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  שרד החינוךמ  

                                                ל' תשרי, תשע"ח         אביב-מחוז תל                   
 2017אוקטובר,  20

 לכבוד
 מנהל/ת ביה"ס

 חינוך גופני בביה"ס /תרכז
 

 שלום רב,
   יב'-י'כיתות לטניס שולחן ב ת ימחוזאליפות סיכום הנדון: 

 
 .קריית אונואולם צ'יינין, יב' ב-לכיתות י'לחן בטניס שו האליפות המחוזית  התקיימה   18.10.2017  רביעיביום 

קריית  מדור חינוך גופני למר ישראל שצ'וצ'ינסקי, מנהל מחלקת הספורט ולאייל מדינה, מנהל זו ההזדמנות להודות 

   !גל שמואל על הניהול המקצועילכמובן אונו  על אירוח טורניר הגמר, ו

 גל. ישראל ,ראש עיריית קריית אונו בנוכחותו את האירוע כיבד

קלעי גבעתיים, בית אקשטיין גבעתיים, ישיבת אדרת בת ים, בליך באליפות המחוזית נבחרות התלמידים של בתי הספר: 

 רושים תל אביב, עירוני ד' ת"א , אמי"ת בר אילן רמת גן, בן צבי קריית אונו.רמת גן, עירוני ח' ראשית ת"א, ב

אנו רוצים לציין כי התחרות התעלתה לרמה גבוהה מאוד והתנהלה באווירה נעימה וספורטיבית. אנו שמחים לציין כי כל 

 הספורטאים התחרו עם תלבושת מלאה ואחידה כפי שמופיע בתקנון אירועי החינוך הגופני.

 !על הזכייה באליפות המחוזית  קריית אונובן צבי  נבחרתנו מברכים את א

ולנבחרת התלמידות של תיכון קלעי התלמידים של תיכון בן צבי קריית אונו ובליך רמת גן אנו מאחלים הצלחה לנבחרות 

 . 6.12.17-ב קרית אונו שתתקיים בלאליפות הארצית שהעפילו ממחוז ת"א גבעתיים 

 
 :תלמידיםיב' -י'טורניר הגמר וצאות להלן סיכום ת

 
 

 בית אקשטיין גבעתיים                    –:  בן צבי קריית אונו  1חצי גמר 
                                 4               -         0 

 בליך רמת גן          –קלעי גבעתיים :  2חצי גמר 
                                      0                          4 

   קלעי גבעתיים    – בית אקשטיין      :4-3דירוג 
                                       3               -        4 

                         בליך רמת גן –  צבי קריית אונובן  משחק הגמר:
                                      4            -            1  

 
 

  אליפות מחוז ת"א –דירוג סופי 
 בן צבי קריית אונו   -   1מקום    
 בליך רמת גן   -   2מקום    
 קלעי גבעתיים   -   3מקום    
 בית אקשטיין גבעתיים   -   4מקום    

 
 
 

 בטורניר הגמר נבחרו: ם מצטייניםכשחקני
 בן צבי קריית אונו  –עידו פנסו

 בליך רמת גן – וטיינרשגיא ג
 קלעי גבעתיים – עידו תמם

 בית אקשטיין גבעתיים  – אייל פירשטיין
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 שרד החינוךמ 
 באבי-מחוז תל                                                          

 
                                                                 

 בברכה,                            
 טלי קשתי                      רועי ברקוביץ

    הפיקוח על החינוך הגופני                     
 העתק: 

 מנהל מחלקת הספורט קריית אונו –מר ישראל שצ'וצ'ינסקי 
 מנהלי מחלקות/אגפי הספורט ומדורי חינ"ג ברשויות המקומיות

 מנהל מקצועי של האליפות –מר גל שמואל 
 לאירועי ספורטרכזת ארצית  -ברת טל אנקונהג

 מנהל המחלקה לאירועי ספורט מחוז ת"א –מר גיל פפיר  
 
 

 
 

 
 

     
 

            

 


