
משפחה!! שהוא משפחה!!ביה"ס שהוא ביה"ס

 18:00-17:00
 14:30-12:30

במגרש בי"ס עין הקורא
באולם רביבים ו'

מאמן - תמיר יעקובי
050-9663114

17:00-16:00

17:00-16:00

בנים בנות ה', ו' 
בנים בנות ג'-ד' באולם רביבים
בנים בנות א'-ב' אולם רביבים

באולם רביבים

במגרש הפתוח
בבית מכבי

15:45-15:00
16:30-15:45
17:15-16:30
15:45-15:00
16:30-15:45
17:15-16:30

16:30-15:30

17:30-15:30

במגרש ביה"ס חביב
כולל ילדי צהרון!

'-ד' א'-ב'-ג

ב', ה'
ב', ה'
ב', ה' 

בנים בנות ה', ו' 
בנים בנות ג'-ד' באולם רביבים
בנים בנות א'-ב' אולם רביבים

באולם רביבים

בהיכל הספורט גן נחום

ביה"ס / באולםבמגרש 

ב', ה'
ב', ה'
ב', ה' 

ב', ה'

ב', ה'

ב', ד'

א', ד'

ב', ה'

ב', ה'

א', ד'

 14:45-14:00
15:30-14:45
16:15-15:30
17:00-16:15

כיתות א', ב', ג' באולם
כיתות ג', ד' באולם

כיתות ה', ו' בנים באולם
כיתות ה-ח בנות באולם

ב', ה'

פרטיםבמגרש ביה"ס17:00-16:00 
בבית הספר

 16:30-15:45
17:15-16:30 
18:00-17:15 

בנים ד'-ו' במגרש ביה"ס
צהרון א'-ג' במגרש ביה"ס
בנות ה'-ח' במגרש ביה"ס

 16:15-15:30
17:00-16:15
17:45-17:00
18:30-17:45

כיתות 
כיתות ד', ה'

כיתות ג'
כיתה א', ב' 

ו' 
כולל ילדי/ות שכונת האירוס

בהיכל}
הספורט
גן נחום

ס/ סככה מאמן- איציק רודיק"במגרש ביה
052-2656180

פרטים
בבית הספר

מאמן - בני נאמן
054-7613562

מאמן - גלעד מאור
052-8875845

מאמנת - קרן בן הרוש
052-6696999

מאמנת - קרן בן הרוש
052-6696999

בימים

בשעות

הוא הגדול, הותיק והטוב בישראל.
בביה"ס עובדים מיטב המאמנים

כולם בוגרי קורס מאמנים!!

ביה"ס  לכדוריד של מכבי ראשון לציון
מכבי ראשון-לציון בית הספר לכדוריד

ס״ ליה כב ודב רני דיא

שא -ןור י לב יצכ ןומ

אלופים בגדולים! אלופים בקטנים!אלופים בגדולים! אלופים בקטנים!

052-6696999קרן בן הרוש במגרש בי"ס עין הקורא18:00-15:45ב', ה'

15:45-15:00
במגרש ביה"סב', ד'

מאמן - 

שלמון
+

ילדות ז-ח
(מחטה"ב)

גן-נחום
הדרים

+
אריאל שרון
והסביבה

עין הקורא

אשכולות

מרכז מצויינות
בנות ה'-ח'

נגבה

דקלים

חביב/ תרבות

אביבים/
רננים

נווה חוף/
חופית

תמיר

אופקים

רמז בנים/בנות

מרכז רביבים זוכה בגביע!מרכז רביבים זוכה בגביע! 18:00-15:00 '-ד' א 054-7613562בני נאמן אריאל שרון

לפרטים נוספים, נא לפנות
052-8875845לגלעד מאור 

gilad765@gmail.com
הצטרפו לפייסבוק שלנו: מכבי ראשון לציון כדוריד

maccabi_rishon_hb הצטרפו לאינסטגרם שלנו: 
maccabirlzhb.co.il                         :אתר אינטרנט

(+צהרון)  

17:00-15:45
באולם נגבה

פרטים
בבית הספר

מאמן - תמיר יעקובי
050-9663114




הצטרפו לפייסבוק שלנו: מכבי ראשון לציון כדוריד
maccabi_rishon_hb הצטרפו לאינסטגרם שלנו: 

maccabirlzhb.co.il                         :אתר אינטרנט

טל'- 

052-8875845




