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יום רביעי 21.07.2010

ישראל

רכיבת אופניים

טריאתלון

אמנויות לחימה
טניס

שלחו לנו ידיעה

חיפוש

חיפוש

רכיבת סוסים

כדורגל חופים

גלישה

שייט

טיפוס הרים

ניוזלטר :שם מלא

 NOWעמוד הבית

הפוך לעמוד הבית

צניחה חופשית

קייאקים

אופנועים

אתלטיקה

פורמולה

הרשמה

אימייל

הוספה למועדפים

שחייה
1

טורים ודעות

צור קשר

עמוד הבית < שייט

חיבוק אוהב לילדי איל"ן

טורניר קט רגל פיליפס best5

אתמול בילו ילדי איל"ן בשייט קייקים צונן במי הירדן
וקינחו באבטיח ומיץ.
עודד בר | פורסם07:51 20.07.2010 :

ילדי איל"ן ,ילדי כפר בלום ומדריכי הקייטנה באתר
הקייקים בכפר בלום
אהבתי

 5אנשים אוהבים את זה.

רשת שותפים WeSell

בכפר בלום מחבקים זו השנה ה 12-את ילדי איל"ן בקייטנה עמוסה פעילויות בקיבוץ .אתר הקייקים בכפר בלום
הוא אחד מהנרתמים העיקריים לפרויקט מיוחד זה שהפך למסורת.
אתמול בילו ילדי איל"ן בשייט קייקים צונן במי הירדן וקינחו באבטיח ומיץ.
רשת שותפים WeSell

גלריית תמונות
קיאק | ילדי איל"ן | כפר בלום

עוד מאמרים משייט
אליפות העולם בשייט מפרשיות דגם  420תפתח השבוע
השתלטות ימית של שדות ים
הצמד הישראלי קליגר וסלע מדורגים  12באליפות העולם

ספורט נשים

ספורט "שולי"

אגודת קיאקים זבולון ת"א השתתפה באליפות ישראל 2010
סיפור התפתחותה של אגודת הקיאקים  -זבולון ת"א

נבחרת הנשים של
ישראל בכדורעף העפילה
ל...

המברגים בע"מ
עוד כמה מילים על הגמר

ניצחה את נבחרת היווניות
 2:3אחרי פיגור 2:0
במערכות.

21/07/10

הזרקור  -ספורט...

חדשות ספורט

הקלע דורון שזירי זכה
במדליית ארד ,בא...

תרשמו ביומנים :בארסה
 -ריאל מדריד הסו...

בסיום ירי  10הכדורים
בשלב הגמר היה שוויון בין
שזירי לקלע האוסטרלי

עוד על המשחקים הצפויים
בליגה הספרדית...

הידעת?

פספוסים

-http://sport.israelnow.co.il/a390חיבוק-אוהב-לילדי-איל-ן
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מי הישראלי היחיד שזכה
במדליית זהב באו...

פספוסי ספורט
באקסטרים

רמז :לא יעל ערד וזה לא
יפה להסתכל בתמונה...

תחזיקו חזק ,זה מצחיק ,או
כואב !

צפון ! NOW

שרון ! NOW

מרכז ! NOW

שפלה ! NOW

דרום ! NOW

קריות
חיפה
גליל
חדרה

נתניה
רעננה
כפר סבא
הרצליה

תל אביב
רמת גן
פתח תקווה
ירושלים

בת ים
חולון
ראשון לציון
רחובות
רמלה לוד

אשדוד
אשקלון
קרית גת
באר שבע
אילת

ספורט  | NOWאודות האתר | תנאי שימוש | פרסמו אצלנו | אפשרויות עסקיות | בניית אתרים |
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