
ביה"ס שהוא משפחה!!ביה"ס שהוא משפחה!!

 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'

 17:00-16:00
 

פרטיםבמגרש ביה"ס
בבית הספר

050-5355137דור פז 

 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״ לי ה כב דב ו  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'- 



400(בקיזוז עלויות של  & !!)

בי"ס נוה חוף אלופים! 

בי"ס שלמון כיתות א'-ב'
זוכים בגביע!

ילדות ו-ז-ח אלופות ומחזיקות גביע!
בי"ס הדרים
'אלופים ב'-ג

עין הקורא - זכו בגביע!

!!! 2022מבצע ראש השנה 

במתנה !!! 
300(ילד שיירשם מאוקטובר ואילך ישלם  & על הערכה)

SELECTכדוריד 

מקורי!

איכותי מאירופה

במהלך החורף, הילדים יבצעו מבחנים מעשיים
ויקבלו הרצאות תיאורטיות בכדוריד שילוו לעיתים

בסרטי כדוריד.

1. הילדים יקבלו  למשחקי הבית
קבוצת הבוגרים, כולל גביע אירופה!     

    (כרטיס המנוי אישי ולא ניתן להעברה)

2. במשחקי פליאוף ודרבי, הכניסה עם המנוי
    מותנית בהרשמה מוקדמת!!!

מנוי ילד+הורה!!
של 

.3

ערכת השחקן
2022-2023 זורק לשער

300+מחיר הערכה בשווי  & נוספים

בחודשים ספט'-אוק'
(האימונים יחלו כבר בסוף אוגוסט)

ואילך ישלמו

1.9.2022

255255
(ערכת מתנה רק למשלמים בספטמבר!!!) 2,550

המחיר כולל מנוי זוגי!! ילד+הורה!!
התשלומים יינתנו מראש לכל השנה בכרטיס אשראי,

10(ניתן עד  תשלומים שווים ללא ריבית!)
או בשיקים לפקודת מועדון הכדוריד מכבי ראשל"צ.

ילד המפסיק את אימוניו עד חודש ינואר, יוחזרו
התשלומים לפי החלק היחסי

ילד שיפסיק את אימוניו ללא סיבה אחרי חודש
ינואר לא יקבל החזר!!

על האח השלישי

20%צהרון-

הצטרפו לפייסבוק שלנו: מכבי ראשון לציון כדוריד

בכדוריד.

בבית מכבי

(Youtube)  היכנסו ליוטיוב  והקלידו "סרטון סיום בית ספר
" טקס סיום בית ספר לכדוריד  ב- 21/22  לכדוריד  2017/18

32
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ילדי בית ספר חביב מניפים גביע! ילדי בית ספר חביב מניפים גביע! 

.1

.2

.3

.4

 .6
   העונה תהיה

   הפסקה בעקבות
   הנחיות משרד

   הבריאות,
   נשלים את תקופת
   האימונים במהלכה

   או בחודשי הקיץ
   במלואם.

במידה ובמהלך

חולצת אימון נוספת !!!
לכל המקדימים להירשם לכל השנה בחודש ספטמבר !!!

בקבוק אישי !!!

מצטייני ובוגרי
בית הספר

מאירופה!              איכותייםכדורי-יד

סמל ומספר



400(בקיזוז עלויות של  & !!)

בי"ס נוה חוף אלופים! 

בי"ס שלמון כיתות א'-ב'
זוכים בגביע!

ילדות ו-ז-ח אלופות ומחזיקות גביע!
בי"ס הדרים
'אלופים ב'-ג

עין הקורא - זכו בגביע!

!!! 2022מבצע ראש השנה 

במתנה !!! 
300(ילד שיירשם מאוקטובר ואילך ישלם  & על הערכה)

SELECTכדוריד 

מקורי!

איכותי מאירופה

במהלך החורף, הילדים יבצעו מבחנים מעשיים
ויקבלו הרצאות תיאורטיות בכדוריד שילוו לעיתים

בסרטי כדוריד.

1. הילדים יקבלו  למשחקי הבית
קבוצת הבוגרים, כולל גביע אירופה!     

    (כרטיס המנוי אישי ולא ניתן להעברה)

2. במשחקי פליאוף ודרבי, הכניסה עם המנוי
    מותנית בהרשמה מוקדמת!!!

מנוי ילד+הורה!!
של 

.3

ערכת השחקן
2022-2023 זורק לשער

300+מחיר הערכה בשווי  & נוספים

בחודשים ספט'-אוק'
(האימונים יחלו כבר בסוף אוגוסט)

ואילך ישלמו

1.9.2022

255255
(ערכת מתנה רק למשלמים בספטמבר!!!) 2,550

המחיר כולל מנוי זוגי!! ילד+הורה!!
התשלומים יינתנו מראש לכל השנה בכרטיס אשראי,

10(ניתן עד  תשלומים שווים ללא ריבית!)
או בשיקים לפקודת מועדון הכדוריד מכבי ראשל"צ.

ילד המפסיק את אימוניו עד חודש ינואר, יוחזרו
התשלומים לפי החלק היחסי

ילד שיפסיק את אימוניו ללא סיבה אחרי חודש
ינואר לא יקבל החזר!!

על האח השלישי

20%צהרון-

הצטרפו לפייסבוק שלנו: מכבי ראשון לציון כדוריד

בכדוריד.

בבית מכבי

(Youtube)  היכנסו ליוטיוב  והקלידו "סרטון סיום בית ספר
" טקס סיום בית ספר לכדוריד  ב- 21/22  לכדוריד  2017/18

32

.7

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.5

32

.1

.2

.3

.4

ילדי בית ספר חביב מניפים גביע! ילדי בית ספר חביב מניפים גביע! 
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 .6
   העונה תהיה

   הפסקה בעקבות
   הנחיות משרד

   הבריאות,
   נשלים את תקופת
   האימונים במהלכה

   או בחודשי הקיץ
   במלואם.

במידה ובמהלך

חולצת אימון נוספת !!!
לכל המקדימים להירשם לכל השנה בחודש ספטמבר !!!

בקבוק אישי !!!

מצטייני ובוגרי
בית הספר

מאירופה!              איכותייםכדורי-יד

סמל ומספר



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




