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לכבוד
______________
ג.א.נ,.
הנדון :שיבוץ קבוצות לעונת – 610270/
ליגה לגברים ,לנשים ,על נוער ,נערים ונערות
רצ"ב שיבוץ הקבוצות בליגות הבכירות לגברים ונשים ,לעונת .6302107
השיבוץ נעשה עפ"י האמור בתקנון איגוד הכדורסל ,במידה וקבוצות לא ישחקו בליגה ,אליהם שובצו,
מסיבות תקנוניות ,תחליף אותן קבוצה חלופית בהתאם לתקנון האיגוד:
ליגה על גברים ( 21קבוצות)
בני הרצליה ,הפועל תל אביב ,הפועל אילת ,הפועל חולון ,הפועל ירושלים ,הפועל נהריה ,מכבי אשדוד,
מכבי חיפה ,מכבי קרית גת ,מכבי ראשון לציון ,מכבי תל אביב ,הפועל גליל1גלבוע.
ליגה לאומית גברים ( 21קבוצות)
אליצור קרית אתא ,הפועל באר שבע1ב"ש ,הפועל גלבוע1עפולה ,הפועל גליל עליון ,הפועל כפר סבא,
הפועל מגדל העמק ,הפועל ר"ג1גבעתיים ,מכבי הוד השרון ,מכבי רעננה ,עירוני רמת גן ,מכבי רחובות,
הפועל נס ציונה ,א.ס .רמת השרון ,הפועל חיפה.
ליגה ארצית צפון גברים ( 21קבוצות)
הפועל לב השרון ,הפועל עמק יזרעאל ,מכבי קרית מוצקין ,הפועל עכו ,בית"ר כפר יונה ,הפועל עמק חפר,
הפועל נשר ,מכבי חדרה ,מ.ס .צפת ,הפועל מעלות ,אליצור נתניה צפון ,מכבי פתח תקוה ואקדמיית
וינגייט כקבוצה ה –  00שלא נחשבת במנין העולות או היורדות.
ליגה ארצית דרום גברים ( 21קבוצות)
אליצור רמלה ,מכבי שהם ,עירוני קרית אונו ,הפועל לוד ,מכבי בת ים ,הפועל באר טוביה ,מכבי מעלה
אדומים ,הפועל חבל איילות ,הפועל חבל מודיעין ,אליצור מכבי אשקלון ,אליצור אשקלון ,אליצור יבנה.
ליגה א' צפון גברים ( 21קבוצות)
מכבי קרית ביאליק ,מכבי כרמיאל ,הפועל תרשיחא ,הפועל מגידו ,הפועל נצרת עילית ,מכבי נצרת ,הפועל
עמק הירדן ,מכבי חיפה עתודה ,הפועל גליל חספין ,הפועל יזרעאל1דברת ,הפועל אחוה חיפה ,מכבי
טבריה.
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 –6ליגה א' שרון גברים ( 21קבוצות)
הפועל זכרון1מעגן ,א.ס .רמת השרון כוכבים ,הפועל ג'ת ,מכבי יאיר רעננה ,מכבי נתניה ,אליצור כוכב
יאיר ,הפועל חוף השרון ,אליצור גבעת שמואל ,מכבי אום אל פחם ,הפועל כפר סבא מאמנים ,הפועל פתח
תקוה ,מכבי תל כביר.
ליגה א' מרכז גברים ( 21קבוצות)
הפועל ת"א1עודפים ,הפועל נצר סירני ,אליצור ג"ש1בר אילן ,אליצור רמת גן ,מ.ס .עמישב פ"ת ,הפועל
גזר1נען ,מכבי גדרה ,מכבי גני תקוה ,מכבי תל כביר סיוון ,אליצור חולון ,בית"ר ת"א1נווה אליעזר,
אליצור פ"ת1גבעתיים.
ליגה א' דרום גברים ( 21קבוצות)
הפועל באר שבע אסא ,הפועל ירושלים1פ.זאב ,הפועל מבועים1מרחבים ,מכבי דימונה ,א.ס .אשקלון,
מכבי באר שבע ,אסא ירושלים ,הפועל ירושלים מרכז ,אליצור גוש עציון ,הפועל גדרות ,הפועל אופקים,
הפועל נען1גזר.
ליגה על נשים ( 8קבוצות)
מכבי אשדוד ,מכבי רמת חן ,אסא ירושלים ,הפועל ראשון לציון ,אליצור חולון ,א.ס .רמת השרון ,בני
הרצליה ,הפועל זכרון1מעגן.
ליגה לאומית נשים צפון ( 8קבוצות)
הפועל גליל עליון ,הפועל קרית טבעון ,מכבי חיפה ,הפועל נהריה ,אקדמיית וינגייט ,הפועל
גלבוע1מעיינות ,הפועל כפר סבא ,הפועל פ"ת רוני.
ליגה לאומית נשים דרום ( 8קבוצות)
אליצור תל אביב ,הפועל באר טוביה ,מכבי גדרה ,מכבי רעננה ,בני יהודה ת"א ,אליצור רמלה ,מכבי
רחובות ,הפועל פתח תקוה.
