11/201813:00חמישי1מנצח - 2מנצח 

15/11/201812:00חמישיפרס נובל- מרחבים 

15/11/201812:30חמישיאומנויות- שקמה

שעהתאריךיוםהקבוצות המתמודדות 

' בית ב
כרמים:מקום התחרות

וולפר:  מורה אחראי

                        

הקבוצה המנצחת עולה לשלב הבא

13/11/201813:00שלישי2מנצח - המעלה.  י

' בית א

'אשלים אומ

13/11/201812:30שלישי1מנצח - המעלה . י

הקבוצות המתמודדות 

אולם העמית: מקום התחרות

13/11/201812:00שלישירעות- ניצנים

שקמהיסוד המעלה

נובל. פרעות

מרחביםניצנים

'בית ב'בית א

12:00

תאריך

אולם כרמים:  מקום התחרות

וולפר:  מורה אחראי

יום

11/11/2018ראשון'מנצח  מבית ו- ' מנצח בית ז

רן חתם:  מורה אחראי

בנות' ו-'   תוכנית המשחקים כיתות ה

*************************************************

1מפסיד משחק - 'מנצח בית ו

1מנצח משחק - 'מנצח בית ו
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לקבוצות המנצחות יוענקו מדליות וגביעים

ראשון

יורם וולפר:  מורה אחראי

תאריךתאריךיוםהקבוצות המתמודדות 

18/11/201812:00'מנצח בית ב- ' מנצח בית א

בנות- בית הגמר 
כרמים:מקום התחרות



'בית ו

ידלין

יסוד המעלה

רעות


