
תאריכים
בית גמר+'מוק

מועד אחרון 
להרשמה

18בנים 16בנים 14בנים 12בנים 10בנים 
לאומית 
גברים

לאומית נשים16בנות 14בנות 12בנות 10בנות 

סטיל טניס הרצליה
ש עמוס "ט יפו ע"מרה

רוזנצוויג
ש עמוס "ט יפו ע"מרה

רוזנצוויג
רמלה סטיל טניס הרצליה

ש עמוס "ט יפו ע"מרה
רוזנצוויג

ש עמוס "ט יפו ע"מרה
רוזנצוויג

סטיל טניס הרצליהרמלה

רמלהט יפו"מרהט יפו"מרהפרטים יימסרו בהמשך

פרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשך

רמלהט יפו"מרהט יפו"מרהפרטים יימסרו בהמשך

פרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשך

פרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשך

ש "ט ירושלים ע"מרה
זייתוני

ש "ט ירושלים ע"מרה
זייתוני

ש "ט ירושלים ע"מרה
זייתוני

ש "ט ירושלים ע"מרה
זייתוני

ש "ט ירושלים ע"מרה
זייתוני

ש "ט ירושלים ע"מרה
זייתוני

פרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשךפרטים יימסרו בהמשך

ש "ט ירושלים ע"מרה
זייתוני

ש "ט ירושלים ע"מרה
זייתוני

ש "ט ירושלים ע"מרה
זייתוני

ש "ט ירושלים ע"מרה
זייתוני

ש "ט ירושלים ע"מרה
זייתוני

ט ירושלים"מרהט ירושלים"מרהט ירושלים"מרהט ירושלים"מרה

ש "ט אשקלון ע"מרה
גלישקטיין

ש "ט אשקלון ע"מרה
גלישקטיין

ש "ט אשקלון ע"מרה
גלישקטיין

ש "ט אשקלון ע"מרה
גלישקטיין

ש "ט אשקלון ע"מרה
גלישקטיין

ט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרה

ש "ט אשקלון ע"מרה
גלישקטיין

ש "ט אשקלון ע"מרה
גלישקטיין

ש "ט אשקלון ע"מרה
גלישקטיין

ש "ט אשקלון ע"מרה
גלישקטיין

ש "ט אשקלון ע"מרה
גלישקטיין

ש "ט אשקלון ע"מרה
גלישקטיין

ט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרה

ט יפו"מרהט יפו"מרהט יפו"מרה

ש"ט רמה"מרהש"ט רמה"מרה
התחלת התחרות 

ט יפו"במרה
רעננהרעננה

ט יקנעם"מרהט חיפה"מרהט חיפה"מרה ט חיפה"מרה ט חיפה"מרה

ט יפו"מרהט יפו"מרהט יפו"מרה

ש"ט רמה"מרהש"ט רמה"מרה
התחלת התחרות 

ט יפו"במרה
רעננהרעננהרעננה

ט יפו"מרהט יפו"מרהט חיפה"מרהט חיפה"מרה

ש"ט רמה"מרה

ט חיפה"מרהט חיפה"מרהט חיפה"מרה

ש"ט רמה"מרה

מוקדמות חנוכה
13-15/12/201908/12/2019

ארצית חנוכה
23-30/12/201908/12/2019

מכבי נתניהט יפו"מרה

מכבי נתניהמכבי נתניה

ט חיפה"מרהט חיפה"מרה

5ארצית קיץ 
ש זייתוני"ע

22-30/8/2019
11/08/2019

מוקדמות סוכות
20-22/9/201915/09/2019

אליפות ישראל
לנוער

12-19/10/2019
15/09/2019

1מוקדמות קיץ 
28-30/6/201923/06/2019

ש"ט רמה"מרהש"ט רמה"מרה

ט אשקלון"מרהט אשקלון"מרה

ט ירושלים"מרהט ירושלים"מרה

1ארצית קיץ 
ש גליקשטיין"ע

5-13/7/2019
23/06/2019

5מוקדמות קיץ 
16-18/8/201911/08/2019

ארצית פסח
12-18/4/201931/03/2019

מוקדמות שבועות
24-26/5/201919/05/2019

ארצית שבועות
31/5-1/6/19
8-10/6/2019

ט חיפה"מרה19/05/2019
-ש נחום ברק "טבעון ע

 התחלת התחרות 
חיפה

ט יקנעם"מרהט יקנעם"מרה

ט ירושלים"מרהט ירושלים"מרהט ירושלים"מרה

ייתכנו שינויים בתאריכים ובמקומות התחרות במהלך השנה 

רמלהרמלה
רעננה

15-22/3/2019
רעננה

15-21/3/2019
מכבי נתניה

ט ירושלים"מרה

2019תחרויות ארציות ולאומית 

מוקדמות פורים
8-10/3/201903/03/2019

ארצית פורים
