
 
 

F:\WINWORD6\OFFICE\000 - OFFICE\0תוכנית משחקים תלמידות.\תוכנית משחקים\תשע'ח\אליפות התיכונים\כדורסל\.  ע נ פ י   ס פ ו ר טdoc 
   61575ת"א         57717ת.ד.    59התאחדות  הספורט  לבתי  הספר  בישראל        רח' המסגר 

  E-mail : moshe@isa2000.org.il     03-5622272/5629101פקס:      03-5619080טל: 
Schoolsport.co.il 

 

 שנה"ל תשע"ח -תלמידות -תוכנית משחקים
 
 

 להלן שינוי משחקים )טיולים שנתיים/ מסעות לפולין(
 

 12.9.17יום שלישי, כ"א אלול תשע"ז, 
 

  -1הוקדם ממחזור 
 

 תוצאה הקבוצות המתמודדות שעה בית מס'

   היובל הרצליה - רוטברג רמה"ש 13:00 א 

 

 
 17.9.17יום ראשון, י"ט אלול תשע"ז, 

 
 -1נדחה ממחזור 

 
 תוצאה הקבוצות המתמודדות שעה בית מס'

   קמפוס קרית שרת חולון - ראשל"צ ריאלית גימנסיה 13:00 א 

 

 
 שידור -19.10.17כ"ט בחשוון תשע"ח, ,חמישייום 

 
 -5נדחה ממחזור 

 
 תוצאה הקבוצות המתמודדות שעה בית מס'

   ננהאוסטרובסקי רע - ראשל"צ ריאלית גימנסיה 10:30 א 

 

 
 1.11.17יום רביעי, י"ב בחשוון תשע"ח, 

 
 -2נדחה ממחזור 

 
 תוצאה הקבוצות המתמודדות שעה בית מס'

   אוסטרובסקי רעננה - רב תחומי עמק חרוד 13:00 א 

 

 
 

 15.11.17יום רביעי, כ"ו בחשוון תשע"ח, 
 

 -2נדחה ממחזור 
 

 תוצאה הקבוצות המתמודדות שעה בית מס'

   ראשל"צ ריאלית גימנסיה - ך ר"גבלי 13:00 א 

 

 

 

   היובל הרצליה - קמפוס קרית שרת חולון 13:00 א
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 - 1מחזור 
 
 13.9.17כ"ב באלול תשע"ז, ,יום רביעי  

 

 
 
 

 – 3מחזור 
 

 9.17.27יום רביעי, ז' בתשרי תשע"ח, 
 

 
 
 

  – 4מחזור 
 

 3.10.17יום שלישי, י"ג תשרי תשע"ח, 
 

 
 

 תוצאה הקבוצות המתמודדות שעה בית מס'

   בליך ר"ג - אוסטרובסקי רעננה 13:00 א 

 תוצאה הקבוצות המתמודדות שעה בית מס'

   גימנסיה ראשל"צ - רוטברג רמה"ש 13:00 א 

   אוסטרובסקי רעננה - קמפוס קרית שרת חולון 13:00 א 

   הרב תחומי עמק חרוד - בליך ר"ג 13:00 א 

 תוצאה הקבוצות המתמודדות שעה בית מס'

   גימנסיה ראשל"צ - היובל הרצליה 13:00 א 

   קמפוס קרית שרת חולון - רב תחומי עמק חרוד 13:00 א 

   רוטברג רמה"ש - בליך ר"ג 13:00 א 
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 – 5מחזור 
 

 18.10.17יום רביעי, כ"ח תשרי תשע"ח, 
 

 
 
 

 
  – 6מחזור 

 
 25.10.17יום רביעי, ה' בחשוון תשע"ח, 

 

 
 

  – 7מחזור 
 

 8.11.17יום רביעי, י"ט בחשוון תשע"ח, 
 

 תוצאה הקבוצות המתמודדות שעה בית מס'

   רב תחומי עמק חרוד - ובל הרצליההי 13:00 א 

   קמפוס קרית שרת חולון - רוטברג רמה"ש 13:00 א 

 תוצאה הקבוצות המתמודדות שעה בית מס'

   היובל הרצליה - אוסטרובסקי רעננה 13:00 א 

   שרוטברג רמה" - רב תחומי עמק חרוד 13:00 א 

   בליך ר"ג - קמפוס קרית שרת חולון 13:00 א 

 תוצאה הקבוצות המתמודדות שעה בית מס'

   רב תחומי עמק חרוד - גימנסיה ריאלית ראשל"צ 13:00 א 

   רוטברג רמה"ש - אוסטרובסקי רעננה 13:00 א 

   בליך ר"ג - ההיובל הרצלי 13:00 א 


