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האתר הרשמי של קבוצת הכדוריד של מכבי ״הארזים״ רמת-גן

הקבוצה נוסדה בשנת 1963 על ידי ברוך חפץ, אברהם פסקל המשמש עד היום כיושב ראש האגודה ואליהם חבר בהמשך ישראל וידס המשמש כנשיא
המועדון וניהל את האגודה ואת נבחרת ישראל נשים במשך שנים רבות, כאשר אלדד חפץ, בנו של ברוך, פעיל באגודה כמאמן וכמנהל. הקבוצה הוקמה על

מנת להנציח את שמם וזכרם של שישה חללי "פלוגת הארזים" מגדוד שועלי שמשון שלחמו ונפלו בקרב במלחמת השחרור

קבוצת הנשים זכתה באליפות המדינה לראשונה בעונת 1967/1968 ו-3 עונות ברציפות לאחר מכן, ב-1977/1978, ובעונת 1979/1980 ועוד 6 פעמים
ברציפות לאחר מכן עד 1985/1986, סה"כ ב-12 אליפויות, כאשר ב-6 מהן זוכה הקבוצה גם בגביע המדינה לכדוריד נשים ומשלימה 6 דאבלים.

בעונת 2016/2017 העפילה לגמר גביע המדינה ולגמר הפלייאוף בליגה הראשונה אך הפסידה בשניהם לבנות הרצליה. בעונת 2017/2018 זכתה הקבוצה
באליפות ובגביע המדינה והשלימה דאבל שביעי בהיסטוריה, לאחר 31 עונות בהן לא זכתה בתואר. בעונת 2018/2019 זכתה הקבוצה באליפות ה-14

במספר.

קבוצת הנשים

Jovana Velickovic Shira Eden Vakrat Dor Sonego Rotem Hasida Segal

Kristina Plugina Oshri Nahum Cohen Veronika Grozovsky Hadar Dorenboust

Shir Ben Zion Adi Ben Yacov Maayan Amram Diana Ahac

עונת 2017 2018 דאבל היסטורי מכבי ארזים רמת גן נשים
Watch later Share

לוח משחקים

25/9/2019, יום רביעי, 21:00
מחזור 1 מ.כ.חולון-מכבי ארזים אהל שם ר"ג, אולם קציר חולון

3/10/2019, יום חמישי, 20:00
מחזור 2 מכבי ארזים אהל שם ר"ג-מכבי פ"ת, אולם אוהל שם

17/10/2019, יום חמישי, 21:00
מחזור 3 הפועל ק.אונו-מכבי ארזים אהל שם ר"ג, אולם חדש קרית אונו

24/10/2019, יום חמישי, 20:15
מחזור 4 מכבי ארזים אהל שם ר"ג-בני הרצליה, אולם אוהל שם

31/10/2019, יום חמישי, 21:00
מחזור 5 מכבי ראשון לציון-מכבי ארזים אהל שם ר"ג, אולם בית מכבי ראשל"צ

14/11/2019, יום חמישי, 20:15
מחזור 7 מכבי ארזים אהל שם ר"ג-הפועל פתח תקוה, אולם אוהל שם

5/12/2019, יום חמישי, 21:00
מחזור 8 א.כ. נס ציונה-מכבי ארזים אהל שם ר"ג, צימרמן החדש

12/12/2019, יום חמישי, 20:15
מחזור 9 מכבי ארזים אהל שם ר"ג-הפועל ראשון לציון, אולם אוהל שם

16/1/2020, יום חמישי, 20:15
מחזור 10 מכבי ארזים אהל שם ר"ג- מ.כ.חולון, אולם אוהל שם

גלריה

הבא 4 3 2 1

אגוד הכדוריד האירופי

http://www.eurohandball.com/ec/ehfc/women/2
019-

20/clubs/016543/Maccabi+Arazim+Ramat+gan

 איגוד הכדוריד הישראלי

www.handballisr.co.il

התאחדות הכדוריד הבינלאומית

www.ihf.info
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