ליגה ארצית נשים צפון ( 23קבוצות)
הפועל מרום הגליל ,הפועל תמרה ,הפועל עראבה ,הפועל איכסאל ,הפועל סחנין ,הפועל אבו סנאן ,מכבי
כרמיאל ,מכבי נצרת ,הפועל מג'דל כרום ,הפועל יפיע אוסמה ,הפועל כאוכב ,הפועל נצרת אורתודוקסי,
הישגי כרמיאל.
ליגה ארצית נשים חיפה ( 23קבוצות)
הפועל נשר ,הפועל טייבה ,מכבי הוד השרון ,הפועל פרדסיה ,הפועל עירוני אעבלין ,הפועל מעגן1זכרון,
הפועל עמק חפר ,מ.ס .עמישב פ"ת ,הפועל שפרעם ,אליצור אלקנה ,אליצור נתניה ,א.ס .גל רמת השרון,
מכבי שפרעם.
01...

 -0ליגה ארצית נשים מרכז ( 23קבוצות)
הפעול ראשל"צ עתיד ,אליצור ת"א1יפו ,בני יהודה באהבה ,אליצור רמת גן ,מכבי תל כביר סיוון ,בני
יהודה1בית דני ,אליצור ראשון לציון ,אליצור חולון שרת ,בני יהודה עזר ,מכבי תל כביר ,הפועל ראשון
לציון ,מכבי גני תקוה ,מכבי תל כביר אס"ח.
ליגה ארצית נשים דרום ( 21קבוצות)
ביתר אשדוד ,אסא ירושלים ורשה ,הפועל יד מרדכי ,הפועל נס ציונה ,אליצור יבנה ,אסא הפועל באר
שבע ,אסא ירושלים פ .זאב ,עצמה מודיעין ,אליצור אשקלון בנות ,עצמה באר יעקב ,אסא הפסגה
ירושלים ,מכבי שהם.
ליגה נוער על צפון ( 21קבוצות)
הפועל עמק יזרעאל ,מכבי חיפה אסי ,הפועל גליל עליון ,אליצור קרית אתא ,הפועל גלבוע מעיינות ,הפועל
גלבוע צעירים ,מכבי חיפה ,מכבי רעננה ,אליצור נתניה ,מכבי הוד השרון ,הפועל כפר סבא ,אקדמיית
וינגייט.
ליגה נוער על דרום ( 21קבוצות)
עירוני רמת גן ,מכבי ראשון לציון איציק ,הפועל תל אביב ,אליצור יבנה ,הפועל ירושלים דני ,הפועל יובל
ירושלים ,מכבי עופר ראשל"צ ,הפועל ברנר ,הפועל חבל מודיעין ,הפועל גן יבנה ,הפועל נס ציונה ,מכבי תל
אביב.
ליגה לאומית נערים א' צפון ( 21קבוצות)
הפועל עפולה ניב ,הפועל קרית טבעון ,אליצור קרית אתא ,הפועל נהריה ,הפועל גליל עליון ,מכבי קרית
מוצקין ,הפועל עמק יזרעאל ,הפועל גלבוע1מעיינות ,מכבי אסף חיפה ,הפועל משגב ,מכבי קרית ביאליק,
הפועל מטה אשר.
ליגה לאומית נערים א' שרון ( 21קבוצות)
אליצור נתניה ,הפועל לב השרון ,הפועל כפר סבא תמר ,מכבי הוד השרון ,בני הרצליה ,א.ס .רמת השרון,
מכבי רעננה ,הפועל עמק חפר ,מכבי זכרון יעקב ,מכבי פתח תקוה ,הפועל בנימינה ,הפועל חוף השרון.
ליגה לאומית נערים א' מרכז ( 21קבוצות)
הפועל אבי חולון ,מכבי יאיר ראשל"צ ,מכבי יהושע ת"א ,מכבי שהם ,הפועל ר"ג1גבעתיים ,עירוני קרית
אונו ,הפועל ת"א1אוסישקין ,עצמה מודיעין ,עירוני רמת גן ,מכבי בית דגן ,הפועל ברנר ,מכבי גדרה.
ליגה לאומית נערים א' דרום ( 21קבוצות)
הפועל אילת ,הפועל נס ציונה גיל ,הפועל ירושלים ליאל ,הפועל באר שבע ,הפועל נבון ירושלים ,מכבי
נרקיס ראשל"צ ,אליצור יבנה ,א.ס .אשקלון ,מכבי אשדוד ,הפועל פסגת זאב ירושלים ,ע.ל.ה הרי
ירושלים ,מכבי יאיר רחובות.
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 –4ליגה ארצית נערים א' צפון ( 23קבוצות)
עצמה כפר ורדים ,הפועל עמק הירדן ,הפועל יזרעאל צעירים ,הפועל גליל קריה ,הפועל נהריה הדס ,מכבי
חיפה ,הפועל גלבוע מערב ,הפועל גלבוע מזרח ,מכבי חיפה צעירים ,הפועל נשר ,הישגי כרמיאל ,הפועל
נצרת עילית ,הפועל זבולון נופית.
