
מוקדמות ארצית פורים

23/2/2018

ארצית פורים

28/2-3/3 ,23-24/2
רעננהרעננהרמלהט יד אליהו"מרהט יד אליהו"מרהרעננהרעננהרעננהרמלהט יד אליהו"מרהט יד אליהו"מרה

מוקדמות ארצית פסח

16-18/3
רעננהרעננהש"ט רמה"מרהש"ט רמה"מרהרעננהרעננהש"ט רמה"מרהש"ט רמה"מרהש"ט רמה"מרה

ארצית פסח

23-29/3
רעננהרעננהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהש"ט רמה"מרהש"ט רמה"מרהרעננהש"ט רמה"מרהש"ט רמה"מרהט אשקלון"מרה

מוקדמות ארצית שבועות

11-13/5
רעננהט חיפה"מרהט חיפה"מרהרעננהרעננהט חיפה"מרהט חיפה"מרהט חיפה"מרה

ארצית שבועות

18-21/5 ,26/5
ט עכו"מרהט עכו"מרהט עכו"מרהט חיפה"מרהט חיפה"מרהט חיפה"מרהט חיפה"מרהט חיפה"מרהט יקנעם"מרהט יקנעם"מרה

1מוקדמות ארצית קיץ 

22-24/6
ט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרה

ש גליקשטיין" ע1ארצית קיץ 

30/6-7/7

ט אשקלון"מרה

ש גליקשטיין"ע

ט אשקלון"מרה

ש גליקשטיין"ע

ט אשקלון"מרה

ש גליקשטיין"ע

ט אשקלון"מרה

ש גליקשטיין"ע

ט אשקלון"מרה

ש גליקשטיין"ע

ט אשקלון"מרה

ש גליקשטיין"ע

ט אשקלון"מרה

ש גליקשטיין"ע

ט אשקלון"מרה

ש גליקשטיין"ע

ט אשקלון"מרה

ש גליקשטיין"ע

ט אשקלון"מרה

ש גליקשטיין"ע

ט אשקלון"מרה

ש גליקשטיין"ע

5מוקדמות ארצית קיץ 

10-12/8
ט יפו"מרהט יפו"מרהט יפו"מרהט יפו"מרהט ירושלים"מרהט יפו"מרהט ירושלים"מרהט ירושלים"מרהט ירושלים"מרהט ירושלים"מרה

ש זייתוני" ע5ארצית קיץ 

24-31/8

ט ירושלים"מרה

ש זייתוני"ע

ט ירושלים"מרה

ש זייתוני"ע

ט ירושלים"מרה

ש זייתוני"ע

ט ירושלים"מרה

ש זייתוני"ע
ט יפו"מרהט יפו"מרהט יפו"מרה

ט ירושלים"מרה

ש זייתוני"ע

ט ירושלים"מרה

ש זייתוני"ע
ט יפו"מרהט יפו"מרה

מוקדמות אליפות ישראל

14-16/9סוכות 
רעננהרעננהרעננהש"ט רמה"מרהש"ט רמה"מרהרעננהרעננהש"ט רמה"מרהש"ט רמה"מרהש"ט רמה"מרה

סוכות, אליפות ישראל לנוער

21-28/9
רעננהרעננהרעננהש"ט רמה"מרהש"ט רמה"מרהרעננהרעננהרעננהש"ט רמה"מרהש"ט רמה"מרה

מוקדמות ארצית חנוכה

23-25/11
רעננהרעננהט יפו"מרהט יפו"מרהרעננהרעננהט יפו"מרהט יפו"מרה

ארצית חנוכה

ש"ט רמה"מרהש"ט רמה"מרהט יפו"מרהט יפו"מרהש"ט רמה"מרהש"ט רמה"מרהט יפו"מרהט יפו"מרה3-10/12/2018

05/09/2018

18/11/2018

2018תחרויות לאומיות וארציות 

לאומית נשים 12בנות 10בנות לאומית גברים18בנים  16בנות 14בנות 
תאריכים 

מוקדמות 

ובית הגמר

מועד אחרון 

להרשמה
16בנים 14בנים 12בנים 10בנים 

11/02/2018

11/03/2018

02/05/2018

17/06/2018

05/08/2018

29/11/2018 5 מתוך 1עמוד  אילנה ריף פרייזלר



אזורית פורים

23-24/2 ,28/2-3/3
ט חיפה"מרהט חיפה"מרהט חיפה"מרהט חיפה"מרהט חיפה"מרהט חיפה"מרהט חיפה"מרה19/02/2018

