תוכנית פעילות עונת  - 2018/19ביה"ס לכדורגל
בית-ספר
גולן
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ט .חובה
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17:15-18:00
17:30-18:15
17:15-18:15
12:10-13:10
16:00-17:00

ה-ו

א'

13:50-14:50

דור זרחוביץ

ט .חובה +חובה

ג'

17:15-18:00

ולדי  +מני כהן  +דור

א-ב
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ג'
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ג'
ג'
ג'
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א'  +ה'
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16:00-17:00
12:10-13:10
17:15-18:15
16:00-17:00
18:30-20:00
18:30-20:00
16:30-17:15
15:45-16:30
16:15-17:15
15:15-16:15
13:50-14:50

מני כהן +ולדי
מני כהן +ולדי
מני כהן  +דן רוק
ניר בן ניסן
ניר בן ניסן
ניר בן ניסן
יוסי חיים  +מני כהן
יוסי חיים  +מני כהן
דן רוק  +מני כהן
ולדי  +מני כהן
ולדי /עמית פולקה

14:00-15:00
 17:00-17:45מגרש קלמן
 16:15-17:15מגרש קלמן
 13:05-14:05מגרש הדר
 12:10-13:10מגרש הדר

א'
ה'
א'
ה'
א'
א'
ג'
ה'
ו'
א'  +ג'

 15:50-16:50מגרש קלמן
 16:00-17:00מגרש קלמן
 16:50-17:50מגרש קלמן
 17:45-18:45מגרש קלמן
 17:00-17:45במגרש הקטן
18:00-18:45
14:00-15:00 ,13:00-14:00
13:00-14:00
12:10-13:10
16:00-17:00

ניר בן ניסן
עמי ברדה  +עמית פולקה
ולדי פורטנוי
עמית פולקה
עמי ברדה +גל איטלי +מאור
קדוש
עמית פולקה
עמי ברדה  +עמית פולקה
עמית פולקה
עמית פולקה
ולדי +שחר יוסף
ולדי +שחר יוסף  +עמית פולקה
אמיר רסלר  +ניר +ולדי  /רסלר
יוסי חיים +שחר יוסף  +שובל
ולדי  +שחר יוסף  /מאיר מנור

14:00-15:00

ולדי

ג-ד-ה

ק .יערים

הדר
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ח-ט
ט .חובה
גן חובה
א
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ג-ד
ה-ו
ט .חובה +חובה
א-ב

ג-ד
ה-ו
אוסישקין

שעות הפעילות

דן רוק  +יוסי חיים
ולדי  +שובל
דור זרחוביץ
דן רוק  +בן פלח
אמיר רסלר /בן פלח

ג-ד

אמירים

ימים

מאמן

ט.ט .חובה
ט .חובה +חובה
א-ב

ג-ד
ה-ו

ג'

כיתה

ימים

שעות הפעילות

מאמן

אורנים
א-ב

א'+ד'+ה'

א-ב
ט .חובה +חובה

ב'
ה'
ב'

ט .חובה +חובה

ו'

13:05-14:05
16:30-17:30
 17:15-18:00במגרש
האימונים
 13:30-14:15בסינטטי

א-ב

א'

ג-ד-ה'

א'
ו'

ט.ט .חובה

ד'

 16:15-17:15במגרש
האימונים
 17:15-18:15במגרש
האימונים
 13:30-14:30בסינטטי
 16:45-17:30ביה"ס דורון

בן פלח

ט .חובה  +חובה

ג'

 16:30-17:15ביה"ס דורון

דן רוק  +בן פלח

ט .חובה +חובה

ב'

 17:00-17:45ביה"ס דורון

ולדי +מאיר מנור

ט .חובה +חובה

ה'

 17:15-18:00ביה"ס דורון

ולדי  +דן רוק

א
א-ב
א-ב
ג

ב'
ג'
ה'
ג'

 17:45-18:45ביה"ס דורון
 17:15-18:15ביה"ס דורון
 18:00-19:00ביה"ס דורון
 18:15-19:15ביה"ס דורון

ולדי  +מאיר מנור
דן רוק  +בן פלאח
ולדי  +עמית פולקה
דן רוק  +בן פלח

ג-ד

ב'
ה'
ד'

 18:45-19:45ביה"ס דורון
 19:00-20:00ביה"ס דורון
 17:30-18:30ביה"ס דורון

ולדי  +מאיר מנור
ולדי  +דן רוק
בן פלח

מגרש הטניס
סינטטי

ג-ד-ה

ג'

17:15-18:15

ניר בן ניסן

תיכון אלון

ט .חובה  +חובה

ג'

17:30-18:15

יוסי חיים  +מאיר מנור

דבורה עומר
מגרש
במורשה
סינטטי/
מגרש
האימונים

מגרש נווה גן
ביה"ס דורון
(רחוב השדות
)14

ה-ו

13:00-14:00

דור זרחוביץ
אמיר רסלר
יוסי חיים
עמי ברדה +מני כהן +שחר יוסף
יוסי חיים  +עמי ברדה
ולדי  +בן פלח
ניר בן ניסן +מאיר מנור
מני כהן +דן רוק  +שחר יוסף