15-16/3/19
20-23/3/19

03/03/2019

מוקדמות פסח
5-7/4/1931/03/2019

ט יפו"מרהרמלהמכבי נתניהמכבי נתניהט יפו"מרהט יפו"מרהרמלהרמלה

רמלהרמלהמכבי נתניה

ש"ט רמה"מרהט יפו"מרהט יפו"מרה

מכבי נתניה

19/05/2019 1עמוד 



מועד אחרון תאריכים
להרשמה

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

קרית מוצקין
ט עכו"התחלת התחרות מרה

קרית מוצקין
ט עכו"התחלת התחרות מרה

קרית מוצקין
ט עכו"התחלת התחרות מרה

קרית מוצקין
ט עכו"התחלת התחרות מרה

התחלת התחרות - זכרון יעקב 
חיפה

התחלת התחרות - זכרון יעקב 
חיפה

התחלת התחרות - זכרון יעקב 
חיפה

קרית מוצקין
ט עכו"התחלת התחרות מרה

אזורית סוכות
התחלת התחרות - זכרון יעקב 14-19/10/201903/10/2019

חיפה
התחלת התחרות - זכרון יעקב 

חיפה

ט עכו"מרהט עכו"מרה ט עכו"מרהט עכו"מרהט עכו"מרה

5אזורית קיץ 
ט עכו"מרהט עכו"מרהט עכו"מרה24-30/8/201919/08/2019

התחלת התחרות - זכרון יעקב 
חיפה

התחלת התחרות - זכרון יעקב 
חיפה

קרית מוצקין
ט עכו"התחלת התחרות מרה

אזורית חנוכה
קרית מוצקין24-30/12/201916/12/2019

ט עכו"התחלת התחרות מרה
קרית מוצקין

ט עכו"התחלת התחרות מרה

התחלת התחרות - זכרון יעקב 
חיפה

טבעון
התחלת התחרות חיפה

ט עכו"מרה ט עכו"מרהט עכו"מרה

טבעון
התחלת התחרות חיפה

טבעון
התחלת התחרות חיפה

טבעון
התחלת התחרות חיפה

ט עכו"מרה

ש טל מזרח"קרית ביאליק ע
ט עכו"התחלת התחרות מרה

ש טל מזרח"קרית ביאליק ע
ט עכו"התחלת התחרות מרה

ש טל מזרח"קרית ביאליק ע
ט עכו"התחלת התחרות מרה

טבעון
התחלת התחרות חיפה

ט עכו"מרה

ש טל מזרח"קרית ביאליק ע
ט עכו"התחלת התחרות מרה

אזורית שבועות
31/5-1/6/19
8-10/6/2019

קרית שמונהקרית שמונהקרית שמונהקרית שמונה27/05/2019

ש טל מזרח"קרית ביאליק ע
ט עכו"התחלת התחרות מרה

ש טל מזרח"קרית ביאליק ע
ט עכו"התחלת התחרות מרה

1אזורית קיץ 
ט עכו"מרהט עכו"מרהט עכו"מרה7-13/7/201901/07/2019

3אזורית קיץ 
טבעון28/7-2/8/1921/07/2019

התחלת התחרות חיפה

2אזורית קיץ 
21-26/7/201915/07/2019

קרית שמונהקרית שמונהקרית שמונהקרית שמונה

אזורית פסח
ש מאוריציו לוי"מגדל העמק ע14-18/4/201908/04/2019

התחלת התחרות בחיפה
ש מאוריציו לוי"מגדל העמק ע

התחלת התחרות בחיפה
ש מאוריציו לוי"מגדל העמק ע

התחלת התחרות בחיפה
ש מאוריציו לוי"מגדל העמק ע

התחלת התחרות בחיפה
ש מאוריציו לוי"מגדל העמק ע

התחלת התחרות בחיפה
ש מאוריציו לוי"מגדל העמק ע

התחלת התחרות בחיפה
ש מאוריציו לוי"מגדל העמק ע

התחלת התחרות בחיפה
ש מאוריציו לוי"מגדל העמק ע

התחלת התחרות בחיפה

2019צפון -          תחרויות אזוריות 

ט חיפה"מרהט חיפה"מרהט חיפה"מרהט חיפה"מרה

אזורית פורים
15-16/3/19
20-23/3/19

ט חיפה"מרהט חיפה"מרהט חיפה"מרהט חיפה"מרה11/03/2019

ייתכנו שינויים בתאריכים ובמקומות התחרות במהלך השנה 

19/05/2019 2עמוד 



מועד אחרון תאריכים
להרשמה

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

אזורית חנוכה
א"אקדמיה לטניס ת24-30/12/201916/12/2019

א"ת, 2רוקח ' שד
א"אקדמיה לטניס ת

א"ת, 2רוקח ' שד
מודיעין

ט אשקלון"מרהרמת אליהוט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרה

