
  לוח אירועים ותחרויות ספורט לאומיות ובינלאומיות

 הערות מקום האירוע שם האירוע שעה יום  תאריך 

 14ליגת על מחזור  -כדורסל 20:00 שלישי 21.2.23

חוסן ביה"ל  -ארז ספיבק ר"ג

 ב"ש

  ספיבק

 משחק ליגה  -רוגבי  17:00 רביעי 22.2.23

 אריות –נמרים

  ספיבק

  –משחק ליגה שועלים -רוגבי  18:30 רביעי 22.2.23

 טיגריסים 

  ספיבק

        14ליגת העל מחזור  -כדורסל 18:30 חמישי 23.2.23

 ביה"ל ת"א -אילן ספיבק ר"ג

  ספיבק

יום מרוכז של ענף השחייה   16:00 שבת 25.2.23

 אילן חיפה

  אילן חיפה

אליפות החורף בשחייה לילדים  16:00 ראשון 26.2.23

2023 

  ספיבק

לאומית  א' גביע                -כדורסל 20:00 ראשון 26.2.23

 אלון ספיבק ר"ג -ערבה ספיבק

  ספיבק

–משחק ליגה נמרים -רוגבי  17:00 רביעי 1.3.23

 שועלים

  ספיבק

 משחק ליגה  -רוגבי  18:30 רביעי 1.3.23

 אריות –טיגריסים

  ספיבק



 מסיבת פורים  15:00 רביעי  1.3.23

 תוכנית ילדים ונוער

  ספיבק

לאומית א' גביע אלון  -כדורסל  20:00 חמישי 2.3.23

 ערבה ספיבק ר"ג -ספיבק ר"ג 

  ספיבק

טורניר הכנה לאליפות אירופה   שני-שישי 3-6.3.2023

 רוגבי-

  גרמניה

לאומית א' גביע                 -כדורסל 20:00 ראשון 5.3.23

 ערבה ספיבק-אלון ספיבק ר"ג

 ר"ג

  ספיבק

לאומית א' גביע                 -כדורסל 21:00 שני 6.3.23

 ביה"ל ת"א-אורן ספיבק ר"ג 

  ספיבק

          3לאומית ב' מחזור -כדורסל 21:00 רביעי 8.3.23

 כרמיאל-דקל ספיבק ר"ג

  ספיבק

          4לאומית ב' מחזור  -כדורסל 21:00 רביעי 15.3.23

 הגולן -דקל ספיבק ר"ג

  ספיבק

משחק ליגה         -רוגבי  17:00 רביעי 15.3.23

 אריות שועלים

  ספיבק

-משחק ליגה נמרים -רוגבי  18:30 רביעי  15.3.23

 שועלים

  ספיבק

ליגת על גביע                 -כדורסל 18:30 ראשון 19.3.23

 כריש חדרה -ארז ספיבק ר"ג 

  ספיבק

25.3-

1.4.23 

משתתפים: נדב  קרואטיה טורניר צ'אלנג'ר בוצ'יה  שבת-שבת

לוי, אורית קלנר, 

 דני כהן סולל



אליפות החורף בשחייה לנוער  15:00 ראשון 26.3.23

 2023ובוגרים 

  אילן חיפה

  ספיבק אליפות האביב בטניס שולחן 15:00 חמישי 30.3.23

  ספיבק גביע המדינה ברוגבי 18:00 רביעי 19.4.23

  ספיבק ממלחמה לתקומה 18:00 חמישי 20.4.23

כדורסל כסאות  2גמר יורוקאפ   ראשון-שישי 28-30.4.23

 גלגלים

  ספרד

גביע האומות בטניס כסאות   שני 1-7.5.23

 גלגלים

  פורטוגל

 7לאומית ב' מחזור  -כדורסל 18:30 רביעי 3.5.23

ביה"ל  -דקל ספיבק ר"ג

 ירושלים

  ספיבק

 -רביעי 3-7.5.23

 ראשון

  אנגליה-וולס אליפות אירופה דרג א' ברוגבי 

מסיבת קיץ תוכנית הילדים  15:00 ראשון 18.6.23

 ונוער

  ספיבק

 רביעי  21.6.23

  

אליפות ישראל בטניס שולחן  15:00

 בזוגות

בית הלוחם באר 

 שבע

 

 חמישי 29.6.23

  

   ספיבק  אליפות הקיץ בטניס שולחן 15:00



 רביעי  5.7.23

  

גביע המדינה בטניס שולחן   16:00

 קבוצתי

בית הלוחם תל 

 אביב

  

 חמישי  3.8.23

  

אליפות סיום עונה בטניס  15:00

 שולחן

   ספיבק 

 

 


