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הנדון :שיבוץ קבוצות לעונת – 610270/
ליגה נוער לאומית ,נוער ארצית וילדים א' לאומית
רצ"ב שיבוץ הקבוצות בליגות נוער לאומית ,נוער ארצית וילדים א' לאומית ,לעונת .6502107
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 לאומית נוער צפון( 21קבוצות)
הפועל נהריה ,הפועל קרית טבעון ,מכבי חדרה ,מכבי פרדס חנה ,בני הרצליה ,הפועל לב השרון ,הפועל יזרעאל
צעירים ,הפועל משגב ,הפועל עמק חפר ,ביתר כפר יונה ,מכבי יורם רעננה ,הפועל עמק הירדן או מכבי פתח תקוה.
ליגה לאומית נוער דרום ( 21קבוצות)
הפועל יורם חולון ,מכבי טדי ת"א ,הפועל באר טוביה ,מכבי עומר רחובות ,הפועל באר שבע ,הפועל ר"ג1גבעתיים,
א.ס .רמת השרון עלומים ,עצמה מודיעין ,ע.ל.ה יהוד ,א.ס .אשקלון ,מכבי אשדוד ,אליצור רמלה.
** הערה :במידה ומכבי פ"ת תעלה ללאומית ,היא תשחק במחוז דרום וא.ס .רמת השרון תשחק במחוז צפון,
במקום הפועל עמק הירדן במידה וקבוצה נוספת מליגת על דרום תרד ללאומית דרום הרי גם מכבי פתח תקוה
וגם רמת השרון ישחקו באיזור הצפון.
ליגה נוער ארצית צפון ( 21קבוצות)
הפועל גלבוע1עפולה חן ,הפועל גלבוע מערב ,הפועל גליל גולן ,הפועל מרנין טבעון ,הפועל עמק הירדן ,מכבי קרית
מוצקין ,הפועל מ.א .גליל קריה ,עצמה כפר ורדים ,מ.ס .צפת ,הפועל גלבוע דדו ,הפועל עכו ,הפועל נשר.
ליגה נוער ארצית שרון ( 21קבוצות)
הפועל כפר סבא אורן ,אליצור נתניה עירוני ,מכבי קיסריה ,מכבי חיפה משה ,הפועל חיפה ,מכבי חדרה1בית
אליעזר ,הפועל כפר סבא גפן ,עירוני ראש העין ,אליצור פתח תקוה שמואל ,א.ס .רמת השרון שחר ,בני הרצליה
מרדכי ,אליצור כוכב יאיר.
ליגה נוער ארצית מרכז ( 21קבוצות)
עירוני ק.אונו יורם ,מכבי שהם ,אליצור רמת גן ,הפועל ת"א אוסישקין חדש ,מכבי בית דגן ,הפועל גל חולון,
ע.ל.ה אור יהודה ,מכבי ראשל"צ חרוב ,עירוני ר"ג קליגר ,מכבי בת ים ,מ.ס .רמת אפעל ,מכבי פתח תקוה.
ליגה נוער ארצית דרום ( 21קבוצות)
ביתר אשדוד משה ,הפועל אילת טום ,הפועל ירושלים מרכז ,הפועל פ .זאב ירושלים ,מכבי דימונה ,מכבי קרית
גת ,מכבי מעלה אדומים ,הפועל ברנר דרום ,אליצור גוש עציון1אפרת ,אליצור משה יבנה ,אליצור הר חברון,
הפועל נס ציונה אשל.
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ליגה ילדים א' לאומית צפון ( 21קבוצות)
הפועל גליל חולתא ,הפועל משגב גליל ,הפועל ג.מ .צעירים ,הפועל גליל גולן ,הפועל עמק הירדן ,הפועל גלבוע
מעיינות ,הפועל גליל צפון ,הפועל גלבוע עפולה ,הפועל משגב ,הישגי כרמיאל ,עצמה כפר ורדים ,הפועל גליל
תחתון.
ליגה ילדים א' לאומית חיפה ( 21קבוצות)
מכבי קרית ביאליק ,מכבי חיפה ליעד ,הפועל נהריה ,הפועל קרית טבעון ,אליצור קרית אתא ,מכבי קרית מוצקין,
מכבי זכרון יעקב ,הפועל עמק יזרעאל גבת ,בית"ר אחוזה גלובל ,הפועל מטה אשר ,מכבי קרית חיים ,הפועל חוף
הכרמל.
ליגה ילדים א' לאומית שרון ( 21קבוצות)
מכבי צורן1קדימה ת.מ ,.א.ס .רמת השרון תות ,הפועל כפר סבא אגוז ,מכבי הוד השרון ,בני הרצליה דרור ,הפועל
עמק חפר ,אליצור נתניה עמוס ,מכבי רעננה ,מכבי נח חדרה ,ביתר כפר יונה ,הפועל לב השרון דרור ,בני הרצליה.
ליגה ילדים א' לאומית ת"א ( 21קבוצות)
מכבי שהם ,הפועל ר"ג גבעתיים ,מכבי תל אביב ,עירוני ר"ג טייכר ,מכבי יגאל ת"א ,מכבי ראשל"צ אלון ,עירוני
קרית אונו ,מכבי פתח תקוה ,הפועל חולון נריה ,הפועל נס ציונה ורד ,הפועל ת"א אוסישקין ,מכבי בת ים.
ליגה ילדים א' לאומית מרכז ( 21קבוצות)
הפועל ירושלים עידן ,ע.ל.ה אור יהודה ,הפועל ירושלים דנמרק ,מכבי מעלה אדומים ,מכבי חיים רחובות ,מכבי
ראשל"צ דקל ,עצמה מודיעין ,מכבי גדרה ,אליצור ירושלים ,הפועל מודיעין אורנים ,ע.ל.ה הרי ירושלים ,מכבי
בית דגן.
ליגה ילדים א' לאומית דרום ( 21קבוצות)
הפועל באר שבע1ב"ש ,הפועל גן יבנה ,הפועל באר טוביה ,הפועל אשדוד ,אליצור יבנה שמשון ,הפועל ברנר ,הפועל
גדרות ,מכבי אשדוד ,הפועל אילת ,א.ס .אשקלון כוכב ,מכבי גן יבנה ,ביתר אשדוד.

בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות
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