אזורית פסח

24-30/3
ש מאוריציו לוי"חיפה עש מאוריציו לוי"חיפה עש מאוריציו לוי"חיפה עש מאוריציו לוי"חיפה עש מאוריציו לוי"חיפה עש מאוריציו לוי"חיפה ע19/03/2018

אזורית שבועות

18-21/5 ,26/5
ט קרית שמונה"מרהט קרית שמונה"מרהט קרית שמונה"מרהט קרית שמונה"מרהנצרת עיליתט קרית שמונה"מרהט קרית שמונה"מרה13/05/2018

1אזורית קיץ 

1-6/7
ט יקנעם"מרהט יקנעם"מרהט יקנעם"מרהט יקנעם"מרהט יקנעם"מרהט יקנעם"מרה25/06/2018

2אזורית קיץ 

15-20/7
08/07/2018

ש טל מזרח"קרית ביאליק ע

התחלת התחרות בחיפה

ש טל מזרח"קרית ביאליק ע

התחלת התחרות בחיפה

ש טל מזרח"קרית ביאליק ע

התחלת התחרות בחיפה

ש טל מזרח"קרית ביאליק ע

התחלת התחרות בחיפה

ש טל מזרח"קרית ביאליק ע

התחלת התחרות בחיפה

ש טל מזרח"קרית ביאליק ע

התחלת התחרות בחיפה

3אזורית קיץ 

23-28/7
15/07/2018

טבעון

התחלת התחרות בחיפה

טבעון

התחלת התחרות בחיפה

טבעון

התחלת התחרות בחיפה

טבעון

התחלת התחרות בחיפה

טבעון

התחלת התחרות בחיפה

5אזורית קיץ 

26-31/8
ט עכו"מרהט עכו"מרהט עכו"מרהט עכו"מרהט עכו"מרה13/08/2018

אזורית סוכות

23-28/9
16/09/2018

זכרון יעקב

התחלת התחרות בחיפה

זכרון יעקב

התחלת התחרות בחיפה

זכרון יעקב

התחלת התחרות בחיפה

זכרון יעקב

התחלת התחרות בחיפה

זכרון יעקב

התחלת התחרות בחיפה

זכרון יעקב

התחלת התחרות בחיפה

אזורית חנוכה

4-10/12
ט עכו"מרהט עכו"מרהט עכו"מרהט עכו"מרהט עכו"מרהט עכו"מרהט עכו"מרה25/11/2018

14בנות 12בנות 

אזור צפון - 2018תחרויות אזוריות 

ייתכנו שינויים במהלך השנה במקומות התחרות

תאריכים

ושם התחרות

מועד אחרון 

להרשמה
10בנות 16בנים 14בנים 12בנים 10בנים 

29/11/2018 5 מתוך 2עמוד  אילנה ריף פרייזלר



אזורית פורים

23-24/2 ,28/2-3/3
ט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרה19/02/2018

אזורית פסח

24-30/3
קרית גתקרית גתקרית גתקרית גתקרית גתקרית גת19/03/2018

אזורית שבועות

18-21/5 ,26/5
ש"מכללת קיי בש"מכללת קיי בש"מכללת קיי בש"מכללת קיי בש"מכללת קיי בש"מכללת קיי בש"מכללת קיי ב13/05/2018

1אזורית קיץ 

1-6/7
ט אופקים"מרהט אופקים"מרהט אופקים"מרהט אופקים"מרהט אופקים"מרהט אופקים"מרה25/06/2018

2אזורית קיץ 

15-20/7
ט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרה08/07/2018

3אזורית קיץ 

23-28/7
ט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרה15/07/2018

5אזורית קיץ 

26-31/8
ט אופקים"מרהט אופקים"מרהט אופקים"מרהט אופקים"מרהט אופקים"מרה13/08/2018

אזורית סוכות

23-28/9
ט ערד"מרהט ערד"מרהט ערד"מרהט ערד"מרהט ערד"מרהט ערד"מרה16/09/2018

אזורית חנוכה

4-10/12
ט אופקים"מרהט אופקים"מרהט אופקים"מרהט אופקים"מרהט אופקים"מרהט אופקים"מרהט אופקים"מרה25/11/2018