מודיעין
א"אקדמיה לטניס ת

א"ת, 2רוקח ' שד
א"אקדמיה לטניס ת

א"ת, 2רוקח ' שד
מודיעין

אזורית סוכות
רמת אליהוט אשקלון"מרהט אשקלון"מרה14-19/10/201903/10/2019

ירושלים, הר הצופיםרמת אליהוירושלים, הר הצופיםירושלים, הר הצופים

5אזורית קיץ 
ירושלים, הר הצופיםרמת אליהוירושלים, הר הצופים24-30/8/201919/08/2019

רמלהרמלהירושלים, הר הצופיםרמלה

3אזורית קיץ 
רמלהירושלים, הר הצופים28/7-2/8/1921/07/2019

א"אקדמיה לטניס ת
א"ת, 2רוקח ' שד

א"אקדמיה לטניס ת
א"ת, 2רוקח ' שד

רמלה

2אזורית קיץ 
א"אקדמיה לטניס ת21-26/7/201915/07/2019

א"ת, 2רוקח ' שד
רמלה

כפר המכביה
א"אקדמיה לטניס ת

א"ת, 2רוקח ' שד
א"אקדמיה לטניס ת

א"ת, 2רוקח ' שד
כפר המכביהכפר המכביה

1אזורית קיץ 
א"אקדמיה לטניס ת7-13/7/201901/07/2019

א"ת, 2רוקח ' שד
א"אקדמיה לטניס ת

א"ת, 2רוקח ' שד
כפר המכביה

מודיעין
תחרות מרוכזת אזורים 

'  ב+ ' א
כפר המכביה

מודיעיןכפר המכביה

אזורית שבועות
31/5-1/6/19
8-10/6/2019

27/05/2019
תחרות מרוכזת אזורים 

'  ב+ ' א
כפר המכביה

מודיעיןכפר המכביה

ט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרה

אזורית פסח
ט אשקלון"מרהט אשקלון"מרהט אשקלון"מרה14-18/4/201908/04/2019

2019' דרום ומרכז א-             תחרויות אזוריות 

אזורית פורים
15-16/3/19
20-23/3/19

מכביםמכביםכפר המכביהכפר המכביהמכביםמכביםכפר המכביה11/03/2019

ייתכנו שינויים בתאריכים ובמקומות התחרות במהלך השנה 

19/05/2019 3עמוד 



מועד אחרון תאריכים
להרשמה

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

אזורית חנוכה
מכבי נתניהאביחילאביחיל24-30/12/201916/12/2019

א" ת67מועדון טניס רוקח א" ת67מועדון טניס רוקח בית ברלא" ת67מועדון טניס רוקח 

מכבי נתניה מכבי נתניההרצליה. ק.קהרצליה. ק.קמכבי נתניה

אזורית סוכות
א" ת67מועדון טניס רוקח מועדון הטניס כפר מעשבית ברל14-19/10/201903/10/2019

מכבי נתניהמכבי נתניהגולדן טניס נתניהמכבי נתניהמכבי נתניה

5אזורית קיץ 
גולדן טניס נתניהא" ת67מועדון טניס רוקח א" ת67מועדון טניס רוקח 24-30/8/201919/08/2019

מכבי נתניהמכבי נתניהא"מכבי צפון ת

3אזורית קיץ 
אביחילא"מכבי צפון ת28/7-2/8/1921/07/2019

גולדן טניס נתניההרצליה. ק.קהרצליה. ק.קגולדן טניס נתניה

2אזורית קיץ 
א"מכבי צפון תא"מכבי צפון ת21-26/7/201915/07/2019

א" ת67מועדון טניס רוקח א" ת67מועדון טניס רוקח בני הרצליהא" ת67מועדון טניס רוקח 

1אזורית קיץ 
א" ת67מועדון טניס רוקח אביחילאביחיל7-13/7/201901/07/2019

ס"כ. ק.ק
תחרות מרוכזת אזורים 

'  ב+ ' א
כפר המכביה

ס"כ. ק.קס"כ. ק.קבית ברל

אזורית שבועות
31/5-1/6/19
8-10/6/2019

27/05/2019
תחרות מרוכזת אזורים 

'  ב+ ' א
כפר המכביה

ס"כ. ק.קהרצליה. ק.ק

גבעת השלושהבית ברלהרצליה. ק.קגולדן טניס נתניה

אזורית פסח
גבעת השלושהגבעת השלושההרצליה. ק.ק14-18/4/201908/04/2019

2019' מרכז ב-             תחרויות אזוריות 

אזורית פורים
15-16/3/19
20-23/3/19

ס"כ. ק.קס"כ. ק.קס"כ. ק.קבית ברלס"כ. ק.קס"כ. ק.קבית ברלבני הרצליה11/03/2019

ייתכנו שינויים בתאריכים ובמקומות התחרות במהלך השנה 

19/05/2019 4עמוד 