ליגה ארצית נערים א' שרון ( 21קבוצות)
מכבי תל אביב ,ביתר כפר יונה ,אליצור רעננה ,אליצור עירוני נתניה ,הפועל חפר1חוף חפר ,בני הרצליה
דני ,מכבי מתן ,הפועל כפר סבא סגל ,מכבי פרדס חנה ,מכבי חדרה ,הפועל חפר ויתקין ,מכבי הוד השרון
אגוז.
ליגה ארצית נערים א' מרכז ( 21קבוצות)
א.ס .צור רמת השרון ,מכבי בת ים ,הפועל סהר חולון ,ע.ל.ה אור יהודה ,מכבי ת"א1מכבים ,הפועל
אוסישקין ת"א ,אליצור גבעת שמואל ,עירוני ר"ג נווה ,מכבי תל אביב ברוך ,ע.ל.ה יהוד ,מכבי פ"ת
עצמאות ,עצמה באר יעקב.
ליגה ארצית נערים א' דרום ( 23קבוצות)
מכבי מעלה אדומים ,אליצור ירושלים ,הפועל ירושלים מבשרת ,מכבי קרית גת ,הפועל ירושלים מרכז,
ביתר אשדוד ,הפועל באר טוביה ,מכבי ירוחם ,הפועל אשדוד ,הפועל גן יבנה ,אליצור בית שמש ,הפועל
גדרות ,אליצור הר חברון.
ליגה לאומית נערים ב' צפון ( 21קבוצות)
אליצור קרית אתא ,הפועל קרית טבעון ,הפועל גלבוע1מערב ,מכבי חיפה1כרמל ,הפועל עמק יזרעאל,
הפועל מטה אשר ,הפועל גלבוע מזרח ,מכבי זכרון יעקב ,הפועל בק חיפה ,הפועל נצרת אורתודוקסים,
הפועל גלבוע מרכז ,מכבי חיפה.
ליגה לאומית נערים ב' שרון ( 23קבוצות)
א.ס .אריק רמת השרון ,מכבי רעננה ,מכבי פתח תקוה ,אליצור נתניה מרכז ,מכבי הוד השרון ,הפועל כפר
סבא ,הפועל לב השרון ,בני הרצליה ,מ.ס .אבן יהודה ,מכבי חדרה ,מכבי קדימה צורן ,הפועל כפר סבא
אגס ,א.ס .אלון רמת השרון.
ליגה לאומית נערים ב' מרכז ( 21קבוצות)
עירוני בליך ר"ג ,עירוני קרית אונו ,הפועל ר"ג1גבעתיים ,הפועל נס ציונה חרוב ,מכבי שקד ראשל"צ ,מכבי
ניצן ראשל"צ ,הפועל ת"א1אוסישקין ,הפועל רן חולון ,מכבי תל אביב ,מכבי שהם ,מכבי גני תקוה ,מכבי
שהם חן.
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 –5ליגה לאומית נערים ב' דרום ( 23קבוצות)
הפועל ירושלים מרכז ,הפועל באר שבע1ב"ש ,ביתר אשדוד ,אליצור יבנה ,מכבי אשדוד ,הפועל ברנר ,א.ס.
אשקלון ,עצמה מודיעין מגינים ,ע.ל.ה הרי ירושלים ,הפועל נס ציונה חצב ,הפועל מודיעין1אורנים ,מכבי
רחובות ,מכבי שדות נגב.
ליגה לאומית נערות א' צפון ( 21קבוצות)
הפועל עמק יזרעאל ,הפועל זכרון1מעגן ,הפועל גלבוע מעיינות ,מכבי חיפה ,אקדמיית וינגייט ,הפועל נצרת
אורתודוקסים ,הפועל כאוכב ,אליצור נתניה מרכז ,הפועל גליל עליון ,הפועל עירוני אעבלין.
ליגה נערות א' לאומית דרום ( 21קבוצות)
א.ס .רמת השרון ,מכבי רעננה ,מכבי גני תקוה ,הפועל ראשל"צ עירוני ,הפועל ראשון לציון ,הפועל באר
טוביה ,הפועל כפר סבא ,בני הרצליה ,אסא ירושלים ,אליצור חולון.
ליגה נערות ב' לאומית ( 21קבוצות)
הפועל עמק יזרעאל ,הפועל כאוכב ,מכבי חיפה ,הפועל כפר סבא ,הפועל גלבוע1מעיינות ,הפועל נצרת
אורתודוקסים ,הפועל גליל עליון ,אליצור נתניה עירוני ,הפועל מג'דל כרום ,מכבי פרדס חנה.
ליגה נערות ב' לאומית דרום ( 21קבוצות)
בני הרצליה ,א.ס .רמת השרון ,אליצור חולון ,מכבי אשדוד ,הפועל ראשון לציון ,הפועל ראשל"צ עירוני,
מכבי גני תקוה ,מכבי רעננה ,אליצור רמלה ,אסא ירושלים.

בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות
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