אזור דרום - 2018תחרויות אזוריות 

ייתכנו שינויים במהלך השנה במקומות התחרות

תאריכים

ושם התחרות

מועד אחרון 

להרשמה
14בנות 12בנות 10בנות 16בנים 14בנים 12בנים 10בנים 

29/11/2018 5 מתוך 3עמוד  אילנה ריף פרייזלר



אזורית פורים

23-24/2 ,28/2-3/3
מודיעיןא"אקדמיה תא"אקדמיה תמודיעיןמודיעיןא"אקדמיה תא"אקדמיה ת19/02/2018

אזורית פסח

24-30/3
חולוןכפר המכביהרמלהחולוןחולוןכפר המכביהרמלהרמלה19/03/2018

אזורית שבועות

18-21/5 ,26/5
מכביםא"אקדמיה תרמת אליהוא"אקדמיה תמכביםרמת אליהוא"אקדמיה ת13/05/2018

1אזורית קיץ 

1-6/7
א"אקדמיה תחולוןחולוןא"אקדמיה תהר הצופיםהר הצופיםא"אקדמיה תא"אקדמיה ת25/06/2018

2אזורית קיץ 

15-20/7
חולוןחולוןא"אקדמיה תחולוןא"אקדמיה תחולון08/07/2018

3אזורית קיץ 

23-28/7
ט יד אליהו"מרהט יד אליהו"מרהט יד אליהו"מרההר הצופיםהר הצופיםהר הצופיםהר הצופים15/07/2018

5אזורית קיץ 

26-31/8
כפר המכביהכפר המכביהכפר המכביהכפר המכביהכפר המכביה13/08/2018

אזורית סוכות

23-28/9
כפר המכביהרמלהכפר המכביהרמת אליהורמת אליהורמלהכפר המכביהרמת אליהו16/09/2018

אזורית חנוכה

4-10/12
מודיעיןמודיעיןכפר המכביהכפר המכביהמכביםמכביםכפר המכביה25/11/2018

14בנות  18בנים 

'אזור מרכז א - 2018תחרויות אזוריות 

ייתכנו שינויים במהלך השנה במקומות התחרות

תאריכים

ושם התחרות

מועד אחרון 

להרשמה
16בנות 12בנות 10בנות 16בנים 14בנים 12בנים 10בנים 

29/11/2018 5 מתוך 4עמוד  אילנה ריף פרייזלר



אזורית פורים

23-24/2 ,28/2-3/3
א"הפועל תא"הפועל תבני הרצליהגולדן טניס נתניהא"הפועל תא"הפועל תאביחילהרצליה. ק.קגולדן טניס נתניה19/02/2018

אזורית פסח

24-30/3
א"הפועל תהרצליה. ק.קאביחילא"הפועל תגולדן טניס נתניההרצליה. ק.ק19/03/2018

אזורית שבועות

18-21/5 ,26/5
גבעת השלושהס"כ. ק.קס"כ. ק.קהרצליה. ק.קס"כ. ק.קגבעת השלושהאביחילס"כ. ק.קהרצליה. ק.ק13/05/2018

1אזורית קיץ 

1-6/7
א"מכבי צפון תבני הרצליהמכבי נתניהא"מכבי צפון תמכבי נתניהמכבי נתניה25/06/2018

2אזורית קיץ 

15-20/7
גבעת השלושהא"מכבי צפון תהרצליה. ק.קגבעת השלושהא"מכבי צפון תאביחילהרצליה. ק.ק08/07/2018

3אזורית קיץ 

23-28/7
מכבי נתניהגולדן טניס נתניהגולדן טניס נתניהמכבי נתניהמכבי נתניה15/07/2018

5אזורית קיץ 

26-31/8
מכבי נתניהמכבי נתניהבית ברלגולדן טניס נתניהגולדן טניס נתניהמכבי נתניהבית ברל13/08/2018

אזורית סוכות

23-28/9
גולדן טניס נתניהבית ברל16/09/2018

אקדמיה לטניס 

א"ת

אקדמיה לטניס 

א"ת
גולדן טניס נתניהבית ברל

אזורית חנוכה

4-10/12
גבעת השלושהמכבי נתניהמכבי נתניהגבעת השלושהגבעת השלושהמכבי נתניהאביחיל25/11/2018

16בנות 14בנות 

'אזור מרכז ב - 2018תחרויות אזוריות 

ייתכנו שינויים במהלך השנה במקומות התחרות

תאריכים

ושם התחרות

מועד אחרון 

להרשמה
12בנות 10בנות 18בנים 16בנים 14בנים 12בנים 10בנים 

29/11/2018 5 מתוך 5עמוד  אילנה ריף פרייזלר


